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ARBETSMARKNADEN I SVERIGE UNDER 3:DJE KVART. 1909. 

Arbetsmarknaden inom olika näringsgrenar i Sverige 
under tredje kvartalet 1909. 

Särskilda uppgifter rörande arbetsmarknadens läge inom landet 
under tredje kvartalet 1909 hafva lämnats af 287 arbetsgifvare med 
46,934 arbetare samt af 94 fackföreningar med sammanlagdt 12,167 
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 fve r s ik te rna för ol ika y rken och orter. 

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 rbe t smark
naden hafva de af arbetsgifvarne samt af arbetarnes organisationer 
afgifna uppgifterna inom den arbetsstatistiska afdelningen särskildt 
bearbetats, hvarvid framgått följande summariska resultat. 

Rörande tillgången på arbete under tredje kvartalet hafva 
yttranden afgifvits af 277 arbetsgifvare med 44,720 arbetare samt 
af 94 fackföreningar med 12,167 medlemmar. 

Arbetsgifvarnes uppgifter. Arbetare (i %), 
för hvilka arbetstillgången var: 

F a c k f ö r e n i n g a r n a s uppgi f te r . 

1) Jfr >Meddelanden> 1908, B. 439. 
1—100060. 
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Som synes, angifva arbetsgifvarnes uppgifter, att arbetstillgången 
under tredje kvartalet varit densamma som under närmast föregå
ende kvartal eller i det närmaste god; enligt arbetarnes uppgifter 
skulle arbetstillgången däremot något förbättrats, så att densamma 
enligt deras mening närmast kunde anses såsom medelgod. 

Rörande konjunkturerna i jämförelse med näst föregående kvartal 
anföra 254 arbetsgifvare med 39,044 arbetare: 

Rörande konjunkturerna i jämförelse med motsvarande kvartal 
föregående år rapportera 113 arbetsgifvare med 15,112 arbetare: 

Rörande tillgången på arbetskraft hafva omdömen för 1909 års 
tredje kvartal afgifvits af 256 arbetsgifvare med 39,144 arbetare. 

Såsom naturligt är, har det för uppgiftslämnärne till följd af 
storstrejken mött vissa svårigheter att afgifva ett objektivt omdöme 
om tillgången på arbete under detta kvartal. I ännu högre grad 
gäller detta beträffande de industrier, inom hvilka till följd af sär
skilda lockouter arbetsafstängning ägt rum under större delen af 
kvartalet. Frånsedt dessa omständigheter synas emellertid de jäm
förelsevis goda konjunkturer, som inträdde under närmast föregående 
kvartal, i stort sedt fortfarit jämväl under detta kvartal. Arbets
tillgången kan därför närmast anses såsom medelgod. Efter stor
strejkens slut kunde äfven förmärkas en stegring i arbetstillgången 
inom vissa säsongyrken. 

Inom närings- och njutningsämnesindustrien har den förbättring, 
som inträdde under närmast föregående kvartal, i hufvudsak fortfarit. 
Till följd af rusdrycksförbudet under storstrejken blef dock omsätt
ningen af bryggeriinduatriens produkter betydligt mindre än den 
under denna årstid normala. Inalles rapportera 23 arbetsgifvare med 
1,322 arbetare medelgod, 27 arbetsgifvare med 1,927 arbetare mer än 
medelgod samt 13 arbetsgifvare med 427 arbetare mindre än medel
god arbetstillgång. Af fackföreningarna rapportera 3 med 331 med-
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lemmar medelgod, 5 med 202 medlemmar mer än medelgod samt 4 
med 335 medlemmar mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom textilindustrien var arbetstillgången liksom under närmast 
föregående kvartal i det närmaste god. Af arbetsgifvarne rappor
tera 3 med 316 arbetare medelgod, 10 med 2,154 arbetare mer än 
medelgod samt 6 med 475 arbetare mindre än medelgod arbetstill
gång. Af fackföreningarna rapportera 1 med 2,846 medlemmar mer 
än medelgod samt 3 med 194 medlemmar mindre än medelgod arbets
tillgång. 

Inom beklädnadsindustrien, har hvad skrädderi- och sömnadsyr
kena beträffar, en bestämd försämring inträdt, trots att här jämväl 
under detta kvartal säsong råder. Inom öfriga hithörande yrkes
grenar, inklusive skomakeriyrket, synes däremot arbetstillgången 
varit densamma som under föregående kvartal. Af arbetsgifvarne 
rapportera 8 med 341 arbetare medelgod, 14 med 1,678 arbetare mer 
än medelgod samt 8 med 637 arbetare mindre än medelgod arbets
tillgång. 

Inom trävaruindustrien synes den under föregående kvartal in
trädande förbättringen, åtminstone hvad träförädlingen beträffar, 
jämväl under detta kvartal hafva fortskridit, så att arbetstillgången 
i det närmaste kan betecknas såsom medelgod. Af arbetsgifvarne 
rapportera 5 med 269 arbetare medelgod, 14 med 2,300 arbetare mer 
än medelgod samt 6 med 450 arbetare mindre än medelgod arbets
tillgång. 

Inom metallindustrien inträdde under kvartalet en viss förbätt
ring, så att arbetstillgången här synes hafva varit i det närmaste 
god; inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrien däremot voro kon
junkturerna desamma som under föregående kvartal eller knappt 
medelgoda. Inalles rapportera 14 arbetsgifvare med 4,046 arbetare 
medelgod, 19 arbetsgifvare med 2,891 arbetare mer än medelgod samt 
18 arbetsgifvare med 3,079 arbetare mindre än medelgod arbetstillgång. 

Den inom stenindustrien under föregående kvartal förbättrade 
arbetstillgången fortfor jämväl under ifrågavarande kvartal, dock 
var densamma äfven nu knappt medelgod. Af arbetsgifvarne rap
portera 4 med 1,154 arbetare medelgod, 8 med 2,837 arbetare mer 
än medelgod samt 6 med 2,648 arbetare mindre än medelgod arbets
tillgång. 

Byggnadsverksamheten var i början på kvartalet föga liflig; 
efter storstrejkens slut inträdde dock härutinnan en väsentlig för
bättring. För grofarbetare synes arbetstillgången under hela kvar
talet hafva varit medelgod. 
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Jordbruk. 

Norrköping. God tillgång på arbetskraft till allt slags skördearbete. Beträffande 
de fasta anställningarna inom jordbruket har som vanligt rådt stor efterfrågan å ladu
gårdskarlar; tillgången på dylika synes emellertid hafva varit något större än under 
föregående år; tillgången på andra gifta tjänare fullt tillräcklig; brist på mjölkerskor. 
Stadsarbetarne hafva i större utsträckning än under föregående år sökt tjänst till landet, 
och ej så få hafva erhållit dylik tjänst. Katt god tillgång på ogifta drängar; brist på 
kvinnliga tjänare. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god; bättre tillgång på arbetskraft, än hvad 
under de senaste åren eljes varit fallet. 

Malmö. Arbetstillgången inom jordbruket synnerligen god. Erforderlig arbets
kraft har jämväl stått till förfogande. En allmän förflyttning af arbetskraft från in
dustrien till jordbruket ägde rum under storstrejken. 

Lund. Arbetarne hafva under kvartalet i stor utsträckning sökt och erhållit 
tillfälligt arbete vid närliggande jordbruk, där tillgången på arbete denna tid på året 
är mycket god. Lönerna vid daglönsarbete utgjorde i regel 1'50 kr. per dag jämte kost 
och logi. 

Lönerna för stattjänare för det nya tjänsteåret blefvo i regel desamma som under 
föregående år. För ogifta drängar i husbondes kost syntes lönerna däremot vara i 
nedgående. 

Häls ingborg . Arbetstillgången god under juli, mindre god under augusti och 
mycket god under september. Tillgången på arbetskraft i allmänhet tillräcklig, dock 
brist på mjölkjungfrur och ogifta kreatursskötare. 

Skogsbruk. 

Sundsva l l . Inom flottningsarbetet var arbetstillgången jämn och god liksom 
under föregående kvartal. 

Grufdrift. 

Häls ingborg . Vid de skånska kolgrufvorna var såväl arbetstillgången som till
gången på arbetskraft under juli normal. Efter storstrejken återupptogs icke arbetet i 
någon nämnvärd utsträckning innan kvartalets slut. 

Fa lun . Arbetstillgången mindre god. Öfverflöd på arbetskraft. 
Malmberget . Tillgången på arbete god. Under juli månad sysselsattes hos 

Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag 1,799 man. God tillgång på arbetskraft under 
samma månad. 

Hos bergverksaktiebolaget Freja i Koskullskulle voro under juli månad 299 man 
anställda, hvilket antal obetydligt öfversteg antalet anställda under motsvarande tid 
nästlidet år; vid kvartalets utgång utgjordes arbetsstyrkan af 46 man. 

Kiruna. Vid Lnossavaara-Kiirnnavaara aktiebolag sysselsattes under juli 1,530 
arbetare, däraf 1,221 vid grufdriften samt 309 vid öfriga arbeten; vid Tuolluvaara 
aktiebolag sysselsattes under samma månad 150 arbetare, däraf 77 vid grufdriften och 
73 vid öfriga arbeten. 

Närings- och njutningsämnesindustrien. 

Kvarnindustrien. 

Stockholm. God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft; ställningen 
i hufvudsak densamma som under föregående kvartal och motsvarande tid 1908. 
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E s k i l s t u n a . Arbetstillgängen medelgod, normal tillgång på arbetskraft. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgång. 
Ka lmar . Arbetstillgängen god; öfverflöd på arbetskraft efter storstrejken. 
Malmö. Arbetstillgängen mindre god. 
Lund. Arbetstillgängen god efter storstrejken. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgängen god och något ökad under september; Sfvertids-

arbete har delvis förekommit. 
Halmstad. God arbetstillgång. Öfvertidsarbete har förekommit i ganska stor 

utsträckning, i synnerhet nnder september månad. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång. 

Bageriyrket. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång; försämring i jämförelse med motsvarande 
tid föregående år. 

Uppsala . Arbetstillgängen sedan föregående kvartal oförändrad. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgängen god. 
En arbetsgifvare sysselsatte under juli 50, under augnsti 3 och under september 

47 arbetare. Brist på arbetskraft har på grnnd af strejken varit rådande. Tillverk
ningen c:a 40 % mindre än under motsvarande kvartal föregående år. 

Norrköping. God arbetstillgång. Inom choklad- och konfektbranschen mycket 
god arbetstillgång. 

Kalmar . Arbetstillgängen god. 
Kar l sk rona . Arbetstillgängen var under juli medelgod; tillgången på arbets

kraft god. Efter storstrejken återupptogs arbetet först den 23 september. Under arbets-
nedläggelsen kunde dock bagerierna med tillfällig arbetshjälp fullt tillgodose allmän
hetens behof af vanligt råg- och hvetebröd. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgängen mindre god, sämre än under motsvarande tid 
föregående år; öfverflöd på arbetskraft. 

Malmö. Arbetstillgängen god. Inom choklad- och konfektbranschen god arbets
tillgång. 

Hä l s ingborg . Arbetstillgängen medelgod. Något öfverflöd på manlig arbetskraft. 
Efter storstrejken återupptogs arbetet i föreningsbagerierna den 6 och hos bagaremästarua 
den 7 september. 

Ha lms tad . I föreningsbagerierna låg arbetet helt och hållet nere under stor
strejken. Det ena af dem förhyrdes dock en tid af strejkutskottet, som i detsamma 
lät baka bröd åt de strejkande. I de andra bagerierna förekom också strejk, men verk
samheten upprätthölls, fastän i mindre utsträckning, genom intensivt arbete från ägar-
nes och deras familjers sida. Därför förekom ständigt nnder strejken riklig tillgång 
å bröd. 

Göteborg. Arbetstillgängen var under juli den vanliga. Under tiden 4 augusti 
—29 september låg allt arbete nere på grund af storstrejken, endast i hembagerierna 
fortgick arbetet. 

Arbetstillgängen inom karamell- och konfekttillverkningen mycket god och bättre 
än under föregående kvartal och motsvarande kvartal 1908; normal tillgång på arbets
kraft. 

K a r l s t a d . Vid bagerierna god arbetstillgång; till följd af storstrejken låg dock 
arbetet nere under tiden augusti—september. 

Gäfle. Mindre god arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft, 
Inom karamelltillverkningen medelgod arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Söderhamn. Arbetstillgängen medelgod. 
Sundsval l . Arbetstillgängen god. 
Inom karamelltillverkningen medelgod arbetstillgång liksom under föregående 

kvartal. 
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Sockerindustrien. 

Stockholm. Vid sockerrafflnaderiet medelgod arbetstillgäng; öfverflöd pa arbets
kraft. 

Norrköping. God arbetstillgäng. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgängen normal med undantag för tiden, dä storstrejken 

pägick. 
Malm8. Arbetstillgängen mycket god under sista delen af kvartalet. 
Häls ingborg . Arbetstillgängen medelgod. 
Göteborg. Arbetstillgängen normal med normal tillgäng pä arbetskraft. 

Brännvinsbrännerier och punschbryggerier. 

Stockholm. Inom pnnschtillverkningen god och oförändrad arbetstillgäng. 

Bryggeriindustrien. 

Stockholm. Vid öl- och svagdricksbryggerierna medelgod arbetstillgäng med 
nägon försämring sedan föregående kvartal; öfverflöd pä arbetskraft. 

Inom portertillverkningen medelgod arbetstillgäng. 
Uppsala. Arbetstillgängen densamma som nnder föregäende kvartal. 
Esk i l s t una . Arbetstillgängen medelgod; brist pä arbetskraft till följd af stor

strejken. Afsevärd minskning i omsättningen i jämförelse med föregäende är. 
Norrköping. Frän ett bryggeri rapporteras god, från ett annat dälig arbetstill

gäng; öfverflöd på arbetskraft. 
Kalmar . God arbetstillgäng. 
Ka r l sk rona . Arbetstillgängen nnder juli god, nnder augusti mycket dälig, un

der september mindre god. Arbetarne inom branschen i Karlskrona, som icke äro or
ganiserade, deltogo ej i strejken. Öfverflöd på arbetskraft. 

K r i s t i a n s t a d . Till följd af det allmänna rusdrycksförbudet var arbetstillgängen 
mindre god och sämre än under föregående kvartal. 

Malmö. Arbetstillgängen god. 
Lund. Inom mineralvatten- och läskedrycksfabrikationen var tillgången på ar

bete dålig. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgängen dålig, nägot sämre än nnder föregående kvartal 

och betydligt sämre än motsvarande tid 1908; öfverflöd på arbetskraft. 
Kar l s t ad . Ingen förändring sedan föregående kvartal. 
Väs te rås . God arbetstillgäng med normal tillgång på arbetskraft. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgäng med normal tillgång på arbetskraft. 
Sundsva l l . Arbetstillgängen mindre god och sämre än under föregående kvar

tal till följd af storstrejken och utskänkningsförbudet. 

Tobaksindustrien. 

Stockholm. Arbetstillgängen god och i hufvudsak oförändrad sedan föregående 
kvartal. 

Uppsala . Arbetstillgängen normal och sedan föregående kvartal i hufvudsak 
oförändrad. 

Nor rköp ing . Medelgod arbetstillgäng med någon förbättring sedan föregående 
kvartal; brist på cigarrcigarrettarbeterskor. 

Kar l sk rona . Arbetstillgängen god. Arbetet bedrefs under augusti och förra 
delen af september med half arbetsstyrka, som var oorganiserad. 

Malmö. Arbetstillgängen mindre god. 
Lund. Tillgången på arbete dålig. Efter storstrejken upptogs arbetet först den 

22 september och då med inskränkt arbetstid. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgängen god och jämn. 
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Falun . God arbetstillgäng. Brist pä arbetskraft. 
Gäfle. God arbetstillgäng med öfverflöd pä arbetskraft. 

Margarintillverkningen. 

Kalmar . Medelgod arbetstillgäng. 
Malmö. Arbetstillgängen jämn. 

Slakteri- och charkuteriyrket. 

Stockholm. Arbetstillg&ngen medelgod med nägon försämring sedan föregående 
kvartal och motsvarande kvartal 1908. 

Uppsala . Arbetstillgängen sedan föregående kvartal oförändrad. 
Nor rköp ing . Medelgod arbetstillgäng med nägon förbättring sedan föregåen de 

kvartal. 
Ka lmar . Arbetstillgäng god liksom nnder samma tid 1908. 
Malmö. Arbetstillg&ngen god. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgängen medelgod. Tillgängen på arbetskraft tillräcklig. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgäng; öfverflöd pä arbetskraft. 
Sun dB val l . Arbetstillgängen god nnder juli, mycket d&lig nnder augusti samt 

mindre god nnder september. 

Textilindustrien. 

Nor rköp ing . Arbetstillgängen närmast att anse såsom god; öfverflöd på arbetskraft. 
Inom färgeribranschen dålig arbetstillgäng. 
K r i s t i a n s t a d . Driften betydligt reducerad genom lockout och storstrejk. 
Malmö. Arbetstillgängen mycket god vid samtliga fabriker. 
Lund. Arbetstillgängen mindre god. 
Hä l s ingborg . Från en fabrik uppgifves, att omsättningen nedgått från 161,000 

kr. under föregående kvartal till 64,000 under nu ifrågavarande kvartal. 
Ha lms tad . Vid Slottsmöllatfs klädesfabriker, där lockout förekommit, rar ar

betet helt nedlagdt ett par veckor under augusti äfven af de c:a 200 oorganiserade arbe-
tarne. Arbetstiden har efter lockontens början varit normal den tid, arbetet varit i gång, 
ej förkortad såsom under de närmast föregående kvartalen. Arbetstillgängen fortfa
rande mindre god. Vid Nordiska maskinflltfabriken har arbetet varit nedlagt 26/7—29/9. 

Göteborg. Inom möbeltygs- och mattfabrikationen var arbetstillgängen normal 
liksom under årets båda föregående kvartal. Ett härvarande aktiebolag sysselsatte 
under kvartalet c:a 100 arbetare mot c:a 135 under föregående kvartal. 

Vid kamgarnsspinnerierna var arbetstillgängen god under juli och september; un
der angnsti låg arbetet så godt som fullständigt nere på grund af storstrejken. 

Inom färgeri- och bandfabrikationen var arbetstillgängen mycket god och bättre 
än under föregående kvartal. 

Vid Gärda fabriker syssolsattes under kvartalet c:a 430 arbetare mot 409 under 
föregående kvartal; på grund sf strejken låg arbetet nere i c:a 5 veckors tid; bättre 
arbetstillgäng under detta kvartal än under motsvarande kvartal 1908. 

Kar l s t ad . Efter strejken fortgår arbetet med fulltalig arbetsstyrka. 
Gäfle. God arbetstillgäng med delvis brist på arbetskraft. 

Beklädnadsindustrien. 

Hattillverkningen. 

Stockholm. Arbetstillgängen normal. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgängen, som sedan längre tid varit mindre god, blef un

der kvartalet betydligt förbättrad och kunde under september anses såsom medelgod; 
normal tillgång pä arbetskraft. 
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Malmö. Arbetstillgången. mycket god. 
Gäfle. Mindre god.och försämrad arbetstillgång. 

Skrädderi- och sömnadsyrkena. 

Stockholm. Arbetstillgången god. Brist pä. arbetskraft. 
Uppsala . Arbetstillgången inom skrädderiyrket medelgod med nedgång sedan 

föregående kvartal. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången dålig; öfverflöd på arbetskraft. Inga förändringar 

i afseende på arbetstid eller löneförhållanden. Försämring i jämförelse med motsva
rande kvartal förlidet år. 

Norrköping. Inom såväl herrskrädderiet som konfektionsbranBehen mindre god 
arbetstillgång med försämring sedan föregående kvartal. 

Jönköp ing . Inom herrskrädderiet var arbetstillgången medelgod och något 
sämre än nnder föregående kvartal. Brist på yrkesskickliga arbetare. Försämring i 
jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. 

Kalmar . Mindre god arbetstillgång; försämring sedan föregående kvartal. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången under juli medelgod, under september god. 
Malmö. Arbetstillgången god. 
Häls ingborg . Arbetstillgången mindre god och sämre än under föregående 

kvartal; öfverflöd på arbetskraft. Arbetstillgången inom linnesömnadbranschen god. 
Ha lms tad . Tillgången å beställnlngsarbeten har detta kvartal, särskildt de 

två senaste månaderna, varit afsevärdt mindre än vanligt till följd af den allmänna 
arbetskonflikten. Enär flera firmor jämväl utföra lagerarbete, har dock egentlig arbets
brist ej förefunnits. 

Gröteborg. Inom skrädderiyrket var arbetstillgången under juli och augusti min
dre god; under september mycket god. 

Inom konfektionsbranschen var arbetstillgången god, bättre än under föregående 
kvartal och ungefär lika med motsvarande kvartal 1908. Normal tillgång på arbets
kraft. 

Ett härvarande konfektionsaktiebolag sysselsatte under juli 629, augusti 668 och 
september 660 arbetare. 

Gäfle. God arbetstillgång. 
Sundsva l l . Arbetstillgången dålig, sämre än under föregående kvartal. 

Trikåfabrikationen. 

Stockholm. God arbetstillgång. 
Norrköping . God arbetstillgång. 
Göteborg. Arbetstillgången mycket god. 

Skomakeriyrket. 

Uppsala. Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången medelgod, dock försämring i jämförelse med mot

svarande tid 1908. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgång i handskomakeriyrket. 
Kalmar. Medelgod arbetstillgång. 
Ka r l sk rona . God arbetstillgång. 
Malmö. Arbetstillgången mycket god. 
Häls ingborg . Vid skofabrikerna var arbetstillgången god och ungefär densamma 

som under föregående kvartal, men betydligt bättre än under motsvarande tid 1908. 
Vid handsko- och reparationsverkstäderna var arbetstillgången medelgod. Öfver

flöd på arbetskraft. 
Ha lms tad . Arbetstillgången mindre god. Mindre beställningar än under 3:dje 

kvartalet förra året. Skofabrikerna hafva lämnat full sysselsättning åt den vanliga 
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arbetsstyrkan under den tid, arbetet varit i gång, och arbetstillgången kan anses som 
medelgod. 

Gäfle. Medelgod och försämrad arbetstillgång. 
Sundsvall . ; Inom skomakeriyrket var arbetstillgången god. Arbetarne ha ej 

deltagit i storstrejken. 

Handsk-, möss- och pälsvarufabrikationen. 

Stockholm. Arbetstillgången god. 
Häls ingborg . Arbetstillgången medelgod. 

Läder-, hår- och gummivaruindustri. 

Stockholm. Inom borst- och penselfabrikationen mindre god arbetstillgång 
Uppsala . Arbetstillgången för sadelmakare och tapetserare normal och sedan 

föregående kvartal oförändrad. 
Kar l sk rona . Inom garfveriindustrien var arbetstillgången god. 
Inom tapetserareyrket var arbetstillgången under juli dålig med öfverflöd på 

arbetskraft, under september däremot så förbättrad, att öfvertidsarbete regelmässigt 
förekommit. 

Malmö. Arbetstillgången mycket god inom gnmmivarutillverkningen. 
För sadelmakare och tapetserare var arbetstillgången mindre god. 
Vid garfverierna normal arbetstillgång. 
Lund. För läderarbetare har efter storstrejken tillgången på arbete varit god. 
För sadelmakare och tapetserare har tillgången på arbete varit medelgod. Efter 

storstrejken öfverflöd på arbetskraft. 
Hä l s ingborg . Inom sadelmakeri- och reseffektbranschen dålig arbetstillgång 

något bättre än under föregående kvartal, men sämre än nnder motsvarande tid före
gående år. Öfverflöd på arbetskraft. 

Inom tapetserareyrket var arbetstillgången mindre god; god tillgång på arbets
kraft. 

Arbetstillgången inom gummivaruindustrien medelgod. Genom nytt löne- och 
arbetsaftal har aflöningen under kvartalet höjts för manliga arbetare från 36 till 38 öre 
per timme samt ackordslönerna för kvinnliga arbetare med 10 %. Antalet arbetare 
utgjorde under juli 402, under augusti 4 och under september 467. 

Halmstad. Vid garfverierna var ställningen i hufvudsak oförändrad sedan före
gående kvartal med medelgod arbetstillgång. 

Göteborg. Inom läderbranschen var arbetstillgången tämligen god och bättre 
än under föregående kvartal; god tillgång på arbetskraft. 

Inom reseffekttillverkningen var arbetstillgången god och bättre än under före
gående kvartal. Efterfrågan å reseffektsartiklar har under kvartalet visat sig större 
än under föregående kvartal, särskildt efter strejkens slut har det varit stor efter
frågan. 

Väs te rås . Inom reseffektbranschen mindre god arbetstillgång med försämring 
sedan föregående kvartal. 

Gäfle. Läderfabrikationen hade god arbetstillgång, dock öfverflöd på arbets
kraft. 

Sadelmakeriyrket hade dålig arbetstillgång. 

Trävaruindustrien. 

Sågverk och brädgårdar. 

Norrköping . Vid skeppningsbrädgårdarne god arbetstillgång, bättre än under 
motsvarande kvartal 1908. 



10 ARBETSMARKNADEN I SVERIGE UNDER 3:DJE KVART. 1909. 

K a r l s k r o n a . Arbetstillgängen god under juli, under september däremot för
sämrad. 

Hä l s ingborg . Arbetstillgängen dålig; Sfverflöd på arbetskraft. 
Ha lmstad . Vid bjälk- och brädgårdarna var arbetstillgängen god, bättre än 

under föregående år. 
Göteborg. Arbetsmarknaden inom grufvirkesexporten har varit dålig dels på 

grund af lockouten inom pitproppsbranschen och dels på grund af storstrejken. 
Gäfle. God och förbättrad arbetstillgång. 
Sundsva l l . Inom sågverksindustrien god arbetstillgång i början af kvartalet. 

Snickerier och annan träförädling. 

Uppsala. Arbetstillgängen god och sedan föregående kvartal förbättrad. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgängen medelgod med normal tillgång pä arbetskraft. 
Norrköping. God arbetstillgång med någon förbättring Bedan föregående kvartal. 
Inom möbelindustrien god och förbättrad arbetstillgång. Efterfrågan å knnniga 

möbelsnickare. 
Jönköp ing . Arbetstillgängen mindre god. 
Inom tändsticksasktillverkningen mindre god arbetstillgång och sämre än under 

föregående kvartal; Bfverflöd på arbetskraft. 
K a r l s k r o n a . Såväl inom fabriks- som möbelsnickeriet var arbetstillgängen god. 

I den förstnämnda branschen förefanns mycket god tillgång på arbetskraft under juli 
månad. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgängen mindre god, något bättre än under föregående 
kvartal, sämre än nnder motsvarande tid 1908; öfverflöd på arbetskraft; förkortad ar
betstid. 

Malmö. Arbetstillgängen mindre god. 
Lund. Inom modell- och maskinsnickareyrket samt möbelindustrien normal ar

betstillgång. 
Inom tunnbindareyrket mindre god arbetstillgång. 
Hä ls ingborg . Vid snickerifabrikerna dålig arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
Inom möbelindustrien mindre god arbetstillgång. Tillgången på arbetskraft större 

än behofvet. 
Inom tunnbinderiyrket medelgod arbetstillgång. 
Inom korgmakeriyrket god arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvar-

al. Tillgången på svensk arbetskraft icke fullt tillräcklig. 
Ha lms tad . Möbel- och byggnadssnickerierna ha fortfarande dålig arbetstillgång, 

sämre än nnder motsvarande tid förra året. Byggnadssnickeri har vid ett par fabriker 
bedrifvits endast en kort tid under kvartalet. Flera snickeriarbetare äro arbetslösa. 

Väs te rås . God arbetstillgång med förbättring efter storstrejkens slut; normal 
tillgång på arbetskraft. 

Gäfle. God och förbättrad arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 

Trämasse- och pappersindustri. 

Trämassefabriker och pappersbruk. 

Norrköping . God arbetstillgång. 
Sundsva l l . Arbetstillgängen i början af kvartalet god. Efter arbetsinställelsen 

återupptogs arbetet i allmänhet nnder loppet af september. 

Bokbinderiyrket. 

Uppsala . Arbetstillgängen god och sedan föregående kvartal förbättrad. 
Nor rköp ing . Medelgod arbetstillgång. 
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Malmö. Arbetstiilgången normal. 
Häls ingborg . Arbetstiilgången mindre god; öfvcrflöd på arbetskraft. 
Inom kartongtillverkningen medelgod arbetstillgäng. 
Ha lms tad . Arbetstiilgången god och ungefär densamma som under föregående 

kvartal. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgäng. 
Sundsva l l . Arbetstiilgången vid kvartalets början ganska god. 

Tapetfabrikationen. 

Norrköp ing . God arbetstillgäng. 
Ka lmar . God arbetstillgäng; förbättring sedan föregående kvartal; brist på 

arbetskraft. 

Grafisk industri. 

Stockholm. Arbetstiilgången medelgod; i någon mån öfverflöd på arbetskraft. 
Uppsala . Arbetstiilgången medelgod och sedan föregående kvartal i hufvudsak 

oförändrad. 
Nor rköp ing . Medelgod arbetstillgäng. 
Jönköp ing . En härvarande litograflsk anstalt anmäler medelgod arbetstillgäng 

med normal tillgång på arbetskraft. Ett boktryckeri anmäler god arbetstillgäng med 
försämring sedan föregående kvartal. 

Kalmar . Mindre god arbetstillgäng med försämring sedan föregående kvartal; 
öfverflöd på arbetskraft. 

Malmö. God arbetstillgäng. 
Lund. Arbetstiilgången dålig. 
Hä l s ingborg . Arbetstiilgången medelgod liksom under föregående kvartal. 
Ha lms tad . Mycket god arbetstillgäng, särskildt under sista månaden. 
Gäfle. Arbetstiilgången god med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsva l l . Arbetstiilgången normal. 

Malmförädlingsindustrien. 

Häls ingborg . Vid Hälsingborgs kopparverk var arbetstiilgången god och sedau 
föregående kvartal oförändrad. Öfverflöd på arbetskraft. 

Gäfle. Mindre god arbetstillgäng med öfverflöd på arbetskraft. 
Luleå . Arbetstiilgången dålig. Luleå järnverksaktiebolag sysselsatte under juli 

174, under augusti 10 samt under september 43 arbetare. 

Metallindustrien. 

Järn- och stålvarufabriker samt gjuterier. 

Stockholm. Inom fotogenköks- och lödlamptillverkningen god arbetstillgäng, 
dock öfverflöd på arbetskraft. 

E s k i l s t u n a . Arbetstiilgången mindre god. 
Jönköp ing . Inom vapen-, symaskins-, velociped- och gjutgodstillverkningen 

medelgod arbetstillgäng. Normal tillgäng på arbetskraft. Vid jämförelse med samma 
tid föregående år ökning beträffande afsättningsmöjligheter. 

Inom vågfabrikationen mindre god arbetstillgäng; någon försämring i jämförelse 
med motsvarande kvartal 1908. 

Ka r l sk rona . Arbetstiilgången i allmänhet mindre god; öfverflöd på arbets
kraft. 
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Inom lampfabrikationen normal arbetstillgång. 
Inom galvaniseringsindustrien god arbetstillgång under juli. 
Malmö. Arbetstillgången tämligen god, dock mindre god inom gjutare- och for

marefacken. 
Lund. För järn- och metallarbetare mindre god arbetstillgång,dock sämst för gjutare. 
Hä l s ingborg . Vid en fabrik, som tillverkar lås och kassaskåp m. fl. special

artiklar, medelgod arbetstillgång med någon försämring sedan föregående kvartal. 
Vid gjuterierna dålig arbetstillgång med delvis reducerad arbetstid. 
V ä s t e r å s . God arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Gäfle. Gjuterierna hade dålig och försämrad arbetstillgång med öfverflöd på 

arbetskraft. 

Smidesyrket. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god. Förbättring sedan föregående kvartal. 
Nor rköp ing . Medelgod arbetstillgång. 
K r i s t i a n s t a d Arbetstillgången medelgod och ungefär densamma som under 

samma tid 1908. Öfverflöd på arbetskraft; delvis reducerad arbetstid. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god. 
Häls ingborg . Arbetstillgången mindre god. Öfverflöd på arbetskraft. 
Halmstad . Tillgången på arbete medelgod och ungefär densamma som under 

föregående kvartal, men något mindre Un under samma tid 1908. 
Fa lun . God arbetstillgång. 
Gäfle. God arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 

Bleck- och plåtslageriyrket. 

Uppsala. Arbetstillgången liksom under föregående kvartal god. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången medelgod. Inga förändringar. 
Norrköping. Mycket god arbetstillgång. 
Kalmar . Arbetstillgången god. 
Kar l sk rona . Arbetstillgången före storstrejken medelgod, efter densamma 

mindre god. 
Malmö. God arbetstillgång. 
Häls ingborg . Arbetstillgången medelgod och något förbättrad sedan föregående 

kvartal. 
Halmstad. Arbetstillgången medelgod med förbättring sedan föregående kvar

tal. Normal tillgång på arbetskraft. 
Väs te rås . Mycket god arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvartal; 

normal tillgång på arbetskraft. 
Gäfle. Dålig arbetstillgång. 

Annan metallindustri. 

Stockholm. Inom guldsmedsyrket god arbetstillgång; öfvertidsarbete har i 
någon mån förekommit. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. 

Den mekaniska verkstadsindustrien. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
Uppsala . Arbetstillgången medelgod med någon förbättring sedan föregående 

kvartal. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången mindre god; försämring. Öfverflöd å arbetskraft; 

reducerad arbetstid. 
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Norrköp ing . Medelgod arbetstillgång. 
Kalmar . Dålig arbetstillgång; sämre än under föregående kvartal. 
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 samt förkortad arbetstid hafva förekommit. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god med betydligt reducerad arbetstid samt 

arbetslöshet. 
Lund. Arbetstillgången dålig. Reducerad arbetstid. 
Af yrkets c:a 110 arbetare hafva 14 under kvartalet varit arbetslösa i tillsam

mans 1,070 dagar. 
Häls ingborg . Arbetstillgången mindre god; öfverflöd på arbetskraft. Vid en 

härvarande större mekanisk verkstad har arbetstiden allt sedan november 1908 varit 
förkortad från normala 57 till 45 V» timmar per vecka. 

Ha lms tad . Arbetstillgången mindre god. Arbetsstyrkan har med anledning 
häraf något reducerats. Öfverflöd på arbetskraft. 

Vid en velocipedfabrik, som länge haft god arbetstillgång, kan ställningen nu
mera betecknas endast som medelgod. Arbetareantalet har jämväl måst minskas med 
ett 30-tal sedan årets början. 

Göteborg. Arbetstillgången mindre god och sämre än under såväl förtgående 
som motsvarande kvartal 1908; öfverflöd på arbetskraft. 

Ka r l s t ad . Arbetstillgången god. 
Fa lun . Arbetstillgången inom maskintillverkningen var under juli medelgod, 

under september dålig. Arbetstillgången i öfrigt god inom den mekaniska verkstads
industrien; öfverflöd på arbetskraft har förekommit. 

Gäfle. Dålig och försämrad arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsva l l . Arbetstillgången mindre god och sämre än under föregående kvartal. 

Skeppsvarfven. 

Stockholm. Vid kungl. flottans varf fortfarande mycket god arbetstillgång, 
dock jämväl under detta kvartal öfverflöd på arbetskraft. 

Vid enskilda varfven däremot dålig arbetstillgång med försämring sedan föregå
ende kvartal; öfverflöd på arbetskraft. 

Hä l s ingborg . Arbetstillgången medelgod för snickare, timmermän och fllare, 
men dålig för plåtslagare; arbetstillgången öfver hufvud taget något bättre än under 
motsvarande kvartal 1908. 

Svenska järn- och metallarbetareförbundets afdelning betecknar arbetstillgången 
som mindre god och delvis något försämrad sedan förra kvartalet samt otillräcklig i 
förhållande till befintlig arbetskraft. 

Annan maskinindustri. 

Stockholm. Inom det elektromekaniska facket medelgod arbetstillgång; öfver
flöd på arbetskraft. 

Vid vagnmakerierna god arbetstillgång. 
Inom tillverkningen af kirurgiska instrument god arbetstillgång. 
t röteborg. Inom pianoindustrien var arbetstillgången god och bättre än under 

föregående kvartal; normal tillgång på arbetskraft. 

Jord- och stenindustri. 

Stenhuggeribranschen. 

Stockholm. Tämligen god arbetstillgång särskildt mot slutet af kvartalet, 
dock jämväl nu något öfverflöd på arbetskraft. 
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Kar l sk rona . Arbetstillgången bättre än under föregående kvartal; tillgången 
på arbetskraft, med undantag för augusti, god. 

Malmö. Mindre god arbetstillgang. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgången mindre god. 

Kakel- och lerkärlsindustrien. 

Uppsa la . Arbetstillgången liksom under föregående kvartal knapp; öfverflöd 
på arbetskraft. 

Nor rköping . Jämförelsevis god arbetstillgang; öfverflöd på arbetskraft. 
Ka lmar . Arbetstillgången god. 
Kar l sk rona . Arbetstiden på grnnd af dålig arbetstillgang fortfarande nnder juli 

minskad till 41 timmar i veckan. Efter den 6 september inträdde normal arbetstid, 
57 timmar i veckan. Öfverflöd på arbetskraft. 

Göteborg. Inom lerkärlsindustrien fortfarande god arbetstillgang. Ställningen 
densamma som under föregående kvartal och motsvarande kvartal 1908; normal till
gång på arbetskraft. 

Fa lun . Under juli dålig arbetstillgang inom kakeltillverkningen. Förbättring 
inträdde efter storstrejken, så att arbetstillgången mot slutet af kvartalet blef god. 

Gäfle. Vid kakelfabriken mycket dålig arbetstillgang med öfverflöd på arbets
kraft. 

Lerkärlstillverkningen hade medelgod arbetstillgang. 

Tegelindustrien. 

Jönköping . Vid en fabrik för tillverkning af kalksandstegel var arbetstill
gången mindre god men något bättre än under föregående kvartal; öfverflöd på ar
betskraft. Arbetet fortgick oberördt af storstrejken. Vid jämförelse med samma tid 
föregående år märkes någon förbättring i arbetstillgången. 

Malmö. Arbetstillgången fortfarande mycket dålig. 
Lund. Dålig arbetstillgang. 
Häls ingborg . Arbetstillgången medelgod. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgang med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsva l l . Inom tegeltillverkningen god arbetstillgang under juli och augusti, 

mindre god nnder september. 
Luleå. Vid Luleå tegelbruksaktiebolag har arbetet under kvartalet bedrifvits 

med c:a 30 man; arbetsförtjänsten har uppgått till 25 a 30 kronor i veckan. Normal 
arbetstid. 

Glasindustrien. 

Gäfle. God arbetstillgang. 
S u n d s v a l l . God arbetstillgang under juli liksom under föregående kvartal. 

Annan jord- och stenindustri. 

Jönköp ing . Vid ett cementgjuteri mindre god arbetstillgang liksom under före
gående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. 

Malmö. Inom cementtillverkningen normal arbetstillgang. 
Häls ingborg . Arbetstillgången god inom cinders- och kalktillverkningen. 
S tockholm. Inom murbrukstillverkningen medelgod arbetstillgang med försäm

ring sedan föregående kvartal: öfverflöd på arbetskraft. 
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Kemisk-tekniska industrien. 

Stockholm. Inom säp- och tvåltillverkningen god arbetstillgang med normal 
tillgäng pä arbetskraft. 

Nor rköp ing . God arbetstillgang. 
Malmö. Inom tändstickstillverkningen mindre god arbetstillgang. 
Inom säp-, tvål- och ljustillverkningen tämligen jämn arbetstillgang. 
Häls ingborg . Inom saperfosfattillverkningen god arbetstillgang före stor

strejken. 
Göteborg. Inom tändsticksindustrien god arbetstillgang liksom under föregående 

kvartal; normal tillgäng pä arbetskraft. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgang med öfverflöd p& arbetskraft. 
Sundsva l l . Inom kloratfabrikationen god arbetstillgang. 

Byggnadsindustrien. 

Husbyggnadsarbete. 

Uppsala . Dä byggnadsverksamheten nnder sommaren varit i tilltagande, har 
arbetstillgängen för hithörande fack sedan föregäende kvartal förbättrats. 

Esk i l s tuna . Arbetstillgängen mindre god; försämring sedan föregäende kvar
tal. Öfverflöd ä arbetskraft. 

Nor rköp ing . God arbetstillgang inom murare-, byggnadssnickare- och timmer
mansyrkena; mindre god beträffande byggnadggrofarbetarefacket. 

Jönköping . Byggnadsverksamheten har varit mycket obetydlig. 
K a r l s k r o n a . Byggnadsverksamheten föga liflig, dock nägon förbättring nnder 

september; stort öfverflöd pä grofarbetare. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgängen medelgod; öfverflöd pä arbetskraft säväl bland 

murare som timmermän. 
Malmö. Arbetstillgängen mycket dälig inom samtliga byggnadsfack med andan

tag för mälareyrket, som hade mycket god arbetstillgang. Omkring 100 murare, 90 
träarbetare och 50 mnreriarbetsmän voro vid kvartalets slut arbetslösa. En del af 
hithörande arbetare hafva sökt arbete ute pä landsbygden. 

Lund. För byggnadssnickare och mälare god arbetstillgang; för murare dälig 
arbetstillgang. 

Hä l s ingborg . Arbetstillgängen fortfarande dålig; öfverflöd på arbetskraft. 
Ha lmstad . Arbetstillgängen mindre god. Hänga arbetare hafva nnder kvartalet 

varit arbetslösa eller endast haft tillfälligt arbete. 
Göteborg. Inom byggnadsindustrien dålig arbetstillgang; efter strejken har 

dock en afsevärd förbättring inträdt inom samtliga hithörande fack. 
Väs te rå s . God arbetstillgang; nägon försämring mot slutet af kvartalet. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgang. 
Sundsva l l . Ringa byggnadsverksamhet. 

Målning och glasmästerirörelse. 

Uppsala . Arbetstillgängen liksom under föregående kvartal mindre god. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgängen god. Förbättring sedan föregäende kvartal. Knapp 

tillgång å arbetskraft. 
Nor rköp ing . God arbetstillgang inom måleriyrket. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgängen mindre god; öfverflöd på arbetskraft. 
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Hä l s ingborg . Arbetstillgången inom måleriyrket medelgod, dock något sämre 
än nnder förra kvartalet; öfverflöd på arbetskraft. 

Arbetstillgången inom glasmästeriyrket mindre god. 
Ha lms tad . Inom måleriyrket medelgod arbetstillgång; förbättring efter strejkens 

slut. Öfverflöd å arbetskraft. 
Göteborg. Inom glasmästeri-, förgylleri- och guldlistarbetarefacken god arbets

tillgång efter strejken liksom nnder såväl föregående som motsvarande kvartal 1908. 
Gäfle. Dålig arbetstillgång. 
Sundsva l l . Inom måleriyrket tämligen god arbetstillgång. 

Annan byggnadsindustri. 

Stockholm. Inom rörledningsbranschen god arbetstillgång med förbättring sedan 
föregående kvartal. 

Inom den elektriska installationsverksamheten god arbetstillgång jämväl med för
bättring sedan föregående kvartal. Mycket öfvertidsarbete i slutet af kvartalet. 

N o r r k ö p i n g . Inom rörläggarefacket god arbetstillgång. 
Hä l s ingborg . Vid stadens gatuarbeten var arbetstillgången medelgod, vid park -

oeh trädgårdsarbetena mindre god. 
Göteborg. Inom rörläggarefacket var arbetstillgången medelgod, god tillgång 

på arbetskraft. 
Falun. Arbetstillgången för grofarbetare medelgod. Öfverflöd på arbetskraft. 
Gäfle. God tillgång på rörläggningsarbeten äfvensom på spårvägsbyggnads

arbeten. 
Sundsva l l . Vid stadens allmänna arbeten sysselsattes under juli 103, under 

augusti 79 och under september 73 arbetare. 

Belysning och vattenledning. 

Stockholm. Vid gas- och elektricitetsverken god arbetstillgång medförbättring 
sedan föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. 

Malmö. Arbetstillgången jämn och god. 
Hä l s ingborg . Vid stadens gas-, elektricitets- och vattenverk var arbetstill

gången normal. 

Transportarbete. 

Nor rköp ing . Från arbetsgifvare rapporteras mycket god arbetstillgång. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången under juli medelgod. 
Malmö. Jämn och god arbetstillgång inom samtliga fack med undantag för 

kusk- och åkeriarbetarne, där arbetstillgången var mindre god. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgången medelgod för kusk- och åkeriarbetare. 
Inom stufveribranschen god arbetstillgång. 
Ha lms tad . Inom transportarbetet mindre god arbetstillgång; öfverflöd på ar

betskraft. 
Göteborg. För stufveriarbetarne dålig arbetstillgång, doek något bättre än 

nnder föregående kvartal. 
Inom åkarefacket god arbetstillgång såväl före som efter storstrejken, dock efter 

densamma stort öfverflöd på arbetskraft. 
Inom kolbärarefacket var arbetstillgången liksom under föregående kvartal dålig. 
Gäfle. Arbetstillgången, som vid kvartalets början var god, försämrades betyd

ligt genom storstrejken; öfverflöd på arbetskraft. 
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Sundsva l l . Inom hamnarbetet mycket ringa arbetstillgång. 
Luleå. Arbetstillgångcn inom denna yrkesgren god, ehnrnvftl försämring för

märkts pa grund af malmbrytningens upphörande under storstrejken. 
Ki runa . Malmtransporten från Luossavaara—Kiirunavaara aktiebolag utgjorde: 

Malmtransporten från Tuolluyaara aktiebolag utgjorde: 

2-100060. 
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De allmänna lefnadskostnaderna å olika orter i riket. 
På hemställan af Generalpoststyrelsen har Kommerskollegium 

genom sin afdelning för arbetsstatistik låtit verkställa en gruppering 
af postpersonalens stationsorter, till antalet 258, allt efter de all
männa lefnadskostnadernas storlek. Denna gruppering grundar sig 
på resultaten af en undersökning angående dels priserna å de vik
tigaste slagen af lifsmedel, dels hyrorna och dels slutligen skatterna 
å resp. orter. I det följande skall lämnas en kortfattad redogörelse 
för det sätt, hvarpå ifrågavarande undersökning verkställts, äfvensom 
för den på grundvalen häraf utförda grupperingen. 

För inhämtande af prisuppgifterna å lifsförnödenheter och hyror 
upprättades inom den arbetsstatistiska afdelningen ett särskildt fråge
formulär, innehållande jämväl en P. M. till ledning vid formulärets 
ifyllande, hvilket formulär i slutet af augusti månad sistlidne år 
öfversändes till de kommunala myndigheterna(magistratens, kommunal
nämndens, municipalnämndens ordförande) å vederbörande orter med 
begäran, att möjligast noggranna och fullständiga'uppgifter måtte med
delas och formuläret därefter insändas till afdelningen senast den 15 
därpå följande sentember. I sammanhang därmed uttalades äfven önsk
värdheten af, att, där så ske kunde, vid uppgifternas afgifvande anli
tades medverkan af personer, som på grund af sin befattning eller eljes 
kunde förutsättas äga största möjliga kännedom om de på platsen 
gällande priser, t. ex. hälsovårdspolis, syssloman vid fattighus, sjuk
hus o. s. v. Beträffande de orter, där Kommerskollegium har sär
skilda ombud för det arbetsstatistiska arbetet, öfversändes formulären 
till dessa ombud. 

I fråga om skatterna hafva på skilda vägar inhämtats uppgifter 
rörande olika slag af skatter, som erlagts af inkomsttagare under 
åren 1904—1908. Uppgifterna om kommunalskatten, landstingsskatten 
och personliga afgifter hafva erhållits från Statistiska Centralbyråns 
årligen utkommande publikation: »Kommunernas fattigvård och fi
nanser» (för sista året, 1908, föreligger ännu ingen tryckt redogörelse, 
utan hafva de till Centralbyrån insända primäfuppgifterna fått an
litas), hvarjämte i en del fall kompletterande uppgifter meddelats 
från Konungens befallningshafvande och kommunalnämndernas ord-
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förande. Hvad beträffar vägskatten, hafva uppgifter benäget ställts 
till afdelningens förfogande från den särskilda utredning angående 
kommunalakatterna, som lör närvarande pågår, och i fråga om präst
skatten hafva uppgifter dels varit att hämta från prästlönereglerings-
kommitténs betänkande, dels erhållits genom direkt skriftväxling 
med vederbörande prästmän. Från municipalnämndernas ordförande 
hafva, efter därom framställd skriftlig förfrågan, inkommit uppgifter 
om municipalskatten, och slutligen hafva uppgifter infordrats af 
Konungens befallningshafvande äfven beträffande s. k. tingshus-
byggnadsskatt och bidrag till skjutsentreprenaderna, ehuru dessa 
uppgifter ännu ej hunnit fullständigt inkomma, hvadan ifrågavarande 
skatter, som emellertid torde spela en jämförelsevis ringa roll, ej 
kunnat vid förevarande undersökning tagas i beräkning. 

Det hade gifvetvis, för erhållande af ett fullt tillförlitligt primär
material, varit i hög grad önskvärdt, att uppgifterna angående lifs-
medelspriserna kunnat insamlas under en längre tid, hälst under ett 
helt år, äfvensom att såväl dessa uppgifter som jämväl hyrespris
uppgifterna ej meddelats i form af uppskattade medeltal, utan at t 
för hvarje ort inkommit ett större antal faktiska prisuppgifter, på 
grundvalen af hvilka afdelningen sedan kunnat själf beräkna medel
prisen. Men då detta mera rationella och för ett säkrare resultat 
nödvändiga tillvägagångssätt, på grund af undersökningens brådskande 
natur, ej låtit sig använda,' har afdelningen fått nöja sig med att 
utfråga, med afseende på lifsmedelspriserna: medelpris för juli och 
september månader å hvarje varuslag (till antalet 45) och beträffande 
hyrespriserna: normal årshyra 1909 för lägenheter om ett rum (utan 
kök), ett rum och kök, två rum och kök samt tre rum och kök. 

Eran samtliga orter, till hvilka frågeformulär angående lifs-
medels- och hyrespriser öfversändts, hafva svar inkommit, i en del 
fall dock först efter upprepade påminnelser och beträffande några 
orter så sent som i december. I den mån uppgifterna inflöto, blefvo 
de emellertid omedelbart föremål för granskning och bearbetning. 
Det visade sig härvid, såsom man äfven hade anledning att vänta, 
att de från olika orter meddelade lifsmedelspriserna, särskildt be
träffande vissa varuslag, ej voro med hvarandra fullt jämförbara, 
på grund af att skilda kvaliteter afsågos, hvadan det blef nödvän
digt att med afseende härpå vidtaga väsentliga korrigeringar. Dessa 
utfördes dels efter skriftväxling med vederbörande uppgiftslämnare, 
dels med ledning af den erfarenhet, som afdelningen under flerårigt 
sysslande med bearbetning af liknande uppgifter förvärfvat sig. Det 
har emellertid, detta oaktadt, ej kunnat undvikas, att i en del fall 
prisuppgifterna för enskilda varuslag utvisa allt för stora variationer 
mellan de olika orterna för att kunna anses fullt tillförlitliga, men 
tillsammantagna för samtliga varuslag torde ifrågavarande prisupp-
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gifter gifva en i det hela korrekt bild af den allmänna prisnivån å 
hvarje ort. Hvad särskildt beträffar de insända hyresprisuppgif
terna, har afdelningen varit i tillfälle att kontrollera ett stort antal 
af dessa genom att jämföra dem med de uppgifter angående bostads
priser, som för hvarje år inkomma till afdelningen från ett flertal 
orter i riket. 

Efter sålunda verkställd granskning af de inkomna primärupp
gifterna vidtog den egentliga bearbetningen. Det stod härvid från 
början klart, att afdelningen, för ett rättvist bedömande af orternas 
prisdyrhet eller prisbillighet i fråga om lifsmedel, först måste i 
görligaste mån söka få utredt, hvilken vikt och betydelse borde till
mätas det ena varuslaget i jämförelse med det andra. Det blef med 
andra ord nödvändigt att erhålla en, åtminstone ungefärlig uppgift 
på, med hvilka kvantiteter de olika slagen af lifsmedel kunde anses 
ingå i ett normalhushålls budget. Genom att hänvända sig till Stock
holms stads statistiska kontor, där en undersökning för närvarande 
pågår angående lefnadskostnaderna i Stockholm, fick äfven afdel
ningen mottaga för ändamålet användbara uppgifter, grundande sig 
på c:a 155 för ett helt år förda hushållsböcker. De på detta sätt 
erhållna kvantitetstalen, som torde afse ett genomsnittshushåll på 
c:a 4 personer (man, hustru och två barn) med en årlig utgiftsstat 
af c:a 2,000 kr., hafva sedan multiplicerats med de för hvarje ort, 
resp. varuslag uppgifna priserna, hvarigenom alltså storleken af ett 
dylikt hushålls utgifter för de viktigaste slagen af lifsmedel kunnat 
beräknas för hvarje särskild ort. Det kan visserligen mot ifråga
varande metod invändas, att de för Stockholm funna kvantitetstalen 
icke äga sin fulla tillämplighet på orter i andra delar af riket. Så 
t. ex. kan med säkerhet antagas, att bränsle och lyse konsumeras i 
afsevärdt högre grad i norra Sverige, fisk å orterna vid västkusten 
o. s. v. Då emellertid särskilda hushållsbudgeter för olika delar af 
riket ej kunnat erhållas, hafva Stockholmsbudgetens tal fått gälla 
för samtliga orter. I det stora hela torde äfven dessa tal gifva en 
riktig föreställning om de olika varuslagens allmänna betydelse i 
förhållande till hvarandra. 

Såsom i det föregående omnämnts, inhämtades genom frågefor
muläret uppgifter äfven om normal årshyra för lägenhetskategorierna 
ett rum (utan kök), ett rum och kök, två rum och kök samt tre rum 
och kök. På grundvalen af dessa uppgifter uträknades först medel
priset per rum (hvarvid på vanligt sätt kök räknades för ett hälft 
rum) och därefter, genom multiplicering med 25, medelpriset för två 
rum och kök. Sistnämnda medelpris, som alltså grundar sig på 
samtliga de afgifna prisuppgifterna å olika slag af lägenheter, har 
sedan användts för jämförelse mellan orterna i fråga om kostnaderna 
för hyra. 
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Beträffande skatterna fann afdelningen det vara riktigast, till 
undvikande af att tillfälliga förskjutningar i skattebördan skulle få 
spela någon mera betydande roll, att inhämta uppgifter för en hel 
femårsperiod samt att för hvarje ort uträkna medelbeloppet af de 
under perioden erlagda skatter vid en inkomst af 2,000 kr. Alla 
förekommande direkta skatter (utom, såsom förut påpekats, de jäm
förelsevis obetydliga tingshusbyggnadsskatt och bidrag till skjuts
entreprenaderna) äro härvid medtagna. 

Resultaten af den sålunda verkställda undersökningen rörande 
kostnaderna för lifsmedel, hyror och skatter å resp. orter hafva sam
manförts i särskilda tabeller, hvilka längre fram möjligen torde 
komma att publiceras af den arbetsstatistiska afdelningen. I dessa 
tabeller hafva för hvarje ort angifvits dels de beräknade utgifterna 
per år och hushåll för de viktigaste slagen af lifsförnödenheter, dels 
medelhyran per år för två rum och kök, dels äfven det genomsnitt
liga beloppet af de under femårsperioden 1904—1908 erlagda skatter 
vid en inkomst af 2,000 kr., hvarjäinte summan af dessa tre slag af 
utgiftsposter likaledes införts för hvarje ort. Slutligen har uträk
nats den totala medelkostnaden per ort för orterna tillsammantagna, 
och har det härvid funna beloppet satts lika med 1,000, hvarefter 
samtliga orter grupperats efter detta tal allt efter storleken af deras 
lefnadsomkostnader. 

Såsom af förestående redogörelse framgår, är ifrågavarande under
sökning — hvilken, på grund af den knappt tillmätta tiden, blifvit 
mindre ingående än önskvärdt varit — icke i alla hänseenden grun
dad pä tillräckligt uttömmande och noggranna primäruppgifter. 
Särskildt bör uppmärksammas, att undersökningen endast afser de 
viktigaste slagen af lifsmedel jämte hyror och skatter, hvadan en 
rätt väsentlig del af de i ett normalhushålls budget förekommande 
utgiftsposter icke äro medtagna. Den på grund af utredningen verk
ställda grupperingen af postpersonalens stationsorter, beträffande 
hvilken här nedan (sidd. 22—23) meddelas en tabellarisk öfversikt, 
torde emellertid gifva en i hufvudsak riktig föreställning om de 
allmänna lefnadskostnaderna å resp. orter. 

Beträffande grupperingens resultat må till en början mera all
mänt framhållas, dels att de stora skatterna å en ort ofta fört 
fram densamma till en afsevärdt högre plats på skalan, än den 
eljes skulle hafva intagit med hänsyn endast till kostnaderna för 
lifsmedel och hyror, dels at t den gängse uppfattningen (hvilken 
äfven fått sitt uttryck i det af postverkets löneregleringskom
mission afgifna betänkandet) att å ena sidan de stora städerna och 
å den andra sidan orterna i norra Sverige utan vidare skulle vara 
att räkna till de dyrare orterna, visat sig icke alltid hålla streck. 
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Gruppering af stationsorterna för postpersonalen 

Medelkostnad per ort (afseende de viktigaste slagen af lifsmedel, 

Kiruna 1,418 
Stockholm 1,403 
Malmberget 1,394 
Gällivare 1,347 
Djursholm 1,305 
Boden 1,294 
Saltsjöbaden . . . . 1,277 
Funäsdalen . . . . 1,253 
Liljeholmen . . . . 1,247 
Sundbyberg . . . . 1,236 

_ Luleå 1,231 
^Strömsund 1,228 

Södertälje 1,223 
Sundsvall 1,220 
Sveg. 1,213 
Jörn 1,211 
Dalarö 1,205 
Härnösand 1,194 
Östersund 1,192 
Göteborg 1,184 
Gäfle 1,181 
Backe 1,167 
Eskilstuna 1,163 
Umeå 1,162 
Malmö 1,161 
Karlstad 1,160 
Sollefteå 1,155 

Örebro 1,149 
Hudiksvall. . . . 1,141 
Nyland 1,141 
Uppsala 1,130 
Västerås 1,130 
Norrköping 1,128 
Öfvertorneå 1,124 
Vaxholm 1,120 
Söderhamn 1,118 
Krylbo 1,116 
Trollhättan 1,113 
Borås 1,107 
Ludvika ? 1,099 
Karlskrona 1,097 
Sala 1,095 
Halmstad . . . . 1,094 

Oxelösund 1,093 
Bräcke 1,093 
Katrineholm . . . . 1,092 
Uddevalla . . . . . 1,091 
Voxna 1,091 
Bträngnäs 1,089 
Örnsköldsvik . . . . 1,085 
Morastrand 1,083 
Trelleborg 1,082 
Svanesund 1,077 
Kil 1,073 
Lund 1,072 
Marstrand 1,069 
Saltskog 1,068 
Söderköping . . . . 1,068 
Nyköping 1,067 
Köping 1,067 
Säter 1,064 
Hälsingborg . . . . 1,063 
Ljusdal 1,062 
Linköping 1,059 
Jönköping 1,059 
Ragunda 1,059 
Mjölby 1,058 
Piteå 1,056 
Ystad 1,055 
Arvika 1,054 
Vännäs 1,052 
Falun 1,051 

Lysekil . . . . . 1,049 
Bengtsfors 1,048 
Malung 1,048 
Enköping 1,048 
Landskrona . . . . 1,042 
Alingsås 1,041 
Stenungsund . . . . 1,040 
Norbergs by . . . . 1,040 
Gnesta 1,036 
Tranås 1,034 
Skellefteå 1,034 
Falkenberg 1,032 
Haparanda 1,030 
Arboga 1,029 

Mölndal 1,028 
Varberg 1,027 
Åmål 1,027 
Krokom 1,024 
Avesta 1,023 
Smedjebacken . . . 1,022 
Skara 1,020 
Sköfde 1,020 
Vingåker . . . . . 1,020 
Lilla Edet . . . . . 1,020 
Hallsberg 1,020 
Kopparberg . . . . 1,020 
Borlänge 1,020 
Västervik 1,020 
Kristianstad . . . . 1,016 
Orsa 1,016 
Vänersborg . . . . 1,015 
Ockelbo 1,013 
Norrtälje 1,011 
Eslöf 1,010 
Torghälla 1,009 
Visby 1,009 
Markaryd 1,009 
Skurup 1,009 
Lycksele 1,008 
Falköping-Ranten . . 1,007 
Gällö 1,004 
Åtvidaberg 1,002 
Höganäs 1,001 

Åsele 1,000 
Kristinehamn. . . . 999 
Sandviken 998 
Nässjö 995 
Mariestad 995 
Hedemora 992 
Oskarshamn . . . . 991 
Lidköping 991 
Bollnäs 990 
Sunne 989 
L&ngsele 987 
Anundsjö 987 
Mellansel 987 
Lindesberg 986 
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i riket efter lefnadskostnadernas storlek. 

hyror och skatter) för orterna tillsammantagna = 1,000. 

Öregrund 985 
Strömstad 983 
Kalmar 982 
Ange 982 
Trosa 981 
Ängelsberg 981 
Karlshamn 977 
Valskog 977 
Storvik 976 
Åstorp 975 
Filipstad 974 
Vansbro 974 
Mariefred 973 
Eksjö 973 
Växjö 973 
Hällnäs 973 
Seffle 971 
Korsnäs 971 
Leksand 969 
Ronneby 967 
Kisa 967 
Tidaholm 967 
Persberg 966 
Tväralund 966 
Vadstena 963 
Falköping 963 
Höör 962 
Värnamo 961 
Laxå 960 
Karlskoga 959 
Huskvarna 957 
Vanneboda 956 
Kolbäck 956 
Frövi 955 
Landeryd 955 
Uttersberg 953 
Tierp 953 
Töreboda 953 
Elmhnlt 952 
Motala 952 

Charlottenbcrg . . . 950 
Grängesberg . . . . 949 

flinge 947 

Askersund 947 
Flen 946 
Börringe 946 
Hvetlanda 941 
Simrishamn . . . . 940 
Kungsbacka . . . . 940 
Boda 937 
Grythyttehed. . . . 937 
Hässleholm . . . . 936 
Hörby 936 
Ulricehamn . . . . 935 
Hargshamn 933 
Kumla 933 
Alsterbro 933 
Malmköping . . . . 932 
Nora 932 
Åhus 932 
Finspong 932 
Säfsjö 930 
Limmared 930 
Herrljunga 929 
Ängelholm 929 
Kungälf 929 
Munkedal 929 
Nordmaling . . . . 927 
Insjön 926 
Ljungby 926 
Svcnljunga 925 
Skanör 925 
Moholm 923 
Morjärv 923 
Nederkalix 923 
Östhammar 921 
Ljusne 921 
Klippan 920 
Falsterbo 919 
Klintehamn . . . . 917 
Alfvesta 915 
Mönsterås ' 914 
Sjöbo 914 
Degerfors 913 
Färjestaden . . . . 912 
Sölvesborg 912 
Glimåkra 910 

Hästveda 910 
Frissla 908 
Nyåker 908 
Valdemarsvik . . . 906 
Vislanda 906 
Årjäng 906 
Vara 905 
Emmaboda 904 
Kinna 904 
Stenstorp 902 
Slite 897 
Laholm 894 
Tingstäde . . . . ; . 893 
Hultsfred 893 
Skeninge 891 
Hjo 891 
Bergkvara 890 
Ousby 889 
Eåda 888 
Gamleby 884 
Grenna 881 
Torsby 880 
Båstad 878 
Hemse 876 
Tomelilla 873 
Karlsborg 865 
Lerbäck 862 
Veinge 860 
Vimmerby &J9 
Limedsforsen . . . . 858 
Strömtorp 858 
Mellerud 857 
Borgholm 855 
Hedensbyn 854 
Vretstorp 853 
Högsby 850 
Ödeshög 838 
Burgsvik 836 
Nybro 828 
Fågelsta 813 
Vireda 784 
Forshem 752 
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Såsom förut nämnts, har vid grupperingen af orterna medel
kostnaden per ort (afseende de viktigaste slagen af lifsmedel, hyror 
och skatter) för orterna tillsammantagna satts lika med 1,000. G-ranskar 
man nu grupperingens resultat mera i detalj, befinnes det, att högst 
på skalan står Kiruna med indextalet 1,418, hvarefter närmast kom
mer Stockholm med 1,403. I ordning följa sedan såsom de dyraste 
orterna Malmberget, Gällivare, Djursholm, Boden, Saltsjöbaden, Fu-
näsdalen (mycket höga skatter), Liljeholmen, Sundbyberg, Luleå, 
Strömsund, Södertälje, Sundsvall, Sveg, Jörn, Dalarö, Härnösand, 
Östersund, Göteborg, Gäfle, Backe, Eskilstuna, Umeå, Malmö, Karl
stad och Sollefteå, hvilka samtliga hafva ett indextal, öfversti-
gande 1,150. 

Till gruppen af orter med ett indextal från och med 1,00L till 
och med 1,149, hvilka alltså, utan att räknas bland de allra dyraste 
orterna, likväl höja sig öfver riksmedeltalet, hör ett antal af 88 orter. 
Bland dessa befinna sig några af våra större städer, af hvilka dock 
Örebro, Uppsala, Västerås och Norrköping hafva jämförelsevis höga 
indextal, som närma dem till de i afseende å dyrhet främsta plat
serna. Äfven Borås och Karlskrona ställa sig relativt dyra, något 
billigare däremot Lund, Hälsingborg, Linköping, Jönköping och 
Falun. 

Sammanlagdt 116 utaf de 258 undersökta orterna (41 %) hafva 
ett indextal högre än 1,000. Vid jämnt 1,000 stannar endast en ort, 
men därunder komma ej mindre än 142 platser, af hvilka dock flera, 
såsom Kristinehamn, Sandviken, Nässjö, Mariestad, Hedemora, Oskars
hamn, Lidköping, Bollnäs o. s. v. stå riksmedeltalet mycket nära. 

Till de allra billigaste orterna med ett indextal af 850 eller där
under höra följande: Högsby, ödeshög, Burgsvik, Nybro, Fågelsta, 
Vireda och Forshem, hvilken sistnämnda ort befunnits vid gruppe
ringen stå lägst på skalan. 

Betraktar man grupperingen med hänsyn till orternas belägenhet 
inom olika landsde la r , finner man snart, att de dyraste orterna 
äro att söka dels i grannskapet af Stockholm och dels i norra Sve
rige. Härifrån gifvas dock ej så få undantag. Så t. ex. hafva så 
nordligt belägna orter som Morjärv och Nederkalix befunnits vara 
jämförelsevis mycket billiga, tydligen beroende, förutom på billiga 
bostäder och ej allt för höga skatter, på den omgifvande traktens 
blomstrande boskapsskötsel, som sätter låga pris på de ytterst vik
tiga artiklarna mjölk, smör och kött. Likaledes stå flera af orterna 
i Västerbottens län under riksmedeltalet. Af 49 i Norrland belägna 
orter hafva emellertid ej mindre än 33 kommit upp till ett indextal 
öfver 1,000, och af dessa tillhöra många våra allra dyraste orter. 

De billigaste orterna äro däremot i främsta rummet att söka i 
Småland och på öarna, men äfven i Kristianstads, Örebro och öster-
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götlands län. Till de billigare länen kan man jämväl räkna de båda 
Västgötalänen och Hallands län. A andra sidan torde utan fråga 
Stockholms län komma Norrland närmast med afseende på orternas 
relativa prisdyrhet samt vidare Uppsala, Göteborgs och Bohus, 
Södermanlands, Västmanlands och Kopparbergs län. Malmöhus, 
Blekinge och Värmlands län kunna däremot, med undantag för några 
af de större städerna, anses för relativt billigare. 
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Förhandlingar vid sammanträde mellan statens för
likningsmän den 30 nov. och 1 dec. 1909. 

Den 30 nov. och 1 dec. 1909 ägde sammanträde rum mellan sta
tens förlikningsmän inför byråchefen å Kommerskollegii afdelning 
för arbetsstatistik. Åtskilliga viktiga spörsmål rörande förliknings
männens verksamhet, som varit föremål för öfverläggning vid 
föregående konferens den 11 sept. 1907 och följande dagar, upp-
togos nu till förnyad behandling och föranledde en del erinringar 
och uttalanden. Äfven i den aktuella frågan om inrättandet af en 
institution af permanent karaktär för förebyggande af öppna arbets-
konflikters utbrott gjordes ett samfälldt uttalande, såsom närmare 
framgår af här meddeladt utdrag ur protokollet: 

Den 30 november. 

N ä r v a r a n d e : Herrar A. Cederborg, A. Waldenström, F. J. Berger, K. G. Karlsson, 
Friherre N. Gr. O. Djurklou, S. H. Kvarnzclius och P. Hellström. 

§ 2. 

Vid § 2 i 1907 års protokoll gjordes det uttalandet, att, därest lokal tvist ut
vidgades att omfatta flera distrikt, förlikningsmannen inom det distrikt, där tvisten 
ntbrntit, borde omedelbart samråda med sina kolleger i vidkommande distrikt för 
undvikande af ett samtidigt ingripande från flera förlikningsmän. 

§3. 

Diskuterades de i § 3 af 1907 års protokoll behandlade frågorna, huruvida för
likningsman kan åtaga sig uppdrag som skiljedomare i tvist, som ej af honom själf 
handlagts, samt huruvida förlikningsman på anmodan, af vederbörande parter bör ntse 
annan person till skiljedomare eller ordförande i skiljenämnd. 

Beträffande det förra spörsmålet underströks uttalandet i 1907 års protokoll, att 
förlikningsman ej under några omständigheter får åtaga sig uppdrag som skiljedomare 
eller ordförande i skiljenämnd. 

Rörande det senare spörsmålet betonades från flera af de närvarande svårigheten att 
finna personer, lämpliga och villiga att fungera som skiljedomare, medan å andra sidan fram
hölls, att förlikningsman ej gärna knnde undandraga sig uppdraget att utse skiljedomare, 
hvilket i allmänhet vore ägnadt att stärka hans ställning. Bet erinrades äfven, att 
numera i ett flertal kollektivaftal finnes stadgadt, att vederbörande förlikningsman skall 
utse ordförande i enligt aftalet upprättad skiljenämnd, och ansågs, att i dylikt fall 
förlikningsmannen ej kunde vägra sin medverkan. Beträffande öfriga fall enadeB man 
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om det uttalandet, att, äfven om icke någon skyldighet kunde anses föreligga för 
förlikningsmannen att på anmodan från parterna utse skiljedomare, han likval — med 
iakttagande därvid af all nödig försiktighet — i regel borde tillmötesgå därom framställd 
begäran, för så vidt ej särskilda omständigheter förelåge. 

Som en dylik omständighet nämndes det fall, att förlikningsmannen förut handlagt en 
tvist, och därvid såsom medlare tydligt gifvit tillkänna sin åsikt om, huru tvisten borde 
lösas. Ett afböjande af uppdraget att utse skiljedomare kunde då vara på sin plats, 
enär förlikningsmannens förut intagna ståndpunkt i tvisten kunde tänkas inverka på 
hans val af skiljedomare. 

Såsom person, till hvilken anmodan lämpligen kunde riktas att utse skiljedomare, 
nämndes för öfrigt den opartiske ordföranden i en af arbetsgifvare och arbetare parite-
tiskt bildad institution, såsom t. ex. styrelse för offentlig arbetsförmedlingsanstalt. 
I samband härmed erinrade Herr Ordföranden därom, att enligt hufvudaftal n:o 1 mel
lan Svenska Järnvägarnes Arbetsgifvareförening och Svenska Järnvägsmannaförbundet 
vid val af ordförande i de lokala distriktsnämnderna skulle göras hänvändelse till ord
föranden i styrelsen för den offentliga arbetsförmedlingen i resp. Stockholm, Göteborg 
och Malmö, därest enighet ej vunnes vid valet af person för utseende af ordförande i 
nämnden. 

§4. 

Diskuterades bestämmelserna i § 3 af lagen angående medling i arbetstvister och 
§ 8 af instrnktionen för förlikningsmännen angående utseende af sakkunnige, hvarvid 
upplystes, att omförmälda institut ytterst sällan kommit till användning. I samband 
härmed påpekades dock, att vid skiljenämnds konstituerande val af tvänne sakkunnige, 
en från hvardera sidan att såsom opartiske biträda ordföranden, vore synnerligen 
lämpligt. 

§ 5 . 

Upptogs den i § 4 af 1907 års protokoll behandlade frågan, på hvilket stadium af 
en arbetstvist förlikningsmannen bör ingripa. Under diskussionen framhölls, att ett in
gripande på tidigt stadium ofta vore ägnadt att förebygga utbrott af öppen konflikt, 
om ock någon allmängiltig regel härvid ej kunde uppställas. Äfven påpekades, att, då 
tvist förelåge med organiserade arbetsgifvare eller arbetare, ingripandet helst borde ske, 
medan ännu förhandlingarne fördes af vederbörande lokalorganisation, enär vid tvistens 
behandling i högre instans besluten å ömse sidor ofta toge form af ultimata. Å andra 
sidan framhölls dock, att parterna ofta ställde sig ovilliga mot ett tidigt ingripande i 
tvisten, äfvensom att förhandlingarne i deras tidigare skede kunde vara alltför tidsödande 
för att medgifva ett verksamt biträde från förlikningsmannen. 

I samband härmed påpekades, att, oaktadt i regel flera månaders uppsägningstid 
vore stadgad i kollektivaftal, förhandlingar om nytt aftal vanligen toge sin början i 
sista stund och ej kunde slutföras, innan aftalet utlöpt, något som vore ägnadt att 
försvåra en fredlig uppgörelse. 

Det önskemålet uttalades därför, att — såsom ock i vissa aftal vore mer eller 
mindre utförligt föreskrifvet — i aftalcn infördes bestämmelse om förhandlingars in
ledande inom viss tid efter uppsägningen. Äfven framhölls det önskvärda i att — där 
aftal, som tillkommit under förlikningsmans medverkan, förcskrefve permanent för
liknings- eller skiljenämnd — nämnden blefve konstituerad i behörig tid, innan ännn 
tvist förelåge, hvilken i viss mån knndc inverka menligt på valet af bisittare. 

Vidare ifrågasattes, om icke, då vid enskild hänvändelse till parterna någondera 
ställde sig afvisande till förlikningsmannens erbjudande om medling, förlikningsman
nen detta oaktadt borde inbjuda till förhandlingssammanträde för att åtminstone få 



28 FÖRHANDLINGAR MELLAN STATENS FÖRLIKNINGSMÄN. 

sådant afböjande konstaterad! Häremot gjordes dock gällande, att vid bestämdt afböjande 
frän någondera sidan, inbjudan till sammankomst ofta ej lämpligen kunde utfärdas, enär 
instrnktionen i § 6 föreskrifver, att förlikningsman bör tillvägagå >med varsamhet och 
omsikt, nnder strängt iakttagande däraf, att det ankommer på arbetsgifvare och arbetare 
att själfva afgöra, hnrnvida de önska taga hans medverkan i anspråk». 

Med anledning af en uttalad tvekan om, i hvad mån förlikningsman, med hänsyn 
till däraf föranledda kostnader för statsverket, borde genom personligt besök å arbets
plats, där tvist utbrntit, göra sig närmare underrättad om konflikten, uttalades önskvärd
heten däraf, att förlikningsman, där han funne omständigheterna sådant påkalla, alltid 
så vidt möjligt borde å ort och ställe göra sig förvissad om tvistens beskaffenhet och 
erbjuda sin medling. 

§ 7. 

Upptogs till behandling den i § 13 af 1907 års protokoll berörda frågan om den 
nuvarande distriktsindelningens lämplighet. De närvarande beslöto därvid dels med 
hänsyn till önskvärdheten af en jämnare fördelning af arbetet mellan vissa förliknings
män, dels på grund af kommunikationsförhållandena förorda 

att Gottlands län fördes från l:sta till 2:dra distriktet, 
att Västmanlands län fördes frän l:sta till 5:te distriktet samt 
att Jämtlands län fördes från 7:de till 6:te distriktet. 
Frågan, huruvida en fördelning af förlikningsmännens arbete borde ske med hänsyn 

till särskilda näringsgrenar, var ock föremål för öfverläggning, men föranledde intet 
positivt nttalande. Det ansågs lämpligast att tillsvidare behålla den lokala distrikts
indelningen, sä att åtminstone smärre tvister handlades af vederbörande förlikningsman, 
utan hänsyn därtill, att annan förlikningsman vore mer förtrogen med arbetsförhållandena 
inom den bransch, där tvisten utbrutit. 

Emellertid gjordes enstämmigt den uppfattningen gällande, att §§ 1, 11 och 12 af 
lagen samt § 10 af instruktionen beredde förlikningsmännen möjlighet att, efter därom 
gjord anmälan hos Kungl. Maj:t, i särskilda fall — såsom då fråga vore om tvist i en 
bransch, där riksaftal vore upprättadt eller under upprättande, eller om annan större 
tvist inom ett arbetsområde, med hvars förhållanden någon af förlikningsmännen vore 
särskildt förtrogen — få förlikningsärendena sinsemellan fördelade med hänsyn till nyss 
berörda omständighet. 

Den 1 december. 

N ä r v a r a n d e : desamma som under gårdagen. 

§ 9 . 

Beträffande det i § 16 af 1907 års protokoll förordade närmare samarbetet mellan 
Kommerskolleginm och förlikningsmännen uttalade sig förlikningsmännen för, att det
samma skulle fortsättas i hufvudsak enligt då upprättad plan, hvarvid dock gjordes 
följande erinringar och tillägg: 

1. Den uppgift om under hvarje kvartal utlöpande kollektivaftal inom veder
börande distrikt, som före kvartalets ingång skall meddelas förlikningsmännen af 
Kollegium, kommer att, sedan numera Kollegii samling af kollektivaftal blifvit full-
ständigad och kan regelbundet kompletteras, från och med nästkommande års ingång 
regelbundet utsändas. 

2. Som det befunnits möta oöfverstigliga hinder för förlikningsmannen att till 
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Kollegium insända exemplar af eller förteckning öfver alla inom deras distrikt träffade 
kol lekt i väft al, ansågs denna deras uppgift böra begränsas därhän, att de skulle tillställa 
Kollegium exemplar af alla de aftal, vid hvilkas upprättande de medverkat, äfvensom 
eljes för dem tillgängliga exemplar af eller notiser om träffade aftal. 

3. Föreskriften, att förlikningsmännen ärligen under januari manad skulle till 
Kollegium insända sin dagbok för det gångna året, ansågs icke längre böra bibehållas, 
utan vore det tillfyllest, att Kollegium, när helst så pröfvades nödigt, kunde infordra 
och taga del af dagboken. 

4. Upplysningar ur en inom Kollegium upprättad fullständig adressförteckning 
öfver svenska fackorganisationer skulle pä begäran tillhandahållas förlikningsmännen. 

§ 12. 

Därpå genomgingos och diskuterades vissa punkter i de jämlikt § 19 af 1907 års 
protokoll utarbetade grundlinjerna för förlikningsmännens kvartalsberättelser, hvarvid 
gjordes hnfvudsakligen följande erinringar: 

1. Då tvekan kunnat råda beträffande rubriceringen af ett ärende såsom >arbets-
tvist utan arbetsinställelse» eller såsom > medverkan vid upprättande af kollektivaftah, 
beslöts, att under den förra rnbriken skulle föras jämväl tvister om nya aftal, vid hvilka 
öppen konflikt hotade att utbryta — såsom då aftal utlöpt, utan att öfveronskommelsc 
om nytt aftal träffats — under den senare rubriken däremot sådana förhandlingar om 
nya aftal, hvilka fördes utan tryck af hotande öppen strid. 

2. För det fall, att en af förlikningsman handlagd arbetstvlst sträckt sig utöfver 
ett kvartal och därigenom blefve föremål för omnämnande i ett flertal kvartalsberättel
ser, beslöts att för vinnande af större öfverskådlighet en sammanfattande redogörelse 
för hela tvistens förlopp skulle lämnas i berättelsen för det kvartal, dä konflikten af-
slutats; Kollegium kunde då vid berättelsernas publicerande under hänvisning till den 
slutliga redogörelsen utesluta i föregående berättelser införda meddelanden om tvistens 
tidigare förlopp. 

§ 13. 

Efter en längre diskussion, under hvilken samtliga de närvarande anslöto sig till 
tanken på upprättande af en institution af permanent karaktär för biläggande af till 
densamma hänskjutna såväl rätts- som intressetvister mellan parterna på arbetsfältet, 
beslöto förlikningsmännen göra följande uttalanden: 

>Yid det sammanträde med samtliga förlikningsmän, som ägde rum den 11—18 
sept. 1907, framhölls såsom ett önskemål i arbetsfredens intresse inrättande af en all
män, pä förhand tillsatt skiljedomstol i arbetstvister. 

Under förhandlingarna i den stora striden å arbetsfältet innevarande år framlades 
af de därvid medverkande förlikningsmännen förslag till en förhandlingsordning, inne
fattande bland annat, stadganden dels om obligatorisk skiljedom i s. k. rättstvister, 
i sista hand genom en allmän skiljedomstol, dels ock om förbud mot anlitande i andra 
arbetstvister af strejk, lockout, bojkott eller blockad, innan från en opartisk, sakkunnig 
institution i tvisten afgifvits yttrande till parternas bepröfvande. 

Efter ingående öfverläggningar i hithörande frågor finna sig samtliga förliknings
män böra framhålla såsom synnerligen önskvärdt, att anordningar och bestämmelser af 
ofvan angifna innebörd må kunna åvägabringas och därigenom skapas garanti, uti görlig 
mån, mot störande afbrott i arbetets gång. 
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Ändrad distriktsindelning för statens förlikningsmän 
för medling i arbetstvister. 

I enlighet med Kung]. Kommerskollegii, på förslag af förlik
ningsmännen, därom gjorda hemställan har Kungl. Maj:t den 
31 december 1909 förordnat, att riket från och med ingången af 
år 1910 i fråga om medling i arbetstvister skall indelas i följande 
sju distrikt, nämligen: l:sta eller Mälarprovinsernas distrikt, om
fattande Stockholms stad samt Stockholms, Uppsala och Söderman
lands län; 2:dra eller östra distriktet, omfattande Östergötlands, Jön-. 
köpings, Kronobergs, Kalmar, Gottian ds och Blekinge län; 3:dje eller 
södra distriktet, omfattande Kristianstads och Malmöhus län; 4:de 
eller västra distriktet, omfattande Hallands, Göteborgs och Bohus 
samt Alfsborgs och Skaraborgs län; 5:te eller mellersta distriktet, 
omfattande Värmlands, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län; 
6:te eller nedre norra distriktet, omfattande Gäfleborgs, Västernorr
lands och Jämtlands län samt 7:de eller öfre norra distriktet, om
fattande Västerbottens och Norrbottens län. 

Kungl. Maj:t har därjämte förordnat de förutvarande förlik
ningsmännen att äfven under år 1910 vara förlikningsmän för medling 
i arbetstvister, nämligen: stadsnotarien vid Stockholms rådstufvurätt 
A l l an Cederborg i l:sta eller Mälarprovinsernas distrikt, härads-
höfdingen i Södra Möre domsaga Alfred W a l d e n s t r ö m i 2:dra eller 
östra distriktet, öfverstelöjtnanten F r a n s J u s t u s Berger i 3:dje 
eller södra distriktet, handlanden i Göteborg, ledamoten af Riks
dagens andra kammare K a r l Gus ta f Kar l s son i 4:de eller västra 
distriktet, advokaten, friherre Ni ls Gustaf Otto Djurk lou i 5:te 
eller mellersta distriktet, ledamoten af Riksdagens andra kammare 
Svante Herman K v a r n z e l i u s i 6:te eller nedre norra distriktet 
samt föreståndaren för kemisk-växtbiologiska anstalten i Luleå, 
filosofie doktorn P a u l He l l s t röm i 7:de eller öfre norra distriktet. 

Den nu genomförda ändringen af distriktsindelningen har, hvad 
beträffar öfverflyttandet af Gottlands och Västmanlands län från 
första distriktet till resp. andra och femte distriktet, hufvudsak-
ligen föranledts af behofvet att något minska den stora arbets
börda, som påhvilat förlikningsmannen uti första distriktet. Jämt
lands läns hänförande till sjätte distriktet har däremot närmast haft 
sin grund däri, att nämnda län i kommunikationshänseende står i 
närmare förbindelse med de till samma distrikt hörande Gäfleborgs 
och Västernorrlands län än med de båda nordligaste länen, med 
hvilka Jämtlands län förut varit sammanfördt. 
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Yrkesinspektionen i Sverige under år 1908. 
(Efter den af Kungl. Kommerskollegium utgifna publikationen »Yrkesinspektionens 

verksamhet år 1908.») 

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 1908 
hafva utgjort: 

inom Härnösands distrikt 1,265 
. Gäfle > 2,381 
> Stockholms > 2,314 
. Örebro . 2,563 
> Linköpings > 2,458 
> Jönköpings > 2,535 
» Göteborgs > 3,108 
» Malmö » 3,029 
> sprängämnestillverkningen 48 

Summa 19,701 

Inspekterade arbetsställen. Af 19,701 registrerade arbetsställen 
inspekterades under år 1908: 

Af ifrågavarande 2,126 arbetsställen med tillsammans 70,372 
arbetare hafva 833 arbetsställen med tillhopa 12,505 arbetare blifvit 
under år 1908 för första gången inspekterade. Antalet arbetsställen, 
som, sedan lagen angående skydd mot yrkesfara den 1 juli 1890 
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trädde i kraft, minst en gång besökts af yrkesinspektör, utgjorde 
vid 1908 års utgång 15,104 eller 73-fi % 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 5,757, däraf 
2,743 vid arbetsställen, som under året för första gången undergått 
inspektion. 

Dessa anvisningar kunna fördelas på följande sätt: 
Antal 

skriftliga 
anvisn. 

Angående allmänna skyddsåtgärder såsom vid ångpannor, bergsprängning etc. 759 
Angående arbetslokalernas beskaffenhet, skydd mot fallande föremål, utrymmen, 

signalanordningar, luftväxling, belysning, damm, gaser, renhållning m. m. 1,438 
Angående skydd vid motorer 127 

> > > transmissioner • 1,311 
> > > arbetsmaskiner (däraf vid träarbetningsmaskiner 1,456) . 1,882 
> > » hissar och lyftkranar 139 
> anslag till efterrättelse för arbetare 101 

Summa 6,757 

Beträffande skyddsanordningarna åtföljes berättelsen af c:a 12 
skisser, utvisande deras beskaffenhet i olika fall, samt dessutom af 
13 andra bilder. 

Ångpannor. Genom ångpanneägares direkta försorg hafva 2,483 
ångpannor under året underkastats besiktning och profning, hvar-
jämte 2,745 ångpannor stått under kontroll af Norra och Mellersta 
samt Södra Sveriges ångpanneföreningar. 

Af de till ofvannämnda 2,483 besiktningar hörande och till yr
kesinspektionen insända protokollen hafva 378 eller 15-2 % gifvit 
anledning till anmärkningar rörande pannornas beskaffenhet, arma
tur etc. 

Explosioner. Under året hafva följande 4 mer eller mindre omfat
tande explosioner kommit till vederbörande yrkesinspektörs kännedom, 
hvaraf dock de nedannämnda explosionerna i acetylengasverket och 
destillationsapparaten inträffat vid arbetsställen, hvilka ej stå under 
yrkesinspektionens tillsyn. 

Vid Avesta järnverk exploderade en stålbehållare, hvarvid en 
arbetare skadades så svårt, att han afled. 

I ett mindre apotek exploderade en destillationsapparat dock 
utan att medföra skada till person. Detsamma gäller explosionen 
af en gasklocka till ett martingasverk tillhörande Nydkvist och 
Holm i Trollhättan. 
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Inom Sjöbo järnvägshotell exploderade ett acetylengasverk, hvar-
vid en person lindrigt skadades. 

Vid sprängämnestillverkningen hafva under året inträffat 2 ex
plosioner, hvilka kostat 5 personer lifvet. Den ena af dessa explo
sioner uppkom i ett torkhus sannolikt genom någon ringa oförsiktig-
het vid nedsättandet af en kopparbricka å en hylla, där finfördeladt 
knallkvicksilfver samlat sig. Härvid omkommo tvänne arbeterskor. 
Äfven den andra explosionen, som kostade 2 arbetare och 1 arbe-
terska lifvet, ägde rum i ett torkhus samt torde enligt sprängäm
nesinspektörens utsago förorsakats af någon gnidning af det torra 
bomullskrutet, då detsamma nedtogs från hyllorna, hvartill möjligen 
någon halkning från den ena arbetarens sida bidragit. Denna arbe
tare skulle nämligen en tid lidit af sömnlöshet, en bland nitrogly-
cerinarbetare vanlig åkomma. Vid tillfället exploderade nära 600 
kg. bomullskrut, dock begränsades explosionens verkningar af de 
kring torkhuset uppförda skyddsvallarne. 

Olycksfall. Till yrkesinspektionens kännedom hafva under året 
kommit 11,470 olycksfall i arbete, däraf 88 med dödlig utgång, inom 
samtliga till yrkesinspektionens verksamhet hörande industriella 
anläggningar. På de olika distrikten fördelas de sålunda: 

t Härnösands distrikt 1,777, hvaraf med dödlig utgång 10 
i Gäfle » 1,785, > > . > 19 
i Stockholm» » 1,429, » » > 5 
i Örebro » 1,395, » » > . 5 
i Linköpings > 359, > » » > 6 
i Jönköpings > 669, > » > > 8 
i Göteborgs > 1,615, » > > > 17 
i Malmö » 2,421, . . . . 9 
inom sprängämnesindustricn 20, > > > > 9 

Summa 11,470, däraf med dödlig utgång 88 

Yrkessjukdomar. Af dylika ha till yrkesinspektionens känne
dom kommit ett elakartadt fall af fosfornekros vid en tändsticks
fabrik i Jönköpings distrikt, samt det'of van nämnda fallet af sömn
löshet vid Grängesbergs krutbruk. 

Minderåriga. Enligt hvad som kommit till yrkesinspektörernas 
kännedom, ha under år 1908 minderåriga arbetare haft anställning 
vid 3,931 sådana arbetsställen, vid hvilka lagen angående minder
årigas och kvinnors användande till arbete i industriellt yrke äger 
tillämpning. Från samtliga dessa arbetsställen hafva föreskrifna 
registerböcker inkommit till vederbörande yrkesinspektör. 

Af tabellen å sidd. 36—39, hvilken utgör ett sammandrag af 
uppgifterna i samtliga inkomna registerböcker, inhämtas bland annat, 
att sammanlagda antalet minderåriga arbetare, som under år 1908 

3—100060 
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någon längre eller kortare tid sysselsatts vid omförmälda arbetsstäl
len, utgjort 58,645, hvaraf 41,2(59 manliga och 17,376 kvinnliga. I 
tabellen äro dessa minderåriga fördelade dels på industrigrupper, 
dels ock på de olika åldersklasser, hvilka i ett eller annat afseende 
äro i nyss nämnda lag föremål för särskilda bestämmelser. 

Af samma skäl, som redan i föregående års berättelser an
förts, omfattar här ofvan angifna antal minderåriga arbetare ej 
allenast det största antal, som under året samtidigt sysselsatts vid 
hithörande arbetsställen, utan inrymmas jämväl i denna summa alla 
de minderåriga, som under året en eller flera gånger bytt anställ
ning. Med anledning häraf torde det få anses vanskligt, för att ej 
säga omöjligt, att noggrant angifva det största antal minderåriga, 
som under året samtidigt sysselsatts i industriellt yrke. Af tabellen 
inhämtas emellertid, att antalet af de vid årets slut i arbete kvar
stående minderåriga uppgick till 34,894, men måste detta antal an
ses vara betydligt mindre än det högsta antalet samtidigt arbetande, 
då bland annat vid denna tidpunkt af året flertalet af de i säsong
arbete sysselsatta minderåriga äro ur registerböckerna afförda. 

Hvad angår öfverträdelser af minderårighetslagen, hafva 211 
yrkesidkare anmälts till åtal härför, och äro här nedan de därvid 
anmälda förseelserna fördelade efter de paragrafer af lagen, mot 
hvilka de ägt rum: 

2 § rörande felande intyg 73 
2 § och 8 § 2 mom. rörande olaglig ålder 11 
3 § rörande olaglig arbetstid . . .' 70 
4 § > raster 3 
5 § > olaglig arbetstid 18 
6 och 10 §§ rörande- minderårigas Bkötande af ångpannor m. m. 9 
8 § 1 mom. rörande olaglig ålder 1 
8 § 1 mom. rörande olaglig arbetstid . ; 17 

12 § rörande registerbok 124 
14 § > Underlätelse att göra anmälan . . 36 
17 § » anslags uppsättande 24 
Öfriga förseelser 2 

Summa 388 

Af tabellen å sidd. 36—39 framgår vidare, att under år 1908 37,327 
minderåriga undergått föreskrifven läkarebesiktning. Då, enligt 
hvad här ofvan anmärkts, största antalet minderåriga arbetare, 
som under året samtidigt sysselsatts, icke är kändt, har det ej 
heller kunnat utrönas, huruvida under år 1908 ett större eller 
mindre antal minderåriga varit föremål för läkarebesiktning, än hvad 
fallet var under år 1907. 

Af anförda tabell inhämtas jämväl, at t utaf de minderåriga 
arbetare, som undergått besiktning, 122 af besiktningsläkarne med-
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delats förbud att fortsätta i arbete och 570 blifvit förflyttade till 
lättare arbete. 

Anmälan till Konungens befallningshafvande. I 8 särskilda fall har 
yrkesinspektör under året måst göra anmälan hos Konungens befall-
ningshafvande för att få föreslagna skyddsanordningar genomförda, 
nämligen: 

inspektören i Hernösands distrikt 6 fall 
> i Göteborgs > 2 > 

Yrkeshemligheter. Undantagande af arbetsplats från besiktning 
af vederbörande yrkesinspektör på den grund, att industriidkare 
önskat bevara vissa yrkeshemligheter, har under året förekommit i 
tvänne fall. 

Yrkesinspektionens öfriga verksamhet Yrkesinspektörerna hafva 
under år 1908 varit kallade till gemensamma öfverläggningar under 
32 dagar inför föredraganden af ärenden rörande fabriker och handt-
verk hos Kungl. Kommerskollegium. 

Därvid behandlades bl. a. frågan om bestämmelser rörande ven
tilation af fabrikslokaler, hvilken fråga äfven gifvit anledning till 
särskild studieresa af en af inspektörerna. Yrkesinspektionens cir
kulär n:o 13 rörande konstruktion m. m. af större slipstenar gran
skades och underkastades en del mindre förändringar. 

Vid gemensamma öfverläggningar med representanter för Mel
lersta och Norra samt Södra Sveriges ångpanneföreningar behand
lades dels vissa frågor i samband med yrkesinspektörernas cirkulär 
n:o 1 om profning af ångpannor m. m. samt dels frågor rörande 
ångpannors och rörledningars konstruktion. 

Af olika yrkesinspektörer hafva ett tiotal yttranden afgifvits 
rörande olycksfallsersättningslagens revision och andra därmed 
sammanhängande frågor. 

Fyra skisser hafva utarbetats öfver skyddsanordningar vid 
digelpressar samt ett sätt föreslagits att å manometrar angifva 
högsta tillåtna ångtryck. 
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Sammandrag af uppgifter rörande minderåriga 
(Enligt de till yrkesinspektionen 
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arbetare i industriellt yrke under år 1908. 
ingångna registerböcker). 
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(Forts.) Sammandrag af uppgifter rörande minderåriga 
(Enligt de till yrkesinspektionen 



YRKESINSPEKTIONEN I SVERIGE UNDER ÅR 1908. 39 

arbetare i industriellt yrke under år 1908. 
ingångna registerböcker). 
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Riksförsäkringsanstaltens verksamhet under år 1908. 
I Riksförsäkringsanstaltens berättelse den 24 september 1909, 

gällande verksamhetsåret 1908, meddelas dels uppgifter rörande den 
försäkringsverksamhet, anstalten under året utöfvat, dels definitiva 
uppgifter om 1907 års försäkringar samt om de under försäkringstiden 
inträffade olycksfall, som berättigat till ersättning. Uppgifterna 
rörande 1907 års försäkringar finnas åskådliggjorda i bifogade tabell. 

Riksförsäkringsanstalten har under år 1908 afslutat eller för-
nyadt kollektiva försäkringar till ett antal af 3,539 med ett sam-
manlagdt, provisionellt beräknadt antal arbetare af 70,432. Dess
utom hafva 122 arbetare begagnat sig af den enskild arbetare med-
gifna rättigheten att erhålla försäkring i Riksförsäkringsanstalten. 

Vid 1908 års slut var antalet af i gällande kraft varande kol
lektiva försäkringar 2,705, med ett arbetareantal af 61,890 (provi
sionelit beräknadt). 

Under året har i 196 fall lifräntor inköpts för genom olycks
fall i arbete skadade a rbe ta re , hvilka icke varit i Riksförsäkrings
anstalten försäkrade. 

Anledningen var 

i 15 fall axel- eller armskada 
» 7 5 > hand- eller fingerskador 

> 20 > höft-, ben- eller fotskada 
> 63 > ögonskada 
> 20 » skada af annan beskaffenhet 

Invaliditetsgraden var 

i 10 fall 10 Sä 
» 2 7 > öfver 10 % t. o. m. 15 'i 
» 73 > » 15 % » 20 % 
> 29 > > 20 % » 25 % 
» 50 > > 25 ". > 50 % 
> 6 » > 50 % > 75 «i 
» 0 » > 75 % men under 100 % 
» 1 > 100 % 

Sammanlagda antalet af i Riksförsäkringsanstalten för skadade 
a rbe t a r e inköpta lifräntor, som vid 1908 års slut fortfarande voro 
gällande, uppgick till 1,183. För änkor och barn efter arbetare, 
som icke varit försäkrade i Riksförsäkringsanstalten, hafva lifrän
tor inköpts i 20 fall. Vid 1908 års slut ägde, på grund af l i f ränte-
inköp, 1,691 personer rätt tilllifränta från Riksförsäkringsanstalten. 
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I Riksförsäkringsanstaltens ämbetsberättelse för år 1908 hafva 
utelämnats samtliga de tabeller, som angifva antalet af under året 
anmälda olycksfall, fördelade efter å ena sidan industrigrupper och 
å andra sidan olycksfallsanledning, skadans art, de skadades ålder 
och kön, ersättningens beskaffenhet etc. Detta beror därpå, att de
finitiva uppgifter rörande antalet af de under år 1908 försäkrade 
arbetarne icke kunnat erhållas förrän efter 1908 års utgång, och 
vill Riksförsäkringsanstalten, för erhållande af största möjliga ut
byte af de i de nämnda tabellerna förekommande uppgifterna, sam
manställa dessa med antalet under samma år försäkrade årsarbetare. 

Under år 1908 anmäldes hos Riksförsäkringsanstalten 4,181 
olycksfall i arbete, som drabbat i Riksförsäkringsanstalten försäk
rade arbetare. Af dessa olycksfall inträffade 4,042 under år 1908, 
137 under år 1907 och 2 under år 1906. Af de 4,042 olycksfall, 
som inträffat och anmälts under år 1908, hafva under året 3,447 
föranledt beslut om utbetalande af ersättning. Af de 'öfriga 595 
olycksfallen har en stor del inträffat så sent, att under år 1908 
frågan om ersättning icke kunnat pröfvas, en del hafva varit af 
beskaffenheten att icke föranleda ersättning, och rörande den åter
stående delen har ingen framställning om ersättning gjorts hos 
Riksförsäkringsanstalten. Af de under år 1907 inträffade och år 
1908 anmälda 137 olycksfallen hafva 125 föranledt ersättning. Af 
de under år 1906 inträffade 2 olycksfallen, som anmälts år 1908, för
anledde det ena ersättning. Af de under år 1907 anmälda olycks
fallen hafva, på grund af under år 1908 af Riksförsäkringsanstalten 
verkställd ' pröfning, 304 föranledt ersättning. Riksförsäkringsan
stalten har således under år 1908 i 3,877 fall beslutat om ersätt
ningar för skada till följd af olycksfall i arbete. 

Af dessa 3,877 fall har ersättning lämnats 
i 3,642 fall för öfvergående skada 
» 202 > i anledning af invaliditet 
» 33 > pa grand af dödsfall. 

Af ofvannämnda 3,642 fall hafva 20 föranledt sjukhjälpsersätt-
ning, som ännu vid 1908 års slut fortfarande utgick. Af de 202 
fall, som medfört invaliditet, föranledde 173 dessutom sjukhjälpser-
sättning. Under år 1908 har således sjukhjälp utbetalts i 3,795 
fall, af hvilka i 41 fall sjukhjälpen utgått fr. o. m. sextioförsta 
dagen efter olycksfallet och i 3,754 fall äfven under den s. k. karens
tiden (första t. o. m. sextionde dagen efter olycksfallet). 

Som ofvan nämnts, har under år 1908 i 202 fall l i f r ä n t a till
erkänts skadad arbetare. Af dessa 202 fall hafva 83 fall anmälts 
år 1907 och 119 fall år 1908. Invaliditetsfallens fördelning med 
hänsyn till invaliditetsgraden och skadans art framgår af nedan
stående tablå. 
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Antal årsarbetare vid de under år 1907 af Riksförsäkringsanstalten tecknade 
olycksfall, som berät-

Lifräntäns belopp har brukat fastställas för den därtill berät
tigade antingen omedelbart, efter det rätten till sjukhjälp upphört, 
eller eljest, så fort det varit möjligt. Vid eventuell större förbätt-
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försäkringar, jämte uppgifter afseende de under försäkringstiden inträffade 
tigat till ersättning. 

ring i den skadades tillstånd har jämkning i lifrfintebeloppet före
tagits i enlighet med § 16 i 1901 års lag. Kiksförsäkringsanstäl
ten har dock på senare tider mer och mer tillämpat en annan metod, 
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nämligen att i de fall, där någon förändring af invalidens tillstånd 
kunnat befaras, endast för en viss tid fastställa lifräntans belopp, 
hvarefter den skadade ånyo undersökts af läkare, och först när hans 
tillstånd med sannolikhet kunnat anses oföränderligt, definitivt fast
ställt den slutliga lifräntan. Antalet af de fall, då sådan temporär 
lifränta tillerkänts den skadade, uppgick år 1908 till 84. Samman
lagda antalet af de lifräntor, som af Riksförsäkringsanstalten till
erkänts skadade arbetare, hvilka varit i anstalten försäkrade, upp
gick vid 1908 års slut till 630. 

Riksförsäkringsanstalten har under år 1908 utbetalat e rsä t t 
n ing för dödsfal l i 33 fall, af hvilka i 13 fall endast begrafnings-
hjälp utanordnats åt den dödes sterbhusdelägare, och i 20 fall, utom 
begrafningshjftlp, äfven lifränta tillerkänts den dödes efterlefvande. 
Antalet af på grund af dödsfall utgående lifräntor utgjorde vid 
1908 års slut 207. 

Totala antalet af dem, som på grund af försäkring i Riksför
säkringsanstalten voro till lifräntor berättigade, uppgick vid 1908 
års slut till 837. 

Riksförsäkringsanstalten har under år 1908 i 392 fall a fg i fv i t 
u t l å t a n d e om skador, som drabbat arbetare, hvilka icke varit i 
anstalten försäkrade. Af dessa 392 fall har utlåtande begärts 

i 320 fall på grund af öfverenskommelsc mellan arbetsgifvare och arbetare, 
» 5J0 » af domstol samt 
» 52 > af annan statsmyndighet än domstol. 

Dessutom har Riksförsäkringsanstalten i 73 fall till Järnvägs
styrelsen lämnat utlåtande rörande skador, som drabbat vid Statens 
Järnvägar anställda arbetare innan 1901 års lag trädde i kraft. 
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Skiljenämnders verksamhet 
inom vissa näringsgrenar i Sverige. 

De kollektivaftal, som föreskrifva skiljedom i mellan arbetsgif-
vare och arbetare uppkomna tvister, kunna lämpligen fördelas i trenne 
hufVudgrupper, nämligen dels sådana, som föreskrifva skiljedom för 
a l la tvister under aftalets giltighetstid, dels sådana, som stipulera 
skiljedom för r ä t t s t v i s t e r — hufvudsakligen frågor om tolkning 
och tillämpning af gällande aftal — men förhandling för åstad
kommande af förlikning i in t r e s se tv i s t e r , samt dels sådana, som 
föreskrifva skiljedom för rättstvister, men icke meddela närmare 
föreskrifter om intressetvisters behandling. 

Af de vid slutet af år 1907 gällande 1,971 kollektivaftal, hvilka 
insamlats af Knngl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik och 
som beräknats beröra c:a 250,000 arbetare, kunna 317 med c:a 85,500 
berörda arbetare hänföras till de förstnämnda tvenne grupperna. Under 
år 1908 afslötos, såvidt kändt, 74 aftal berörande c:a 47,000 arbetare 
med bestämmelser rörande såväl rätts- som intressetvisters behandling. 

Däribland äro emellertid riksaftalen inom den mekaniska verk
stadsindustrien och den grafiska industrien — tillhopa omfattande 
e:a 36,500 arbetare — hvilka, hvad gäller här behandlade spörsmål, 
oförändradt förnyades. Högst 10,000 arbetare torde sålunda under 
nyssnämnda år hafva berörts af nya aftal med bestämmelser om så
väl rätts- som intressetvisters behandling, och skulle sålunda vid 1909 
års ingång c:a 95,000 arbetare omfattas af aftal med dylika stadganden. 

Bestämmelser om alla tvisters slitande genom skiljedom, hvilka 
här hafva räknats såsom första grupp, förekomma öfverhufvud mera 
sparsamt och äro egentligen att anträffa inom näringsgrenar, som 
åro af mera allmän vikt, och där en öppen konflikt måste förorsaka 
betydande rubbningar i samhällslifvet. Hithörande bestämmelser 
förefinnas sålunda inom den grafiska industrien, vid kommunalindu
striella företag, inom vissa grenar af transportverksamheten, bryggeri
industrien o. s. v. Skiljedomsbestämmelser af dylik allmän omfattning 
voro ock mycket vanliga inom byggnadsbranschen, men hafva numera 
genom det på våren 1909 träffade riksaftalet inom denna industri 
inskränkts till stadgande om rättstvisters hänskjutande till skiljedom. 

Den tredje gruppen — som innefattar aftal med stadganden 
endast om rättstvisters behandling — räknade vid 1907 års slut 199 
aftal, berörande öfver 35,000 arbetare. Under år 1908 afslötos 126 
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hithörande aftal med c:a 17,500 berörda arbetare ocb skulle under 
förutsättning, att hälften af dessa arbetare förut omfattats af dylika 
bestämmelser, vid början af år 1909 c:a 44,000 arbetare hafva varit 
att räkna till den tredje gruppen. 

I allt skulle således c:a 139,000 araEtare omfattas af aftal, 
som under en eller annan form föreskrifva skiljedom i arbets-
tvister. 

Byggnads-
branschen i 
Stockholm. 

I de mellan Stockholms byggmästareförening och vissa fackföre
ningar år 1905 träffade aftalen fanns stadgadt, att »för slitande af 
samtliga meningsskiljaktigheter, som kunna uppstå emellan arbets-
gifvare och arbetare under den tid, detta aftal är gällande, skall 
omedelbart efter aftalets undertecknande en skiljenämnd tillsättas, 
och äger såväl Stockholms byggmästareförening som under aftalet 
lydande fackförening att, med skriftligt tillkännagifvande af tvistens 
art, påkalla skiljenämndens afgörande i fråga om uppkommen tvist.» 

Denna skiljenämnds verksamhet under åren 1905—1907 belyses 
af följande förteckning öfver de behandlade och afgjorda ärendena: 

Tvist angående timlön till murarelärling, som ej är utlärd och ej arbe
tat i yrket i 3 år s°/i 1905 

Angående organisationernas skyldighet till förberedande utredning . . . so/> 1905 
Tvist angående arbete, som uppgjorts efter gamla aftalet och afglutats 

först, se"dan nytt aftal trädt i kraft "/» 1905 
Angående blockad mot en byggmästare och tvenne å hans arbetsplats 

anställda arbetare ,4/« 1905 
Angående blockader i allmänhet "/» 1905 
Angående blockad mot tvenne å arbetsplats anställda arbetare . . . . 17/s 1905 
Angående tolkning af aftalet med byggnadssnickare tab. I mom. C. . . '/o 1905 
Tvist om utbetalning af öfverskott V» 1905, "ht 1905, "ht 1905 
Angående putsning af s. k. scagliolväggar 10/u 1905 
Angående ersättning för väntetid 4/u 1905 
Angående ny ägares skyldighet att gälda å egendomen häftande arbets

löner Vu 1905 
Skrifvelse från Byggmästareföreningens styrelse rörande skiljenämndens 

befogenhet " / « 1905 
Skiljenämndens beslut angående tvister mellan arbetsgifvare, icke till

hörande Byggmästareföreningen, och deras arbetare 11/n 1905 
Tvist angående murarbetsmäns användande för tegelbärning . . a/i 1906, ' % 1907 
Angående ackordsprislistan och dess tillämpning "/»1906 
Tvist angående utbetalande af öfverskott till arbetare, som lämnat 

arbetet före detsammas slut 6/o 1906, '/» 1906 
Angående särskiljande af de olika ackordsarbetena "V» 1906 
Tvist angående ersättning för hålkälsarbete 10/8 1906 
Angående tiden, inom hvilken anmälningar om emot gällande aftal och 

prislistor träffade enskilda aftal böra vara till skiljenämnden afgifna . . . 1S,;9 1906 
Tvist angående betalning för golfläggning och frisning "/» ISOS 
Villkor för att till skiljenämnden hänskjuten tvistefråga skall få åter

kallas »/»1906 
Tvist angående tolkning af aftalets § 1 rörande arbete vid eldsljus . . !9/n 1906 
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Tvist angående fyllningsarbete 23 i 1907 
Trist angående betalning för beslagning af inkörsportar 9 7 1907 
Tvist om betalning för lagerrumsinredningar 9,'j 1907 
Revision af föregående domslut 6'« 1907 
Blockad mot misshaglig arbetsförman ", io 1907 

Efterföljande sammanställning utvisar antalet årligen afgjorda 
tvister äfvensom dessas fördelning efter ärendenas hufvudsakliga 
beskaffenhet. 

Det mellan Cementarbetsgifvareföreningen och vederbörande fack
föreningar i Stockholm år 1905 träffade aftalet innehåller enahanda 
föreskrift som Byggmästareföreningens nyssnämnda aftal. Enligt upp
gift från arbetsgifvareorganisationen af den 9 november 1909 hade till 
dato endast tvenne skiljedomar af kunnats, bägge rörande timaflöning 
och lösta, den ena af år 1907 enligt arbetarnes fordringar, den andra 
af år 1909 på arbetsgifvårens villkor. 

Förenämnda bägge aftals bestämmelser i denna del hafva nu
mera ersatts af det på våren 1909 träffade riksaftalets stadgande, 
att endast tvister angående tolkning och tillämpning af gällande 
aftal underställes skiljedom. 

Den meka
niska verk
stadsindu

strien. 

Förlikning i intressetvister och skiljedom i rättstvister stadgas 
i det mellan Sveriges verkstadsförening och vederbörande fackförbund 
år 1905 träffade riksaftalet, sedermera förnyadt den 21 december 1908 att 
gälla till den 1 januari 1914. I § 6 af »Regler för behandling af tvister 
mellan arbetsgifvare och arbetare» föreskrifves sålunda: »Därest icke 
genom förhandling enligt förestående förlikning kunnat ernås, och 
under förutsättning att frågan gäller tolkning af träffadt aftal, af 
öfverenskommelse eller af förlikning, hänskjutes tvisten, om endera 
parten det skriftligen yrkar, till afgörande af skiljemän, af hvilka två 
utses af arbetare och två af öfverstyrelsen för Verkstadsföreningen.» 
Dessa fyra välja ordförande, eller ock utses han, då dessa ej enas 
om valet, enligt lagen om skiljemän. 
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I öfverensstäinmelse med dessa regler hafva sedan 1905 tvenne 
skiljedomar afkunnats. Som dessa torde vara af betydande räckvidd, 
meddelas här nedan en redogörelse för ifrågavarande tvisters be
skaffenhet jämte de afkunnande utslagens ordalydelse. 

Mellan en medlem af Sveriges verkstadsförening och Svenska gju-
tareförbundets afdelning n:o 30 hade tvist uppkommit rörande rätta 
tolkningen af bestämmelsen af § fi mom. 6 i öfverenskommelsen mellan 
Sveriges verkstadsförening och vederbörande fackförbund: »Vid allt 
ackordsarbete skall arbetarens timlön vara garanterad.» Fackföre
ningen ansåg, att timpenningen under alla förhållanden skulle vara 
garanterad vid ackordsarbete äfven vid felgjutning. Arbetsgifvaren 
ville, för så vidt icke vederbörande organisationer bestämde, att §:en 
skulla tolkas annorlunda, tillämpa denna, som hittills skett, vid verk
staden, så att det öfverskott å timpenningen, som utföll vid ackords
arbete på fullgoda bitar, användes att täcka den brist, som uppstått 
genom felgjutning. 

Nämndens utslag, affattadt i den allmänna form, att det skulle 
kunna tillämpas i så stor utsträckning som möjligt vid ackordsar
bete å samtliga gjuterier tillhörande Verkstadsföreningen, var af föl
jande lydelse: 

Stadgandet att >vid allt ackordsarbete skall arbetarens timlön vara garan
terad» har skiljenämnden enhälligt tolkat sålunda: tidlönen skall vara garan
terad för hvarje stycke, för hvilket särskildt ackordspris är aftaladt: dock att 
smärre arbeten, d. v. s. sådana, af hvilka flera stycken utföras under loppet 
af en arbetsdag, böra kunna räknas som ett ackord vid tillämpningen af ifråga
varande garanti. Förekommer. felgjutning vid andra arbeten än de här ofvan 
sist nämnda, skall arbetarens timpenning likaledes vara garanterad för det 
antal timmar, han arbetat på det felgjutna godset, därest felgjntningen icke 
är beroende därpå, att arbetaren bevisligen icke ställt sig gifna föreskrifter 
till efterrättelse. 

Stockholm den 14 februari 1907. 

(Underskrifter.) 

Vid en arbetsplats tillhörande Verkstadsföreningen hade upp
kommit tvist, huruvida förmän skulle äga rätt tillhöra arbetare
organisation eller icke. För ett rätt bedömande af den föreliggande 
tvistefrågan beslöt skiljenämnden vid sammanträde den 27 oktober 
1907 att söka enas om en definition på begreppet förman, och ansåg 
sig skiljenämnden efter ingående öfverläggningar böra formulera 
denna på följande sätt: 

» Verklig förman är den, hvilken är anställd såsom arbetsgifvarens speci
elle representant gentemot arbetarne och åtnjuter aflöning som sådan — helst 
fast års- och månadslön — samt ntöfvar befäl med uppdrag att leda och för
dela arbetet, själf icke deltager i arbetet annat än tillfälligtvis och aldrig har 
andel i ackordsöfverskott.» 

På grundval af denna definition fattade skiljenämnden därefter 
sitt beslut i den föreliggande tvistefrågan. 
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Tobaksindu
strien. 

Riksaftalet inom tobaksindustrien, träffadt år 1904 mellan Svenska 
cigarrfabrikantföreningen och Internationella tobaksarbetareförbundet 
och förnyadt den 18 december 1908 att gälla till den 1 januari 1914 
föreskrifver likaledes förlikning i intressetvister och skiljedom i 
rättsfrågor. Enligt § 8 af »öfverenskommelse angående bestämda 
former för behandling af arbetstvister» hänskjutes tvisten, »därest 
icke genom förhandling enligt nästföregående paragrafer förlikning 
kunnat ernås, och om frågan gäller tolkning af träffadt aftal, öfver-
enskommelse, förlikning eller meddelad skiljedom' — om endera par
ten det skriftligen yrkar, till afgörande af skiljemän, af hvilka två 
utses af fabrikantföreningens och två af fackförbundets styrelse.» 
Ordföranden utses af de fyra eller, om enighet ej nås, af statens 
förlikningsman i Stockholm. 

Sedan bestämmelsens tillkomst har endast en tvistefråga varit 
hänskjuten till skiljedom. Denna gällde antalet sorterarelärlingar, 
arbetsgifvaren ägde att hos sig hafva anställda och som enligt af-
talet under vissa villkor var begränsadt till 20 % af de utlärda sorte-
rarne. I sitt utslag af oktober 1906 fann skiljenämnden, att arbets
gifvaren ägt rätt att vid 1906 års ingång hos sig behålla anställda 
11 lärlingar, oaktadt detta antal öfverstege 20 % af de utlärdas an
tal; i den mån någon af dessa 11 genomginge sin treåriga lärotid 
eller afginge ur arbetsgifvarens tjänst, skulle emellertid antalet lär
lingar minskas, intill dess den föreskrifna proportionen mellan antalet 
såsom lärlingar aflönade blifvit uppnådd. 

Stockholms 
spårvägar. 

Det år 1906 träffade — och numera upphäfda — aftalet mellan 
Stockholms nya spårvägsaktiebolag och Svenska spårvägsförbundets 
afdelning n:o 1 i Stockholm stadgar i § 29 mom. 1: »Alla meningsskilj-
aktigheter angående tillämpningen af detta aftal eller hvad därmed 
står i omedelbart sammanhang, hvilka uppstå mellan Stockholms nya 
spårvägsaktiebolag och dess personal utan att kunna genom ömse
sidig öfverenskommelse biläggas, skola, om endera parten det yrkar, 
hänskjutas till afgörande af en permanent förliknings- och skilje
nämnd, hvilken bör tillsättas omedelbart efter aftalets undertecknande.» 

Nedanstående förteckning upptager ur protokollet de ärenden, 
som handlagts i skiljenämnden sedan dess tillkomst: 

Afsked för bristande ärlighet: upphäfdt ",« 1907 
§ 7 i aftalet: Lon för signalvakt under 21 år ",s 1907 
§ 17 i aftalet: Pri läkarevård och medicin. 
Afsked för vårdslös körning: Kan icke föranleda nämndens beslut i det nu

varande läget u 8 1907 
Ådömdt löneafdrag: Afföres ur straffjournalen. 
§ 12 i aftalet: Extra personals befordran till ordinarie 4 10 1907 
Förnyad läkareundersökning vid extra personals befordran till ordinarie. 
§ 24 mom. 1: Rätt till en månads uppsägning. 

4— 100060 
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Vissa personers uteblifna befordran till ordinarie " / i 1908 
Befordran till ordinarie af personal straffad för onykterhet, tillgrepp ur 

växelkassa V» 1908 
Tvisten om § 2 (öfvertidsarbete) äfvensom vissa andra §§ i den af trafik

chefen utarbetade instruktionen 8/<s 1908 
Bestraffningars behandling inför skiljenämnden. 
Jämväl disciplinmål afgöras af skiljenämnden. En juridiskt bildad sekreterare 

skall närvara al/j 1908 
Meddelade bestraffningar ändras delvis. 
Återtagande af förare, afskedad på grund af vårdslös körning. 
Konduktör förflyttad till körare på grund af oegentligheter vid biljettför

säljningen sa/7 1908 
Protokoll skall föras vid förhör med hos bolaget anställd personal. 
Konduktör förflyttad till förare på grund af oegentligheter. 
Viss maximitid för afgörande af till nämnden hänskjuten tvist "/» 1908 
Klagotid för disciplinmål: 30 dagar; om möjligt samma tid för tvist angå

ende aftalet. 
Uppsägning af konduktör på grund af förargelseväckande uppträdande . . . 23/3 1909 
Alla i § 24 mom. 2—4 omnämnda åtgärder finge inför skiljenämnden be

handlas som disciplinmål D1/i 1909 
Ersättning för instruktionsläsning. 
Behandling af disciplin- och uppsägningsmål 23/4 1909 
Personalens kraf på förhandlingsordning kan icke behandlas, ligger utom 

aftalet. 
Arbetsordning för skiljenämnden godkännes 9/7 1909 

Dessa ärenden fördela sig efter de behandlade frågornas hufvud-
sakliga beskaffenhet, såsom nedanstående öfversikt utvisar: 

Häraf framgår, att medan öfvervägande lönefrågor förekommit 
som tvisteorsaker i byggnadsfacket — där detaljerade prislistor 
finnas, som i praktiken ofta gifva anledning till olika tolkning — 
desamma spela en mindre betydande roll vid spårvägarne. Detta 
sammanhänger gifvetvis därmed, att i byggnads branschen skilje
domsförfarandet omfattat icke blott rätts- utan äfven intressetvister, 
medan vid spårvägarne blott de förra varit föremål för skiljenämn
dens handläggning. (Forts.) 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling under år 1909. 

Under år 1909 hafva de i verksamhet varande offentliga arbets
förmedlingsanstalterna i riket, trots de mindre gynnsamma konjunk
turerna och de omfattande arbetsinställelserna, varit mycket flitigt 
frekventerade. Under det att vid anstalterna anmäldes under åren 
1906—1908 resp. 51,000, 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, hafva anstalterna under år 1909 varit anlitade 
af c:a 126,000 arbetssökande, haft anmälda c:a 85,000 lediga platser 
samt lyckats få tillsatta öfver 52,000 platser. Och särskildt värdt att 
uppmärksamma är, att af de tillsatta platserna c:a 11,000 afsågo jord
bruksarbete, ett resultat, som tydligt ådagalägger, att den offentliga 
arbetsförmedlingen redan är till afsevärd nytta äfven för landtmanna-
näringarna. Af dessa förmedlade platser till jordbruket komma ej färre 
än 4,500 enbart på Östergötland, hvilket är det enda af rikets län, 
hvarest organisationen af arbetsförmedlingen är fullständigt genom
förd för hela länets vidkommande. Med afseende å resultaten af 
verksamheten under året vid de olika anstalterna hänvisas i öfrigt 
till de här nedan meddelade båda tabellsammandragen. 

Vid 1909 års ingång funnos i- riket upprättade 10 kommunala 
arbetsförmedlingsanstalter — i Stockholm, Norrköping, Karlskrona, 
Malmö, Lund, Hälsingborg, Göteborg, Karlstad, Gäfle och Sundsvall 
— hvarjämte länsanstalter funnos i Östergötlands län — med ett 
hufvudkontor, i Linköping, och 12 afdelningskontor — i Kristian
stads län — med ett hufvudkontor, i K r i s t i a n s t a d , och 3 afdel
ningskontor — samt i Uppsala län med tills vidare endast ett kontor, 
i Uppsala . Malmöhus läns landsting hade ock anslagit medel för 
understödjande af de af vederbörande kommuner inom länet upp
rättade anstalterna. I början af år 1909 tillkom Norrbottens läns 
arbetsförmedling — med hufvudkontor i Luleå och 3 afdelnings
kontor, och under årets lopp hafva vidare öppnats en kommunal an
stalt i Örebro samt ytterligare en länsanstalt för Västmanlands län 
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— med tills vidare endast ett kontor, i Väs te rås — hvilken sist
nämnda började sin verksamhet i november. Slutligen hafva ock 
under året tillkommit tvänne nya afdelningskontor af Kristianstads 
läns arbetsförmedling, hvarjämte organiserandet af den offentliga 
arbetsförmedlingen inom Malmöhus län fortgått under samverkan 
mellan landstinget och vederbörande kommuner, så att 3 nya kontor 
—• i Ystad, Eslöf och Skurup — kunnat under året öppnas, och 
åtminstone ett par ytterligare — i L a n d s k r o n a och Tre l l eborg — 
börja sin verksamhet under år 1910. Äfven inom flera af de öfriga 
ofvannftmnda länen torde nya afdelningskontor efter hand komma 
att upprättas, däraf några redan under år 1910. 

Upprättandet af nya länsanstalter för offentlig arbetsförmedling 
har emellertid därjämte (jfr Öfversikten å sidd. 53—54 ff.) under hösten 
1909 beslutats uti flera andra län, hvilka anstalter kunna förväntas 
börja sin verksamhet med ingången eller under loppet af år 1910, 
i den mån de hinna organiseras. De sålunda redan beslutade nya 
länsanstalterna äro: i Jönköpings län — med hufvudkontor i Jön
köping och 5 afdelningskontor; i Kalmar läns norra del — med 
kontor i Väs te rv ik ; i Blekinge län — med kontor i K a r l s k r o n a 
— hvari den nuvarande kommunala anstalten uppgår — oeh Karls
hamn; i Hallands län — med hufvudkontor i Ha lms tad och 3 
afdelningskontor; i Göteborgs och Bohus län med kontor i Udde
va l la ; i Örebro län — enligt hvad är att antaga i anslutning till 
den kommunala anstalten i Örebro; i Kopparbergs län — med 
hufvudkontor i F a l u n och 5 afdelningskontor samt i Gäfleborgs län 
— i anslutning till den redan existerande Gäf leans ta l t en och med 
5 afdelningskontor. Såsom framgår af den efterföljande tablån, står 
uti flertalet af de återstående länen frågan om anordnandet af offentlig 
arbetsförmedling jämväl på dagordningen, är föremål för kommitté
utredning el. dyl.; och då densamma nära nog öfverallt omfattas med 
det största intresse af länens ledande män, torde det vara att förutse, 
att beslut om inrättandet af ytterligare länsanstalter komma att fattas 
redan under innevarande år. 

Enligt hvad den ofvan lämnade redogörelsen gifver vid handen, 
kommer sålunda redan under år 1910 offentlig arbetsförmedling att 
finnas anordnad uti icke mindre än 17 af rikets 25 län. Antalet 
hufvudkontor eller större kommunala kontor kommer att uppgå till 
ett 30-tal, och afdelningskontorens antal belöpa sig till inemot 40. 

Slutligen torde vara värdt uppmärksammas, att inom 14 af rikets 
län vederbörande landsting eller hushållningssällskap beslutat träffa 
sina anordningar för arbetsförmedling med särskild hänsyn till jord
brukets behof af arbetskraft. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling år 1909. 
Verksamheten under året. 

Förmedlingsverksamheten till jordbruket och öfriga näringsgrenar. 
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Öfversikt af Sveriges offentliga arbetsförmedling 
å olika orter i riket vid början af år 1910. 

Enligt uppgifter, inhämtade af Kommerskollegium. 
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Till den å föregående sida meddelade tablån öfver arbetsförmed
lingafrågans läge å olika orter i riket vid början af år 1910 torde 
böra fogas följande kortfattade upplysningar. 

Stockholms stad. Kommunal a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t sedan 1905. 
Stockholm» Un. Den af landstinget och hushållningssällskapets förvaltningsut

skott gemensamt tillsatta kommittén för utredning af frågan om offentlig arbetsför
medlings inrättande för länet afgaf till 1909 års landsting förslag i ämnet. I detta 
förslag hemställde kommitterade, att landstinget måtte under förutsättning af dels 
bifall af stadsfullmäktige i Stockholm och delB vederbörligt bidrag af länets hushåll
ningssällskap anordna en för Stockholms stad och län gemensam arbetsförmedling med 
Stockholms stads redan befintliga arbetsförmedlingsanstalt såsom hufvudkontor, och 
under förutsättning jämväl af bidrag från vederbörande kommuner, med afdelnings-
kontor i Södertälje och Norrtälje allt nnder benämning af »Stockholms stads och läns 
arbetsförmedling». Förslaget blef emellertid af landstinget hänskjutet till hushåll
ningssällskapet, enär landstinget ansåg, att hushållningssällskapet ensamt borde be
strida kostnaderna för anstalten ifråga. Hushållningssällskapets förvaltningsutskott 
har sedermera tillsatt en kommitté för utredning af frågan. 

Uppsala län. Uppsa la s t ads och l äns a rbe t s fö rmed l ing i verksamhet sedan 
1908. Kontoret underhålles af Uppsala stad samt landsting och hushållningssällskap 
i förening. På föranstaltande af 1909 års landsting hafva emellertid åtgärder vid
tagits för anstaltens ytterligare utveckling. Sålunda Bkola under förutsättning af 
bidrag från vederbörande kommuner afdelningskontor inrättas i Enköping samt ombud 
anställas i Tierp eller Örbyhus samt Älfkarleby. Af dessa hafva emellertid ännu så 
länge endast sistnämnda kommun beslutat lämna sådant bidrag. 

Södermanlands Un. Sedan det af vederbörande kommitterade upprättade förslag 
till 1908 års landsting om inrättande af offentlig arbetsförmedling för länet med 
hufvudkontor i Eskilstuna och åtta afdelningskontor å lämpliga platser inom länet af 
landstinget afslagits, gjorde Konungens Befallningshafvande ny framställning i ärendet 
till 1909 års landsting med den begränsning i nyss nämnda förslag, att förutom 
hufvudkontoret i Eskilstuna skulle endast två afdelningskontor inrättas, nämligen i 
Nyköping ooh Flen. Vid landstinget afgåfvos 33 röster för och 18 röster emot detta 
förslag, men då stadgad röstpluralitet sålunda ej vanns, förföll detsamma tills vidare. 

Östergötlands Un. Kommunal a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t i Norrköping sedan 
1906. — Ö s t e r g ö t l a n d s l äns a rbe t s fö rmed l ing , upprättad af landstinget, med 
hufvndkontor i Linköping samt filialkontor å olika platser inom länet (Söderköping, 
Skeninge, Vadstena, Motala, Mjölby, Ödeshög, Kisa, Åtvidaberg, Ringarum, Östra Husby, 
Finspong och Borensberg), började sin verksamhet under år 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. Länets landsting och hushållningssällskap samt stadsfullmäk
tige i Jönköping hafva beslutat att inrätta en för länet gemensam arbetsförmed
lingsanstalt under benämning »Jönköpings l äns a rbe ts förmedl ing» att träda i 
verksamhet den 1 januari 1910. Hufvudkontor i Jönköping samt afdelningskontor 
tills vidare i Eksjö, Tranås, Hvetlanda, Värnamo och Gislaved. 

Kronobergs Un. Ben af länets landsting och hushållningssällskap samt stads
fullmäktige i Växjö tillsatta kommitté hade icke ansett sig absolut kunna tillstyrka 
inrättande af en arbetsförmedlingsanstalt för länet. Den hade dock under vissa villkor 
ansett sig böra tillstyrka en provisorisk sådan för år 1910. Under år 1909 hade jämväl 
från Kronobergs läns afdelning af Nationalföreningen mot emigrationen gjorts erbjndande 
att mot visst årligt anslag upprätta och underhålla en arbetsförmedlingsanstalt för 



56 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING. 

länet. Sedan landstinget emellertid för sin del beslutat, att dessa framställningar icke 
skulle föranleda någon vidare åtgärd från landstingets sida, ansågo hushållningssäll
skapet och stadsfullmäktige i Växiö sig icke ensamma böra inrätta en dylik anstalt. 
Hushållningssällskapet uttalade sig dock principiellt för inrättande af en lansarbets
förmedling. 

Kalmar lan. Inom no r r a landstingsområdet kommer på initiativ af stadsfullmäk
tige i Västervik en arbetsförmedlingsanstalt att snarast möjligt träda i verksam
het i nämnda stad. Kostnaderna härför fördelas till lika delar mellan staden, hus
hållningssällskapet och Nationalföreningen mot emigrationen. — Sedan inom södra 
landstingsområdet 1908 års landsting afslagit det förslag till inrättande af länsarbets
förmedling, som afgifvits af de utaf landHting, hushållningssällskapets förvaltnings
utskott och stadsfullmäktige i Kalmar särskildt utsedda kommitterade, har här frågan 
om inrättande af offentlig arbetsförmedling under år 1909 endast motionsvis kommit 
till behandling inom stadsfullmäktige i Kalmar, som emellertid beslutat ställa frågan 
på framtiden. 

Gottlandg lin. Landstinget har tillsatt en kommitté för förnyadt utredande af 
frågan om upprättande af en för Gottlands län afsedd offentlig arbetsförmedlings
anstalt, organiserad företrädesvis med hänsyn till angelägenheten af att tillgodose 
jordbrukets behof af arbetskraft. 

Blekinge Un. Kommunal a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t i Karlskrona sedan 
1906. — L ä n s a r b e t s f ö r m e d l i n g beslutad af landstinget att träda i verksamhet under 
1910 med kontor i Karlskrona och Karlshamn. Meningen är, att härvid den kommunala 
anstalten i Karlskrona skall uppgå i länsanstalten, hvartill Karlskrona stad jämväl 
lämnat bifall. Det af respektive kommuner äskade anslag till länsförmedlingen har 
beviljats såväl "af Karlskrona gom af Karlshamn. 

Kristianstads län. K r i s t i a n s t a d s l äns a rbe t s fö rmed l ing trädde i verksam
het nnder januari 1908 med hufvudkontor i Kristianstad och afdelningskontor i Simris
hamn, Ängelholm och Hässleholm samt från 1 april 1909 ytterligare afdelningskontor 
i Tomelilla och Ousby; därjämte äro ombud anställda å skilda orter inom länet. 

Malmöhus län. Kommunala 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 Hälsingborg sedan 
1902 samt i Malmö och Lund sedan 1905. — Med bidrag från landstinget hafva vidare 
under 1909 respektive kommnner beslutat inrätta offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Ystad, Eslöf, Skurup, Landskrona och Trelleborg; af dessa hafva emellertid de två 
sist nämnda ännu ej trädt i verksamhet. Till c e n t r a l a n s t a l t har bestämts den 
kommunala anstalten i Malmö, hrilken jämväl fungerar som d i s t r i k t s a n s t a l t för 
Skåne och Blekinge. 

Hallands län. Landstinget har beslutat inrätta en l ä n s a r b e t s f ö r m e d l i n g med 
hufvudkontor i Halmstad och afdelningskontor i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka 
samt med sockenombud i de landskommuner, där en blifvande styrelse kan finna så
dana behöfliga. Anstalten träder i verksamhet under år 1910. Stadsfullmäktige i 
Halmstad och Varberg hafva beslutat lämna bidrag till respektive kontor. 

Göteborgs och Bohus län. Kommunal a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t i Göteborg 
sedan 1902. — Landstinget har beslutat inrätta en l ä n s a r b e t s f ö r m e d l i n g med 
hufvudkontor i Uddevalla samt ombnd å de orter, som en blifvande styrelse bestämmer. 

Xlfsborgs län. På framställning af Kungl. Maj-.ts Befallningshafvande i länet har 
landstinget tillsatt en kommitté med uppdrag att verkställa utredning af de förhål
landen, som kunde vara af betydelse för frågan om anordnande af offentlig arbetsför
medling för länet och att till 1910 års landsting inkomma med betänkande och förslag 
i ämnet. — Tidigare hade inom stadsfullmäktige i Borås väckts motion om inrättande 
af offentlig arbetsförmedling i staden. Stadsfullmäktige beslöto emellertid uppskof 
med ärendets åtgörande, enär man då icke kunde påräkna bidrag till anstalten från 
landsting och hushållningssällskap. 
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Skaraborgs lin. De af landstinget och hushållningssällskapets förvaltningsutskott 
särskildt utsedda kommitterade hade under ar 1909 till sina kommittenter afgifvit förslag 
om inrättande af en offentlig arbctsförmedlingsanstalt för länet, för hvilken kostna
derna skulle till hälften hvar bestridas af landsting och hushållningssällskap. Lands
tinget beslöt emellertid att för närvarande icke för sin del vidtaga några åtgärder för 
inrättande af en arbetsförmedlingsanstalt inom länet. Beslutet motiverades dels däraf, 
att landstinget ville afvakta en grundligare utredning i ärendet, dela ock däraf, att 
landstinget ansåg kommitterades kostnadsberäkning vara för hög. Med anledning här-
af fattades ej något definitivt beslut i frågan af hushållningssällskapets förvaltnings
utskott, utan återremitterades ärendet till kommitterade för förnyad behandling. 

Värmlands Un. Kommunal a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t i Karlstad sedan 1906. 
— Sedan 1908 års landsting i anledning af särskilda utsedda kommitterades föeslag an
gående inrättande af offentlig arbetsförmedlingsanstalt för länet beslutat uppskof med 
frågans afgörande och dessa kommitterade af samma års landsting erhållit i uppdrag 
att underhandla med hushållningssällskapet och vederbörande kommuner samt till 1909 
års landsting inkomma med förnyad framställning i ämnet, afgaf kommitterade nytt 
förslag härom till sistnämnda års landsting. Enligt förslaget skulle hufvud kontoret 
förläggas till Karlstad samt afdelningskontor inrättas i Kristinehamn och ,Arvika: 
dessutom skulle ortsombud anställas i Filipstad, Säflle och Norra Råda. Frågan föll 
emellertid på den grund, att landsting och hushållningssällskap icke kunde ena sig om 
kostnadsfördelningen. 

Örebro län. Kommunal a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t i Örebro i verksamhet 
sedan 1 mars 1909. — På framställning af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har 
landstinget utsett en kommitté för upprättande af organisationsplan för en läns
a rbe t s fö rmed l ing samt beviljat anslag för denna anstalt att utgå under år 1910. 
Anstalten, som skall samarbeta med ofvannämnda kommunala anstalt i Örebro, träder i 
verksamhet, så snart planen för dess organisation upprättats. 

Västmanlands län. En offentlig a r b e t s f ö r m c d l i n g s a n s t a l t har under november 
1909 trädt i verksamhet i Västerås. Kostnaderna härför bestridas gemensamt af lands
ting, hushållningssällskap och Västerås stad. Meningen torde vara att, för såvidt an
stalten motsvarar sitt ändamål, framdeles inrätta filialkontor i rikets öfriga städer. 

Kopparbergs län. På förslag af de utaf landstinget och hushållningssällskapets för
valtningsutskott särskildt utsedde kommitterade har landstinget beslutat inrätta en 
offentlig a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t 1 l äne t med hufvudkontor i Falun och 6 filial
kontor (Borlänge, Ludvika, Avesta, Järna och Mora) under förutsättning af bidrag från 
hushållningssällskapet och vederbörande kommuner. Hushållningssällskapet har be
slutat lämna begärdt bidrag, under det att ifrågavarande kommuner icke ännu fattat 
beslut i ämnet. 

Gäfleborgg län. Kommunal a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t i Gäfle sedan 1907. — 
På förslag af de utaf 1908 års landsting särskildt utsedde kommitterade beslöt 1909 
års landsting tillsätta en kommitté med uppdrag dels att inrätta en provisorisk ar
betsförmedlingsanstalt på lämplig ort inom länet, eventuellt gemensamt med arbets
förmedlingsanstalten i Gäfle, i fall detta ansåges fördelaktigare, och hinder från Gäfle 
stads sida icke mötte, dels ock att eventuellt till nästa års landsting inkomma med 
förslag angående inrättande af en fast arbetsförmedlingsanstalt i länet. Sedan stads
fullmäktige i Gäfle numera lämnat bifall till framställdt förslag om samarbete med 
länsanstalten, kommer en dylik provisorisk anstalt att träda i verksamhet för år 1910 
med hufvudkontor förlagd till den kommunala anstalten i Gäfle samt ortsombud an
ställda i Storvik, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal och Hudiksvall. 

Västernorrlands lin. Kommunal a r b e t s f ö r m c d l i n g s a n s t a l t i Sundsvall se
dan 1906. — Landstinget har tillsatt en kommitté med uppdrag att till landstinget 
inkomma med utredning och förslag angående offentlig arbetsförmedling inom länet 
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Jbntltnds lin. Den af 1908 års landsting i förening med länets hushållningsällskap 
och itadsfullmäktige i Östersund tillsatta kommittén för utredning af frågan rörande 
offentlig arbetsförmedling inom länet bar ännu icke afgifvit slutligt yttrande och för
slag härutinnan, enär kommitterade först Tilja vinna större erfarenhet angående anord
nandet af länsförmedlingsanstalter med särskild hänsyn tagen till härför nödiga kost
naders nedbringande. 

Västerbotten! Un. Sedan den af 1908 års landsting tillsatta kommitté för arbets
förmedlingsfrågans utredning till landstinget afgifvit ett afstyrkande förslag, har lands
tinget i förening med länets hushållningssällskap uppdragit åt en ny kommitté att vi
dare utreda frågan om inrättande af en arbetsförmedlingsanstalt för länet. 

Norrbotten! lin. Läns fö rmedl ing i verksamhet sedan början af år 1909 med 
hufvudkontor i Luleå samt ombud i Boden, Malmberget och Kiruna. 



Sveriges offentliga arbetsförmedling. 

December månad 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 december månad. 

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 å 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. 

Vid de under december månad verksamma anstalterna gjordes till
hopa 8,212 ansökningar om arbete (8,008 under december 1908), 
hvaraf 5,852 af män (6,001 föreg. år) och 2,360 af kvinnor (2,007 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 6,187 lediga p l a t s e r (4,320 föreg. 
år), nämligen 2,948 för män (1,836 föreg. år) och 3,239 för kvinnor 
(2,484 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 3,866 
(2,606 föreg. år), af hvilka 2,369 besattes med män (1,356 föreg. år) 
och 1,497 med kvinnor (1,250 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 arbetsförmedling
ens betydelse för olika yrkesgrenar. Inom det manl iga a rbe te t 
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Öfversikt af verksamheten under december månad år 1909. 

P å 100 lediga platser kommo: 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING DECEMBER 1909. 61 

komtno de flesta tillsatta platserna på grofarbete (990) samt jord
bruk och skogshushållning (510); därefter följde landttransporten 
(254), byggnadsverksamheten (180), butiks-och magasinspersonal (60) 
samt metall- och maskinindustrien (46). Flertalet tillsatta platser 
för kv inno r förekommo inom det husliga arbetet (1,259), hotell-, kafé-
och restaurantrörelsen (85) samt jordbruket (33). 

Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlingens 
verksamhet berör näringslifvets olika hufvudgrupper, hänvisas i öfrigt 
till nedanstående tablå (jfr därjämte efterföljande tabeller). 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo: 1) 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
december 519 platser, hvaraf 449 manljga och 70 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro 292, 230 och 62. 

') 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 under denna rubrik uppförda talen samt de detalj
summor, som finnas angifna. 
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Antalet platser, som under december tillsatts utom resp. orter. 

Med afseende å dessa uppgifter är att märka, att vid samt l iga 
l ä n s a n s t a l t e r — Uppsala, Östergötlands, Kristianstads, Västman
lands och Norrbottens läns — redovisas a l l a inom resp, län t i l l 
s a t t a p l a t s e r såsom före f in t l iga inom orten. 

På 100 lediga platser kommo: 

Arbetsansökningar. 
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Tillsatta platser. 

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. Vid jämförelse med siffrorna för före
gående år kan man emellertid nu konstatera en ökad villighet bland 
åtminstone de manliga arbetarne att antaga jordbrukstjänster. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

a) Allmän öfversikt. 

Stockholm. Arbetstillgången under december brukar städse utgöra årets minimum, 
åtminstone inom de yrken, som äro hänförliga till gruppen »industri och handtvcrk». 
Så äfven denna gång. Inom vissa yrken, såsom metall- och maskinindustrien samt 
byggnadsverksamheten har arbetstillgången till och med varit mer än vanligt knapp. 
Genom de extra arbetstillfällen, som ställts till anstaltens disposition, dels vid post
verket, dels vid renhållningsverken, kan man likväl framvisa ett rätt fördelaktigt för
medlingsresultat. Men då ända till 3/4 af de tillsatta platserna varit af tillfällig art, 
torde arbetslösheten vid årsskiftet hafva uppnått betydande dimensioner. 

Uppsala Un. Arbetsmarknaden har under december haft föga omsättning. Några 
platser på landet tillsattes i början af månaden, men sedan har intet arbete varit att 
tillgå, utom tillfällig sysselsättning med vedhuggning o. d. En hel del arbetssökande 
hafva emellertid dagligen efterhört arbete. 
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Östergötlands län. Arbetstillgången inom industrien har under december ytterligare 
försämrats, och arbetslösheten torde därför vara minst lika stor som samma månad 
förra året. Till jordbruk och skogshushållning hafva däremot tillgång och efterfrågan 
i det närmaste motsvarat hvarandra. 

A k v i n n l i g a a fde ln ingen har tillgången på arbete varit god, betydligt bättre 
än motsvarande tid år 1908. 

Norrköping. A man l iga afdelningen har, oberäknadt jordbruksgruppen, antalet 
ansökningar om arbete varit något mer än dubbelt så många som antalet lediga plat
ser; å k v i n n l i g a a fde ln ingen åter voro de förra blott 4/& af de senare. Arbets
lösheten skulle af förmedlingsresultatet att döma varit mindre än under motsvarande 
tid förra året, och att så i någon mån är förhållandet, torde kunna antagas. Dock är 
arbetsbristen betydligt större än af antalet anmälda framgår, enär hela grupper arbets
lösa anse det lönlöst besöka arbetsförmedlingen, då de veta, att arbete i deras branscher 
«j står att få. Arbetsförhållandena inom textilindustrien synas emellertid i år vara 
betydligt bättre än i fjol. 

Karlskrona. Arbetsmarknaden kan för december månad betecknas såsom normal. 
Tillgången på arbete har ej varit mindre än vanligt vid denna årstid. Frekven
sen på arbetsförmedlingen har liksom förra året under december varit den lägsta för 
årets månader. — Särskildt inom k v i n n l i g a afde ln ingen brukar antalet såväl arbets
sökande som lediga platser under månadens senare del gå ned betydligt. I början af 
januari väntas emellertid större tillströmning af arbetslediga. 

Kristianstads län. Arbetstillgången har under december varit mindre god, hvilket 
är en naturlig följd af årstiden, i all synnerhet som förmedlingens största verksamhet 
är förlagd inom jordbruket. God tillgång på platser för yngre drängar och mjölk-
jungfrur men permanent brist å dylik arbetskraft. Inom de flesta yrken väntas 
kännbar arbetslöshet under närmaste tiden. 

Malmö. Den arbetsbrist, som redan under oktober började göra sig märkbar, fortfar 
utan tecken till förbättring. Tillgången å arbete för manliga sökande inom staden har 
högst betydligt sjunkit i jämförelse med motsvarande månad 1907 och 1908, och arbets
lösheten inom samhället är mer omfattande, men för landsbygden har förmedlingsverk
samheten haft stor betydelse. 

A k v i n n l i g a a fde ln ingen råder fortfarande stor efterfrågan såväl å arbets
kraft till landet som å tjänarinnor till hemmen 1 staden. I förhållande till de arbets
sökandes antal kan resultatet af förmedlingen betecknas som relativt gynnsamt. 

Lund. Å man l iga a fde ln ingen har arbetstillgången varit mycket dålig. Arbets
lösheten bland jordbruks- och grofarbetare har under månadens senare hälft ökats för 
hvarje dag. — A k v i n n l i g a a fde ln ingen hafva tillgång och efterfrågan motsvarat 
hvarandra. 

Hälsingborg. Efterfrågan å manl ig arbetskraft har under månaden varit ytterst 
ringa, betydligt mindre än föregående år. Arbetslösheten är ännu mer omfattande än 
de meddelade resultaten utvisa, då flera i staden boende arbetslösa ansett lönlöst an
mäla sig. — A k v i n n l i g a a fde ln ingen har däremot tillgången å såväl arbete som 
arbetare varit bättre än motsvarande månad 1908. 

Ystad. Ganska stor arbetslöshet, särskildt bland grofarbetare. Tillfälligt arbete, 
ehuru otillräckligt, har erhållits vid hamnen, där det rådt ovanlig rörelse under senare 
hälften af månaden. En del yngre, ogifta landtarbetare skulle dock, genom att i tid 
tillförsäkra sig platser på landsbygden, kunnat undvika att öka de arbetslösas antal. 

Eslöf. En stor minskning i förmedlingsverksamheten inträdde, i den mån höst
arbetet vid jordbruket nnder månadens förra hälft afslutades. Det relativt stora antal 
jordbruks- och grofarbetare, som fått anställning å landsbygden, måste på grund af 
arbetsbrist återvända till sina hemorter. För de inom samhället boende yrkesarbetarne 
har ännu ingen nämnvärd arbetslöshet varit rådande. Däremot hafva grofarbetarne ganska 
talrikt besökt anstalten. 
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Skurup. Till följd af otjänlig väderlek har nästan allt jordbruksarbete utomhus 
måst inställas, hvilket föranledt öfverflöd på manl ig arbetskraft till denna näring. 
Samma arbetsbrist har yppat sig i andra yrken, som äro beroende af väderleken, såsom 
byggnadsverksamhet. — Fortfarande brist på k v i n n l i g arbetskraft inom jordbruket 
såväl som kvinnliga tjänare i allmänhet. 

Göteborg. Arbetsmarknaden har under december varit dålig på alla områden utom 
det husliga arbetet, där det dagligen funnits godt om arbete, i synnerhet till tjänste
flickor samt tvätt- och rengöringsarbeterskor. Att det oaktadt antalet lediga platser 
under månaden ökats så betydligt i förhållande till ansökningarna om arbete, har 
hufvudsakligen berott på, att kommunala verk såväl som fabriker och enskilda i stor 
utsträckning anlitat arbetsförmedlingen under det stora snöfallet och den sedvanliga 
julbrådskan; å andra sidan bafva de arbetslösa ej haft samma intresse af att anmäla sig 
som motsvarande tid förra året, enär den då bildade >De arbetslöses förening> som 
villkor för medlemskap fordrade att vara inskrifven vid arbetsförmedlingsanstalten. 

Karlstad. Arbetsmarknadens läge är vid jämförelse med samma månad förra året 
god, och någon egentlig arbetsbrist förekommer icke. 

Örebro. Manliga afdelningen. De arbetssökandes antal har fortfarande be
tydligt öfverskridit efterfrågan. Någon nämnvärd liflighet å arbetsmarknaden torde ej 
vara att påräkna under de närmaste vintermånaderna. 

A k v i n n l i g a afdelningen har arbetsmarknaden varit god. Sedan en del lediga 
platser återkallats, hafva alla öfriga besatts. 

Västmanlands län. Arbetsmarknaden under december har varit mycket tryckt; någon 
nämnvärd efterfrågan å arbetskraft har endast förekommit till jordbruk och husligt 
arbete. De arbetssökandes antal har ock varit betydligt mindre än under november, 
beroende delvis därpå, att en mängd lösa arbetare begifvit sig till landet. Arbetslös
heten synes ej hafva någon för årstiden ovanlig utsträckning. 

Gäfle. Under det industrien sysselsatt den minsta möjliga arbetskraft, har det 
varit god tillgång på snöskottningsarbete å manl iga afde ln ingen och husligt 
arbete å kv inn l iga . Förhållandena betecknas sålunda som goda för hela månaden. 

Snndsrall. Å man l iga afdelningen har arbetstil 1 gången varit rätt god under 
månaden. — Kvinn l iga afdelningen. Brist på tjänare, som varit villiga taga 
tjänst före jul. 

Kon-bottens län. Läget å arbetsmarknaden har, hvad arbetstillgångeu beträffar, 
varit synnerligen tryckt i likhet med föregående månad. Inom Luleå stad hafva s. k. 
nödhjälpsarbeten anordnats, men som dessa ej kunnat vidtagas i allt för stor utsträck
ning, är det endast en del af de mest behöfvande, arbetslösa familjeförsörjarne, som 
där fått sysselsättning. Arbetsförmedlingsanstalten har jämte kommittén för nödhjälps
arbetena anordnat en extra arbetslöshetsråkning. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Inom samtliga manliga yrken. — Fabriks-
arbeterskor, kvinnliga butiks-, kontors-
och lagerbiträden. 

Ensamjungfrur. 

Uppsala län. 

Smeder, filare, maskin- och bänkarbetare, 
murare, byggnadssnickare, timmermän, 
handels-, transport- och grofarbetare. 

Vana djurskötare och kördrängar för jord
bruket. 
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Östergötlands län. 

Alla manliga yrken utom jordbruk. Mjölkjungfrur, ensamjungfrur. 

Norrköping. 

Pappersbruksarbetare, järnarbetare, bered
ningsarbetare, byggnads- och grofarbe-
tare, alla slag, springpojkar. — Hjälp-
hustrur. 

Gifta ladugårdskarlar. — Spinneri- och 
väfveriarbeterskor, tjänarinnor, kunniga 
i matlagning, samt mjölkjungfrur. 

Karlskrona. 

Ogifta drängar till jordbruket. — Bygg
nads-, transport- och grofarbetare. 

Tjänare på stat till jordbruket. 

Kristianstads län. 

Sockerbruksarbetare, järnarbetare, bygg
nads- och grofarbetare. — Serverings
flickor och pasggummor. 

Yngre drängar. — Mjölkjungfrur. 

Malmö. 

Manliga arbetare inom nästan alla fack. 
— Arbeterskor inom beklädnadsindu
strien, kontors- och handelsbiträden, 
kontorsstäderskor, tvätt- och rengörings
kvinnor. 

Manliga arbetare endast inom vissa speciella 
fack. — Tjänarinnor till landet samt 
ensamjungfrur. 

Lund. 
Jordbruksarbetare alla slag, möbelsnickare, 

järnarbetare, byggnads-, fabriks- och 
grofarbetare m. fl. 

Mjölkjungfrur. 

Hälsingborg. 
Månadskarlar och daglönare till jordbru

ket, bageri- och järnarbetare, maski
nister och eldare, byggnadB-, fahriks-
och grofarbetare, sjöfolk, f. d. militärer, 
springpojkar. — Kontorsstäderskor m. fl. 

Yngre drängar. — Mjölkjungfrur. 

Ystad. 
Kuskar, trädgårdsarbetare, smeder och 

hofslagare, byggnadssnickare, grofarbe
tare, f. d. militärer m. fl. 

Yngre drängar. — Mjölkjungfrur. 

Eslöf. 

Jordbruks- och grofarbetare. Yngre drängar. — Mjölkjungfrur. 

Skurup. 
Daglönare och drängar till jordbruk. Mjölkjangfrur, jordbruksarbeterskor. 

Göteborg. 
Manliga arbetare inom alla yrken. — Kvinn

liga butiks- och lagerbiträden, restau-
rantfolk, särskildt serveringsflickor. 

Tjänsteflickor till landet, passflickor, en
samjungfrur, barnjungfrur m. fl. 
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Karlstad. 

En del byggnadsarbetare. Jordbruksdrängar. — Köksor och ensam
jungfrur, kunniga i matlagning. 

Örebro. 

Inom de flesta yrken. Kvinnlig hotell- och restaurantpersonal. 

Västmanlands län. 

Säsongarbetare i allmänhet. Ladugårdsskötare, gifta kördrängar. — 
Tjänarinnor till landet. 

Gäfle. 

Trä-, järn- och byggnadsarbetare. 

Sundsvall. 

Bokhållare, bod- och springpojkar. — Kas
sörskor. 

Kvinnliga tjänstesökande. 

Norrbottens län. 

Hanliga arbetare inom de flesta yrken. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling december 1909. 

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

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

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

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



80 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING DECEMBER 1909. 

Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
December månad år 1909. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1909. 
Fjärde kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 
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Lifsmedelspriser å olika orter i 

Medelpris pr månad 



83 

riket december 1907—november 1909. 
för samtliga (28) orter. 



84 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Rörande priserna för halffet ost, olika sorters bröd (särskildt hvetebröd) och kaffe 
på att olika kvaliteter afses. Med afseende å dessa varaslag möta nämligen stora svårigheter att 



under november månad år 1909. 
och medelpris. 

85 

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



86 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



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

87 



88 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



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

89 

7—100060. 



90 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under november 
månad år 1909. 

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

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

Anm. Angående tillförseln af kreatur föreligga uppgifter endast för Malmö, där den under 
november månad utgjorde: 1,939 nötkreatur (däraf 238 tjurar och 175 kalfkor), 362 kal fvar , 480 får 
och lamm samt 492 svin. 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—nov. 1908 och jan.—nov. 1909. 
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Arbetslöshetsräkningarne i Sverige den 31 januari 
1910. 

Preliminär öfversikt. 

Genom kungl. bref den 10 dec. 1909 anbefallde Kungl. Maj:t 
länsstyrelserna att äfven i år verka därför, att genom vederbörande 
kommunalmyndigheters försorg arbetslöshetsräkningar måtte anordnas 
på de orter, där arbetslöshet i större utsträckning kunde antagas före
komma. Dagen för räkningarnas anställande bestämdes till måndagen 
den 31 januari 1910, alltså några veckor senare, än hvad föregående år 
var fallet, då räkningarna ägde rum den 12 januari. I samma kungl. 
bref förständigades Kommerskollegium att liksom i fjol utarbeta och 
tillhandahålla program och erforderligt blankettryck för dessa räk
ningar. Enligt det af Kommerskollegium, närmast af dess afdelning 
för arbetsstatistik, utarbetade programmet, hvilket i allt väsentligt 
öfverensstftmde med fjolårets — hvad äfven gäller de vid räkning
arna använda formulären — skulle från de olika, rakneorterna 
hela räknematerialet insändas till Kommerskollegium för vidare be
arbetning, men därjämte en summarisk öfversikt öfver: räkningarna 
omedelbart tillställas Kollegium. 

Med ledning af de inkomna summariska rapporterna hafya ut
arbetats de å sidd. 98—117 återgifna tabellerna, hvilka lämna vissa 
hufvudsakliga uppgifter rörande arbetslöshetsräkningarnas anord
nande och resultat inom olika län och särskilda orter, allt i jäm
förelse med motsvarande viktigare data. från föregående års räk
ningar. Ur tabellernas innehåll må .följande anföras. 

Såvidt hittills är kändt, anordnades arbetslöshetsräkningar den 
31 januari 1910 å orter i rikets alla län, nämligen i sammaailagdt 
86 städer och köpingar med tillhopa omkring 1,300,000 invånare 
samt i 202 landskommuner (och municipalsamhällen) med omkring 
950,000 invånare; sammanlagdt berördes 2,259,469 invånare, d. v. s. 
41 procent af rikets folkmängd, räknadt efter det antal, denna ut
gjorde vid 1908 års slut. 

Hela antalet r ä k n e o r t e r uppgick till 288. Motsvarande siffra 
var för fjolårets räkningar 236. Antalet räkneorter hade alltså i år 
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betydligt ökats, hvilket visar, att räkningarna denna gång om
fattats med mera intresse och förståelse från vederbörande myn
digheters sida. ö k n i n g i räkneorternas antal kan konstateras i 
flertalet län; den mest betydande har ägt rum i de norrländska 
län, enkannerligen Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens, 
hvarest i fjol räkning hade verkställts endast på ett par platser. 
A andra sidan har äfven i en del län, såsom Uppsala, Söderman
lands, Östergötlands, Blekinge. Göteborgs och Bohus, Skaraborgs 
samt Kopparbergs län, m inskn ing i räkneorternas antal förekommit. 
Den afsevärdaste nedgången faller på Skaraborgs län; där räknades 
år 1909 i 7 städer och köpingar samt i 19 landskommuner, i år där
emot endast i städerna Lidköping och Tidaholm. Anledningen här
till torde, åtminstone för landskommunernas del, förnämligast få 
sökas däri, att i fjol endast ett fåtal arbetslösa anmälde sig i dessa 
landskommuner och att i år ingen arbetslöshet där var tillfin-
nandes. På samma sätt torde ock minskningen af räkneorternas 
antal å Östergötlands landsbygd kunna förklaras. 

Ur statistisk synpunkt är det emellertid icke antalet räkneorter 
i och för sig, utan storleken af den genom räkningarna berörda folk
mängden, hvilken bäst uttrycker räkningens omfattning. I detta af-
seende utgöra 1910 års arbetslöshetsräkningar med hänsyn till om
fattningen icke ett så stort framsteg gentemot fjolårets, som blotta 
ökningen i räkneorternas antal synes innebära. Denna ökning gäller 
nämligen uteslutande räkneorterna på landsbygden — städer och kö
pingar minskades med en räkneort — hvilka år 1909 utgjorde 149 och 
i år 202, alltså förete en ökning med 3(5 procent. Samtidigt ökades 
den af räkningarna berörda folkmängden på landsbygden från omkring 
690,000 år 1909 till 950,000 i år, d. v. s. med 08 procent. På grund 
däraf, att invånareantalet i de städer och köpingar, där arbetslös
hetsräkningar anställdes, var i det närmaste oförändradt vid båda 
räknetillfällena, steg, trots ökningen på landsbygden, procenttalet 
på den del af rikets hela folkmängd, som berördes af räkningarna, 
från att hafva varit 37 procent åi 1909 endast till 41 procent i år. 

Hvad själfva anordnandet och ledningen af arbetslöshetsräkning
arna beträffar, afvika dessa ej från fjolårets. I städerna har räk
ning i regel beslutats af någon kommunal myndighet, hvilken van
ligen tillsatt en kommitté att verkställa den. På landsbygden är det 
i allmänhet kommunal- eller municipalnämnd, som beslutat och genom 
särskilda kommitterade låtit utföra räkningen. På flera orter, där 
de kommunala myndigheterna ej funnit nödigt att anordna arbets
löshetsräkning, har arbetarekommunen eller en fackförening på plat
sen anordnat räkning. 

Hela antalet räkneställen uppgick i år till 393, hvaraf 110 inom 
de 86 städerna och köpingarna samt 283 inom de 202 landskom-
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innnerna. Motsvarande siffror för räkneställena voro i fjol 358, 118 
och 240. Flera räkneställen hafva äfven i år förekommit i större 
städer samt i landskommuner med större utsträckning. 

Räkncförr ätt arne voro tillhopa 399, hvaraf 115 i städerna och 
284 i landskommunerna. De biträddes af sammanlagdt 628 biträden 
och 40(5 kontrollanter, af hvilka 225 biträden och 151 kontrollanter 
i städerna samt 403 biträden och 255 kontrollanter i landskommu
nerna. Hela den vid själfva räkningsförrättningarna sysselsatta 
personalen utgjorde i år sålunda 1,433 personer, af hvilka 491 i stad 
och 942 på land. I fjol voro resp. siffror 1,467, 647 och 820. Den 
minskning af hela antalet räknefunktionärer, som här framträder, 
beror säkerligen därpå, att man i år vid räkningarna i städerna 
ansett sig icke behöfva så många biträden och kontrollanter som i 
fjol. Härigenom torde ock räkningarna denna gång ställt sig bil
ligare. 

Äfven i år kan den iakttagelsen göras, att öfverallt, där an
stalter af Sveriges offentliga arbetsförmedling förekomma, ha dessas 
styrelser haft ledningen af räkningarna om hand samt deras före
ståndare tjänstgjort som räkneförrättare. 

Hållningarnas hufvudresultat och jämförelse med fjolårets kunna 
sammanfattas i vidstående tablå: 

Antalet anmälda arbetslösa: 

De högsta siffrorna uppvisa i år Stockholms stad med 2,781 
anmälda, Malmöhus län med 2,425, Göteborgs och Bohus län med 992, 
(iäfleborgs län med 964 samt Norrbottens län med 934. 1 flertalet 
län är antalet anmälda genomgående lägre än i fjol. Den största 
minskningen både absolut och relativt har ägt rum i Norrbottens 
län. Endast i Stockholm håller sig siffran på liknande höjd 
som i fjol. De län, där ökning af antalet anmälda förekommer, 
äro Kristianstads, Älfsborgs, Skaraborgs, Jämtlands och Väster
bottens. Men orsaken till denna ökning torde för Kristianstad?, 
Jämtlands och Västerbottens län uteslutande vara att finna i steg
ringen af räkneorternas antal. I de båda västgötalänen, hvaraf 
för öfrigt Älfsborgs län har att uppvisa något flera räkneorter än 
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i fjol, är ökningen af antalet anmälda, numeriskt sedt, mycket 
obetydligt. På grund af ökningen af antalet räkneorter på lands
bygden är minskningen af antalet anmälda i landskommunerna 
relativt mindre än i städerna. Nedgången af antalet anmälda i 
städer och köpingar är så mycket mer påfallande, som städerna både 
med hänsyn till antal räkneorter och af räkningarna berörd folk
mängd äro nära nog oförändrade i år. Särskildt i ögonen fallande 
blir denna minskning i de större städerna, hvilket framgår af följande 
sammanställning: 

En minskning längs hela linjen har sålunda ägt rum med undantag 
för städerna Jönköping och Borås, där en obetydlig ökning förekommer. 

Det stora flertalet af de anmälda arbetslösa eller 14,042 af hela 
antalet anmälda hafva uppgifvit sig vara fullt arbetsföra. För endast 
999 uppgifves tillfällig arbetsförtjänst. Denna senare siffra var i 
fjol förhållandevis större. 

Såväl i fjol som i år har den anmärkningen riktats mot arbetslös
hetsräkningarna, att de ej förmå utröna arbetslöshetens fulla omfatt
ning i landet. Det är obestridligt, att så icke kunnat ske. Ty först 
och främst synes det otvifvelaktigt, att arbetslöshet förekommer på 
åtskilliga orter, utan att där vare sig de kommunala myndigheterna 
eller arbetarnes egna organisationer hafva brytt sig om att anordna 
någon räkning. -Vidare har man på platser, där räkning verkställts, 
äfven denna gång kunnat konstatera, att icke alla arbetslösa anmält 
sig. Vid räkningarna användes den personliga anmälningsmetoden, 
det enda tillvägagångssätt, hvilket vid en riksräkning af arbetslösa på 
en viss bestämd dag i vårt land låter sig tillämpas. Därest de arbets
lösa försumma att anmäla sig, blir med denna metod räkningens re
sultat missvisande, och det torde möta stora svårigheter, i större städer 
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blifva hart när omöjligt, att efteråt exakt utröna, i hvilken utsträck
ning sådana försummelser förekommit. I det hänseendet torde dock 
årets räkningar slagit bättre ut än fjolårets, att det denna gång 
icke torde kunna hålla före, att myndigheterna, arbetareorganisatio
nerna eller tidningspressen visat bristande intresse eller underlåtit 
nödig reklam. För den händelse räkningarna i år blifvit mindre 
effektiva, torde orsaken härtill i de flesta fall otvifvelaktigt få sökas 
hos de arbetslösa själfva. I synnerhet har det äfven i år visat sig 
vara mycket svårt att få fram de arbetslösa kvinnorna. 

Då det alltså är en omtvistad fråga, i hvad mån dessa arbets
löshetsräkningar förmå att gifva en trogen bild af arbetslöshetens 
verkliga omfattning, måste det under sådana förhållanden vara så 
mycket vanskligare att afgöra, huruvida med stöd af ofvannämnda 
siffror den slutsatsen kan dragas, att arbetslösheten i år är mindre 
än i fjol. Att detta är fallet i öfre Norrland, i Göteborg och i de 
skånska städerna, hvarest i fjol en betydande arbetslöshet var 
rådande, torde dock med visshet kunna påstås. Hur saken ställer 
sig i öfriga delar af riket, är mera ovisst. Det enda skäl för den 
uppfattningen, att äfven där läget på arbetsmarknaden förbättrats, 
hvilken med något sken af sannolikhet synes framgå af resultaten 
af räkningarna den 31 januari, är det faktum, att trots ökningen 
af räkneorternas antal, och hvad viktigare är, fastän flertalet af 
landets större industriorter och arbetarecentra i oförändradt antal 
berörts af årets räkningar, antalet anmälda arbetslösa likväl med 
öfver 6,000 understiger den motsvarande siffran för fjolåret. 



98 

Summarisk öfversikt öfver arbetslöshetsräkningarne 



99 

den 31 januari 1910. Sammandrag. 



100 

(Forts.) Summarisk öfversikt öfver arbetslöshets-



101 

räkningarne den 31 januari 1910. Sammandrag. 



102 

Summarisk öfversikt öfver arbetslöshets-



103 

räkningarne den 31 januari 1910. 



104 

(Forts.) Summarisk öfversikt öfver arbetslöshets-



105 

räkningarne den 31 januari 1910. 



106 

(Forts.) Summarisk öfversikt öfver arbetslöshets-



107 

räkningarne den 31 januari 1910. 



108 

(Forts.) Summarisk öfversikt öfver arbetslöshets-



109 

räkningarne den 31 januari 1910. 

9—100060 



110 

(Forts.) Summarisk öfversikt öfver arbetslöshets-



111 

räkningarne den 31 januari 1910. 



112 

(Forts.) Summarisk öfversikt öfver arbetslöshets-



113 

räkningarne den 31 januari 1910. 



114 

(Forts.) Summarisk öfversikt öfver arbetslöshets-



115 

räkningarne den 31 januari 1910. 



116 

(Forts.) Summarisk öfversikt öfver arbetslöshets-



117 

räkningarne den 31 januari 1910. 



118 

Förhandlingar vid arbetsförmedlingskonferensen 
inom k. kommerskollegium den 6—9 

december 1909. 

Jämlikt nådiga brefvet angående befrämjande och. organiserande 
af den offentliga arbetsförmedlingen i riket den 20 september 1907 
äfvensom herr statsrådets och chefens för kungl. civildepartementet 
skrifvelse till kungl. kommerskollegium den 3 september 1909 hade 
kollegium den 27 därpå följande november beslutat att inbjuda styrel
serna för de i verksamhet varande offentliga arbetsförmedlingsan-
stalterna i riket att utse hvar sin representant — styrelsen för 
Östergötlands läns arbetsförmedling dock två representanter — att 
den 6 innevarande december och närmast därpå följande dagar sam
manträda i Stockholm till gemensamma öfverläggningar uti den offent
liga arbetsförmedlingen rörande frågor. Därjämte hade kollegium be
slutat särskildt inbjuda ledamoten af riksdagens första kammare, fri
herre C. J. Beck-Friis å Harg samt ledamöterna af riksdagens andra 
kammare J. P. Jesperson i Dorisborg och D. Hj. Pettersson i 
Bjälbo att såsom representanter för jordbruksnäringen såväl deltaga 
uti ifrågavarande öfverläggningar som ock, tillsammans med trenne 
bland de tillstädeskommande representanterna för arbetsförmedlings
anstalterna därtill utsedde, inom kollegium deltaga uti utarbetande af 
förberedande förslag till närmare grunder för åtnjutande af stats
bidrag till befrämjande af arbetsförmedling för landsbygdens behof. 
Tillfälle skulle ock vara beredt jämväl andra för den offentliga 
arbetsförmedlingen verksamma eller intresserade personer att, i 
den mån förhållandena sådant medgåfve och efter byråchefen Elm-
quists bestämmande, öfvervara den allmänna delen af meranämnda 
öfverläggningar, hvarom särskildt de korporationer i orterna, som 
till behandling förehade frågan om anordnande af offentlig arbets
förmedling för visst län eller del däraf, på förhand erhållit med
delande. 

Till ifrågavarande öfverläggningar, hvilka ägde rum under led
ning af byråchefen d:r H. Elmquist med biträde af förste aktuarien 
d:r Gr. Huss samt amanuensen E. Bjurstedt såsom sekreterare, hade 
följande personer tillstädeskommit: 
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A) Såsom rep re sen tan te r för s t y r e l s e r n a för i verksam
het va rande offentl iga arbe ts förmedl ingsans ta l te r : 

i Stockholms stad: föreståndaren Sam. Grufman; 
> Uppsala län: styrelsens ordförande häradshöfdingen A. Olive-

crona och föreståndaren E. F. Johansson; 
i Östergötlands län: styrelsens ordförande kamreraren P. Tollin 

och föreståndaren för hufvudkontoret Hj. Örtengren; 
i Norrköping: föreståndaren Alb. Bergström; 
» Karlskrona: > H. Magnusson; 
» Kristianstads län: föreståndaren för hufvudkontoret G. Sund

gren; 
i Malmö: föreståndaren N. Skogh; 
» Lund: > O. Lenander; 
» Hälsingborg: » C. Johansson; 
» Göteborg: » J. Kruse; 
» Karlstad: » A. Winther; 
» Örebro: styrelsens ordförande bankdirektören E. L. Lundblad 

och föreståndaren J. A. Pettersson; 
i Västmanlands län: styrelsens ordförande häradshöfdingen Cl. 

Uggla och föreståndaren J. P. Malmberg; 
i Gäfle: » N. Wennberg; 
» Sundsvall: » A. Karlsson; 
> Norrbottens län: föreståndaren för hufvudkontoret J. Sundberg. 

B) Såsom represen tan te r för jo rdbruksnä r ingen : 
ledamoten af riksdagens första kammare, friherre C. J. Beck-

Friis å Harg; 
ledamoten af riksdagens andra kammare, landtbrukaren J . P. 

Jesperson i Dorisborg; 
ledamoten af riksdagens andra kammare, landtbrukaren D. Hj. 

Pettersson i Bjälbo. 

C) Såsom ombud för under b i ldn ing varande länsans ta l 
ter , länskommit téer e t c : 

från Södermanlands län: landshöfdingen L. Reuterskiöld; 
> Jönköpings > : ordföranden i styrelsen för länets arbets

förmedling, majoren Prim. Peterson; 
från Kronobergs län: hushållningssällskapets sekreterare, direk

tören K. Meijer; 
från Kalmar län: föreståndaren för arbetsförmedlingen i norra 

landstingsområdet i Västervik K. Eriksson; 
från Älfsborgs län: sekreteraren i länets arbetsförmedlingskom

mitté, länsnotarien C. Broberg; 
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från Skaraborgs län: ledamoten i länets arbetsförmedlingskom
mitté, kapten I. Wijk samt ombudsmannen i länets jordbrukare
förening A. Sylvén; 

från Värmlands län: för länets hushållningssällskap ledamo
ten af riksdagens första kammare, ingeniören J. F. Wester; 

från Örebro län: ledamoten i länets arbetsförmedlingskommitté 
A. Andersson; 

från Kopparbergs län: för länets hushållningssällskap, landshöf-
dingen F. Holmquist; 

från Jämtlands län: landshöfdingen J. Widén. 

D) ö f r i g a n ä r v a r a n d e : 
ledamoten af riksdagens första kammare, konsuln O. Trapp, 

Hälsingborg; 
ledamöterna af riksdagens andra kammare, direktören E. Wav-

rinsky, Stockholm, och direktören A. F. Vennersten, Borås; 
vice ordföranden i Stockholms stads arbetsförmedling, stadsno

tarien A. Cederborg, Stockholm; 
d:r A. Raphael, Stockholm; 
sekreteraren i Nationalföreningen mot emigrationen d:r A. Molin, 

Stockholm; 
ombudsmannen hos Svenska landtarbetsgifvareföreningarnas full

mäktige I. Wallenius, Stockholm; 
assistenten vid Stockholms stads arbetsförmedling B. O. öd-

mann; samt 
assistenten vid Stockholms stads arbetsförmedling fru E. H. 

Wagner. 
Af ofvannämnda personer öfvervoro några dock endast en del 

af konferensens öfverläggningar. 

Konferensens allmänna förhandlingar började kl. 11 måndagen den 
6 december och fortsatte sedermera hela denna dag samt hela nästfol
jande tisdag endast afbrutna af ett kortare uppehåll hvardera dagen. 

Då det på grund af mängden af de på föredragningslistan upp
tagna frågorna var tydligt, att desamma icke kunde medhinnas att 
genomgående behandlas under den allmänna delen af konferensen, 
for hvilken endast tvenne dagar voro anslagna, och då det vidare 
i regel endast för de vid konferensen närvarande föreståndarne 
kunde vara af intresse att deltaga i detaljbehandlingen af de på 
föredragningslistan upptagna specialfrågorna angående expedition, 
statistik, formulär och blanketter, tillsattes på måndagen ett utskott, 
till hufvudsaklig del bestående af de närvarande föreståndarne, med 
uppdrag att förbereda en del sådana detaljfrågor. Vid remissen till 
utskottet gaf konferensens ordförande några kortare meddelanden an-
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gående innebörden af hvarje särskild fråga, hvarjämte med afseende 
å vissa af dessa uppstod en ganska långvarig remissdebatt. 

Ifrågavarande utskott sammanträdde sedermera på måndagens 
afton och uppdelade sig härvid i tvenne sektioner, nämligen den ena 
under ordförandeskap af föreståndaren Johansson, Hälsingborg, för 
behandling af de mera praktiska arbetsförmedlingsfrågorna rö
rande expedition, statistik, formulär och blanketter och den andra 
under ordförandeskap af häradshöfdingen Uggla, Västerås, för be
handling af frågor rörande läns- och distriktsförmedling, arbetsför
medling till jordbruket o. d. Vid sektionernas öfverläggningar 
närvoro emellertid förutom dessas medlemmar allra största delen af 
konferensens öfriga deltagare. I den mån föreliggande frågor af 
utskottet medhunnits, afgafs utlåtande till konferensen nästpåföljande 
tisdag morgon. 

Som det emellertid under konferensens'sammanträde denna dag 
tydligt framgick, att konferensen i sin helhet omöjligen kunde med
hinna att slutligt behandla samtliga frågor, tillsattes en redaktions
kommitté med uppdrag att å konferensens vägnar slutbehandla de 
frågor, som till densamma af konferensen öfverlämnades. Denna 
redaktionskommitté bestod, jämte herrar Elmquist, Huss och Bjur-
stedt, dels af ofvannämnda jordbrukssakkunnige herrar friherre Beck-
Friis, Jesperson i Dorisborg och Pettersson i Bjälbo, dels ock af 
föreståndarne Skogh, C. Johansson, Bergström och Grufman. 

För hvarje särskildt ärende, som sålunda efter en förberedande 
förhandling inför konferensen af denna öfverlämnades till ifrågava
rande kommitté, finnes detta här nedan angifvet. 

Redaktionskommittén sammanträdde onsdagen den 8 december 
och fortsatte sina arbeten äfven under hela torsdagen den 9, därvid 
nämnda kommitterade jämväl ingående behandlade frågan om när
mare grunder för åtnjutande af statsbidrag till befrämjande af ar
betsförmedling för landsbygdens behof, uti hvilken fråga kommitte
rade hade att till kommerskollegium afgifva särskildt yttrande. 

I den följande sammanfattande redogörelsen för konferensens 
förhandlingar och gjorda uttalanden upptagas de särskilda frågorna 
i den ordning samt under de nummer och littera, hvarunder de fin
nas angifna å följande konferensen förelagda 

Föredragningslista.*) 

1. Konferensens öppnande. 
2. Anteckning af de närvarande. 

*) Ett flertal af de å föredragningslistan förekommande specialspörsmålen hade 
därå upptagits efter framställning af de olika anstalternas föreståndare, hvilka beredts 
tillfälle att på förhand angifva de frågor, som de önskade ställda nnder debatt. 
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3. Kort redogörelse för Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Verksamheten änder år 1909. 

4. Bestämmande af tid för besök och demonstrering å Stockholms stads arbets
förmedling. 

5. Tillsättande af utskott. 

6. Formulär och blanketter. 
Önskningsmäl och reformkraf. 
a) A inskrifningsblanketterna införes särskild kolumn för anmälningsdag. 
b) A inskrifningskorten s. 4 utgå orden >och antagit detta». 
c) Å anvisningskorten utgår p. 3 »öfverenskommen lön»; i stället mera rum för p. 2. 
d) Anvisningskorten återsändas ej. Fribrefsrätt? 
e) Å 4-sidiga månadsrapporten specificeras landtbruksarbetarne. 
f) Särskild färg för jordbruksblanketterna. 
g) På landtbrukarnes anmälningsblanketter införas »statens» poster, 
h) Särskildt formulär för tjänstebetyg. 
i) > » > statlistor, 
j) > > » «tädjebevis. 
k) » > » lediga torp (dagsverks-, penning-). 
1) Format, 

m) Andra spörsmål. 

7. Expedition och statistik. 
Önskningsmål och reformkraf. 
a) Arbetssökande (anmälda vid flera kontor) böra ej dubbeiföras. 
b) Lediga platser ( » » » » ) » » > 
c) Obligatorisk personlig inställelse för arbetssökande. 
d) Huru redovisa statares hustrur och barn, som deltaga i arbetet? 
e) Månadsstatistiken från vissa anstalter? Bör upprättas efter samma grunder 

vid alla? Balans af arbetssökande och lediga platser? 
f) Expeditionstiden — den normala bör vara lika — lika äfven vid lokal

kontor —; å hvarje kontor anslag om expeditionstiden vid öfriga närbelägna 
kontor. 
Vid speciella tider — augusti — äfven söndagarna, friveckan — hela dagarna. 
Olika för olika yrken. Telefonering från arbetsgifvare hela dagen? 

g) Yrkesförteckning, mera detaljerad, 
h) Andra spörsmål. 

8. Upplysningsverksamhet. 
a) Skyltar. Reklamkort. 
b) Annonsering. Hufvudkontor och lokalkontor. Mera omväxlande. 
c) Artiklar i tidningarna. Vakanslistorna i tidningarna. 
d) Annan upplysningsverksamhet. Föreläsningar. 

9. Samarbetet mellan olika anstalter. 
Lokala vakansiistor. Interlokala vakanslistor. Eiksöfversikt en gång i veckan. 
a) Vakanslistor för lediga platser?. 
b) » äfven för arbetssökande? 
c) Till hufvudkontor intelefoneras hvarje dag både arbetssökande och lediga plat

ser, hvilka införas i särskild dagjournal. 
d) Gemensamma årsredogörelser genom KommerskoHegium. 

I sammanhang därmed mera ingående redogörelser för arbetsmarknadens läge, 
arbetslösheten o. s. v. 

e) Tryckningskostnader. Nedbringande af dessa. 
f) Andra spörsmål. 
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10. Organisation af läns- och distriktsanstalter. 
a) Grundlinjer. Revision af dessa. 
b) Många eller få lokalkontor? Ombad? Deras uppgifter och förhållande till 

hvarandra. Telefoner. Antal. Begränsning. 
c) Huru ofta vakanslistor? 
d) Förhållande till fristående kommunala anstalter, där sådana finnas. 
el Distriktsindelning och instruktion för distriktskontor. 
f) Andra spörsmål. 

11. Speciella anordningar med a/seende å arbetsförmedling för: 
a) Jordbruket. 
b) Lärlingar inom industri och handtverk (skolbarn). 
c) Husligt arbete. 
d) Andra arbetsområden. 
e) Särskilda orter eller landsdelar (t. ex. Norrland). — Samarbete med andra in

stitutioner. 

12. Anordningar för underlättande af arbetares resor. 
(Se föregående konferensförhandlingar. Riksdagsmotion). 

13. Grunderna för statsbidrags åtnjutande. 
ÖnskningBmål med afseendc härä. 
a) 1 allmänhet. 
b) För särskilda ändamål; distriktsltontor, länsanstalter, jordbruket, vissa lands

delar, förmedling åt utomlands bosatta svenskar (se nedan), resekostnader för 
arbetare (se ofvan). 

c) Tid för ansökan. 

14. Särskilda spörsmål, som kommittérepresentanter önska framställa. 

15. Diverse ärenden. 
a) Arbetsförmedlingens förhållande vid arbetsinställelser. 
b) Arbetslöshetsräkningar. 
c) Redogörelse för norska lagen och finska lagförslaget om arbetsförmedling. 
d) Arbetsförmedlingens förhållande till den privata kommissionärsverksamheten. 
e) Arbetsförmedlingens förhållande till andra sociala företag. Bostadsförmedlingen. 
f) Arbetsförmedlingen för utomlands bosatta svenskar. 
g) Svensk arbetskraft till utlandet, 
h) Skolbarnsförmedlingen. 

§ 1. 

Öppnade ordföranden konferensen samt hälsade deltagarna väl
komna till konferensens förhandlingar. Sedan därefter verkställts 
anteckning af de närvarande, meddelade ordföranden en, med statistiska 
uppgifter belyst, omfattande redogörelse för den offentliga arbetsför
medlingens uppkomst, utveckling och nuvarande läge inom riket. 

Sedan man därefter dels bestämt tid för praktisk demonstrering å 
Stockholms arbetsförmedling af expeditionssystem o. d. till kl. 9 tisdag 
förmiddag, dels ock tillsatt det i det föregående omnämnda arbets
utskottet, öfvergick konferensen till behandling af de å föredragnings
listan upptagna sakfrågorna. 

Föredrag
ningslistans 
n:r och lit-

tera. 
N:r 1 - 5 . 
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§ 2. 

N:r 6. 
Formulär 

och 
blanketter. 

a) Lämnades frihet åt hvarje anstalt att bestämma, huruvida 
å de för arbetsgifvarne afsedda inskrifningsblanketter skulle införas 
särskild kolumn för anmälningsdag. 

b) Enär uttrycket å sid. 4 å inskrifningskortet »och antagit detta» 
lätt kunde bibringa arbetssökande den uppfattningen, att hans skyl
dighet att meddela sig med den anvisande anstalten bortfölle, därest 
han icke ville antaga anvisadt arbete, beslöt konferensen, att nämnda 
u t t r y c k sku l le u tgå . 

c) Föreståndaren Skogh, Malmö, hade på grund däraf, att kraf-
vet på uppgift om »öfverenskommen lön» å anvisningskorten i många 
fall syntes vara den direkta orsaken till, att vederbörande arbets-
gifvare icke återskickade anvisningskortet till vederbörande arbets
förmedlingsanstalt, föreslagit, att denna uppgiftsskyldighet måtte 
borttagas. Konferensen ansåg emellertid, att denna skyldighet borde 
kvarstå, enär ifrågavarande uppgift ägde såväl statistiskt värde för 
en eventuell lönestatistik som ock äfven i öfrigt en viss praktisk 
betydelse. 

d) Frågan angående fribrefsrätt för återgående anvisningskort 
affördes under uttalande däraf att, i den mån arbetsförmedlingens 
arbetssätt blefve mera kändt, anvisningskorten torde kunna förut
sättas i större utsträckning blifva återsända. 

c) För statistikens fullständigande skulle för arbetares inom jord
bruk och skogshushållning vidkommande införas följande förändrade 
yrhesgruppering (Redaktionskommittén): 

I. Jordbruk och skogshushållning m. m. 
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Å den 4-sidiga rapporten införas endast de med särskildt num
mer betecknade grupperna: 1. Förvaltnings- och befälspersonal; 
2. Tjänare på stat o. s. v. 

Den detaljerade specialitetsbeteckningen för hvar och en af dessa 
grupper skall tjäna såsom ledning vid arbetarnes rubricering å in-
skrifningsblanketterna, hvarigenom ernås möjlighet dels att säkert 
ordna in de olika arbetarne under vederbörande gruppnummer, dels 
att vid det praktiska samarbetet mellan olika anstalter och kontor 
kort och klart angifva en sökt arbetares specialitet och dels att — 
i den utsträckning sådant synes för landtbruksförmedlingens be
främjande önskvärdt och lämpligt — i årsstatistiken eller eljest 
lämna mera ingående uppgifter rörande hithörande slag af arbetare. 

Anm. Uppmärksammas bör, dels att kuskar 1 stad, i personlig tjänst samt hos 
byggmästare, åkare o. d. skola ingå under n:r 252 i yrkesgrupperingen, dels ock att 
kvinnliga tjänare till landet, uteslutande eller hufvudsakligen för det hus l iga arbe
tet , fortfarande som hittills skola föras under resp. n:r i gruppen »husligt arbete». 

Nu beslutade ändring, i hvad den afsåge den fyrsidiga månads
rapporten, skulle emellertid icke påkalla omedelbar tryckning af nya 
sådana rapporter, utan kunde, intill dess de gamla upplagorna toge 
slut, dessa förses med ett af kommerskollegium tillhandahållet extra 
tilläggsblad för jordbruksarbetare. 

f) Ärendet angående särskild färg för blanketterna för förmedling 
inom jordbruket affördes; och skulle det ankomma på hvarje sär
skild anstalt, som däraf hade behof, att därom besluta. (Redaktions
kommittén.) 

g) Medgafs rätt för respektive anstalters styrelser att å baksidan 
af arbetsgifvarnes inskrifningsblanketter i tryck angifva de olika 

10—100060 
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poster, hvilka inginge i en tjänares naturaförmåner (»stat»). (Redak-
tionskommittén.) 

h) Sedan det under diskussionen framhållits, att det vore höge
ligen önskligt, att en enhetlig form för tjänstebetyg antoges såväl för 
tjänarinnor i stad som för jordbruksarbetare, men därunder jämväl 
anförts, att denna fråga, såsom varande en lagstiftningsfråga, fölle 
utanför konferensens kompetensområde, beslöt konferensen uttala sig 
för, att vederbörande anstalters styrelser tills vidare hvar för sig i 
mån af behof vidtoge erforderliga åtgärder uti denna angelägenhet. 

i)j) k) Beträffande frågorna angående särskilda formulär för stat
listor och städjebevis samt för anmälan af lediga torp lämnades öppet 
för vederbörande anstalters styrelser att förfara såsom dem lämpligast 
syntes. (Redaktionskommittén.) 

1) Uttalade konferensen sig för, att gemensamt format skulle an
vändas vid samtliga anstalter för arbetsgifvares och arbetssökandes 
inskrifningsblanketter äfvensom så långt möjligt med afseende å 
öfriga formulär, och borde detta format i det närmaste ansluta sig 
till det, som nu användes vid arbetsförmedlingsanstalten i Hälsing
borg. De nuvarande anstalterna skulle dock vara obetaget att bibe
hålla hittillsvarande format, därest praktiska hinder för en ändring 
mötte. 

Vidare uttalade sig konferensen för, att kungl. kommerskollegium 
måtte efter samråd med föreståndaren Grufman fastställa ett nor
malformat för den fyrsidiga månadsrapporten, h vilket skulle an
vändas vid samtliga anstalter, möjligen med undantag af de allra 
största, där förhållandena nödvändiggjorde användande af ett något 
större format. 

Slutligen uttalade sig konferensen för, att samtliga formu
lär och blanketter fortfarande skulle fastställas af kommerskolle
gium; och underströks, att förslag till sådana tryckalster, innan 
desamma trycktes, alltid borde i korrektur och i t vå exemplar in
sändas till kollegium i och för fastställelse. 

I sammanhang härmed upptog konferensen frågan om nedbring
andet af tryckningskostnaderna (n:r 9 punkt e) till behandling. An
gående denna angelägenhet uttalade konferensen sig för, att det fort
farande i regel måtte blifva de respektive anstalternas ensak att 
ombesörja tryckningen af sina formulär och blanketter, men hem
ställde konferensen samtidigt, att kollegium måtte verkställa utred
ning, huruvida några och i sådana fall hvilka trycksaker lämpligen 
kunde beställas gemensamt för samtliga anstalter. (Redaktionskom
mittén.) 
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§. 3 

a) För att i görligaste mån undvika dubbelföring af arbetssö
kande personer och arbetsansökningar enades konferensen om följande 
förfaringssätt. Ett för en arbetssökande af offentlig arbetsförmed
lingsanstalt utfärdadt inskrifningskort skall så långt möjligt gälla 
för helt kalenderår och. äfven vid öfriga anstalter i riket. Man bör 
därför alltid söka förvissa sig om, huruvida en arbetssökande förut 
under året blifvit inskrifven vid annat offentligt förmedlingskontor. 
Anmäler sig arbetssökande, som tidigare under året varit inskrifven 
å annat offentligt förmedligskontor, uppmanas han förete sitt där 
erhållna inskrifningskort, hvilket då förses med det nya kontorets 
stämpel och dagens datum samt i öfrigt påstämplas på sedvanligt 
sätt. Endast då det gamla kortet förkommit (eller förbrukats), må 
nytt kort åt honom utfärdas. Däremot utskrifves för honom en in-
skrifningsblankett på sedvanligt sätt, å hvilken dock tillika anteck
nas det eller de kontor, å hvilka han tidigare under året varit in
skrifven samt den eller de tider, då sådant skett äfvensom hans där
städes erhållna inskrifningsnummer. Afser dylik inskrifning å annat 
kontor samma månad, uppföres han ej i månadsstatistiken för det 
senare kontoret vare sig som arbetssökande person eller som arbets-
ansökning, med mindre anställning kunnat honom beredas. 

I årsstatistiken böra sedermera uppgifter meddelas om antalet 
dylika vandrande arbetssökande, så att antalet arbetssökande perso
ner för arbetsförmedlingen inom hela riket kan angifvas i kommers-
kollegii årsredogörelse. 

N:r 7. 
Expedition 

och 
statistik 

b) För undvikande af dubbelföring af lediga platser ville konfe
rensen rikta respektive föreståndares uppmärksamhet därpå: 

1) att lediga platser böra af arbetsgifvare anmälas endast å en 
anstalt, den närmaste anstalten, därest sådan finnes i orten; 

2) att samma lediga platser så vidt möjligt ej uppföras i statis
tiken för mer än en anstalt; undantag från denna regel må endast 
ske, då ledig plats blifvit tillsatt i samverkan med annan anstalt, 
hvilket särskildt redovisas i månadsstatistiken; samt 

3) att, därest anledning är att antaga, att arbetsgifvare an
mäler flera lediga platser, än han i verkligheten disponerar, endast 
så många skola upptagas, som kunna anses motsvara det verkliga 
antalet. (Redaktionskommittén.) 

c) Under diskussionen framhölls nödvändigheten af att så långt 
möjligt vidhålla krafvet på personlig inställelse af arbetssökande. 

d) Beträffande redovisningen af statares hustrur och barn beslöt 
konferensen, att statare med familj i arbetsförmedlingshänseende 
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skulle i månadsstatistiken såsom hittills anses som en enhet. Dock 
uppställde konferensen tillika det önskemålet, att vederbörande ar
betsförmedlingstjänsteman måtte å inskrifningsblanketten göra de 
anteckningar, som kunde anses erforderliga, för att förevarande fråga 
skulle kunna på ett tillfredsställande sätt belysas i årsstatistiken 
öfver den offentliga arbetsförmedlingen. 

e) Rörande frågan om månadsstatistiken beslöt konferensen, att 
denna skulle uppgöras efter samma grunder vid alla anstalter, och 
skulle härvid gällande anvisningar följas. 

Med afseende å dessa anvisningar ansåg man emellertid, beträf
fande balansen af lediga platser i månadsstatistiken, böra ytterligare 
betonas, att uti den ingående balansen af lediga platser i redogö
relsen för en viss månad endast medtagas de från en föregående 
månad kvarstående lediga platser, hvilka under denna senare månad 
(på ett eller annat sätt) visat sig ve rk l i gen vara aktuella. 

Härigenom blef jämväl tydligt, att redovisningen af balansen från 
en föregående månad skall upprättas icke den första utan den sista 
dagen i efterföljande månad. (Redaktionskommittén.) 

Angående motsvarande balans af arbetssökande ville konferen
sen hos kommerskollegium anhålla om förslag till närmare grun
der härför, som sedermera, innan något afgörande härom träffades, 
borde på prof försökas vid några anstalter. 

Slutligen uttalades såsom ett önskningsmål, att nya och mera 
detaljerade anvisningar för åstadkommande af likformighet i arbets
sätt, statistikförning o. d. måtte utarbetas, i hvilket afseende man 
förväntade, att förslag skulle uppgöras inom kommerskollegium för 
att sedermera föreläggas anstalterna till ompröfning. 

f) Rörande arbetsförmedlingsanstalternas expeditionstid uttalade 
konferensen såsom önskemål, att åtminstone de kontor, som ligga i 
närmare samarbete med hvarandra, böra hafva sin expeditionstid så 
förlagd, att samtliga dessa vid någon tid på dagen kunna träda i 
direkt förbindelse med hvarandra per telefon. 

Närmare bestämdt ansågs detta önskemål kunna realiseras på 
så sätt: 

att inom samma distrikt eller angränsande län alla afdelnings-
kontor hafva gemensam expeditionstid åtminstone en timme hvarje 
dag, samt 

att samtliga hufvudkontor fastställa gemensam expeditionstid 
åtminstone så, att alla hållas öppna mellan kl. 9 och kl. 1 på dagen. 

I sammanhang härmed framhöll konferensen i allt fall nödvän
digheten däraf, att vid hvarje kontor uppsättas anslag om expedi
tionstiden vid närliggande kontor till ledning för resande arbetsgif-
vare och arbetare. 
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Vidare underströk konferensen det vid föregående konferens gjor
da uttalandet, att expeditionen måtte under vissa tider af året kunna 
hållas öppen någon del af söndagen eller eljes utsträcktes — exem
pelvis under friveckan — i den mån sådant pröfvades oundgängligen 
nödvändigt med hänsyn till arbetsförmedlingens betjänande af sär-
skildt landsbygdens behof, dock under förutsättning, att antingen 
särskild personal härför anställdes eller åt den ordinarie personalen 
i sådant fall ersättning lämnades vare sig genom kontant godtgö-
relse eller genom motsvarande förkortning af tjänstgöring å annan 
veckodag. 

Genom ett dylikt uttalande ansåg sig konferensen haiva å ena 
sidan tillgodosett arbetsförmedlingens inom jordbruket behof af, att 
anstalterna vissa tider af året äro i större utsträckning tillgängliga 
för besök, såsom under söndagar och lördagseftermiddagar samt under 
hela dagarna, där anstalterna eljes äro öppna endast kortare tid af 
dagen o. d., samt å andra sidan tagit nödig hänsyn till personalens 
kraf på söndagsledighet. 

Hvad slutligen beträffar frågorna om olika expeditionstid för 
olika grupper af arbetssökande och telefonbud från arbetsgifvare utom 
expeditionstiden, lämnades öppet för en hvar anstalt att därom be
stämma. Dock framhölls under diskussionen härom, att viss begräns
ning skäligen borde genomföras med afseende å telefonbud från ar
betsgifvare utom expeditionstiden för afdelningskontorens och om
budens vidkommande, enär afdelningskontorens föreståndare samt 
ombuden i regel hade en ringa ersättning för sin arbetsförmedlings
verksamhet. 

g) Underströk konferensen den vid föregående konferenser gjor
da hemställan, att kommerskollegium, så snart omständigheterna det 
tilläte, måtte föranstalta om utarbetandet af en mera detaljerad 
yrkesförtecknnig (jfr n:r 6 punkt e). 

§ 4 . 

Angående upplysningsverksamheten framställdes följande unske
mål: 

att kommerskollegium dels måtte taga initiativ därtill, att 
föreläsningar rörande den offentliga arbetsförmedlingen in
rangerades i den offentliga föreläsningsverksamhet, för hvil-
ken statsanslag erhölles, dels och härför anvisade lämpliga 
föreläsare; 

att den offentliga arbetsförmedlingens skyltar lämpligen anbrag-
tes på hus tillhörande föreningar af alla slag; 

N:r 8. 
Upplys-

ningsverk-
samhet. 
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att dylika skyltar så småningom måtte anbringas på alla bygg
nader af mera offentlig karaktär, såväl kommunens som 
statens, samt 

att reklamkort funnos tillgängliga vid skolor, regementen, å 
föreningslokaler o. d., där arbetsgifvare eller arbetare i 
större utsträckning kunde förväntas sammankomma. 

§ 5 . 

a) ocb b) Rörande vakanslistor se n:r 10 punkt c) och e). 

N:r 9. 
Samarbetet 

mellan olika 
anstalter. 

c) Ansåg konferensen dels at t samarbetet mellan olika kontor in
om samma distrikt borde anordnas genom öfverenskommelse de olika 
kontoren emellan, dels och att de extra kostnader, som genom dylikt 
samarbete tillskyndades distriktskontoret, borde gäldas af statsmedel. 

d) Beslöt konferensen att göra följande uttalande: 
>Med tacksamt erkännande för de verksamma åtgärder, som redan 

vidtagits från statsmakternas sida för den offentliga arbetsförmed
lingens i riket befrämjande och organiserande samt särskildt för det 
intresse och sakkunniga arbete, som därpå nedlagts af kungl. kom
merskollegium och dess tjänstemän, vågar konferensen uttala sin öf-
vertygelse därom, att denna viktiga samhällsangelägenhet alltjämt 
skall stå under statsmakternas hägn. Konferensen vågar i sådant 
hänseende ock ifrågasätta, huruvida icke med den utveckling, den 
offentliga arbetsförmedlingen redan nu hunnit, hvilket gör en när
mare samverkan och enhetlig behandling af likartade spörsmål allt
mera nödvändig, tidpunkten redan nu bör vara inne för träffande 
af ännu mera omfattande anordningar för ledningen af den offentliga 
arbetsförmedlingen dels genom, bland annat, utarbetande och utgif-
vande af en oftare och snabbare, än nu sker, utkommande riksöfver-
siM, dels genom att af kungl. kommerskollegium en gemensam 
årsredogörelse utgifves öfver arbetsförmedlingsverksamheten samt 
därmed i samband stående spörsmål, såsom arbetsmarknadens läge 
och arbetslösheten, dels ock slutligen genom att en inspektion upp
rättas för åstadkommande af större enhetlighet och samverkan inom 
den offentliga arbetsförmedlingen i riket.» 

e) Angående tryckningskostnadernas nedbringande se n:r 6 
punkt 1). 

§6. 

N:r 10. 
Organisa

tion af läns-
och distrikts

anstalter. 

a) Beträffande de vid närmast föregående konferens uppdragna 
> Grundlinjen för anordnande af offentlig arbetsförmedling, afsedd för 
ett eller flera län eller större del af sådant, ansåg konferensen några 
ändringar i dessa icke af behofvet påkallade, men ville konferensen 
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dock i anslutning till vissa moment däri göra följande uttalande; 
i anslutning till mom. A. i >Grundlinjerna»: 

»Under, uttalande af sitt fulla gillande af de i k. kungörelsen 
den 23 oktober 1908 angående understöd af statsmedel till befräm
jande af den offentliga arbetsförmedlingen angifna principer, vill 
konferensen särskildt framhålla, hurusom erfarenheten bestyrkt vik
ten af, att de offentliga arbetsförmedlingsanstalterna icke begränsa 
sin verksamhet till allenast vissa näringsgrenar utan alltid afse »allt 
slags arbete för såväl män som kvinnor»; 

samt i anslutning till mom. B. i »Grundlinjerna»: 
»Med hänsyn till den stora betydelsen af enhetlig organisation 

af den offentliga arbetsförmedlingen inom en landsdel, betonar kon
ferensen angelägenheten af, att icke flere offentliga anstalter före
komma på samma plats, samt att, där flere sådana inom landsdelen 
förekomma, desamma träda i nära förbindelse och samverkan med 
hvarandra.» 

I sammanhang härmed uttalade konferensen sig för följande for
mulering af § 1 mom. l i k . kungörelsen den 23 oktober 1908 
angående understöd af statsmedel till befrämjande af den offentliga 
arbetsförmedlingen i riket: 

»Till arbetsförmedlingsanstalter, som anordnats af landsting, 
hushållningssällskap och kommuner samt andra institutioner, hvar 
för sig eller flera i förening, må understöd utgå under förutsättning 

att ». 
b) Angående organiserande af länsförmedlingsanstalter uttalade 

sig konferensen för: 
att länsförmedling i regel organiseras på så sätt, att förutom 

hufvudkontor inrättas afdelnings- eller lokalkontor med full 
förmedlingsverksamhet å större välbelägna platser inom 
länet; 

att ombudssystemet, enär på grund af alltför låg aflöning åt 
ombuden föga intresse från deras sida kan förväntas för 
arbetsförmedlingsverksamheten, endast användes, när för han
den varande omständigheter kunna påkalla tillsättandet af 
dylika ombud; 

att i regel hufvudsakliga kostnaden för tillsatta ombud bestri
das af de kommuner, hvilka kunna påräkna någon nytta af 
vederbörande ombud, samt 

att arbetsfördelningen mellan lokal- och af delningskontor, å ena, 
samt ombud, å andra sidan måtte ske i enlighet med mom. 
I i »Grundlinjerna.» 

I sammanhang härmed uttalade konferensen såsom sin åsikt, att 
ersättning af statsmedel för telefonabonnemang borde kunna påräknas 
för hufvudkontor och lokalkontor men endast undantagsvis för ombud. 
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c) I fråga om utbyte af vakanslistor de olika kontoren emellan 
ansåg konferensen, att dylika listor borde utväxlas minst en gång i 
veckan såväl mellan vederbörande distriktskontor (se punkt e) resp. 
hufvudkontor och till dem anslutna kontor som jämväl mellan olika 
distrikts- resp. hufvudkontor. Detta ansåg konferensen böra tillgå 
på följande sätt. Till distriktskontor anslutna kontor resp. afdel-
ningskontor borde sålunda af sluta och afskicka sina vakanslistor 
(lokala) till vederbörande distrikts- resp. hufvudkontor på torsdag 
eller senast fredag i hvarje vecka. Distrikts- resp. hufvudkontoret 
uppgör med ledning af på detta sätt inkomna lokala listor en sam-
mandragsli»ta (interlokal vakanslista) omfattande såväl kontoret 
själft som till detsamma anslutna kontor, hvilken lista sedermera 
omedelbart öfversändes dels till alla till det egna systemet anslutna 
kontor, dels till öfriga distrikts- och hufvudkontor äfvensom till alla 
fristående anstalter, dels ock slutligen till kungl. kommerskollegium 
(för uppgörande af en riksöfversikt, när en sådan kan komma till 
stånd). Sedan dylika interlokala listor sålunda inkommit till ett 
distrikts- eller hufvudkontor, är detta i tillfälle att vid behof med
dela uppgifter ur desamma till öfriga kontor inom samma system. 

Hvad de fullt fristående anstalterna beträffar, syntes det vara 
tillräckligt, att dessa öfversände sina lokala vakanslistor, förutom 
till kommerskollegium, endast till i närheten liggande anstalter 
(fristående anstalter samt distrikts- och hufvudkontor). 

d) Beträffande länsanstalternas förhållande till fristående kom
munala anstalter se n:r 10 punkt a). 

e) Konferensen uttalade såsom lämpligt, at t landet indelades i 
större distrikt för utbyte af vakanslistor öfver såväl lediga platser 
som lediga arbetssökande, där öfverenskommelse härom kunde träffas 
mellan närliggande förmedlingsanstalter. 

Dylika vakanslistor borde emellertid upptaga endast sådana 
arbetssökande och lediga platser, för hvilka icke syntes kunna an
skaffas lämplig anställning resp. lämplig arbetskraft å anmälnings
orten. 

Slutligen framhölls ock önskvärdheten af, at t å vakanslistorna 
— eventuellt särskilda sådana — närmare specifikation än hittills 
förekommit meddelades äfven å de arbetssökande. 

§7. 

N:r 11. 
Speciella an

ordningar 
för visst slag 
af arbetsför

medling. 

Frågan om speciella anordningar för visst slag af arbetsför
medling diskuterades, men gjorde konferensen därom icke något ut
talande utöfver hvad som redan skett under n:r 7 och 10. 



FÖRHANDLINGAR VID ARBETSFÖRMEDLINGSKONFERENSEN 1909. 133 

§8. 

I herr statsrådets och chefens för kungl. civildepartementet skrif-
velse den 3 september 1909 hade kommerskollegium anmodats att, i 
samråd med representanter såväl för i riket förefintliga offentliga 
arbetsförmedlingsanstalter som för jordbruksnäringen, uppgöra och 
till departementet inkomma med förslag till närmare grunder för 
åtnjutande af statsbidrag till befrämjande af arbetsförmedling för 
landsbygdens behof. Vid konferensen syntes man jämväl vara ense 
därom, att förmedlingen af arbetskraft till landsbygden i första hand 
vore i behof af ekonomiskt understöd från statens sida. Utgående 
från denna synpunkt sökte man vid behandlingen af denna fråga 
såväl å konferensen som vid de särskilda kommitterades (Redaktions
kommittén) sammanträden finna en lämplig form för bestämmande af 
statsbidraget, hvarigenom detta ändamål bäst skulle vinnas. 

De förslag, som vid konferensen och sedermera under de sär
skilda kommitterades öfverläggningar framställdes för lösande af den
na viktiga fråga, voro i korthet följande: 

N:r 12 och 
13. 

Grunderna 
för statsbi
ags åtnju

tande. 

A. Kostnaden såsom grund för statsbidragets bestämmande. 

1. Statsbidraget utgår med viss del af hela kostnaden för 
vederbörande anstalt. 

2. Statsbidraget utgår med viss del af kostnaden för perso
nal anställd för arbetsförmedlingen till landsbygden, hvarvid dock 
af statens myndighet skall i hvarje särskildt fall pröfvas dels, att 
personalens antal icke är större, än behofvet påkallar, dels ock at t 
denna personals aflöning icke är för högt tilltagen. 

B. Resultatet såsom grund för statsbidragets bestämmande. 

1. Statsbidraget utgår med visst belopp för hvarje tillsatt plats. 
2. Statsbidraget utgår med visst belopp för hvarje inom jord

bruket tillsatt plats. 
3. Statsbidraget utgår med visst belopp för hvarje utom den 

egna orten tillsatt plats (interlokal förmedling). 
Vid samtliga under 1, 2 och 3 angifna fall får dock statsbi

draget ej öfverstiga viss kvotdel af hela kostnaden för visst kontor. 
4. Statsbidraget utgår med visst belopp för tillsatt plats, dock 

efter en gradvis fallande skala, så att högre ersättning erhålles för 
hvarje tillsatt plats intill en viss gräns, därefter en något lägre, 
ersättning för hvarje plats intill en annan gräns o. s. v. 



134 FÖRHANDLINGAR VID ARBETSFÖRMEDLINGSKONFERENSEN 1909. 

Af nu nämnda förslag vunno emellertid de under A: 1 samt 
under B : l , 2 och 4 icke någon anslutning. Skälen härför voro i 
hufvudsak följande: 

Genom de under A: 1 och B: 1 angifna förslag tillfördes ej 
arbetsförmedlingen inom jordbruket några förmåner utöfver dem, som 
tillkommo hvarje annan arbetsförmedling. 

Mot under B: 2 upptagna förslag anmärktes, att detsamma 
återigen allt för mycket gynnade jordbruket framför industrien, 
hvarför detsamma sannolikt skulle mötas med opposition af indu
striens målsmän. 

Mot under B: 4 upptagna förslag anfördes, dels att svårighet 
mötte att bestämma statsbidragets belopp, dels ock att tillräcklig er
farenhet ännu saknades för att beräkna, huru ett på detta sätt be-
stämdt statsbidrag i praktiken skulle komma att verka. 

Större anslutning vunno däremot återstående under A: 2 och 
B: 3 upptagna förslag, särskildt det förstnämnda. Äfven motför
slag B: 3 gjordes dock den anmärkningen, att man ännu så länge 
saknade material att bedöma ett dylikt statsunderstöds eventuella 
storlek. Jämväl beträffande det under A: 2 upptagna ansågos svå
righeter för närvarande möta för ett obetingadt förordande af det
samma. Svårigheten här bestod i bestämmandet af, huru stor del 
statsbidraget borde utgöra af den ifrågavarande kostnaden. Därest 
exempelvis statsbidraget skulle fastställas till hälften eller till en tredje
del af denna kostnad, skulle i förra fallet statsbidraget säkerligen i 
vissa fall komma att uppgå till ett högre belopp, än som kunde anses 
skäligt, i senare fallet återigen skulle exempelvis Östergötlands läns 
arbetsförmedling komma i åtnjutande af lägre bidrag än det för år 
1908 beviljade, hvilket herr Pe t te rsson i Bjä lbo och dess öfriga 
närvarande representanter funno vara lämpligt afvägdt. 

Mot samtliga nu nämnda förslag till statsbidragets fördelande fram
ställ de flera talare, främst landshöfding Widén, den anmärkning
en, att de alla vore mindre lämpliga, enär fara förelåge, att dylika 
fixa fördelningsgrunder skulle föra därhän, att i vissa fall anstalter, 
som minst behöfde stöd, fingo största bidraget, under det att de, som 
mest behöfde statens hjälp, fingo jämförelsevis mindre bidrag. För
slag framställdes därför, att statsunderstöd till bestridande af kost
naderna för de särskilda anordningar, som vidtagits för arbetsför
medling för landsbygdens behof, måtte på i hufvudsak samma grunder 
som hittills fastställas af Kungl. Maj:t, efter det kommerskoliegium 
afgifvit förslag härtill. Häruti instämde i hufvudsak bl. a. ingeniören 
"Wester och her r Pe t te r sson i Bjälbo —under framhållande att, 
därest en mera effektiv inspektion anordnades, kollegium borde erhålla 
en ingående kännedom om de föreliggande behofven i hvarje särskildt 
fall — samt föres tåndarne Sundgren och C. Johansson , den sist-
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nämnde dock under uttryckligt framhållande däraf, att vid statsbi
dragets fastställande alltjämt borde tagas hänsyn till de särskilda 
anordningar, som träffats för interlokal förmedling. 

Efter det denna fråga sålunda blifvit grundligt skärskådad såväl 
af konferensen som af de särskilda kommitterade — hvilka för ären
dets slutbehandling komma att ånyo sammanträda i början af år 
1910 — sammanfattade de senare sina meningar härutinnan på föl
jande sätt: 

»Kommitterade hafva angående föreliggande fråga kommit till 
det preliminära resultat, att om ock viss erfarenhet nu.föreligger, 
denna hittills icke är så stor, att kommitterade redan nu kunna 
afgifva detaljeradt förslag till sådana grunder för statsbidragets ut
gående, att med ledning däraf hvarje anstalts andel kan på förhand 
exakt beräknas. 

Det vill därför synas kommitterade, att statsunderstödet tills 
vidare bör utgå i hufvudsaklig enlighet med gällande kungörelse 
angående understöd af statsmedel till befrämjande af den offentliga 
arbetsförmedlingen och efter pröfning i hvarje särskildt fall af 
kungl. kommerskollegium, därvid hänsyn tages dels till hvarje 
anstalts behof af understöd, dels till ändamålsenligheten af de vid
tagna särskilda anordningarna, dels och till de ernådda resultaten 
med afseende å arbetsförmedling till landsbygden och eljes till andra 
orter, än där resp. kontor äro belägna.» 

Förutom enligt nu angifna grunder för statsbidragets fördelning, 
hvilka afsåge att komplettera bestämmelserna i § 2 mom. 2 i nämnda 
kungörelse, borde statsbidrag fortfarande utgå i enlighet med mom. 
1 i samma paragraf. 

I sammanhang med frågan om statsbidragets fördelning beslöt 
konferensen vidare uttala sig för, att tiden för ingifvande af an
sökning om statsbidrag måtte framflyttas till den 1 mars året efter 
det, ansökningen afser, enär det alltid mötte svårigheter att före denna 
tid afsluta räkenskaperna för föregående år (Redaktionskommittén). 

Enär lämplig anordning för underlättande af arbetssökandes 
resor — i och för utjämnande af en ojämn tillgång på arbetskraft 
samt för motarbetande af arbetslöshet — i viss mån kunde befinnas er
forderlig att vidtagas i samband med den offentliga arbetsförmedlingen, 
framhölls från flera håll, att det kunde vara på sin plats, att staten 
jämväl härtill lämnade något bidrag. Härvid erinrades också, huru
som Kungl. Maj :t den 4 december 1908 i cirkulär till samtliga Kungl. 
Maj:ts befallningshafvande uppmanat dessa myndigheter att påpeka 
för vederbörande, att det borde ligga i kommunernas eget intresse 
att ställa medel till arbetsförmedlingsanstalters förfogande att an-

N:r 12. 
Resekostna
der åt arbets

sökande. 
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vändas såsom reselån eller bidrag till resekostnader för arbetslösa, 
som fått sig arbete anvisadt å annan ort. 

I anslutning till nämnda cirkulärskrifvelse uttalade sig jämväl 
konferensen för lämpligheten däraf att, därest dylika anordningar vid-
toges af vederbörande landsting eller kommun, dessa myndigbeter 
borde beredas ersättning af statsmedel till exempelvis hälften af 
kostnaden härför, sedan dock af kommerskollegium pröfvats lämp
ligheten af de vidtagna anordningarna och de meddelade reseunder
stöden. 

Härjämte torde böra anmärkas, att man vid diskussionen an
gående denna fråga framhöll, att till den arbetssökande, som fått 
sig plats anvisad å annan ort, icke borde öfverlämnas ett kontant 
penningbelopp för lösande af biljett o. d., utan att ban i stället 
borde förses med en af arbetsförmedlingen utfärdad rekvisitionssedel, 
vid hvars företeende biljett till honom utlämnades; och uttalade sig 
konferensen jämväl för, att kungl. kommerskollegium ville hos 
kungl. järnvägsstyrelsen utverka, att en sådan anordning, på sätt 
flerstädes i utlandet redan skett, blefve möjliggjord äfven i Sverige. 

Med afseende å resebidrag framhölls äfven med styrka, att så
dant på inga villkor finge lämnas för det fall, att anställning kunde 
anvisas på den egna orten. 

§ 9 . 

N:r 14. På förslag af häradshöfdingen Uggla uttalade konferensen 
önskvärdheten af, att vid anställande af arbetskraft vid statens 
och kommunens arbetsföretag, vare sig dessa bedrefves direkt af 
offentlig myndighet eller utfördes på entreprenad, den offentliga 
arbetsförmedlingen måtte anlitas, där så läte sig lämpligen göra. 

§ 10. 

N:r 15. 
Arbetsför
medlingen 
vid arbets
inställelser. 

a). Vid behandling af frågan om den offentliga arbetsförmedlingens 
ställning till inträffande arbetsinställelser framhöll bland andra lan ds-
höfdingen Reutersk iöld, att föreskriften, att resp. anstalt på skrift
ligt tillkännagifvande af rätter vederbörande om strejk eller lockout 
skulle anbringa anslag därom inom anstaltens lokal — huru berät
tigad och lämplig en dylik föreskrift än måste erkännas vara — 
på sina håll mött betänkligheter och t. o. m. i vissa fall varit ett 
hinder för inrättande af offentlig arbetsförmedling. — Med anledning 
häraf anfördes från de nä rva rande arbets förmedl ingsföres tån-
darnes sida i hufvudsak följande: 

att denna föreskrift i praktiken vore lätt att uppfylla, enär 
tillämpning af densamma sällan påkallades; 



FÖRHANDLINGAR VID ARBETSFÖRMEDLINGSKONFERENSEN 1 9 0 9 . 137 

att befintligheten af densamma vore ett skydd för den offent
liga arbetsförmedlingen mot misstanke från arbetareorgani
sationernas sida om partiskhet, hvarjämte arbetsförmedlings
personalen därigenom befriades från att med de arbetssö
kande afhandla dylika ömtåliga frågor, men 

att, därest det vore för den offentliga arbetsförmedlingens ut
veckling lämpligt att ej vidhålla ifrågavarande föreskrift, 
personalen i allt fall måtte tillerkännas rät t att på direkt 
förfrågan lämna upplysning i saken. 

Därjämte framhölls från alla håll nödvändigheten af, att arbets
förmedlingsanstalterna så att säga arbetade med korten på bordet, 
samt. att en arbetssökande på resp. anstalt borde få upplysning om 
alla de å anstalten kända omständigheter, som kunde inverka på 
hans val af anställning. 

Efter en mycket ingående öfverläggning i denna fråga gjorde 
konferensen i densamma enhälligt följande af ordföranden formule
rade uttalande: 

»Arbetsförmedlingen bör under alla omständigheter fortgå obe
roende af inträffande arbetsinställelser (strejk och lockout). I detta 
afseende vill konferensen tillika framhålla, att bestämmelsen om att, 
efter det anmälan från rätter vederbörande skett om rådande arbets-
konflikt, anstaltens föreståndare skall därom lämna meddelande å 
en särskild för ändamålet afsedd anslagstafla, icke är oeftergiflig, 
men att det däremot måste fasthållas såsom liggande uti såväl ar-
betsgifvares och arbetares som arbetsförmedlingens verkliga intresse, 
att vederbörande tjänstemän vid arbetsförmedlingen skall äga att 
vid förfrågan eller eljes, då han finner förhållandena sådant påfordra, 
lämna upplysning om, att vederbörande arbetsgifvare resp. arbetare 
är för tillfället indragen i konflikt, för så vidt man därom å arbets
förmedlingen äger kännedom.» 

b), c), e), f), h). De under n:r 15 punkterna b), c), e), f) och 
h) å föredragningslistan upptagna ärenden föranledde endast korta 
omnämnanden, utan att några vidare uttalanden därom gjordes, än 
att konferensen med afseende å arbetsförmedling för utomlands 
bosatta svenskar framhöll såsom önskvärdt, at t densamma, om och 
när den komme till stånd, ställdes i samband med Sveriges offent
liga arbelsförmedling. 

d) Sedan ordföranden redogjort dels för af Kungl. Maj:t 
nyligen meddeladt utslag på besvär öfver af vederbörande Kungl. 
Maj:ts befallningshafvande fattad resolution om att afslå ansökan 
om rättighet att utöfva kommissionärsverksamhet, af hvilket 
Kungl. Maj:ts utslag framginge, att hvarje person, som uppfyllde de 

Privat kom
missionärs
verksamhet. 
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i k. kungörelsen den 28 november 1884, angående kommissionärer 
för anskaffande åt tjänstehjon och andra af anställning inom eller 
utom riket, föreskrifna fordringar, skulle äga erhålla dylik rättig
het, utan begränsning med hänsyn till behofvet, dels ock för af 
kommerskollegium hos Kungl. Maj:t gjordt påpekande af behofvet af 
en ändring i författningen i berörda hänseende, hvarvid kollegium till
lika förmält sig skola inom en snar framtid inkomma till Kungl. 
Maj:t med särskild framställning härutinnan, samt efter det att från 
olika konferensdeltagare framhållits, å ena sidan, lämpligheten af 
att privat kommissionärsverksamhet i viss utsträckning fortfarande 
finge utöfvas jämte den offentliga arbetsförmedlingen samt, å andra 
sidan, nödvändigheten af att dylik verksamhet underkastades viss 
kontroll och begränsning, beslöt konferensen att uttala sig för, att 
å tgä rde r vidtoges för kon t ro l l e r i ng af denna ve rksamhe t , 
samt a t t viss beg ränsn ing s tadgades i medgifvandet af nya 
r ä t t i g h e t e r . 

Svensk ar
betskraft till 

utlandet. 

g) Beträffande frågan om förmedling af svensk arbetskraft till ut
landet framhölls från flera håll önskvärdheten af, att den offentliga 
arbetsförmedlingen jämväl finge befatta sig med denna gren af ar
betsförmedlingsverksamheten. Härigenom skulle, ansågs det, dels 
vinnas den fördelen, att reflekterande erhölle mera kontrollerade och 
tillförlitliga uppgifter angående beskaffenheten af anställningen i 
det främmande landet, dels ock beredas möjlighet för den offentliga 
arbetsförmedlingen med dess större resurser att åt den arbetssökande 
anvisa anställning inom riket ooh därigenom bevara honom för det 
inhemska arbetet. 

I sammanhang härmed påpekades, hurusom i utlandet på flera 
ställen staten själf, för att undvika falska förespeglingar från agen
ter, reglerande ingripit i fråga om emigrationen. Konferensen gjorde 
emellertid icke något uttalande i denna sak. 

Liksom vid föregående konferenser förekommo äfven nu ingå
ende öfverläggningar och utbyttes erfarenhetsrön uti en del här ofvan 
ej särskildt nämnda praktiska detaljfrågor rörande den offentliga 
arbetsförmedlingens verksamhet och arbetssätt i syfte att ernå största 
möjliga enhetlighet i arbetet vid de olika anstalterna samt utveckla 
samarbetet dem emellan. 

I samband med konferensen anordnades jämväl ett sammanträde 
mellan de af konferensens deltagare, hvilka å sin ort tillika äro 
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kungl. kommerskollegii ombud för det arbetsstatistiska arbetet, samt 
vissa tjänstemän å kollegii afdelning för arbetsstatistik i och. för 
gemensamma öfverläggningar angående sättet för primäruppgifters 
insamlande, angående revidering af vissa frågeformulär och om 
diverse andra spörsmål för ernående af största möjliga likformighet 
i det gemensamma arbetet. 
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Kollektivaftal i Sverige vid 1908 års ingång.1) 

Kollektivaftalets begrepp. Med kollektivaftal förstås i den förelig
gande utredningen skriftligen fastställda generella regler med afseende 
å löne- och andra arbetsvillkor eller öfver hufvud taget förhållandet 
mellan arbetsgifvare och arbetare, hvilka regler vid granskning af 
föreliggande handlingar befunnits vara resultat af öfverenskommelser 
mellan å ena sidan en arbetsgifvare, ett flertal arbetsgifvare eller 
en eller flera arbetsgivareorganisationer, å den andra ett flertal 
arbetare, sammanslutna eller icke sammanslutna till en eller flera 
organisationer. 

Kollcktivaftalcts utbredning. Enligt hvad till Kommerskollegium 
inkomna upplysningar gifva vid handen, funnos vid ingången af år 
1908 i Sverige 1,971 ko l l ek t iva f t a l i gällande kraft. Hela antalet 
af dessa aftal berörda a rbe tsg i fvare , utgjorde omkring 9,600, vid 
hvilkas företag sysselsattes i rundt tal 256,000 a rbe ta re . 

Fördelas kollektivaftalen och de af dem berörda arbetarne på 
olika hufvudgrupper af nä r ingsgrena r , erhålles följande tablå: 

Inom jordbruk och skogsbruk hafva, som synes, endast 
träffats 41 kollektivaftal, berörande 3,333 arbetare, d. v. s. endast 
en ytterst ringa bråkdel af inom dessa näringsgrenar sysselsatta 
personer. 

1) Utgör en sammanfattning af hufvudinneh&llet af den i dagarna af Kommers-
kollegii afdelning för arbetsstatistik utgifna publikationen: Arbetsstatistik A: 5:1. 
Kollektivaftal angående arbets- och löneförhållanden i Sverige. I. Redogörelse för 
kollektivaftalens utbredning och hufvudsakliga innehåll. 

2) 33 aftal hafva dubbelräknats, enär de beröra s. k. sammansatta företag, hvilkas 
rörelser falla inom olika hufvudgrupper. 
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Vid företag, som hänförts till grufdrif t , f ab r ik s indus t r i 
och hand tverk , voro åter gällande 1,376 aftal, omfattande 5,724 
arbetsgifvare och 164,983 arbetare. Fördelningen på olika närings
grenar framgår af tabellen å följande sida. 

Jämföras dessa uppgifter angående antalet af kollektivaftal be
rörda arbetare inom olika fabriksgrupper med tillgängliga upplys
ningar rörande hela antalet arbetare anställda inom resp. industrier, 
finner man, att inom ett flertal större expor t indus t r i e r , framför allt 
sågverks- och exportsnickeri- samt malmförädlings- och gruf industrien, 
kollektivaftal ännu vid 1908 års början icke kommit till någon all
män användning. 1) Beträffande exportindustrien i öfrigt är emeller
tid att märka, att inom trämasse- och pappersindustrien inemot 
halfva antalet arbetare samt inom tändsticksindustrien 79 % och 
inom stenindustrien 71 % af hela antalet arbetare voro anställda vid 
arbetsplatser, för hvilka kollektivaftal träffats. 

Inom den öfriga s t o r i n d u s t r i e n har kollektivaftalet nått en 
afsevärd utbredning inom flertalet fabriksgrupper. Af järn- och stål-
varuindustriens arbetare äro sålunda 44 % af den egentliga maskin
industriens arbetare 68 % berörda af kollektivaftal. Af talen inom 
sockerindustrien samt den skånska kolgrufve- och lervaruindustrien 
omfatta så godt som fullständigt dessa näringsgrenar. Inom tobaks
industrien omfatta kollektivaftalen 75 % af hela arbetareantalet, inom 
bryggeri- och läskedrycksindustrien 55 % inom margarinindustrien 
71 %, inom handskindustrien 70 %, inom skofabriksindustrien 93 %, 
inom läderindustrien 42 %, inom gummivaruindustrien 82 %, inom 
snickeri- och möbelindustrien i sin helhet 47 %, inom korkindustrien 
90 %, inom boktryckeriindustrien 93 %, inom guld- och silfvervaru-
industrien 63 %, inom glasindustrien 47 %, inom ijus-, tvål- och par
fymindustrien 40 % inom kalciumkarbid- och kloratindustrien 70 °i 
och inom gödningsämnes- och svafvelsyreindustrien 82 % af hela 
arbetareantalet inom resp. industrier. I motsats till nyssnämnda 
fabriksgrapper stå ett antal sådana, där endast ett mindre antal af 
arbetarn e voro anställda vid arbetsställen med kollektivaftal. Bland 
dessa industrier märkes främst textilindustrien, där vid angifna tid
punkt endast 35 % af arbetarne voro berörda af kollektivaftal. Af 
kvarnindustriens arbetare omfattade kollektivaftalen 22 %, af arbetarne 
vid bränn vinsbrännerier, jästfabriker och destilleringsverk 12 %, af 
instrumentfabrikernas arbetare 38 % af torfindustriens 18 %, af tegel
brukens 32 % af krutbrukens och sprängämnesfabrikernas 27 %. 

1) År 1908 hafva kollektivaftal träffats för 40 järngrufvor i mellersta Sverige, 
vid hvilka voro anställda omkring 4,600 arbetare, samt för 82 järnbruk med omkring 
24,300 arbetare. Dessa järngrnfvor bearbetas emellertid i hufvudsakligt syfte att an
skaffa malm för den inhemska järntillverkningen, och exportgrnfvorna (Grängesbergs-
fälten och de lappländska grnffälten) sakna i stort sedt fortfarande kollektivaftal. 

11—100060 
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Kollektivaftalets utbredning inom grufdrift, fabriksindustri och handtverk. 
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Den iakttagelsen har gjorts beträffande samtliga industrier, att 
det vanligen är de s tör re anläggningarna, för hvilka kollektivaftal 
träffats, under det att de arbetsställen, som sakna kollektivaftal, 
företrädesvis tillhöra den mindre industrien. Har t ru s t - eller 
k a r t e l l b i l d n i n g ägt rum inom en industri, omfatta kollektivaftal en 
oftast ett proportionsvis större antal fabriker inom sammanslutningen 
än utanför densamma. Likaså har kollektivaftalet inom de indu
strier, som lokaliserats i någon viss landsända, i de flesta fall större 
utbredning i industriens hufvudeentrum än inom de periferiska 
delarna. 

Betraktas som helhet de näringsgrenar, som ofvan räknats till 
f ab r iks indus t r i en , befinnas sammanlagdt 53 % af hela antalet 
arbetare vara berörda af kollektivaftal. 

Dylika jämförelser äro däremot ej verkställbara beträffande 
hand tve rk sy rkena , enär från dessa inga tillförlitliga uppgifter 
föreligga rörande hela antalet anställda arbetare. Man måste där
för inskränka sig till att konstatera, att vid tiden för undetsök-
ningen 25,053 arbetare voro sysselsatta inom näringsgrenar, som 
med hänsyn till kollektivaftalens art, flertalet hithörande företags 
omfattning och det förhärskande produktionssättets natur i före
liggande utredning hänförts till handtverk. Man torde dock våga 
uttala en förmodan, att de aftalsberörda arbetarne i dessa yrken ut
göra inemot hälften af hela arbetareantalet inom den handtverks-
mässigt bedrifna delen af industrien. 

Hvad det med en fabrikant eller handtverksmästare som för
läggare bedrifna hemarbe te t beträffar, äro dess arbetsvillkor icke 
genom kollektivaftalen reglerade på annat sätt, än att prislistorna 
för ett antal skrädderier och sömnadsfabriker, trikåstickerier och 
handskfabriker upptaga arbetspriser för såväl verkstads- som hem
arbete, hvarvid de senare blifvit satta med hänsyn tagen till den 
arbetaren genom hållande af egen lokal, egna sybehör etc. förorsakade 
merkostnad. 

Det handtverket närstående hus- samt väg- och va t t enbygg
nadsarbe te t är däremot i så stor utsträckning regleradt genom 
mellan arbetsgifvare och arbetare öfverenskomna prislistor, att tre 
fjärdedelar af alla byggnadsarbetare i riket beräknats arbeta under 
kollektivaftal. 

En nyssnämnda aftal närstående, ehuru för Sverige säregen af-
talsgrupp, bilda de kollektivt öfverenskomna bestämmelser rörande 
arbetet vid offentliga verk och inrättningar, som jämte aftalen för med 
dessa jämförliga privatföretag hopförts under rubriken Al lmänna 
arbeten. Dessa aftal äro 51, omfattande 9,238 arbetare. Flertalet af 
dessa aftal af se af städer och köpingar igångsatta byggnadsarbeten 
af olika slag samt kommunalindustriella företag, såsom gas-, elektri-
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citets-, vattenlednings- och renhållningsverk. Sålunda hafva 17 
städer och köpingar ingått kollektivaftal med sammanlagdt omkring 
8,500 arbetare, hvilken siffra torde innesluta mer än tre fjärdedelar 
af hela antalet arbetare i kommunal tjänst. Vid statens affärsföretag 
hade kollektivaftal endast ingåtts för kraftstationen i Trollhättan, 
medan eljest för fastställandet af statstjänarnes arbetsvillkor användts 
andra former.1) 

Inom handel och samfärdse l hade ingåtts kollektivaftal för 
omkring 3,200 magas insa rbe t a re , g å r d s k a r l a r och varuu tkö-
rare , 2,450 drosk-, automobil- och åke r ikuskar , 6,700 hamnar
betare (antagligen omkring två tredjedelar af hela antalet inom stuf-
verirörelsen sysselsatta arbetare), 2,000 spårvägsmän (omkring 90 % 
af hela antalet), 13,400 af de ensk i lda j ä r n v ä g a r n a s personal (66 %) 
och så godt som samtliga arbetare anställda vid enski lda telefon
företag. För personalen vid statens järnvägar, telefon och telegraf 
hade, som ofvan påpekats, kollektivaftal däremot ej träffats. Inom 
s jö t r anspor t en gälla kollektivaftal för omkring 20 % af besätt
ningarna ombord å fartyg om 20 ton och däröfver, hvaribland ej 
mindre än 1,660 examinerade maskinister. Vidare hafva 740 ma
skinister och eldare ombord å ångslupar och bogserbåtar samt ror-
gängare och pråmskeppare erhållit sina arbetsvillkor fastställda genom 
kollektivaftal. 

Bland arbete ej hänförligt till annan grupp märkes ett aftal 
för teknisk t e a t e r p e r s o n a l i Stockholm. 

Då hela antalet arbetare i Sverige inom industri, handel och 
samfärdsel beräknas utgöra 500,000 ä 550,000, skulle af dessa enligt 
utredningen 45 å 50 % varit anställda vid arbetsplatser, för hvilka kol
lektivaftal träffats. 

Kollektivaftalets parter. Af kollektivaftalen äro 436, omfattande 
nära hälften af hela antalet af aftalen berörda arbetare, träffade af 
o rgan i sa t ioner på såväl arbetsgifvare- som arbetaresidan, hvilken 
anordning sålunda är den mest utbredda formen för kollektivaftals 
ingående. Dock saknas ej sällan a rbe t sg i f vare sammanslutningen 
såsom part. Vanligast är i detta fall, att den enskilde fabriks
ägaren träffar kollektivaftal med en arbetareorganisation för hos 
honom anställda arbetare, och hafva 934 sådana aftal, omfattande 
något mer än en tredjedel af hela antalet af kollektivaftal berörda 
arbetare, förefunnits bland det insamlade materialet. Aftal mellan 
en arbetareorganisation och ett flertal enskilda arbetsgifvare är där-

1) Härtill må dock anmärkas, att under åren 1906 och 1907 fortifikationsbefäl-
hafvarne i Vaxholm och Boden träffat aftal med byggnadsa rbe ta re , samt att för ar
méns sadelmakeriverkstad å Fredriksbof i Stockholm kollektivaftal finnes sedan år 
1907. Under år 1909 har Kungl. järnvägsstyrelsen träffat öfverenskommelse om löne
villkor med j ä r n v ä g s b y g g n a d s a r b e t a r n e s organisation. 
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emot mindre vanligt och förekommer egentligen inom handtverket. 
Att parten på arbetaresidan icke är en organisation, är mycket 
ovanligt, i det så är förhållandet beträffande endast 82 aftal, om
fattande 5 % af hela antalet af kollektivaftal berörda arbetare. 

Kollektivaftalets giltighetsområde och giltighetstid. Efter g i l t ig 
he tsområde t hafva kollektivaftalen indelats i aftal, afseende en 
enstaka arbetsplats, en ort, ett visst distrikt eller annan större 
landsdel samt slutligen hela riket. De flesta kollektivaftalen eller 
1,105, omfattande 44 % af samtliga af aftal berörda arbetare, afse 
endast en arbe tsp la ts . Den därnäst största gruppen utgöres af 
or tsaf talen, hvilka äro 781 och omfatta 33 % af hela arbetare
antalet i fråga. De 7b' d i s t r ik t sa f t a l en beröra 7 % och de 9 
r iksaf t alen l& % af samma arbetareantal. Riksaftal hade träf
iats för cigarrindustrien, för handskindustrien, för boktryckeriindu
strien, för de kemigrafiska anstalterna, för den mekaniska verkstads
industrien (d. v. s. mekaniska och elektriska verkstäder samt en 
del järn- och stålvarufabriker, skeppsvarf och båtbyggerier samt 
vagnfabriker), för elektriska montöryrket, för tillverkning och upp
sättning af kakelugnar samt för ångfartygens examinerade maski
nister.1) 

G i l t i ghe t s t i den är för de flesta kollektivaftalen, eller 834, från 
2 till och med 3 år. En giltighetstid af från 1 till 2 år hafva 351 
aftal, under det ett ganska afsevärdt antal, eller 502, hafva en giltig
hetstid af endast 1 är och därunder. Längre än 3 års giltighetstid 
hafva 151 aftal, ett flertal afseende järnvägs- eller apårvägsdrift. 

Uppsägn ings t id för kollektivaftalet finnes föreskrifven i samt
liga aftal med undantag af 136. Den är vanligen fastställd till 3 
månader, men kan vara kortare eller längre, från 1 till 12 månader. 
Giltighetstiden u t löper för sammanlagdt 218 aftal under årets första 
kvartal, för 1,009 under det andra, för 333 under det tredje och för 
323 under det fjärde. Fördelas aftalens förfallodagar på kalender
månader, befinnas arbetsmarknadens »kritiska månader» framför allt 
vara januari och april. 

Parternas åtaganden genom kollektivaftalet. Parternas åtaganden i 
och genom ett kollektivaftal äro i aftalsparagraferna sällan tydligt 
framhållna. Bland de spridda formuleringar och stadganden, be
lysande denna fråga, som påträffats, bör framhållas, att de aftals-
slutande organisationerna kunna påtaga sig skyldighet att tillse, att 
deras medlemmar ej bryta mot aftalets bestämmelser. Vidare bör 

1) Under åren 1903 och 1909 har i Sverige utvecklingen mot riksaftal snabbt 
fortskridit. Sålunda må erinras om aftalen för järnbruk och järngrufvor, för skofabri-
kerna, för de enBkilda järnvägarna, för byggnadsverksamheten, för byggnadsamncsindu-
strien, för buteljglasbruken samt — i viss mån — för sågverken. Underhandlingar om 
gemensamma s. k. allmänna bestämmelser hafva pågått inom pappers- och trämasse- samt 
textil- och lagerskrädderiindustrierna. 
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omnämnas förpliktelse att iakttaga kollektivaftalets regler äfven 
gentemot utanför den aftalsslutande arbetareorganisationen stå
ende personer, hvilken i flera fall uttryckligen pålägges arbets-
gifvare. 

En fråga, som i synnerhet på senare år varit föremål för in
tresse, är, huruvida part gör sig skyldig till aftalsbrott genom att 
företaga arbetsinställelse under aftals giltighetstid. Denna fråga 
löste 20 aftal, omfattande 2 % af hela antalet af kollektivaftal 
berörda arbetare, genom att medgifva rätt till lockout och strejk, be
sluten af vederbörande hufvudorganisation och icke åsyftande för
ändring i aftalet (s. k. sympatilockout och sympatistrejk). BAksaf-
talen inom cigarrindustrien, mekaniska verkstadsindustrien samt 
elektriska montöryrket förutsätta, att lockout eller strejk, proklame
rad af vederbörande arbetsgifvare- eller arbetareorganisation, kan äga 
rum under aftalstid för slitande af uppkomna intressetvister, därest 
desamma icke kunnat erhålla sin lösning i enlighet med de i nämnda 
aftals förhandlingsordningar föreskrifna regler. Kollektivaftal till ett 
antal af 116, omfattande 12 % af samma arbetareantal, förbjödo åter 
hvarje arbetsinställelse, blockad eller bojkott under aftalets giltighets
tid, öfriga aftal innehöllo inga bestämmelser i detta afseende, men 
torde i allmänhet få anses stå kvar på den äldre uppfattningen af 
kollektivaftalet såsom under giltighetstiden påbjudande full arbetsfred. 

Förliknings- och skiljenämnder samt regler för förhandling parterna 
emellan. Regler för förhandling angående tvister under kollektiv-
aftalens giltighetstid finnas upptagna i 712 aftal, omfattande 60 % 
af samtliga af kollektivaftal berörda arbetare. 

Af dessa aftal föreskrifva 196, omfattande 13 % af hela antalet 
berörda arbetare, endast en instansordning genom bestämmelsen, att 
tvist mellan parterna icke får föranleda omedelbar arbetsinställelse 
från någondera sidan, utan att förhandlingar om tvistens biläggande 
skola äga rum, först mellan de närmast i tvisten intresserade och 
därefter, om enighet ej uppnås, mellan vederbörande huvudorganisa
tioner. 

Ej mindre än 516 aftal åter, omfattande 48 % af hela antalet 
berörda arbetare, gifva uttryck åt en i viss mån annan tankegång 
genom att tillfoga stadganden om förliknings- och skiljenämnder, till 
hvilka behandlingen af förekommande tvister parterna emellan öfver-
låtes. Dessa stadganden äro synnerligen växlande beträffande såväl 
nämndernas befogenhet och sammansättning som själfva förhand
lingsproceduren. Mest utvecklad är förliknings- och skiljenämnds
institutionen i de i riksaftalen för boktryckerier, cigarrfabriker, 
mekaniska verkstäder och elektriska montörer upptagna utförliga 
förhandlingsordningarna med flera instanser, bestående af efter olika 
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grunder af arbetsgifvare- och arbetarerepresentanter i lika antal 
sammansatta nämnder.1) 

Regrler angående arbetslön. De upplysningar, aftalen inne
hålla om aflöningens höjd inom olika yrken och på olika orter, 
komma att behandlas i en särskild afdelning af kollektivaftals-
undersökningen. Föreliggande framställning redogör därför endast 
för de regler beträffande arbetslönens beräkning, som finnas i aftalen. 

De i kollektivaftalen innehållna arbetslönerna äro enligt 609 aftal 
min imi löner och enligt 30 aftal no rma l löne r samt enligt 40 aftal 
löner för v issa namngi fna a r b e t a r e . Maximi löner förekom
ma, vanligen tillika med minimilöner, i ett tiotal aftal. Flertalet 
kollektivaftal, omfattande omkring 60 % af hela antalet af kollektiv-
aftal berörda arbetare, angifva icke, huruvida de i dem upptagna 
lönesatserna skola betraktas som minimi-, normal- eller maximilöner. 

Enligt de flesta aftal fordras vissa kvalifikationer, såsom normal 
arbetsförmåga, viss ålder o. s. v., för att komma i åtnjutande af den 
aftalsbestämda lägsta lönen. Vidare innehålla egentligen blott rena 
grofarbetareaftal en enda lönesats, medan i öfriga aftal arbetarne 
uppdelas i olika löneklasser efter arbetets natur, efter lefnadsålder, 
efter antal år i yrket eller anställningstid hos arbetsgifvåren o. s. v. 

Löneformen är i flertalet kollektivaftal såväl ackord- som tid
lön, och af dessa innehålla 822 öfvervägande ackordsbestämmelser 
och 404 öfvervägande tidlönsbestämmelser. Enbart ackordsbestäm
melser förekomma i 73 aftal och enbart tidlönsbestämmelser i 661 
aftal. I sammanlagdt 531 aftal förekommer en förening af tid- och 
stycklön så till vida, att en viss tidlön är arbetaren garanterad 
äfven vid ackordsarbete, antingen vid allt sådant arbete eller endast 
för vissa fall, t. ex. då arbetet ej upptagits i på förhand uppgjord 
ackordsprislista, vid svårarbetadt material, fel å maskiner o. dyl. 

Premie löner , afsedda att uppmuntra ai'betare till flit och fort-
färdighet, förekomma såsom premieackord inom snickeri- och meka
niska verkstadsindustrien, såsom flitpengar bl. a. inom textilindustrien. 
Tonlöner, afmätande arbetarnes aflöning efter företagets produktion 
under en viss tidsperiod, äro i kollektivaftalen jämförelsevis säll
synta och inskränkta till vissa industrigrenar, särskildt trämasse-
och pappersindustrien. 

Lönen utgår enligt flertalet aftal uteslutande i penningar. För 
jordbrukets statare är dock na turaaf löning vanlig. Men äfven 
inom industrien, särskildt vid anläggningar belägna på landsbygden, 

1) Under åren 1908 och 1909 halva liknande förhandlingsordningar införts inom 
byggnadsindustrien och vid de enskilda järnvägarna. Sistnämnda förhandlingsordning 
är märklig, enär den föreskrifver obligatoriskt skiljedomsförfarande för alla slags tvis
ter, äfven sädana om lönefrågor, hvilka eljes uttryckligen bruka undantagas från 
skiljedom. 
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samt under likartade förhållanden inom handel och samfärdsel, före
kommer naturaaiiöning. Denna synes dock mer och mer komma att 
aflösas af enbart penninglön. Inom handtverket påträffas ej sällan 
i kollektivaftalen förbud mot kost- och logisystem, under det andra 
aftal medgifva särskildt på landet bosatta mästare att hafva gesällen 
inackorderad hos sig och afräkna kostnaden härför på aflöningen. 
I samiaanlagdt 157 aftal påträffas bestämmelser om aflönings ut
gående delvis in natura. 

Slutligen innehålla kollektivaftalen en mängd olikartade bestäm
melser om t i l l ä g g till den ordinarie lönen. Sådana äro verktygs
pengar för t. ex. snickeriarbetare, som hålla sig med egna verktyg, 
förhöjd timlön vid snöskottning från tak, kloakränsning eller annat 
särskildt ansträngande, farligt eller obehagligt arbete, väntpengar 
för ackordsaflönad väfvare, som nödgats vara sysslolös under väntan 
på garn, o. s. v. 

Biksaftalen inom boktryckeriindustrien, mekaniska verkstads
industrien, elektriska montöryrket samt kakelindustrien lösa det 
svåra problemet att reglera löneförhållandena på en gång för hela 
landet genom att upptaga ol ika lönesatser för de ol ika or ter , 
de omfatta, i görligaste mån afvägda efter platsens egenskap af 
dyrort eller ej. I liknande syfte föreskrifva 408 aftal successiv 
höjning af lönesatserna under aftalets giltighetstid i syfte att möta 
ökade lefnadskostnader; det må erinras om, att de till behandling 
upptagna aftalen träffats under en period af industriellt uppsving med 
åtföljande stigande löner samt stegrade hyror och lifsmedelspriser. 

Som komplement till lönebestämmelserna föreskrifva ett fåtal 
aftal äfven vissa min imip res t a t ione r från arbetarnes sida. Så bör 
ett spisbrödsbagarelag göra skäl för lönen genom att baka t. ex. 
3,360 kakor per dag. 

Enligt flertalet kollektivaftal eller 1,205 utgår lönen i form af 
t imlön, enligt 76 aftal i form af daglön, enligt 410 som vecko
lön och enligt 194 som månads- eller årslön. 

Aflöningen torde i regeln utbetalas veckovis, och af lönings-
dagen är enligt flertalet aftal förlagd till fredag eller lördag. 
Vanligast är likvidering på fredagen, enär lördagen är torgdag å de 
flesta orter i Sverige. 

Décomptesystem tillämpa endast ett fåtal kollektivaftal, hvaraf 
flera inom jordbruket, i det de medgifva arbetsgifvaren rätt att som 
säkerhet för den skada, han kan komma att lida genom ett brytande 
af bestämmelser om uppsägningstid eller annan aftalsföreskrift, inne
hålla en viss del af arbetslönen. Som en ekonomisk garanti af lik
nande slag verkar den i byggnadsfackens aftal icke ovanliga bestäm
melsen, att arbetare, som lämnar åtaget arbete före detsammas slut, 
gär förlustig innestående ackordsöfverskott. 
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Regler angäende arbetstid. Huru lång arbetstiden inom olika yrken 
enligt kollektivaftalen är, skall behandlas i en följande del, ocli i 
föreliggande publikation meddelas blott de allmänna regler, aftalen 
innehålla angående arbetstidens reglering. 

Fullständig bestämning af a rbe t s t iden , d. v. s. angifvande af 
dess längd i antal arbetstimmar per dag eller vecka, dessas förlägg
ning till vissa tider på dygnet samt åtskiljande genom raster, åter
finnes endast i 753 aftal, omfattande 39 \ af hela antalet berörda ar
betare. Strödda bestämmelser i dessa afseenden finnas dock i samtliga 
aftal med undantag af 207, hvilka sakna hvarje slags föreskrifter 
om arbetstidens längd och fördelning. 

F r i d a g a r äro enligt 552 aftal dagarna före helgdagarna vid de 
fyra stora hög t ide rna jul, påsk, pingst och midsommar. Dessutom 
erhålles enligt 37 aftal ledighet vid en del andra tillfällen, såsom på 
t o r g - och m a r k n a d s d a g a r m. m. Enligt 114 aftal erhåller arbe
taren äfven frihet från arbete vid politiska och kommunala va l . 
Frihet från arbete första maj stadga icke mindre än 1,040 aftal, 
omfattande 64 % af hela antalet af aftal berörda arbetare. Ledighet 
i följd under mer än tre dagar, semester, föreskrifves i 164 aftal, 
fördelade på olika slag af företag'). 

Ersättning för arbete utöfver den i aftalen fastställda arbetstiden 
innehålla 1,734 aftal, omfattande 93 % af hela antalet af kollektivaftal 
berörda arbetare. Föreskrift om särskild ersättning för öfvertids-, 
natt- och söndagsarbete är sålunda regel i kollektivaftalen. 

Ersättning vid olycksfall och sjukdom m. m. Kollektivaftalens 
bestämmelser angående olycksfal l utgöra en utvidgning och 
komplettering af föreskrifterna i lagen den 5 juli 1901 om ersätt
ning för skada till följd af olycksfall i arbete. De kunna utsträcka 
den lagligen föreskrifna ersättningsplikten jämväl till sådana närings
grenar och arbetsplatser, som i lagen icke äro nämnda, de kunna 
förbinda arbetsgifvare att försäkra sina arbetare i Elksförsäkrings-
anstalten eller annan . iorsäkringsinrättning och därigenom bereda 
dem säkerhet att erhålla lagenlig ersättning oberoende af arbets-
gifvarens solvens, och de kunna slutligen tillerkänna arbetarne andra 
förmåner utöfver de i lagen fastställda. 

Regler af ofvan antydt slag förekomma i saminanlagdt 1,313 
aftal, omfattande 67 % af hela antalet af aftal berörda arbetare. 
Af dessa aftal föreskrifva 870 försäkr ing, afseende i de flesta 
fall ej blott olycksfallsersättning enligt lag, utan äfven förmåner ut
öfver de i lagen angifna. Den vanligaste af dessa är ersättning 
jämväl för större delen af den i lagen från ersättningsskyldighet 
undantagna s. k. ka rens t iden (de första 60 dagarna efter olycks-

M Jfr noten å följande sida. 
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fallet). Äfven sådana aftal, som ej stadga försäkring, utsträcka ofta 
olycksfallsersättningen till denna karenstid, så att sammanlagdt 1,04(5 
kollektivaftal, omfattande 56 % af hela antalet berörda arbetare, 
tillförsäkra arbetarne denna förmån. 

Kos tnads f r i l ä k a r v å r d ock medicin, understundom äfven 
s jukhusvård , tillförsäkras arbetarne i 457 aftal.1) 

Förmåner af sistnämnda slag utgå jämväl ofta vid sjukdom 
af annan anledning än olycksfall i arbete, och i sådana fall utlofvar 
dessutom ett antal aftal kontant sjukhjälp eller behållande af inne-
hafvande lön, åtminstone de första veckorna. 

I detta sammanhang kunna beröras förefintliga bestämmelser 
rörande skyddsano rdn inga r samt v e r k s t a d s h y g i e n . Dessa in
skränka sig hufvudsakligen till att inskärpa yrkesinspektörers, ång
panneinspektörers och bergmästares föreskrifter samt till att meddela 
vissa regler för verkstädernas rengöring, ventilation, uppvärmning 
m. m. Sistnämnda bestämmelser förekomma hufvudsakligen inom 
handtverksyrkena. 

Kollektivaftalens öfriga innehåll. Bland kollektivaftalens öfriga 
innehåll märkas bestämmelser om u p p s ä g n i n g s t i d för det per
sonl iga a rbe t s a f t a l e t , hvilka förekomma i 710 aftal. Enligt 
dessa får arbetare icke lämna sin anställning eller arbetsgifvare 
afskeda arbetare annat än efter uppsägning viss tid förut. Denna 
tidsfrist sätta aftal en merendels till en eller två veckor, men den kan 
utsträckas ända till tre månader. 

Af sftrskildt intresse äro de i kollektivaftalen förefintliga stad-
gandena angående a rbe te t s l e d n i n g , a n t a g a n d e och a fskedande 
af a r b e t a r e samt f ö r e n i n g s r ä t t och fö ren ings tvång . Stad-
ganden af sistnämnda art hafva ej sällan vållat långvariga och svår
lösta arbetskonflikter, hvilka i synnerhet gällt frågan om »arbets-
gifvarens rät t att fritt antaga och afskeda arbetare, att leda och 
fördela arbetet och att begagna arbetare från hvilken förening som 
helst, eller arbetare stående utanför förening», för att använda den 
formulering, hvari Svenska arbetsgivareföreningens stadgar gifva ut
tryck för dess ståndpunkt i frågan. I denna affattning återfinnes dock 
bestämmelsen om arbetsgifvårens ledningsrätt endast i 133 aftal, 
hvareniot 652 aftal väl erkänna denna rätt, men komplettera den 
genom föreskrifter, ägnade att i görligaste mån säkerställa den en
skilde arbetaren mot afskedande endast, emedan han tillhör viss för-

1) Aftalen vid de enskilda järnvägarna, hvilka ej medräknats 1 ofvanstående samma,, 
innehålla så godt som undantagslöst den öfverenskommelsen, att gällande bestämmelser 
rörande fri läkare, medicin och sjukhusvård skola, liksom bestämmelserna om tjänstle
dighet och tjänstgöringspengar, fortfarande gälla, tills dess genom förhandlingar mellan 
organisationerna öfverenskommelse träffats om gemensamma bestämmelser i dessa hän
seenden för alla enskilda järnvägar i riket. Sådan öfverenskommelse har ännu ej kom
mit till stånd. 
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ening. Stadganden om full och fri föreningsrätt återfinnas utan 
gemenskap med bestämmelsen om arbetsgifvares ledningsrätt i ytter
ligare 175 aftal. 

I skarp motsats till dessa för fabriksindustrien typiska be
stämmelser stå de stadganden, hvilka föreskrifva skyldighet för 
arbetaren att tillhöra den aftalsslutande arbetareorganisationen eller 
som gifva företrädesrätt till arbete åt medlemmarne af denna orga
nisation. Sådana stadganden påträffas hufvudsakligen inom handt-
verk och byggnadsverksamhet samt inom stufverirörelsen') och före
komma endast i 211 aftal, omfattande 6 % af hela antalet berörda 
arbetare. 

Slutligen förekommer i kollektivaftalen reglering af en del yrkes
frågor, af hvilka de spörsmål, som sammanhänga med de blifvande 
yrkesutöfvarnes utbildning, äro de oftast behandlade. 

U t b i l d n i n g s t i d är fastställd i endast 277 aftal, och dessa gifva 
den en mycket växlande längd, från några månader intill sju år. 
Utbildningstid på två år och därunder förekommer dock uteslutande 
inom fabriksindustrien, och inom handtverket utgör lärotiden van
ligen tre eller fyra år. 

Stadganden i detta afseende äro ofta förenade med bestämmelser 
angående l ä r l i n g s v ä s e n d e t , hvilka förefinnas i 316 kollektivaftal, 
företrädesvis inom näringsgrenar tillhörande handtverket. Af dessa 
aftal innehålla 117 — af hvilka 4 riksaftal — en mera systematisk 
reglering af lärlingsväsendet, under det att spridda lärlingsbestäm
melser påträffas i 199 aftal. 

1) Beträffande stufverirörelsen har genom öfverenskommelse mellan Svenska arbets
givareföreningen samt Landsorganisationen och resp. fackförbund den 18 juli 1908 
stadgats, att i kommande aftal inom denna näringsgren »arbetets frihet» skall erkännas 
med vissa af yrkets egenartade arbetsförhållanden betingande modifikationer. 
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Skatterna å olika orter i riket för löntagare 
à 2,000 kronor. 

I näst föregående häfte af dessa »Meddelanden»1 har lämnats en 
kortfattad redogörelse för den gruppering af postpersonalens stations
orter i riket allt efter de allmänna lefnadskostnaderna, som på hem
ställan af Generalpoststyrelsen verkställts af Kommerskollegii afdel-
ning för arbetsstatistik. Här nedan skall meddelas en mera ingående 
framställning rörande en af de hufvudposter, som vid bemälta 
gruppering räknades till de allmänna lefnadskostnaderna, nämligen 
skatterna. 

Beträffande sättet för insamlandet och bearbetandet af primär
uppgifterna ifråga om skatterna hänvisas till ofvan citerade häfte 
af den arbetsstatistiska afdelningens »Meddelanden». Dock torde 
böra tilläggas, att de med ledning af prästlöneregleringskommitténs 
tabeller beräknade medelsiffrorna angående prästskatten icke kunna 
göra anspråk på att vara i alla hänseenden fullt korrekta, äfven 
om de i stort sedt få anses gifva en riktig föreställning om verk
liga förhållandet å resp. orter. Därjämte må påpekas, att i före
liggande redogörelse äfven tingshusbyggnadsskatt och bidrag till 
skjutsentreprenaderna äro medtagna, sedan fullständiga uppgifter 
härom numera erhållits från Konungens befallningshafvande i länen. 
I öfrigt fästes uppmärksamheten på de till efterföljande tab. 2 med
delade noter. 

Vid grupperingen af orterna allt efter deras dyrhet utgick man 
från att söka fastställa de allmänna lefnadskostnaderna i medeltal pr 
år för ett normalhushåll på c:a 4 personer (man, hustru och två 
barn) med en årlig utgiftsstat af c:a 2,000 kr. I öfverensstämmelse 
härmed och till undvikande af, att tillfälliga förskjutningar i skatte
bördan skulle få spela någon mera betydande roll, inhämtades upp
gifter rörande skatterna för en hel femårsperiod (1904—1908), och 
uträknades sedan för hvarje ort medelbeloppet af de under perioden 
erlagda skatter vid en inkomst af 2,000 kr. Dessa uppgifter hafva 
här, med särskiljande af de olika slagen af skatter, sammanförts i 
tab. 2 (sidd. 160—169), hvarjämte i tab. 1 (sidd. 158—159) anordnats en 
gruppering af samtliga orter allt efter storleken af de skattebelopp, 
som å resp. orter erläggas vid en inkomst af kr. 2,000 eller rättare 

1 Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik 1910: 1. 
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af en löntagare med 2,000 kronors inkomst. Med afseende på de 
personliga afgifterna torde observeras, att dessa afse dylika afgifter 
för både man och hustru. 

De här meddelade skatteuppgifterna omfatta, såsom förut nämnts, 
postpersonalens stationsorter i riket, till antalet 257, men härtill 
komma dessutom 21 orter, hvilka på liknande sätt undersökts för tele
grafverkets räkning, alltså inalles 278 orter. Bland dessa befinna sig 
alla rikets städer (till antalet 93), alla köpingar, hvilka år 1908 
bildade egna kommuner (till antalet 30), 54 municipalsamhällen 
(inclusive köpingar, hvilka år 1908 ej bildade egna kommuner) och 101 
orter å landsbygden. Af skatteförhållandena i rikets städer och 
köpingar får man alltså, hvad beträffar löntagare, en rät t uttöm
mande framställning, och äfven ifråga om municipalsamhällena äro 
uppgifterna synnerligen representativa. Hvad däremot landsbygden 
angår, äro de orter, för hvilka uppgifter meddelats, jämförelse
vis allt för fåtaliga, för att man skulle kunna bilda sig något säkert 
omdöme om landsbygdens skatteförhållanden i allmänhet. A andra 
sidan lämna dessa uppgifter belysande exempel på, dels huru ojämnt 
skattebördan kan trycka en kommun i jämförelse med en annan, 
dels hvilken roll de olika slagen af skatter spela såväl sinsemellan 
som i jämförelse med motsvarande skatter i städerna. 

Såsom förut påpekats, har i tab. 1 meddelats en gruppering af 
orterna (med angifvande af deras namn) allt efter skattebeloppens 
storlek. De viktigaste resultaten häraf finnas sammanförda i nedan
stående tabellariska öfversikt. 

Man finner alltså, att af hela antalet undersökta orter 157 eller 
56 % tillhöra den grupp, för hvilken skattebeloppet för en 2,000 kro
nors löntagare varierar mellan 150 och 200 kr. Billigare skatter 
förekomma å 58 orter (21 %), dyrare å 63 orter (23 %). 

Beträffande orterna med billigare skatter märkes, att skattebe
loppet å 17 orter belöpte sig till 140 å 150 kr., å likaledes 17 orter 
till 130 ä 140 kr., å 13 orter till 120 å 130 kr., å 6 orter till 110 
å 120 kr., å 3 orter till 100 å 110 kr. och slutligen å 2 orter till 
mindre än 100 kr. Dessa två sistnämnda orter äro Orsa kyrkoby och 
Limedsforsen, båda i Dalarne, hvilka alltså i skattehänseende äro 
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de billigaste af här ifrågavarande orter. Orsaken härtill är att söka 
däri, att, på grund af rika skogsmedelsfonder, ingen kommunalskatt 
behöft utdebiteras å bemälta orter. 

Hvad åter angår orterna med dyrare skatter (öfver 200 kr.), be-
finnes det, att skattebeloppet växlat mellan 200 å 210 kr. å 17 orter, 
210 å 220 kr. å 11 orter, 220 å 230 kr. å 10 orter, 230 å 240 kr. å 
5 oi ter, 240 å 250 kr. å 3 orter, 250 k 300 kr. å 7 orter samt upp
gått till 300 kr. och däröfver å 10 orter. Sistnämnda 10 orter äro i 
ordning efter skattens storlek: Stenungsund (300 kr.), Svanesund 
(310 kr.), Voxna (310 kr.), Ragunda (310 kr.), Jörn (310 kr.), Fjäll
backa (340 kr.)1), öfvertorneå (340 kr.), Gräbbestad (350 kr.) och slut
ligen Funäsdalen, som med 360 kr. betecknar kulmen. 

Af rikets 93 s täder är ingen att räkna till nyssnämnda grupp 
med dyrare skatter. Däremot tillhöra 30 städer, alltså ungefär en 
tredjedel, den billigare skattegruppen, och återstoden — det stora fler
talet — är tillfinnandes inom gruppen 150 å 200 kr. De dyraste stä
derna i skattehänseende äro Vadstena, Arboga och Umeå, för hvilka 
skattebeloppet varierar mellan. 190 å 200 kr., de billigaste åter Vax
holm, Kungsbacka, Kungälf, Filipstad och Laholm med skatter från 
120 ända» ned till 100 kr. Bland orterna med billigare skatter före
kommer äfven Stockholm med ett genomsnittsbelopp för femårsperioden 
1904—1908 af 147 kr., beroende på att kommunalskatten under åren 
1904—06 var jämförelsevis låg. För närvarande uppgår motsvarande 
belopp till 167 kr. 

Med afseende på k ö p i n g a r n a märkes, att 8 af dem tillhöra den 
billigare skattegruppen och 3 den dyrare, under det att majoriteten, 
19 köpingar eller 63 %, ingår i gruppen 150 å 200 kr. De 3 köping
arna med särskildt dyra skatter äro: Tidaholm, Morastrand och 
Bollnäs. 

I fråga om städer och köpingar är alltså, såsom af ofvanstående 
redogörelse torde framgå, skattetrycket ganska jämnt fördeladt och 
kan äfven i det stora hela betecknas såsom jämförelsevis mindre 
kännbart, ehuruväl en förändring till det sämre i anförda hän
seende gjort sig allt mera gällande under de senaste åren. Annor
lunda ställa sig däremot förhållandena beträffande municipalsam-
hällena och öfriga orter å landsbygden. Hvad först angår muni -
c ipa l samhä l lena , visar det sig, att visserligen flertalet (29 orter 
eller nära 54 % af samtliga undersökta municipalsamhällen) till
hörde gruppen 150—200 kr., men å andra sidan voro 21 orter (39 
%) att hänföra till de dyrare skatternas grupp, och af dessa 
hade 3 orter att dragas med en skattetunga, bestigande sig för en 
2,000 kronors löntagare till öfver 250 kr., nämligen Strömsund 

1) För Fjällbacka saknas uppgift om municipalskatten, hvadan det här angifna 
skattebeloppet (340 kr.) torde vara för lagt. 
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270 kr., Fjällbacka 340 kr.1) och Gräbbestad 350 kr. Till orter 
med billigare skatter kunna däremot endast 4 af här ifrågavarande 
municipalsamhällen räknas, och märkes bland dessa särskildt Orsa 
kyrkoby, där skatten i sin helhet utgjorde blott 65 kr., alltså 285 kr. 
mindre än i Gräbbestad. 

Vidkommande slutligen öfriga o r te r å l andsbygden , till antalet 
101, finner man, att 46 af dem ingå i skattegruppen 150 a 200 kr., 
under det att ej mindre än 39 äro att räkna till orter med dyrare 
skatter, men endast 16 till dem med billigare skatter. Skattetungan 
är äfven synnerligen ojämnt fördelad och varierar från 73 kr. (i Limeds-
forsen) ända upp till 360 kr. (i Funäsdalen). 

I hvilken grad de olika slagen af skatter bidraga till det 
samlade skattebeloppet och hvilken roll de hvar för sig spela för 
resp. städer, köpingar, municipalsamhällen och öfriga orter, framgår 
af efterföljande tablå, där, såsom öfverallt i denna redogörelse, de 
meddelade siffrorna afse skatt för en 2,000 kronors löntagare' pr år 
i genomsnitt för femårsperioden 1904—1908. 

Summa skatter per år och pr löntagare utgjorde alltså i genom
snitt för samtliga orter nära 178 kr. Ensamt för städerna belöpte 
sig motsvarande belopp till endast 156 kr. och för köpingarna till 
160 kr., men uppgick för municipalsamhftllena till 191 kr. och för 
öfriga orter å landsbygden till 196 kr. 

Den mest betydande skattetiteln var naturligtvis den egentliga 
kommunalskatten, som i medeltal för samtliga orter beräknats uppgå 
till ungefär 108 kr. Relativt låg är denna skatt för köpingar (90 kr.) och 
municipalsamhällen (99 kr.), något högre för städerna (106 kr.) och 

1) Jfr not 1 å näst föregående sida. 
2) Medeltal endast för municipalsamhällena. 
3) Medeltal för köpingar, mnnlcipalsamhällen och öfriga orter å landsbygden 

(beträffande vägskatten endast för 1907—08). 
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drygast för öfriga orter å landsbygden (119 kr.). Den lägsta kom
munalskatten ifråga om samtliga har redovisade orter träffas (om 
man undantar Orsa kyrkoby och Limedsforsen, där ingen dylik skatt 
behöft uttaxeras) i Surahammar, där den utgjorde omkring 40 kr., 
och den högsta i Funäsdalen (258 kr.). Med hänsyn endast till stä
derna befinnes kommunalskatten hafva varit högst i Gäfle (143 kr.) 
och därefter i Vadstena,' Örebro och Arboga (alla med 141 kr.) samt 
lägst i Laholm (60 kr.). 

Den jämförelsevis förmånligare ställning municipalsamhällena 
enligt ofvan angifna siffror skulle intaga ifråga om den rena kom
munalskatten är i själfva verket endast skenbar och motväges däraf, 
att i dessa samhällen utgår en särskild municipalskatt, som i genom
snitt för samtliga här medtagna municipalsamhällen belöpte sig till 
nära 18 kr. Lägges detta belopp till det för ifrågavarande samhäl
len förut anförda kommunalskattebeloppet, befinnes hela den egent
liga kommunalskatten för municipalsamhällena uppgå till 117 kr. 
eller i det närmaste samma belopp som för öfriga orter å landsbyg
den. I 6 municipalsamhällen (Valdemarsvik — tillika köping — 
Lilla Edet, Smedjebacken, Asele, Nordmaling och Lycksele) har 
ingen municipalskatt behöft uttaxeras, och i några samhällen har 
dylik skatt i medeltal för femårsperioden belöpt sig till ett synner
ligen obetydligt belopp, t. ex. för Hemse kr. 1-20 och för Orsa 
kyrkoby ej mer än 40 öre. Den högsta municipalskatten träffas för 
Skurup (50 kr.) och därnäst för Nässjö (49 kr.) 

Af öfriga skatter är, om bevillningen och inkomstskatten undan
tages, vägskatten den mest betungande. Denna skatt, som emeller
tid icke drabbar städerna, utgjorde i medeltal (åren 1907—08) för alla 
öfriga i föreliggande redogörelse medtagna orter kr. 18-60 samt sär-
skildt för köpingarna kr. 15-04, för municipalsamhällena kr. 17-42 och 
för öfriga orter å landsbygden kr. 20-24. Det är framför allt orterna 
i de norrländska länen äfvensom i Göteborgs och Bohus län, som ut
märka sig för dryga vägskatter. Främsta platsen i anförda hänseende 
intages af Öfvertorneå, där ifrågavarande skatt uppgick ända till 90 
kr. Mycket låg vägskatt erlades å andra sidan i Sandhamn (kr. 4-50), 
Mörbylånga och Färjestaden (kr. 4-60), Mönsterås (kr. 4-70) o. s. v. 

Landstingsskatten belöpte sig i genomsnitt pr år och löntagare 
för samtliga orter (med undantag för Stockholm, Norrköping, Malmö, 
Göteborg och Gäfle) under femårsperioden till kr. 10-47. Högsta 
landstingsskatten träffas för orterna i Västerbottens län (c:a 23-50 kr.) 
samt därnäst i Gottlands län (20-24 kr.) och Jämtlands län (20'04 
kr.), lägsta åter i Örebro län (kr. 2-80). 

I fråga om prästskattcn har redan inledningsvis påpekats, att 
uppgifterna härom i flera fall icke fullt korrekt angifva skatte
beloppet för särskildt löntagare, utan att de afse den genomsnittliga 
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prästskatten för s amt l i ga k a t e g o r i e r af i n k o m s t t a g a r e under 
ecklesiastikåret 1896—97; och hafva i följd däraf dessa uppgifter i 
tab. 2 betecknats med medieevala siffror. I medeltal för samtliga 
orter bar prästskatten beräknats uppgå pr år och löntagare till kr. 
5-24. För ensamt städerna ställer sig dock prästskatten afsevärdt 
lägre, nämligen 3-59 kr. A 22 orter förekom ingen prästskatt alls 
(med undantag af personliga afgifter till prästerskapet, hvilka i tab. 
2 redovisats jämte andra dylika afgifter under rubriken »personliga 
afgifter»), och för ett tiotal orter belöpte den sig till mindre än 1 
kr. I motsats härtill må anföras, hurusom prästskatten, likaledes 
å ett tiotal orter, utgjorde minst 20 kr. samt å 1 af dessa orter 
(Alsterbro bruk i Kalmar län) nådde ända till 30 kr. 

Jämförelsevis obetydliga skatter äro på det hela taget tingshus-
byggnadsafgiften och bidrag till skjutsentreprenaderna. Dock har 
tingshusbyggnadsafgiften på ett och annat ställe åstadkommit ett ej 
oväsentligt plus i skattebördan. Så är t. ex. förhållandet i Klip
pans municipalsamhälle (Kristianstads län), där ifrågavarande afgift 
utgått med kr. 18-40, vidare i Sollefteå och Långsele (kr. 17-82), 
Kramfors (kr. 10-92) o. s. v. För städerna existerar ej någon dylik 
skatt (utom för Borgholm och Haparanda, som lyda under landsrätt), 
men arven å ett tjugotal andra orter har ingen särskild tingshus-
byggnadsafgift behöft utdebiteras. I genomsnitt för samtliga här 
undersökta köpingar, municipalsamhällen och öfriga orter å lands
bygden har densamma belöpt sig till kr. l-89, men ensamt för köpin
garna till kr. 2-73, för municipalsamhällena till kr. 2-19 och för 
öfrigt orter till kr. 1-54. 

Bidrag till shjutsentreprenaderna har beräknats uppgå pr år och 
löntagare till 85 öre i medeltal för samtliga orter. Intet bidrag af 
anförda slag erlades å de inom Kalmar, Göteborgs och Bohus samt 
Älfsborgs län belägna orterna, ej häller i Stockholm, Norrköping 
och Västerås. Däremot hade en 2,000-kronors löntagare i Jämtlands 
län att erlägga dylikt bidrag med kr. 5-04 pr år, i Västerbottens 
län kr. 4-24, i Norrbottens län kr. 2-08 o. s. v. 

Hvad slutligen beträffar de personliga afgiftema, må först på
pekas, att dessa omfatta dels mantalspenningar dels personliga af
gifter till kommun, till prästerskap och till landsting äfvensom att 
de i föreliggande redogörelse afse det sammanlagda belopp, som er
lägges af man och hustru. I medeltal för samtliga orter uppgingo 
de personliga afgiftema till kr. 2-73 och ensamt för städerna till 
kr. 3-01, för köpingarna kr. 2-48, för municipalsamhällena kr. 2-62 
och för öfriga orter å landsbygden kr, 2-60. Det högsta beloppet, 
kr. 6-10, träffas för Voxna (Gäfleborgs län), det lägsta, kr. 1-35, för 
ett tiotal orter inom olika län. 

12—100060 
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Tab. 1. Gruppering af 278 orter i riket allt efter 
Orterna äro inom hvarje kolumn ordnade efter skattebeloppets 
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skatternas storlek för löntagare à 2,000 kr. 
storlek pr år och pr löntagare i genomsnitt för 1904—1908. 



160 SKATTERNA Å OLIKA ORTER I RIKET FÖR LÖNTAGARE À 2,000 KR. 

Tab. 2. Olika slag af skatter, beräknade pr år och pr löntagare à 
2,000 kr., å 278 orter i riket i genomsnitt under femårsperioden 

1904—1908. 



SKATTERNA Å OLIKA ORTER I RIKET FÖR LÖNTAGARE À 2 , 0 0 0 KR. 161 



162 SKATTERNA Å OLIKA ORTER I RIKET FÖR LÖNTAGARE À 2,000 KR. 



SKATTERNA Å OLIKA ORTER I RIKET FÖR LÖNTAGARE À 2 , 0 0 0 KR. 163 



164 SKATTERNA Å OLIKA ORTER I RIKET FÖR LÖNTAGARE À 2,000 KR. 



SKATTERNA Å OLIKA ORTER I RIKET FÖR LÖNTAGARE À 2 , 0 0 0 KR. 165 



166 SKATTERNA Å OLIKA ORTER I RIKET FÖR LÖNTAGARE À 2,000 KR. 



SKATTERNA Å OLIKA ORTER I RIKET FÖR LÖNTAGARE À 2 , 0 0 0 KR. 167 



168 SKATTERNA Å OLIKA ORTER I RIKET FÖR LÖNTAGARE À 2 , 0 0 0 KR. 



SKATTERNA Å OLIKA ORTER I RIKET FÖR LÖNTAGARE À 2,000 KR. 169 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Januari månad år 1910. 

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 januari månad. 

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 å 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, Gräfle stads och 
läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Gräfle och ortsombud å 5 
orter i länet samt Norrbottens läns arbetsförmedling med hufvud
kontor i Luleå och afdelningskontor i Boden, Malmberget och Kiruna. 
— Kontoret i Malmö fungerar som distriktsanstalt för samtliga an
stalter i Malmöhus, Kristianstads och Blekinge län. 

Vid de under januari månad verksamma anstalterna gjordes till
hopa 11,871 ansökn ingar om arbete (11,972 under januari 1909), 
hvaraf 8,476 af män (8,858 föreg. år) och 3,395 af kvinnor (3,114 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 5,633 led iga p l a t s e r (5,476 föreg. 
år), nämligen 2,268 för män (2,345 föreg. år) och 3,365 för kvinnor 
(3,131 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 3,085 
(2,992 föreg. år), af hvilka 1,574 besattes med män (1,618 föreg. år) 
och 1,511 med kvinnor (1,374 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 arbetsförmedling
ens betydelse för olika yrkesgrenar. Inom det manl iga a rbe te t 
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Öfversikt af verksamheten under januari månad år 1910. 

P å 100 lediga platser kommo: 



172 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING JANUARI 1910. 

kommo de flesta tillsatta platserna på grofarbetet (C26) samt jord
bruk och skogshushållning (357); därefter följde landtransporten 
(234), byggnadsverksamheten (171), metall- och maskinindustrien (51) 
samt butiks- och magasinspersonal (33). Flertalet tillsatta platser 
för kv innor förekommo inom det husliga arbetet (1,183), hotell-, kafé-
och restaurantrörelsen (148) samt jordbruket (43). 

Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlingens 
verksamhet berör näringslifvets olika hufvudgrupper, hänvisas i öfrigt 
till nedanstående tablå (jfr därjämte efterföljande tabeller). 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo:1) 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
januari 336 platser, hvaraf 234 manliga och 102 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro 310, 251 och 59. 

1) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall, dä de absoluta talen äro smä. 
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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Antalet platser, som under januari tillsatts utom resp. orter. 

Med afseende å dessa uppgifter är att märka, att vid samt l iga 
l ä n s a n s t a l t e r — Uppsala, Östergötlands, Kristianstads, Västman
lands, Gäfle stads och läns samt Norrbottens läns — redovisas a l l a 
inom resp. län t i l l s a t t a p l a t s e r såsom före f in t l iga inom orten. 

På 100 lediga platser kommo: 

Ansökningar om arbete. 

13—100060 
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Tillsatta platser. 

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 stadsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet fortfarande god tillgång på anställningar, som af brist 
på arbetssökande ej kunna besättas. Vid jämförelse med siffrorna för 
föregående år kan man emellertid nu konstatera en ökad villighet 
bland ej blott de manliga utan äfven de kvinnliga arbetarne att 
antaga jordbrukstjänster. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rappor te r . 

a ) Allmän öfversikt. 

Stockholm. Manliga afdelningen. Arbetsmarknaden har under januari varit 
synnerligen dålig, och stor arbetsbrist har rådt. Inom metall- och maskinindustrien 
har arbetstillgången ytterligare begränsats, och inom byggnadsverksamheten ha få till
fällen till arbetsförtjänst erbjudits — Pu k v i n n l i g a a fde ln ingen har arbetstill
gången varit god. 

Uppsala län. Manl iga afdelningen. Arbetsmarknaden har under månaden icke 
varit synnerligen liflig. De arbetslöses antal torde dock icke vara så stort som under 
motsvarande månad förra året, då en del sökt sig arbete med skogsafverkning och några 
fått sysselsättning vid arbetsföretag i stadens närhet. — På k v i n n l i g a a fde ln ingen 
ha alla kompetenta sökande erhållit arbete. 

Östergötlands län. Manliga afdelningen. Arbetsmarknadens läge är fort
farande tryckt inom industri och handtverk samt grofarbetet. Till jordbruk och skogs
hushållning har däremot en ökad lifaktighet gjort sig gällande, särskildt under måna
dens senare del. — A k v i n n l i g a afdelningen är arbetsmarknaden god, särskildt 
inom husligt arbete. 
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Norrköping. Manliga afdelningen. Ehuru arbetstillgången i allmänhet varit 
synnerligen dålig, torde arbetslösheten i år ej vara fullt så stor som motsvarande tid 
1909, hvilket dels beror på de något gynnsammare förhållandena inom textilindustrien 
och dels på den rätt stora utflyttning från staden, som tidigare ägt rum. — A kvinn
l iga a fde ln ingen har varit god tillgång på platser. 

Karlskrona. Arbetstillgången på manl iga a fde ln ingen har under januari varit 
ganska dålig. Arbetslösheten har varit stor. 

Kristianstads län. Arbetstillgången har i likhet med föregående månad varit mindre 
god. I staden råder arbetsbrist inom de flesta yrken. 

Malmö. Manliga afdelningen. De låga konjunkturerna på arbetsmarknaden hafva 
ytterst menligt inverkat på förmedlingsresultatet. De få platser, som varit tillgängliga, 
hafva i allmänhet afsett rent tillfällig hjälp utom några till landsbygden, där yngre 
drängar och pojkar erhållit anställning som lagstadda tjänare. Arbetslösheten har varit 
större än samma tid föregående år. — Å k v i n n l i g a a fde ln ingen ha tillgång och 
efterfrågan mera motsvarat hvarandra: dock förefinnes ständigt behof af arbetskraft 
till jordbruket samt husligt arbete såväl inom som utom staden. 

Land. Arbetstillgången har under den gångna månaden varit mycket dålig. Arbets
lösheten är stor, särskildt bland byggnads- och grofarbetare. En del arbetare hafva 
fått sysselsättning vid af staden igångsatta nödhjälpsarbeten. 

Hälsingborg. Arbetstillgången å man l iga afdelningen har varit särdeles ringa och 
betydligt sämre än under januari 1909, enär staden då anordnat nödhjälpsarbeten, hvar-
till 109 man anvisades genom Arbetsförmedlingen. Ehuru en betydande arbetslöshet 
förefinnes, torde den dock öfver hufvud taget vara något mindre än närmast föregående 
år. — Tillgången på k v i n n l i g arbetskraft har varit större men efterfrågan mindre än 
motsvarande tid år 1909. 

Ystad. Ställningen å arbetsmarknaden har under månaden försämrats. Allt bygg
nadsarbete har nu, på grund af kölden, måst upphöra.— På k v i n n l i g a a fde ln ingen 
har varit stor efterfrågan på dugliga kokerskor såväl till staden som landsbygden. 

Eslöf. Arbetstillgången har varit sämre än föregående månad. Särskildt inom 
järn-, byggnads- och grofarbetarefacken är arbetslösheten stor. 

Skurup. Arbetsmarknaden dålig. — A k v i n n l i g a a fde ln ingen är bristen på 
arbetskraft kännbar. 

Göteborg. Under januari månad har arbetsmarknaden varit mycket dålig utom 
till jordbruket och det husliga arbetet. Arbetslösheten bland männen har ökats rätt 
betydligt och äfven kvinnorna börja blifva berörda däraf. 

Karlstad. Arbetsmarknadens läge har som vanligt under denna månad varit dåligt, 
dock något bättre än motsvarande tid förra året. De flesta lediga platserna hafva afsett 
skogsarbete. — A k v i n n l i g a a fde ln ingen har som vanligt varit brist på sökande. 

Örebro. Arbetsmarknaden är fortfarande dålig, och någon förändring till det bättre 
har ännu ej visat sig. 

Västmanlands Un. Arbetsmarknaden har liksom under föregående månad varit 
rätt tryckt. 

Gäfle stad och län. Arbetstillgången har varit sämre än nnder december månad, 
hufvudsakligast beroende på sjöfartens upphörande. Genom ymniga snöfall, hvarigenom 
många fatt sysselsättning, ha dock förhållandena i städerna varit betydligt bättre än 
förra året i januari. På landsbygden har den myckna snön däremot försvårat arbetet, 
i synnerhet för skogsafverkniugsarbetare. 

Sundsvall. A manl iga a fde ln ingen har stor arbetslöshet varit rådande under 
månaden. Genom anordnandet af nödhjälpsarbeten hafva en del familjeförsörjare erhållit 
sysselsättning. — På k v i n n l i g a afdelningen har varit god tillgång på yngre tjänste
sökande, men brist på de mera efterfrågade äldre, dugligare. 

Norrbottens län. Tillgången på arbete har i likhet med de föregående månaderna 
varit knapp. 
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b) Tillgången på arbetskraft. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 
Stockholm. 

Inom flertalet yrken och fack. — Å kvinnl . 
afdeln. inom de merkantila yrkena och 
fabriksområdet. 

Kvinnliga tjänare, hufvudsakligen ensam
jungfrur. 

Uppsala län. 

Byggnads- och grofarbetare. Kunniga och intresserade djurskötare. 

Östergötlands län. 

Inom alla yrken å mani. afdeln. utom 

jordbruket. 
Jordbruksarbetare. — Mjölkjungfrur, dug

liga hushållerskor, kokerskor, ensam
jungfrur. 

Norrköping. 

Ogifta stall- och arbetsdrängar, skogs
arbetare, textilarbetare, brädgårdsarbe
tare, järnarbetare, byggnadsarbetare, ma
skinister och eldare, springpojkar, åkeri
arbetare m. fl. — Kontors- och but iks
biträden, hjälpljuetrur. 

Mjölkerskor, fabriksarbeterskor, tjänarin-
nor kunniga i matlagning. 

Karlskrona. 
Byggnads- och grofarbetare. 

Kristianstads län. 

Järnarbetare, snickare, murare, timmer
män, målare, kuskar, grofarbetare. 

Yngre drängar. — Mjölkjungfrur. 

Malmö. 

Inom nästan alla yrken. — Inom bekläd
nadsindustrien, kontors- och handels
biträden, kontorsstäderskor, tvät t - och 
rengöringskvinnor. 

Tjänarinnor t i l l landet, ensamjungfrur. 

Lund. 

Inom alla yrken. Jungfrur t i l l landet. 

Hälsingborg. 

Jordbruksarbetare, järnarbetare, byggnads
arbetare, eldare, kuskar, sjöfolk, grof-
och fabriksarbetare, f. d. militärer, 
springpojkar m. fl. — Fabriksarbeter
skor, serveringsflickor, hushållerskor, 
tvä t t - och rengöringsarbeterskor, kon
torsstäderskor. 

Jordbruksdrängar mot tjänsteaftal inti l l 
24 nästk. okt. — Mjölkjungfrur, dugliga 
köksor och ensamjungfrur. 

Ystad. 

Jordbruks- och trädgårdsarbetare, smeder, 
maskin-, byggnads- och möbelsnickare, 
bildhuggare, maskinister, kuskar, grof
arbetare, f. d. mili tärer. 

Kvinnl iga t jänare t i l l stad och land. 

Eslöf. 

Inom de flesta yrken. Kvinnliga t jänare t i l l landsbygden. 
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Skurup. 

Tillfälliga arbetare. Kvinnliga arbetare till jordbruk och hus

l igt arbete. 

Göteborg. 

Inom alla yrken å mani. afdeln. — Butiks-
och lagerbiträden, restaurantpersonal, 
tvä t t - och rengöringsarbeterskor. 

Tjänsteflickor t i l l staden och landet. 

Karlstad. 

Sågverksarbetare, maskin- och byggnads
arbetare, springpojkar, sjömän, grof-
arbetare. 

Kvinnliga tjänare t i l l stad och land. 

Örebro. 

Inom de flesta yrken. Kvinnliga arbetare ti l l jordbruk m. m. 

Västmanlands län. 

Inom de flesta yrken, särskildt byggnads' 
och grofarbetarefacken. 

Ladugårdskarlar. — Mjölkerskor, tjänste
flickor t i l l landet. 

Gäfle stad och län. 

Inom flertalet yrken och fack. — Hjälp-
hust rnr samt 16 —17 års flickor. 

Kokerskor, kunniga ensamjungfrur. 

Sundsvall. 
Grofarbetare. 

Norrbottens län. 

Inom de flesta yrken å mani. afdeln. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling januari 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling januari 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling januari 1910. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling januari 1910. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
Januari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Januari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Januari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Januari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 

14—100060 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Januari månad år 1910. 
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Norsk lag om offentlig arbetsförmedling den 12 
juni 1906. 

1 §. 
I de kommuner, som konungen bestämmer, skall ett offentligt kontor upprättas 

för förmedling af hvarje slags arbete. Konungen kan jämväl bestämma, att vissa af 
dessa kontor skola tjänstgöra såsom centralanstalter för särskilda distrikt. 

Närmare bestämmelser om hvarje kontors lokala arbetsområde och verksamhet 
meddelas af departementet1) efter hörande af vederbörande kommunalstyrelse. 

2 §. 
Hvarje arbetskontor står under ledning och kontroll af en nämnd, som vftl-

jes af vederbörande kommunalstyrelse och består af ordförande med suppleant samt ett 
lika antal arbetsgifvare och arbetare. Till ordförande och dennes suppleant får ingen 
väljas, hvilken såsom arbetsgifvare eller arbetare har direkt befattning med något ar
betsföretag. 

Enhvar är skyldig att mottaga val till medlem af nämnden inom sin kommun 
för en tid af 3 år, hvarefter han har rätt frånsäga sig återval under lika lång tid som 
han varit medlem af nämnden. 

Kommunalstyrelsen kan bestämma, att nämndens medlemmar för sammanträde skola 
godtgöras för den arbetsförtjänst de förlorat. 

3 §. 
Kontorets personal tillsättes af kommunalstyrelsen efter nämndens förslag. Därest 

någon del af personalens lön skall bestridas af statsmedel i enlighet med § 6, skall 
lönen godkännas af departementet. 

4 §. 
All arbetsförmedling sker afgiftsfritt. Dock skola omkostnader för inhämtande 

af speciella upplysningar bestridas af den, som påkallat dem. 

5§. 
Arbetskontoren förses af staten med erforderliga protokoll, blanketter, tabeller, 

brefkort och andra trycksaker, hvarjämte alla utgifter för telefon och telegraf efter 
vederbörligen styrkt räkning godtgöras af statsmedel. 

6 §. 
Öfriga omkostnader för arbetskontors upprättande och hållande i verksamhet 

än de i föregående paragraf omnämnda bestridas af vederbörande kommuner. Dock 
skola i kommuner med mindre än trettio tusen invånare utgifterna för personalens löner 
fördelas mellan staten och kommunen enligt följande grunder: 

1) För offentliga arbeten. 
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Invånareantalet bestämmes efter antalet på platsen boende vid sista allmänna folk
räkningen. 

7 §. 
Kontorens verksamhet fortgår oberoende af arbetskonflikter. Vid inträdande arbets

inställelser skall, för så vidt uppgifter härom inkomma från någon af de stridande 
parterna, ett på grundval af dessa affattadt, kort meddelande angående tiden för stri
dens början, hvad striden gäller samt hvilka arbetsgrenar, arbetsplatser eller arbetare 
den omfattar, anslås i lokalerna. 

8 §. 
Därest arbetskontor upprättas af andra än i § 1 omnämnda kommuner och 

dessas instruktioner godkännas af departementet, tillkomma dem de i § 5 omförmälda 
rättigheter, liksom anstalterna i så fall jämväl äro underkastade de i §§ 2, 3 och 4 an-
gifna bestämmelser. Om ett dylikt kontor kan antagas vara till väsentligt gagn för 
arbetsförmedlingen afven utanför vederbörande kommun, kan till detsamma, om konun
gen så bestämmer, bidrag beviljas af statsmedel till tjänstemäns aflönande efter de i § 
6 fastställda reglerna. 

9 §. 
De offentliga myndigheter, som konungen därtill utser, äro skyldiga att, då fram

ställning göres därom, mottaga och anslå de meddelanden, som tillställas dem från 
arbetskontoren. 

10 §. 

Hvarje arbetskontor skall efter närmare af departementet meddelade bestämmelser 
till Statistiska Centralbyrån insända rapporter öfver sin verksamhet samt för öfrigt 
vara byrån behjälplig med insamlande af arbetsstatistik. 

1 1 § . 

De ett arbetskontor enligt §§ 5, 6 och 8 beviljade statsbidrag kunna när som 
helst indragas, hvarvid kommunens plikt att upprätthålla kontoret bortfaller. 

12 §. 

Här enligt gällande lag tillstånd erfordras för bedrifvande af privat kommissionärs-
verksamhet, må sådant tillstånd hädanefter icke lämnas utan vederbörande departements 
medgifvande för hvarje särskildt fall. Dylika kontor äro i samma utsträckning som 
de offentliga kontoren skyldiga att insända uppgifter öfver sin verksamhet till Sta
tistiska Centralbyrån. 
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Finskt lagförslag angående offentlig arbets
förmedling. 

I KAP. 

Om offentlig arbetsförmedling. 

1 §. 
I stad, hvars mantalsskrifna folkmängd öfverstiger 10,000 personer, skall finnas 

en kommunal anstalt, som kostnadsfritt förmedlar arbete. 
Inseendet öfver anstaltens verksamhet ntöfvas närmast af en af stadsfullmäktige 

vald styrelse, bestående af en ordförande och en vice ordförande äfvensom arbetsgifvare-
och arbetareledamöter till lika antal. Till ordförande ma icke utses person, som är ar-
betsgifvare eller arbetare. 

Instruktion för anstalten uppgöres af stadsfullmäktige och fastställes af senaten. 

2 §. 
Vid inträffande arbetstvist fortsätter anstalten utan afbrott sin verksamhet. Dock 

äger anstalten, såvida tvisten föranledt arbetsinställelse och meddelande härom från 
tvistande part inlupit, utfärda och i kontorslokalen anslå ett kort tillkännagifvande om 
tvistens art och omfattning. 

3 §. 
Samverkan mellan de kommunala arbetsförmedlingsanstalterna ordnas enligt be

stämningar, som i administrativ väg utfärdas. 
Af denna samverkan föranledda kostnader, så ock anstalternas utgifter för tele

gram, interurbana telefonsamtal och portoutlägg bestridas af statsverket. 

4 §. 
Magistrater och kommunalnämnder äro pliktiga att mottaga och å lämpliga stäl

len anslå de meddelanden angående arbetsmarknaden, hvilka kunna dem från de offent
liga arbetsförmedlingsanstalterna tillställas. 

5 §. 
Öfverinseendet öfver de på grund af denna lag upprätthållna kommunala arbets

förmedlingsanstalterna utöfvas af Industristyrelsen. Till denna myndighet och enligt 
dess bestämmande skola nämnda anstalter insända i statistiskt afseende erforderliga upp
gifter angående sin verksamhet. 

6 §. 
Har arbetsförmedlingsanstalt i öfverensstämmelse med bestämningarna i detta ka

pitel upprättats af annan än i 1 § nämnd kommun och vederbörlig fastställelse å stadgar 
för anstalten sökts och vunnits, lände med afseende å densamma till efterrättelse hvad 
ofvan om offentlig arbetsförmedlingsanstalt är stadgadt. 
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II KAP. 

Om enskild arbetsförmedling. 

7 §. 
Vill arbetsgifvare- eller fackförening eller i allmännyttigt syfte verkande förening 

bedrifva arbetsförmedlingsverksamhet, anmäle därom i stad hos magistraten och å lan
det hos kommunalnämnden. 

8 §. 
Hvar som vill idka arbetsförmedlingsrörelse såsom näring, söke därtill tillstånd 

hos myndighet, som i 7 § säges. 
Sådant tillstånd meddelas, emot stadgade afgifter, för ett år i sänder och må be

viljas endast den, som är i åtnjutande af medborgerligt förtroende, råder öfver sig och 
sin egendom och i öfrigt innehar sådana egenskaper, som säkerställa en ordentlig och 
hederlig ledning af rörelsen. 

9 §. 
Finnes å orten offentlig arbetsförmedlingsanstalt och pröfvar magistraten eller 

kommunalnämnden, i anseende till dennas verksamhet, att behofvet af arbetsförmedling 
af det slag, som ansökningen af ser, härigenom är tillbörligen tillgodosedt, kan tillstånd 
till öppnande af ny arbetsförmedlingsbyrå vägras. 

10 §. 

Innan arbetsförmedlingsrörelse på grand af vederbörligt tillstånd får vidtaga, skall 
arbetsförmedlaren enligt myndighetens bestämmande hos landtränteriet ställa säkerhet 
för fullgörande af honom i hans nämnda egenskap åliggande förpliktelser. 

11 §. 
Arbetsförmedlingsverksamhet må icke bedrifvas genom annan person, ej heller un

der kringvandring eller i samband med värdshus- eller utskänkningsrörelse. 

12 §. 

Arbetsförmedlare meddeladt tillstånd till utöfvande af hans verksamhet kan af ve
derbörande myndighet efter pröfning återtagas eller inskränkas. 

13 §. 
Arbetsförmedlare åligger att till Industristyrelsen aflämna i statistiskt afseende er

forderliga uppgifter, på sätt i 5 § angående offentlig arbetsförmedlingsanstalt är stadgadt. 

14 §. 

Den, som upphör med utöfvandet af arbetsförmedlingsrörelse, bör därom göra an
mälan hos den i 7 § nämnda myndigheten. 

15 §. 

Angående arbetsförmedlares rätt att för sina tjänster uppbära afgift, så ock om 
honom åliggande bokföringsskyldighet och hvad vid utöfvandet af hans rörelse i öfrigt 
iakttagas skall, stadgas genom förordning. 

16 §. 

Tillsynen öfver den enskilda arbetsförmedlingen åligger vederbörande polismyndighet. 
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III KAP. 

Särskilda stadganden. 

17 §. 

Hvar som icke nöjes åt magistrats eller kommunalnämnds beslut i ärende, livarom 
i II kap. omiörmäles, söke däri rättelse genom besvär, hvilka, jämte det öfverklagadc 
beslutet, böra till guvernören ingifvas inom trettio dagar efter det klaganden af beslu
tet erhöll del, dagen då sådant skedde likväl oräknad. 

18 §. 

Uti guvernörens utslag får ändring sökas i Senatens ekonomidepartement senast 
före klockan tolf å fyrationdefemte dagen efter delfåendet, dagen då det skedde likväl 
oräknad, och gäller därom till efterrättelse hvad om sådant ändringssökande i allmän
het stadgadt är. 

19 §. 
Den, som utan iakttagande nf stadgandena i 7, 8 och 10 §§ utöfvar arbetsförmed

lingsverksamhet, straffes med böter från och med tio till och med femhundra mark. 

20 §. 

Den, som uraktlåter att fullgöra den i 14 § stadgade anmälningsskyldighet, bote 
högst tjugufem mark. 

21 §. 
Bryter någon annorledes än i 19 och 20 §§ Bägcs emot hvad i lag eller förordning 

är angående enskild arbetsförmedling stadgadt, straffes med böter, där ej gärningen i 
annan lag är med strängare straflf belagd. Vid återfall, eller där omständigheterna äro 
synnerligen försvårande, vare straffet böter minst femtio mark eller fängelse högst tre 
månader. 

Utöfver den påföljd, som ofvan är nämnd, kan den skyldige för viss tid eller för 
alltid dömas förlustig rättigheten att idka arbetsförmedlingsrörelae. 

22 §. 

Denna lag träder i kraft den 
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Lifsmedelspriser å olika orter i 

Medelpris pr månad 
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riket januari 1908—december 1909. 

för samtliga (28) orter. 



198 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under december månad år 1909. 
och medelpris. 

199 



200 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



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

201 



202 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



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

203 



204 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under december 
månad år 1909. 

Högsta, lägsta och medelpris. 



205 
Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

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

Anm. Angående tillförseln af kreatur föreligga uppgifter endast för Malmö, där den under 
december månad utgjorde: 1,427 nötkreatur (däraf 184 tjurar och 124 kalfkor), 301 kalfvar , 97 får 
och lamm samt 291 svin. 

15—100060 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—dec. 1908 och jan.—dec. 1909. 
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Arbetsmarknaden inom olika näringsgrenar i Sverige 
under fjärde kvartalet 1909. 

Särskilda uppgifter rörande arbetsmarknadens läge inom landet 
under fjärde kvartalet 1909 hafva lämnats af 306 arbetsgifvare med 
52,384 arbetare samt af 78 fackföreningar med sammanlagdt 7,370 
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 fve r s ik t e rna för olika y rken och orter. 

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 rbe tsmark
naden hafva de af arbetsgifvarne samt af arbetarnes organisationer 
afgifna uppgifterna inom den arbetsstatistiska afdelningen särskildt 
bearbetats, hvarvid framgått följande summariska resultat. 

Rörande tillgången på arbete under fjärde kvartalet hafva 
yttranden afgifvits af 304 arbetsgifvare med 52,337 arbetare samt 
af 78 fackföreningar med 7,370 medlemmar. 

A r b e t s g i f v a r n e s uppgi f te r . 

F a c k f ö r e n i n g a r n a s uppgi f te r . 

1) Jfr >Meddelanden> 1908, s. 439. 

16—100060 
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Som synes angiiva arbetsgifvarnes uppgifter, att arbetstillgången 
under fjärde kvartalet väsentligen förbättrats sedan närmast före
gående kvartal, så att densamma närmast torde kunna anses såsom 
god; enligt arbetarnes uppgifter däremot skulle arbetstillgången för
sämrats (dessa senare torde emellertid vara för knapphändiga för att 
kunna tillmätas vitsord). 

Konjunkturerna i jämförelse med näst föregående kvartal upp-
gifvas af 279 arbetsgifvare med 46,399 arbetare vara 

Konjunkturerna i jämförelse med motsvarande kvartal föregående 
år uppgifvas af 153 arbetsgifvare med 22,579 arbetare vara 

Rörande tillgången på arbetskraft hafva omdömen för 1909 års 
fjärde kvartal afgifvits af 286 arbetsgifvare med 46,954 arbetare på 
följande sätt: 

Arbetsmarknadens läge under ifrågavarande kvartal synes, med 
ledning af såväl här ofvan meddelade uppgifter som af ombudens 
omdömen för de särskilda orterna, i allmänhet kunna betecknas såsom 
väl medelgod med någon förbättring såväl i jämförelse med när
mast föregående kvartal som motsvarande tid 1908. Den inom vissa 
industrier ändock förekommande arbetslösheten torde icke så mycket 
hafva sin grund i dåliga konjunkturer å arbetsmarknaden, utan fast
mer vara sviter af årets konflikter mellan arbetsgifvare och arbetare. 
Undantag härifrån utgör dock byggnadsindustrien, där, förutom års
tiden, dåliga konjunkturer enbart torde hafva varit orsak till arbets
löshet. 

Inom närings- och njutnings ämnesindustrien har arbetstillgången 
jämväl under detta kvartal varit god med till och med någon för
bättring inom kvarnindustrien. Inalles rapportera 17 arbetsgifvare 
med 730 arbetare medelgod, 36 arbetsgifvare med 2,840 arbetare mer 
än medelgod samt 10 arbetsgifvare med 374 arbetare mindre än me
delgod arbetstillgång. 
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Inom textilindustrien kunde under kvartalet ytterligare förbätt
ring i arbetstillgången konstateras. Af arbetsgifvarne rapportera 8 
med 1,019 arbetare medelgod, 13 med 3,675 arbetare mer än medel
god samt 1 med 400 arbetare mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom beklädnadsindustrien var arbetstillgången i hufvudsak den
samma som under närmast föregående kvartal, med undantag dock 
för skrädderi- och sömnadsyrkena, där en ej obetydlig förbättring 
visade sig. Af arbetsgifvarne rapportera 8 med 281 arbetare medel
god, 19 med 2,060 arbetare mer än medelgod samt 4 med 40 arbetare 
mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom trävaruindustrien var arbetstillgången liksom under före
gående kvartal medelgod. Af arbetsgifvarne rapportera 12 med 1,709 
arbetare medelgod, 19 med 2,053 arbetare mer än medelgod samt 7 
med 299 arbetare mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom såväl metall- som maskin- och skeppsbyggnadsindustrierna 
synes under kvartalet försämring hafva inträdt. Inom metallindus
trien synes arbetstillgången kunna betecknas såsom medelgod, inom 
maskin- och skeppsbyggnadsindustrien såsom mindre god. Inalles 
rapportera 17 arbetsgifvare med 5,013 arbetare medelgod, 21 arbets-
gifvare med 3,703 arbetare mer än medelgod samt 22 arbetsgifvare 
med 3,178 arbetare mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom jord- och stenindustrien har vid stenhuggerierna till följd 
af ingående stora beställningar från såväl in- som utlandet under 
kvartalet en förbättring inträdt, så att arbetstillgången här kan 
betecknas såsom i det närmaste god. Vid kakel-, lerkärl- och tegel
tillverkningen däremot mindre god arbetstillgång med försämring 
sedan föregående kvartal. Inalles rapportera 7 arbetsgifvare med 
5,170 arbetare medelgod, 6 arbetsgifvare med 2,734 arbetare mer än 
medelgod samt 7 arbetsgifvare med 299 arbetare mindre än medel
god arbetstillgång. 

Inom byggnadsindustrien fortfor den under senare delen af före
gående kvartal inträdande förbättringen i arbetstillgången jämväl 
under ifrågavarande kvartals första del. Mot slutet af kvartalet 
åter inträdde dock den stagnation i verksamheten, som nu under två 
år nästan oafbrutet varit rådande inom denna industri. 
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Jordbruk. 

Norrköping. Tillgången på arbetskraft har under hela kvartalet yarit tämligen 
god; efterfrågan på arhetskraft mindre än under motsvarande kvartal 1908 med undan
tag dock för ladugårdsarbetare och kvinnliga tjänare. Lönerna voro på grund af större 
tillgång på arbetskraft lägre än under motsvarande kvartal 1908. En rätt väsentlig 
utflyttning från Norrköping har nnder kvartalet ägt rum. 

Kr i s t i an s t ad . Arbetstillgången under första hälften af kvartalet god. Öfver-
fiöd på daglönsarbetare. 

Malmö. Arbetstillgången mycket god. Riklig tillgång på arbetskraft med un
dantag för mjölkjungfrur och yngre drängar. 

Lund. Vid jordbruksnäringarna var som vanligt arbetstillgången god under 
oktober, men redan under november inträdde arbetsbrist och däraf följande arbets
löshet för ett stort antal arbetare, hvilka antagit tillfällig anställning inom jordbruket. 
Årslönerna för ogifta drängar i husbondes kost, hvilka vid årsaftals träffande under 
augusti och september varierade mellan 375 och 400 kronor per år, gingo vid flytt
ningstiden i oktober ned till 325 och 350 kronor. Ett stort antal sådana drängar 
blefvo utan plats. På yngre drängar och mjölkerskor rådde däremot brist. 

Häls ingborg . Arbetstillgången mycket god under oktober, god under november 
och dålig under december. Med undantag för oktober var tillgången på daglönare och 
drängar mot månadsaftal större än behofvet. Under flyttningsveckan och början af 
november förekom äfvenledes öfverflöd på vuxna, väl rekommenderade drängar för års
tjänst, hvilket dock i hufvudsak berodde därpå, att till buds Btående platser gällde 
yngre drängar och att lönetillbuden ansågos vara allt för låga. Endast å yngre drängar 
och mjölkerskor var efterfrågan större än tillgången. 

Örebro. Arbetstillgången god. Brist på arbetskraft. 

Skogsbruk. 

Sundsva l l . Arbetstillgången god under förra hälften af kvartalet. Den 18 no
vember afslutades flottningen för året i Ljungan. Sorteringsarbetet pågick under okto
ber med 50 samt under november med 42 timmar i veckan. 

Grufdrift. 
Häls ingborg. Inom skånska kolgrufvedistriktet var arbetstillgången mindre 

god, hufvudsakligen till följd af den stora arbetsstriden. I början af kvartalet blef 
arbetet så småningom återupptaget, dock icke i samma utsträckning som före strejken. 
Ännu vid kvartalets slut återstod ett afsevärdt antal arbetare, som ännu icke åter-
tagits. 

Fa lun. Arbetstillgången dålig. Öfverflöd på arbetskraft. 
Malmberget . Arbetstillgången god. Vid Gellivare Malmfälts grufvor i Malm

berget voro under oktober 1,597, under november 1,583 och under december 1,499 man an
ställda. Vid bergverksaktiebolaget Frejas grufvor i Koskullskulle voro 275 man under 
oktober och november samt 266 under december anställda. 

Kiruna . Vid Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag sysselsattes: 
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Vid Tuolluvaara aktiebolag sysselsattes: 

Närings- och njutningsämnesindustrien. 

Kvarnindustrien. 

Stockholm. Mycket god arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvartal. 
Esk i l s t una . Arbctstillgången god. Förbättring sedan föregående kvartal. 

Extra arbetskraft har användts. God tillgång på arbetskraft. 
Kalmar . Arbetstillgången god. 
Malmö. Arbetstillgången normal. 
Lund. Arbetstillgången mycket god. 
Häls ingborg . Arbetstillgången god. Vid en större kvarn var arbetsstyrkan 

under kvartalets resp. månader 49, 48 och 43; öfvertidsarbete har i väsentlig grad 
förekommit. 

Halmstad . Tillgången på arbete mycket god, bättre än förut unden året och 
under motsvarande tid 1908. God tillgång på arbetskraft. Öfvertidsarbete har förekom
mit 1 stor utsträckning. 

Göteborg. Inom ris- och hafregrynsfabrikationen var arbetstillgången god och 
bättre än under föregående kvartal. Efter storstrejkens slut stegrades efterfrågan i 
påfallande hög grad. 

Gäfle. God och något förbättrad arbetstillgång med normal tillgång på arbets
kraft. 

Bageriyrket. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång; Bfverflöd på arbetskraft. 
Uppsala. Arbetstillgången god och sedan föregående kvartal oförändrad. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god. Förbättring sedan föregående kvartal. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgång. 
Kalmar. God arbetstillgång dock öfverflöd på arbetskraft. 
Kar l sk rona . Arbetstillgången medelgod, tillgången på arbetskraft mycket god. 
Malmö. Arbetstillgången god såväl inom bageriyrket som inom choklad- och 

konfektbranschen. 
Häls ingborg. Arbetstillgången medelgod. Öfverflöd på manlig arbetskraft. 
Halmstad . Arbetstillgången god. Tillslutningen till föreningsbagerierna i stän

digt stigande. 
Göteborg. Inom bageriyrket var arbetstillgången medelgod och vida bättre än 

under föregående kvartal. God tillgång på arbetskraft. 
Inom choklad- och konfekttillverkningen god arbetstillgång, dock något mindre 

än under föregående kvartal. Öfvertidsarbete har i någon mån förekommit. God till
gång på arbetskraft, isynnerhet på minderåriga flickor. 

Gäfle. Mindre god arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Karamelltillverkningen hade medelgod arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsva l l . Arbetstillgången betecknas från arbetsgifvarehåll såsom god, men 

från arbetarnes sida såsom dålig. Arbetslöshet har i någon mån förekommit. 
Inom karamelltillverkningen god arbetstillgång. 

Sockerindustrien. 

Norrköping. God arbetstillgång. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mycket god. Ställningen i hufvndsak densamma 

som under motsvarande tid föregående år. 
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MalmS. Arbetstillgangen god. 
Lund. Vid sockerraffinaderiet god arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Hä ls ingborg . Arbetstillgangen god och. bättre än under förra kvartalet pä. grund 

af betkampanjens inträdande. 

Brännvinsbrännerier och punschbryggerier. 

Stockholm. Inom spritförädlingsbranschen god och oförändrad arbetstillgång. 

Bryggeriindustrien. 

Stockholm. Inom 81- och svagdrickstillyerkningen snarast mindre god arbets
tillgång med öfverflöd på arbetskraft. 

Inom portertillverkningen medelgod arbetstillgång, men jämväl här öfverflöd på 
arbetskraft. 

Inom mineralvattenfabrikationen i förhållande till årstiden medelgod arbets
tillgång. 

Uppsala . Arbetstillgangen god och sedan föregående kvartal oförändrad. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgangen medelgod. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgång med förbättring från föregående kvartal. 
Ka lmar . God arbetstillgång. 
Ka r l sk rona . Arbetstillgangen tämligen god. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgangen mindre god, sämre än under föregående kvartal; 

öfverflöd på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgangen god. 
Lund. Inom mineralvattenfabrikationen dålig arbetstillgång. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgangen mindre god. Öfverflöd på arbetskraft. 
Göteborg. Vid mineralvattenfabrikerna medelgod arbetstillgång. 
Gäfle. Mindre god och försämrad arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsva l l . Arbetstillgangen mindre god. 

Tobaksindustrien. 

Stockholm. God arbetstillgång med' någon förbättring sedan föregående kvartal; 
normal tillgång på arbetskraft. 

Uppsala . Arbetstillgangen god och sedan föregående kvartal oförändrad. 
Norrköping . God arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvartal; brist 

på duglig arbetskraft. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgangen tämligen god; god tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgangen normal. 
Lund. God arbetstillgång. 
Hä ls ingborg . Arbetstillgangen god och ungefär densamma som under motsva

rande tid 1908. 
Fa lun . Arbetstillgangen god. 
Gäfle. God och förbättrad arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 

Margarintillverkningen. 
Kalmar . Arbetstillgangen ökad i jämförelse med föregående kvartal. 
Malmö. Arbetstillgangen jämn och god. 

Slakteri- och charkuteriyrket. 
Stockholm. God arbetstillgång med bestämd förbättring sedan föregående kvar

tal, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Uppsala . Arbetsförhållandena sedan föregående kvartal i hufvudsak oförändrade. 
Norrköping. God arbetstillgång. 
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Kalmar . God arbetstillgång. Någon förbättring i jämförelse med motsvarande 
tid 1908. 

Malmö. Arbetstillgången god. 
Häls ingborg . Arbetstillgången god med normal tillgång på arbetskraft. 
Gäfle. God och förbättrad arbetstillgång. 
Sundsval l . Arbetstillgången medelgod och något bättre än under föregående 

kvartal. Normal tillgång på arbetskraft. Ställningen i det hela något sämre än under 
motsvarande tid föregående år. 

Textilindustrien. 

Stockholm. Inom bomullsbranschen god arbetstillgång med normal tillgång på 
arbetskraft. 

Nor rköp ing . Arbetstillgången medelgod — god med förbättring såväl i jäm
förelse med föregående kvartal som med motsvarande kvartal 1908. Öfvertidsarbete 
har delvis förekommit. Större efterfrågan än tillgång på väfverskor samt vissa slag 
af spinneriarbeterskor. 

Beträffande bomullsindustrien uppgifves dock, att arbetstillgången varit mindre 
god. Enligt uppgift från arbetareorganisationerna voro vid kvartalets slut ett 7Q-tal ar
betare arbetslösa. 

I färgeribranschen god arbetstillgång med förbättring sedan såväl föregående kvar
tal som motsvarande tid 1908. 

Kar l sk rona . Arbetstillgången medelgod, tillgången på arbetskraft god. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal. Ofver-

flöd på arbetskraft, dock icke på kunniga väfveriarbetare. 
Malmö. Arbetstillgången mycket god vid samtliga fabriker. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgången inom juteväfsfabrikationen god och bättre än 

under föregående kvartal, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Vid jacqnardväfveriet var jämförelsevis god arbetstillgång med någon förbättring 

sedan föregående kvartal. 
Ha lms tad . Arbetstillgången betecknas fortfarande som mindre god, ehuru något 

bättre än under föregående kvartal. Vid en större fabrik har under kvartalet syssel
satts cirka 100 arbetare mindre än vanligt; arbetstiden har dock numera utsträckts till 
den normala. 

Göteborg. Vid kamgarnsapinneriet normal arbetstillgång. God tillgång på ar
betskraft. 

Inom möbeltygs- och mattfabrikationen normal arbetstillgång och i hufvudsak 
densamma som under föregående kvartal. 

Inom bandtillverkningen och färgeribranschen mycket god arbetstillgång liksom 
nnder föregående kvartal. God tillgång på arbetskraft. 

Borås. God och förbättrad arbetstillgång; öfvertidsarbete har i någon mån före
kommit. 

Gäfle. God och förbättrad arbetstillgång med dolvis brist på arbetskraft. 
Repslageriyrket hade medelgod arbetstillgång. 

Beklädnadsindustrien. 

Hattillverkningen. 

Stockholm. God och jämn arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Kar l sk rona . Tillgången på arbete god under oktober och december, nnder no

vember däremot något sämre; arbetstiden var under sistnämnda månad minskad med 3 
timmar i veckan. 

Malmö. Arbetstillgången god. 
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Skrädderi- och sömnadsyrkena. 

Stockholm. God och förbättrad arbetstillgång; normal tillgång pä arbetskraft. 
Uppsala. Arbetstillgången synnerligen god och bättre än under motsvarande 

tid föregående år. 
E s k i l s t u n a , God och förbättrad arbetstillgång; brist på arbetskraft såsom 

alltid under säsongtid. Man klagar öfver, att allt färre arbetare ägna sig åt detta yrke. 
som fordrar tämligen lång lärotid. 

Norrköping. Mycket god arbetstillgång inom hcrrskräddcriet. 
Jönköping . Inom herrskradderibranscb.cn betecknas arbetstillgången såsom medel

god, något bättre än under föregående kvartal. Brist på yrkcsskickliga arbetare. 
Kalmar . God arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvartal. 
Kar l skrona . God arbetstillgång. 
Malmö. Arbetstillgången mycket god. 
Häls ingborg . Oaktadt säsong var dock arbetstillgången under kvartalet mindre 

god: öfverflöd på arbetskraft. 
Tid en skjortfabrik med därmed förenad tvätt- och strykinrättning var arbets

tillgången däremot mycket god med delvis öfvertidsarbete. 
Halmstad. Under säsongen före jul har varit mindre tillgång å arbete än under 

samma tid föregående år. Ställningen för öfrigt i hufvudsak oförändrad sedan före
gående kvartal. Öfverflöd på arbetskraft. 

Göteborg. Inom skrädderiyrket mycket god arbetstillgång och bättre än såväl under 
föregående kvartal som nnder motsvarande tid 1908. Normal tillgång på arbetskraft. 

Borås. Beklädnadsbranschen har liksom i allmänhet nnder denna årstid haft 
god tillgång på arbete. 

Kar l s t ad . Arbetstillgången normal. 
Gäfle. God och förbättrad arbetstillgång. 
Sundsval l . Arbetstillgången mindre god, dock bättre än under föregående kvar

tal. Normal tillgång på arbetskraft. Ställningen i allmänhet något sämre än under 
samma kvartal 1908. 

Trikåfabrikationen. 

Norrköping. God arbetstillgång. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal; tillgången 

på arbetskraft normal. 
Malmö. Arbetstillgången god. 
Göteborg. Arbetstillgången mycket god, bättre än under föregående kvartal. 

God tillgång på arbetskraft. 

Skomakeriyrket. 

Uppsala. Arbetstillgången god och sedan föregående kvartal förbättrad. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången mindre god; försämring; tillgången å arbetskraft 

normal. 
Kalmar . Ganska god arbetstillgång. 
Kar l sk rona . Inom fabriksskomakeriet var arbetstillgången i förhållande till 

årstiden medelgod, dock har arbetstiden oftast varit reducerad till 6 timmar pr dag. 
Inom handskomakeriet mycket dålig arbetstillgång. 
Malmö. Arbetstillgången normal. 
Häls ingborg . Vid skofabrikerna var arbetstillgången mycket god och bättre 

än nnder såväl årets föregående kvartal som motsvarande tid förra året. Ehuru en 
ganska väsentlig ökning af arbetspersonal ägt rum under kvartalet, har öfvertidsarbete 
likväl förekommit. Vid handsko- och reparationsverkstäderna var arbetstillgången me
delgod med normal tillgång på arbetskraft. 

http://herrskradderibranscb.cn
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Halmstad . Arbetstillgången knappast medelgod vid handtverkerierna; Tid sko-
fabrikerna däremot var arbetstillgängen fullt medelgod och bättre än förut under året. 
så att öfvertidsarbete i någon mån förekommit. 

Gäfle. God arbetstillgång. 
Sundsval l . Arbetstillgängen medelgod under oktober och november, men dålig 

under december. 

Handsk-, möss- och pälsvarufabrikationen. 

Stockholm. God arbetstillgång med någon förbättring sedan foregående kvartal; 
normal tillgång på arbetskraft. 

Malmö. Arbetstillgängen normal. 
Lund. God arbetstillgång. 
Häls ingborg . Arbetstillgängen medelgod och bättre än under samma tid före

gående år. Tillgänglig arbetskraft fullt upptagen. I)å lärlingar numera endast undan
tagsvis anställas, är tillgången på handskmakeriarbetare i nedgående. 

Annan beklädnadsindustri. 

Stockholm. Inom paraplytillverkningen god och jämn arbetstillgång. 

Läder-, hår- och gummivaruindustri. 

Stockholm. Inom borst- och penselfabrikationen dålig arbetstillgång; öfverflöd 
på arbetskraft. 

Kar l sk rona . Arbetstillgängen inom garfveriindnstrien god. 
Malmö. Inom gummiindustrien god arbetstillgång. 
Inom sadelmakare- och tapetserareyrket mindre god arbetstillgång. 
Vid garfverierna normal arbetstillgång. 
Lund. God arbetstillgång. 
Häls ingborg. Inom sadelmakeri- och reseffektbranschen mycket dålig arbets

tillgång, sämre än under såväl förra kvartalet som motsvarande tid 1908. Öfverflöd 
på arbetskraft. 

Inom tapetserareyrket medelgod arbetstillgång och något bättre än under närmast 
föregående kvartal, men sämre än under motsvarande tid 1908. Öfverflöd på arbets
kraft. 

Inom gummivarutillverkningen god arbetstillgång. Antalet sysselsatta arbetare 
större än under såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1908. 

Halmstad . Vid garfverierna jämn sysselsättning. 
Göteborg. Inom reseffektbranschen var arbetstillgången mycket god och bättre 

än under föregående kvartal; normal tillgång på arbetskraft. Inom garfveriyrket i 
Alingsås god arbetstillgång och bättre än under föregående kvartal. 

Gäfle. Läderfabrikationen hade god och förbättrad arbetstillgång med öfverflöd 
på arbetskraft. 

Sadelmakeriyrket hade medelgod arbetstillgång. 

Trävaruindustrien. 

Sågverk och brädgårdar. 

Norrköping . Mindre god arbetstillgång. 
Kar l skrona . Arbetstillgången mindre god. 
Lund. Arbetstillgången mindre god. 
Häls ingborg. Arbetstillgången dålig; öfverflöd på arbetskraft. 
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Halmstad . Vid bjälk- och brädgårdarna, där arbetstillgången var jämförelsevis 
god under september och början af oktober, har arbetsstyrkan till följd af bristande 
arbetstiilgång nnder kvartalet betydligt reducerats. Ställningen ungefär densamma som 
under sista kvartalet 1908. 

Göteborg. Inom trävarubranschen mycket god arbetstiilgång, bättre än under 
föregående kvartal. 

Inom grufvirkesindnstrien var arbetstillgången medelgod liksom nnder föregående 
kvartal; god tillgång på arbetskraft; reducerad arbetstid. 

Kar l s t ad . God arbetstiilgång, dock försämring mot slutet af kvartalet. 
Gäfle. God och oförändrad arbetstiilgång. 
Söderhamn. Arbetstillgången god och bättre än under föregående kvartal; nor

mal tillgång på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången god och bättre än under föregående kvartal; nor

mal tillgång på arbetskraft; öfvertidsarbete har i någon mån förekommit. 
Ge l l iva re . Arbetstillgången normal. 

Snickerier och annan träförädling. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god med förbättring sedan föregående kvartal; 
normal tillgång på arbetskraft: öfvertidsarbete har i någon mån förekommit. 

Norrköping . Vid snickerifabrikerna god arbetstiilgång med jämn tillgång på 
arbetskraft. 

Inom möbelindustrien mycket god arbetstiilgång med förbättring sedan föregående 
kvartal. Brist på dugliga arbetare. Öfvertidsarbete har förekommit. 

Jönköp ing . Inom snickeribranschen uppgifves arbetstillgången från en fabrik 
såsom mindre god, från en annan såsom dålig. Öfverflöd på arbetskraft. Orsaken till 
den försämrade arbetstillgången uppgifves vara det stora allmänna stilleståndet inom 
byggnadsverksamheten. 

Inom trätoifel- och takpappfabrikationen god arbetstiilgång liksom under före
gående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. Förhållandena ungefär desamma som under 
motsvarande tid föregående år. 

Kar l sk rona . Arbetstillgången god, bättre än under motsvarande tid förra året. 
Fortfarande god tillgång på arbetskraft inom fabrikssnickeriet. 

Inom tapetserareyrket alltjämt mycket god arbetstiilgång; arbetstiden var under 
oktober och november ökad med resp. 8 och 4 timmar i veckan. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mycket god, bättre än under föregående kvartal; 
tillgängen på arbetskraft normal. 

Malmö. Inom möbelindustrien normal arbetstiilgång. För maskin- och modell
snickare mindre god arbetstiilgång. 

Land. Inom möbelindustrien medelgod arbetstiilgång. Arbetslöshet har dock 
förekommit. 

Inom tunnbinderiyrket mindre god arbetstiilgång. 
Inom tapetserareyrket god arbetstiilgång. 
Hä l s ingborg . Vid snickerifabrikerna dålig arbetstiilgång. 
Inom möbelindustrien mindre god arbetstiilgång. Tillgången på arbetskraft större 

än behofvet. 
Inom tunnbinderiyrket var arbetstillgången medelgod och densamma som under 

föregående kvartal och motsvarande tid 1908. 
Inom korgmakeriyrket god arbetstiilgång. 
Ha lms tad . Möbelsnickerierna halva fortfarande mindre god arbetstiilgång; arbets

styrkan dock i det närmaste lika stor som under föregående kvartal. 
Vid byggnadssnickerierna ytterst ringa arbetstiilgång. 
Göteborg. Vid snickerifabrikerna var arbetstillgången tämligen god och bättre 

än under föregående kvartal och motsvarande tid 1908. 
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Gäfle. God och förbättrad arbetstillgång med öfverflöd pä arbetskraft. 
Söderhamn. Inom tapetserareyrket har arbetstillgangen varit god med normal 

tillgång pä arbetskraft. 
Sundsva l l . Arbetstillgangen inom möbeltillverkningen medelgod; öfverflöd på 

arbetskraft. Ställningen något sämre än nnder motsvarande kvartal 1908. 

Trämasse- och pappersindustri. 

Trämassefabriker och pappersbruk. 

N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång; öfverflöd pä arbetskraft. 
Sundsva l l . Arbetstillgangen god och något bättre än nnder föregfiende kvartal. 

Bokbinderiyrket. 

Uppsala . Arbetstillgangen god med förbättring sedan föregående kvartal. Öfver-
tidsarbete med 10 ä 15 timmar i veckan har nnder 6 veckors tid förekommit för ett 
30-tal arbetare. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgangen medelgod och bättre än nnder föregående kvar-
al. Öfverflöd på arbetskraft har förekommit. 

Malmö. Arbetstillgangen god. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgangen mycket god, delvis beroende därpå, att en del 

arbeten försenades genom storstrejken. Tillgången på arbetskraft var dock, öfver hufvud 
taget, tillräcklig. 

Ha lmstad . Tillgången å arbete god och ungefär densamma som nnder föregående 
kvartal, men mycket bättre än nnder samma tid förra året. 

Gäfle. Medelgod arbetstillgång. 
Sundsva l l . Arbetstillgangen god och bättre än nnder föregående kvartal; öfver-

tidsarbete har i någon mån förekommit. 

Tapetfabrikationen. 
N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång. 
Ka lmar . Dålig arbetstillgång; sämre än under föregående kvartal. 

Grafisk industri. 

S tockholm. Arbetstillgangen god med bestämd förbättring sedan föregående 
kvartal, dock jämväl nu något öfverflöd på arbetskraft. 

Uppsala . Arbetstillgangen synnerligen dålig och sämre än den varit på flera 
år. Öfverflöd på arbetskraft och i samband därmed arbetslöshet har i hög grad varit 
rådande. 

Nor rköp ing . Mycket god arbetstillgång å tryckerierna, dock öfverflöd på arbets
kraft. 

Jönköp ing . Arbetstillgangen betecknas såsom medelgod och ungefär lika gom 
under föregående kvartal och motsvarande tid 1908; normal tillgång på arbetskraft. 

K a l m a r . God arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgangen god. 
Lund. Dålig arbetstillgång med stor arbetslöshet. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgangen dålig och försämrad i jämförelse med närmast 

föregående kvartal. Af 153 organiserade arbetare i facket voro 17 arbetslösa på grund 
af bristande arbetstillgång med tillsammans 702 förlorade arbetsdagar. 

Ha lms t ad . Mycket god arbetstillgång vid boktryckerierna, bättre än förut under 
året." Öfvertidsarbete har i någon mån anlitats; normal tillgång på arbetskraft. 

Gäfle. Arbetstillgangen god, dock öfverflöd på arbetskraft. 
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Luleå. Arbetstillgången under kvartalet god och förbättrad: öfverftöd på arbets
kraft. 

Malmförädlingsindustrien. 

Häls ingborg . Vid Hälsingborgs kopparverk var arbetstillgången god och något 
bättre än under förra kvartalet. Arbetspersonalen utgjorde nnder oktober 284. under 
november 305 och under december 298 personer. 

Gäfle. Medelgod och under kvartalet förbättrad arbetstillgång med öfverflöd på 
arbetskraft. 

Luleå. Till följd af allmän lockout låg all tackjärnstillverkning nere tillslutet 
af november, då en af masugnarna påblåstes. 

Metallindustrien. 

Järn- och stålvarufabriker samt gjuterier. 

Stockholm. Inom fotogenköks- och lödlampstillverkningen mycket god arbets
tillgång. 

Inom tillverkningen af »Lux>-lampor god arbetstillgång. 
Inom dessa specialtillverkningar har förbättring inträdt sedan föregående kvartal. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången medelgod och något förbättrad; normal tillgång 

på arbetskraft. Arbetstiden har flerstädes börjat utsträckas till full arbetsvecka (56 
timmar). 

Inom Btålpressningsindustrien god och sedan föregående kvartal förbättrad arbets
tillgång. Öfverflöd på arbetskraft. 

Inom tillverkningen af skördemaskiner god arbetstillgång, dock öfverflöd på 
arbetskraft. 

Jönköping. Inom vapen-, velociped- och gjutjärnsfabrikationen har arbetstill
gången varit god och bättre än under föregående kvartal. 

Inom vågfabrikationen har arbetstillgången däremot varit mindre god, men något 
litet bättre än under föregående kvartal. Arbetstiden i väsentlig grad reducerad. 

Ka r l sk rona . Arbetstillgången i allmänhet dålig med öfverflöd på arbetskraft. 
Inom gjuteriindustrien var arbetstiden betydligt reducerad. Öfverflöd på arbets

kraft; arbetslöshet har, ehuru i mindre omfattning, förekommit. 
Vid lampfabrikationen var arbetstillgången medelgod. 
Från de olika emaljvaru- och galvaniseringsfabrikerna uppgifves såväl god som 

mindre god arbetstillgång. Öfverflöd på arbetskraft anmäles äfven från arbetsgifvare, 
som förut under längre tid uppgifvit knapp tillgång härpå. 

Malmö. Arbetstillgången mindre god, dock bättre än under föregående kvartal. 
Häls ingborg . Vid en fabrik med specialtillverkning af lås- och kassaskåp var 

arbetstillgången mindre god och försämrad sedan förra kvartalet. Arbetsstyrkan något 
reducerad äfvensom arbetstiden förkortad. 

Vid gjuterierna dålig arbetstillgång; arbetstiden reducerad till 8 timmar pr dag. 
Västerås . Mycket god arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvartal, 

dock öfverflöd på arbetskraft. 
Cräfle. Gjutericrna hade medelgod och förbättrad arbetstillgång med öfverflöd 

på arbetskraft. 

Smidesyrket. 
Esk i l s tuna . Arbetstillgången medelgod; normal tillgång på arbetskraft. 
Nor rköping . God arbetstillgång. 
Malmö. Tämligen jämn arbetstillgång. 
Häls ingborg . Arbetstillgången dålig och sämre än under såväl föregående kvar

tal som motsvarande tid 1908. Öfverflöd på arbetskraft. 
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Halmstad. Arbetstillgången knappast medelgod med försämring under de sista 
månaderna. Många arbetssökande. 

Falun. Arbetstillgången god. Öfvcrflöd på arbetskraft. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång med öfvcrflöd på arbetskraft. 

Bleck- och plåtslageriyrket. 

Uppsala . Arbetstillgången god och sedan föregående kvartal oförändrad. 
Norrköping . God arbetstillgång största delen af kvartalet. 
Kalmar. God arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
Kar l sk rona . Tillgången på arbete och arbetskraft normal. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god. 
Hä ls ingborg . Arbetstillgången dålig och sedan förra kvartalet försämrad. 

Arbetstiden inskränkt på grund af bristande arbetstillgång. Öfverflöd på arbetskraft. 
Ha lmstad . Under senare hälften af kvartalet har arbetstiden varit förkortad 

på grund af mindre god arbetstillgång. Ställningen ungefär densamma som under mot
svarande tid 1908. 

Göteborg. Arbetstillgången medelgod och bättre än under föregående kvartal 
och motsvarande tid 1908; god tillgång på arbetskraft. Arbetstiden har i någon min 
varit förkortad. 

Gäfle. God arbetstillgång. 

Annan metallindustri. 

Stockholm. Inom guldsmedsyrkct mycket god arbetstillgång med förbättring 
sedan föregående kvartal; normal tillgång på arbetskraft. Öfvertidsarljete har jämväl 
förekommit. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. 

Den mekaniska verkstadsindustrien. 

Stockholm. Mindre god arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Uppsala. Arbetstillgången god och sedan föregående kvartal oförändrad. 
Norrköping . Medelgod arbetstillgång. 
Kalmar . Dålig arbetstillgång dock någon förbättring sedan föregående kvartal. 

Öfverflöd på arbetskraft. 
Kr i s t i an s t ad . Arbetstillgången medelgod, bättre än under motsvarande tid före

gående år; öfverflöd på arbetskraft har förekommit. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god. 
Lund. Arbetstillgången dålig med öfverflöd på arbetskraft och reducerad ar

betstid. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgången dålig; öfverflöd på arbetskraft; arbetstiden fort

farande reducerad till 451/» timmar pr vecka. 
Ha lms tad . Arbetstillgången vid stadens gjuterier och mekaniska verkstäder har 

varit mindre god, hvarför såväl arbetsstyrkan som arbetstiden något minskats. För
sämringen beror till viss del på svårigheten att erhålla material. 

Göteborg. Inom den mck. verkstads- och skeppsbyggnadsindusurien var arbets
tillgången mindre god och ungefär densamma som under föregående kvartal; god till
gång på arbetskraft; arbetstiden reducerad. 

Kar l s t ad . Vid härvarando mek. verkstäder har arbetstillgången varit god. 
Falun. Arbetstillgången dålig inom maskintillverkningen; öfverflöd på arbets

kraft har förekommit. 
Inom den mekaniska verkstadsindustrien i öfrigt god arbetstillgång. 
Gäfle. Dålig arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
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Sundsval l . Arbetstillgången mindre god. Något Bfverflöd pä arbetskraft. För
hållandena i det hela något sämre än under samma tid 1908. 

Skeppsvarfven. 

Stockholm. Vid kungl. flottans varf fortfarande mycket god arbetstillgång, 
dock jämväl under detta kvartal öfrerflöd på arbetskraft. 

Vid de enskilda varfven däremot fortfarande dålig arbetstillgång; öfverflöd på 
arbetskraft. 

Häls ingborg. Under förra hälften af kvartalet var arbetstillgången mindre god 
och under senare hälften dålig; försämring i jämförelse med föregående kvartal och 
4:de kvartalet 1908, särskildt beträffande plåtslageriet. Förkortning af arbetstiden före
kom delvis. 

Från arbetarehåll betecknaB arbetstillgången inom järn- och metallindustrien öfver 
hufvud taget såsom mycket dålig med ovanligt stor arbetslöshet. 

Annan maskinindustri. 
Stockholm. Inom det elektromekaniska facket medelgod arbetstillgång; öfver

flöd pä arbetskraft. 
Malmö. Mindre god arbetstillgång inom den elektromekaniska branschen. 

Jord- och stenindustri. 

Stenhuggeribranschen. 

Kar l sk rona . Arbetstillgången god och under december ytterligare förbättrad 
på grund af ökad leverans till Tyskland. 

Malmö. Mindre god arbetstillgång. 
Häls ingborg . Arbetstillgången mindre god. 
Halmstad . Fortfarande fullt medelgod arbetstillgång. Ställningen anses bättre 

än förut, enär under kvartalet rätt stora beställningar influtit; normal tillgång på 
arbetskraft. 

Kakel- och lerkärlsindustrien. 

Uppsala. Arbetstillgången inom kakelindustrien dålig med försämring sedan 
föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. 

Nor rköping . Mindre god arbetstillgång. 
Ka lmar . Arbetstillgången inom kakelindustrien dålig; Bfverflöd på arbetskraft. 
Kar l skrona . Arbetstillgången inom kakelindustrien betydligt försämrad; ganska 

stort öfverflöd på arbetskraft. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången inom kakelindustrien god, tillgång på arbets

kraft normal. 
Göteborg. Inom lerkärlsindustrien är arbetstillgången fortfarande god liksom 

under såväl föregående kvartal som motsvarande kvartal 1908; normal tillgång på 
arbetskraft. 

Fa lun. Medelgod arbetstillgång inom kakelindustrien. 
Gäfle. Inom kakeltillverkningen dålig arbetstillgång. 
Inom lerkärlstillverkningen medelgod arbetstillgång. 

Tegelindustrien. 
K r i s t i a n s t a d . AibetBtillgången medelgod liksom under motsvarande tid före

gående år, men något bättre än under föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god. 
Häls ingborg . Arbetstillgången dålig; öfverflöd på arbetskraft. 
Gäfle. Mindre god arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
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Glasindustrien. 

Gäfle. God arbetstillgång med öfverflöd pä. arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal; normal till

gång på arbetskraft. 

Annan jord- och stenindustri. 
Stockholm. Inom murbrukstillverkningen mindre god arbetstillgång. 
Jönköping. Inom cementindustrien medelgod arbetstillgång och bättre än under 

föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. 
Malmö. Inom cementtillverkningen mindre god arbetstillgång. 
Hä ls ingborg . Vid cinders- och kalkfabriken dålig arbetstillgång med försäm

ring sedan förra kvartalet. Arbetstiden förkortad med 1 timme pr dag. Öfverflöd på 
arbetskraft. 

Kemisk-teknisk industri. 

Stockholm. Inom såp- och tvåltillverkningen god arbetstillgång med normal 
tillgång på arbetskraft. 

Inom sprängämnestillverkningen medelgod arbetstillgång med förbättring, sedan 
föregående kvartal. 

Norrköping. God arbetstillgång. 
Jönköping . Inom tändsticksfabrikationen god arbetstillgång liksom under före

gående kvartal. God tillgång på arbetskraft i synnerhet på manlig efter storstrej
kens slut. 

Malmö. Inom såp-, tvål- och ljustillverkningen normal arbetstillgång. 
Inom tändstickstillverkningen mindre god arbetstillgång. 
Inom gödningsämnestillverkningen mindre god arbetstillgång. 
Häls ingborg . Vid superfosfat- och svafvelsyrefabriken var arbetstillgången 

mindre god och sämre än under motsvarande tid 1908. Jämfördt med samma tid före
gående år är arbetsstyrkan afsevärdt förminskad. 

Gäfle. God arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsval l . Vid karbidfabriken har arbetet legat nere till följd af öfverpro-

duktion. 
Vid kloratfabriken var arbetstillgången god liksom under föregående kvartal, dock 

öfverflöd på arbetskraft. 

Byggnadsindustrien. 

Husbyggnadsarbete. 
Uppsala. Arbetstillgången, som under kvartalets förra del varit jämförelsevis 

god, har under den senare delen betydligt försämrats; öfverflöd har rådt på arbets
kraft. 

Esk i l s t una . Arbetstillgången god och förbättrad sedan föregående kvartal. 
Norrköping. Byggnadsverksamheten fortfarande obetydlig. I slutet af kvar

talet öfverflöd på arbetskraft i de flesta byggnadsfack, dock någon förbättring i jäm
förelse med fjärde kvartalet 1908. 

Kar l skrona . Arbetstillgången fortfarande mycket dålig, särskildt under december. 
Byggnadsträarbetarne hade dock under oktober ganska god tillgång på arbete. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången medelgod i början, men mindre god i slutet 

på kvartalet. 
Malmö. Inom samtliga fack var arbetstillgången mycket ringa. 
Lund. För byggnadssnickare medelgod, för murare och mureriarbetsmän där

emot dålig arbetstillgång. Inom sistnämnda fack har stor arbetslöshet förekommit. 
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Hä l s ingborg . Arbetstillgången för murare och mureriarbetsmän mindre god, 
dock bättre än nnder årets föregående kvartal hufvudsakligen på grund af det på
började kasembyggnadsarbetet; för byggnadssnickare och timmermän har däremot arbets-
tillgången försämrats och varit mycket dålig. Af murarefackföreningens c:a 225 med
lemmar voro 56 arbetslösa i sammanlagdt 4,368 arbetsdagar. Af träarbetarefackförening-
ens c:a 275 medlemmar voro under kvartalet 96 arbetslösa i 3,318 arbetsdagar. 

Halmstad. Byggnadsverksamheten har nnder största delen af kvartalet varit 
nästan nedlagd. De flesta byggnadsarbetarne ha varit arbetslösa En del hafva dock 
erhållit anställning å andra orter. 

Göteborg. Arbetstillgången mindre god och sedan föregående kvartal försämrad. 
Kar l s t ad . Byggnadsverksamheten har nnder kvartalet varit ganska liflig. 
Örebro. Arbetstillgången god för grof- och byggnadsarbetare, dock något öfver-

flöd på arbetskraft. 
Väs te rås . Arbetstillgången medelgod. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsva l l . Byggnadsverksamheten obetydlig. 
Malmberget . Byggnadsverksamheten liflig. 

Målning och glasmästerirörelse. 

Uppsala. Arbetstillgången dålig med försämring, särskildt under kvartalets 
senare del; öfverflöd på arbetskraft. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången medelgod och försämrad; öfverflöd på arbetskraft; 
någon förbättring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. 

Norrköping. Inom måleriyrket under största delen af kvartalet mindre god 
arbetstillgång. 

Kar l skrona . Dålig arbetstillgång. Stor arbetslöshet under kvartalets senare del. 
Malmö. Arbetstillgången mycket knapp. 
Häls ingborg . Arbetstillgången inom måleriyrket mycket dålig och sämre än 

under motsvarande tid 1908. Af målarefackföreningens c:a 115 medlemmar voro en 
stor del arbetslösa i sammanlagdt 7,567 arbetsdagar. 

Inom glasmästeriyrket mycket dålig arbetstillgång, betydligt sämre än under mot
svarande kvartal föregående år. Öfverflöd på arbetskraft. 

Halmstad . Inom måleriyrket var arbetstillgången tämligen god under förra 
hälften af kvartalet; vid slutet af kvartalet rådde däremot nästan fullständig arbets
brist. 

Göteborg. Inom måleriyrket var arbetstillgången mindre god liksom under före
gående kvartal; god tillgång på arbetskraft. 

Inom glasmästeri-, förgylleri- och guldlistarbetarefacket var arbetstillgången god 
och bättre än under föregående kvartal, dock god tillgång på arbetskraft. 

Gäfle. Medelgod arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsva l l . Arbetstillgången tämligen god, dock mindre god än under föregående 

kvartal. Ställningen i allmänhet något sämre än under samma tid 1908. 

Annan byggnadsindustri. 

Stockholm. Inom rörledningsbranschen medelgod arbetstillgång med normal till
gång på arbetskraft. 

Inom elektriska installationsverksamheten god arbetstillgång med förbättring såväl 
i jämförelse med föregående kvartal som motsvarande tid 1908. Delvis brist på arbets
kraft. 

Ka r l sk rona . Arbetstillgången dålig för grofarbetarne; öfverflöd på arbetskraft. 
Malmö. Vid stadens olika väg- och gatuarbeten var arbetstillgången täm

ligen jämn. 
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Lund. Större delen »f stadens grofarbetare hafva varit arbetslösa änder novem
ber och december. 

Hä l s ingborg . Inom rörläggarefacket mycket dålig arbetstillgång; arbetstiden 
betydligt inskränkt; öfverflöd på arbetskraft. 

Vid stadens arbeten var arbetstillgängen medelgod nnder förra delen af kvartalet, 
mindre god nnder den senare. Öfverflöd pä arbetskraft. 

Ett pågående vattenledningsarbete afslutades nnder november, hvangenom en del 
vid vattenverket sysselsatta grofarbetare blefvo arbetslösa. 

Kar l s t ad . God arbetstillgång för grofarbetare. 
Fa lun . Medelgod arbetstillgång inom grofarbetarefacket; öfverflöd på arbets

kraft; reducering af arbetstiden. Stadsfullmäktige anslogo under november månad 5,000 
kronor till arbetslöshetens afhjälpande. 

Gäfle. God tillgång på rörläggningsarbetc. 
Söderhamn. För grofarbetare medelgod arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsva l l . Vid stadens allmänna arbeten sysselsattes nnder oktober 62, under 

november 41 och under december 36 arbetare. Arbetsförhållandena öfver hufvud något 
sämre än under samma tid 1908. 

Belysning och vattenledning. 
Stockholm. Vid gas- och elektricitetsverken god arbetstillgång med till följd 

af årstiden förbättring sedan föregående kvartal. 
Malmö. Vid belysnings- och vattenverken jämn och god arbetstillgång. 
Häls ingborg. Arbetstillgängen vid stadens gas-, elektricitets- och vattenverk 

var den för årstiden normala. 
Göteborg. Vid gasverket normal arbetstillgång. 

Transportarbete. 

Norrköping. Medelgod arbetstillgång inom stufverifacket nnder största delen 
af kvartalet. 

Ka lmar . God arbetstillgång. 
K a r l s k r o n a . Vid hamnen var tillgångon på arbete under oktober dålig, men 

föibättrades se dermera. God tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Inom åkerirörelsen mindre god arbetstillgång. 
Vid hamnarbetet god arbetstillgång. 
För järnvägs- och spårvägspersonal jämn arbetstillgång. 
Hä l s ingborg . Inom åkerirörelsen medelgod arbetstillgång. 
Arbetstillgängen vid hamnarbetet god och bättre än under föregående kvartal. 
I allmänhet stort öfverflöd på arbetskraft till transportarbete. 
Ha lms tad . Arbetstillgången mycket god med afsevärd förbättring i jämförelse 

med 3;dje kvartalet. Åtskilligt öfvertidsarbete har förekommit. 
Göteborg. Inom åkerirörelsen god arbetstillgång och bättre än under föregående 

kvartal och motsvarande tid 1908; god tillgång på arbetskraft. 
Inom kolbärarefacket var arbetstillgängen tämligen god och bättre än under före

gående kvartal. 
Vid spårvägarna god arbetstillgång, dock sämre än under föregående kvartal. 
Bland de organiserade stufveriarbetarne var arbetstillgängen dålig och sämre än 

under föregående kvartal. Af fackföreningens 335 medlemmar voro 240 utan arbete på 
grund af deltagande i storstrejken. En del af dessa arbetare hafva dock bildat en för
ening för utförande af stufveriarbete. 

Inom fraktfarten mindre god arbetstillgång; ställningen i hufvudsak densamma 
som under såväl föregående kvartal som motsvarande kvartal 1908; god tillgång på 
arbetskraft. 

17—100060 
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Ka r l s t ad . God arbetstillgång. 
Gäfle. God och under kvartalet förbättrad arbetstillgång, dock öfverflöd på 

arbetskraft. 
Söderhamn. Arbetstillgången inom stufveribranschen god och bättre än under 

föregående kvartal. Tillgången på arbetskraft normal. Någon förkortning af arbets
tiden har dock förekommit. 

Sundsva l l . Arbetstillgången inom hamnarbetet ej fullt medelgod, dock bättre 
än under föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. Sjöfarten mindre liflig än under 
samma tid 1908. 

Luleå Arbetstillgången inom hamnarbetet mindre god och försämrad. 
Malmfältsbolaget har sysselsatt under oktober 180, under november 110 samt 

under december 72 arbetare. 
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Registrerade sjukkassors verksamhet år 1908. 
Den 31 december 1908 var antalet registrerade, i verksamhet 

varande, svenska sjukkassor 2,386, omfattande 585,888 medlemmar 
eller 108 proc. af folkmängden. Medeltalet medlemmar var för 
samtliga kassor 247 och hälften af alla räknade högst 100 medlemmar 
hvardera. 447,007 medlemmar eller 76-3 proc. af hela antalet voro 
män och 138,881 eller 23-7 proc. voro kvinnor. Flertalet kassor 
eller 58'8 proc. af samtliga räknade som medlemmar både män och 
kvinnor; 38-9 proc. omfattade uteslutande män samt 2-3 proc. ute
slutande kvinnor. Af kassorna var största delen — 2,213 eller 92"8 
proc. — sjuk- och begrafningskassor, hvilka icke endast lämna sjuk-
hjälp utan äfven vid medlems död betala en viss summa såsom 
begrafningshjälp, och lämnas dylik hjälp understundom äfven vid 
dödsfall inom medlems familj. Endast 171 kassor eller 7-2 proc. 
voro enbart sjukkassor. 

En öfversikt öfver de olika slagen af kassornas inkomster lämnas 
i följande tablå. 

Kassornas inkomster år 1908. 

Dessutom hafva medlemmarne direkt utan kassans förmedling 
erhållit ofta ganska betydande bidrag. Dessa halva utgjorts af 
kostnader för läkarevård och medicin, i regel bestridda af arbetsgif-
vare. Enligt hvad uppgifterna gifva vid handen, hafva dylika kost
nader uppgått till 255,544 kr. 27 öre. 

Kassornas utgifter framgå af följande tablå. 
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Kassornas utgifter år 1908. 

Inom samtliga kassor uppgingo utgifterna för de tre första debet-
posterna, innefattande af kassorna utbetalta understöd, till 87"9 
proc. af totalsumman, medan för förvaltningskostnader och »öfriga 
utgifter» motsvarande procenttal voro resp. 10-0 och 2-1. 

Sjukkassornas behållna tillgångar vid årets slut uppgingo till 
den högst betydande summan af 11,189,148 kr. 8 öre. Af denna 
summa förfogade städernas kassor öfver 7,089,122 kr. 77 öre och 
landsbygdens öfver 4,100,025 kr. 31 öre. Större delen af tillgångarna 
(75 proc.) var placerad i banker. Om det behållna kapitalet för
delas pr medlem, erhålles följande resultat: 

Om hansyn tages endast till de sjukdomsfall, vid hvilka kon
tant sjukhjälp utgått till de sjuka från kassorna, samt endast de 
sjukdagar, för hvilka understöd erhållits, redovisades i 1908 års 
uppgifter 166,659 sjukdomsfall, hvilka fördelade sig på följande sätti 

A n t a l s j u k d o m s f a l l . 
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Beträffande sjukdomsfrekvensen bland män och kvinnor samt i 
städer och å landsbygden utvisa siffrorna följande: 

Jämföras dessa siffror för hela riket med dem för åren 1901 — 
1907, finner man, att sjukdomsfrekvensen under hela perioden varit 
konstant lägre för kvinnor än för män, ett förhållande, som ägt full
komlig motsvarighet i andra länder. 

För Sverige meddelas följande siffror: 

De i 1908 års uppgifter redovisade sjukdomsfallen omfattade 
3,601,285 sjukdagar, för hvilka-sjukhjälp utgått. Dessa sjukdagar 
fördelade sig på följande sätt för män och kvinnor samt för städer 
och landsbygd: 

Fördelas siffrorna på de särskilda medlemmarne, erhållas föl
jande resultat: 
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I likhet med hvad under åren 1901—1907 varit fallet, visa 
dessa siffror för 1908 för hela riket en ungefärlig öfverensstämmelse 
mellan antalet understödsdagar för män och för kvinnor. Annor
lunda blir likväl förhållandet, om med ledning af ofvan anförda 
siffror antalet understödsdagar på hvarje sjukdomsfall beräknas för 
män och kvinnor hvar för sig. En dylik tablå visas här nedan, 
hvarvid siffrorna för hela riket för perioden 1901—1907 till jäm
förelse äfven meddelas: 

Sjukdagar pr sjukdomsfall 
för män och kvinnor. 

De siffror, som angifva den genomsnittliga varaktigheten af ett 
sjukdomsfall, d. v. s. den tid däraf, under hvilken understöd af 
kassan lämnas, ådagalägga, att antalet understödsdagar var relativt 
större för kvinnorna. Det visar sig således, att deras sjukdomar 
torde förlöpa långsammare än männens, en iakttagelse, som äfven 
utländsk statistik bekräftat. 

För att slutligen visa, huru stort understöd, som utbetalas vid 
sjukdomsfall, meddelas följande siffror: 
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Arbetspris på landsbygden i Sverige år 1908. 
(Efter Bidrag till Sveriges officiella statistik: Hushållningssällskapens berättelser, 1908.) 

Arbetsprisen vid jordbruksnäringen hafva under senare år fluk
tuerat, men i det hela befunnit sig i stigning. Perioderna 1865—69, 
1877—79 och 1885—87 beteckna sänkning, perioderna 1870—76, 1880 
—84 samt slutligen den period, som började med år 1888 och ännu 
fortfar, beteckna höjning af dessa pris; dessa perioder omfatta till
hopa 11 år af fallande mot 33 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 1908 varit i stigande sedan 21 år tillbaka. 
Aren 1901 och 1902, särskildt det förstnämnda, voro prisen visser
ligen vacklande, så att antagas kunde, att en ny period med sjun
kande pris skulle ingå, men detta bl ef år 1903 icke händelsen, utan 
stegringen fortsatte under detta och de följande åren. 

Af ofvanstående procenttal framgår, att den sedan 1887 fort
gående prishöjningen varit sällsynt snabb, särskildt under de senaste 
åren med undantag dock för år 1908, då densamma i väsentlig mån 
afmattats. För kvinnliga tjänstehjon i husbondes kost har på 21 
år årslönen mer än tredubblats och för manliga mer än fördubblats. 
Stegringen har förut varit ojämförligt större bland de mera rörliga 
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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 de sista två åren framträdande skillnad 
i stegring beträffande lagstadda och icke lagstadda arbetare, något 
som torde vara uttryck för arbetsgifvarnes inom jordbruket sträf-
van efter samt arbetarnes motvillighet mot årsanställning enligt 
legostadgan. 

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

1) Jfr >Meddel.» 1904, s. 23 ff. och g. 189 f.; 1905, s. 40 f.: 1906, s. 194 f.; 1907, 
s. 186 f.; 1908, s. 112 f.; 1909, s. 1B2 ff. 
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Det norska lagförslaget om medling och skiljedom 
i arbetstvister m. m. 

I. Historik. 

Frågan om arbetstvisters lösning utan tillgripande af öppen kon
flikt är i Norge lika gammal som fackföreningsrörelsen. Vid en 
skandinavisk arbetarekongress i Göteborg 1886 uttalade sig sålunda 
de norska delegerade för upprättandet af fackliga skiljedomstolar, 
och vid en liknande kongress två år senare i Köpenhamn deltogo 
norrmän i ett uttalande om inrättandet af arbetskamrar, hvilka 
inom sig skulle utse skiljenämnder att afdöma tvister mellan arbets-
gifvare och arbetare. Åfven vid arbetaremöten, som under 1890-
talet höllos i Norge, dryftades samma spörsmål. Detta blef ock upp
taget på programmet för »Arbeidernes faglige landsorganisation», stif
tad år 1899. En inom Landsorganisationen tillsatt kommitté utar
betade 1901 ett förslag till förliknings- och skiljenämnder, till hvil-
ket flertalet fackföreningar på anmodan gaf sin anslutning. 

Emellertid sköts detta förslag tills vidare åsido, emedan Norsk 
arbeidsgiverforening 1901 hänvände sig till Landsorganisationen med 
förslag om samarbete för uppgörande af regler för frivilliga för
liknings- och skiljenämnder. Ett gemensamt utskott blef nu tillsatt, 
och dess förslag antogs på hösten 1902 af vederbörande huvudorga
nisationer. Enligt dessa regler skulle i hvarje konflikt mellan med
lemmar af hufvudorganisationerna försök göras' att slita tvisten ge
nom medling eller skiljedom. Ledde medlingen icke till förlikning, 
skulle skiljenämnd tillsättas på ena partens begäran, försåvidt tvisten 
rörde sig om gällande aftal; eljest erfordrades bägge parters sam
tycke för skiljedom. I förliknings- och skiljenämnderna fungerade 
representanter för resp. organisationer, hvarjämte skiljenämnden hade 
till opartisk ordförande en juridiskt bildad person, vald af de öfriga 
bisittarne och i händelse af lika röstetal utsedd af vederbörande rege
ringsdepartement. 

Denna öfverenskommelse var emellertid i åtskilliga punkter brist
fälligt affattad och gaf anledning till olika tolkningar; också blef 
den af Landsorganisationens sekretariat uppsagd i ändamål att få 
en revision till stånd. Förhandlingar om ny öfverenskommelse blefvo 
sedermera icke inledda, utan har man i stället på de senare åren 
låtit bestämmelser om medling och skiljedom inflyta i kollektivafta-
len. Numera torde det ock vara regeln, att tvister om gällande af-
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tals tolkning hänskjutas till afgörande af skiljenämnd. Någon gång 
har äfven, liksom i Sverige, förekommit, att parterna enats om in
tressekonflikters ställande under skiljedom.1 

Ungefär samtidigt som Landsorganisationen gick i författning 
om utarbetande af regler för arbetstvisters biläggande, lät justitie
departementet verkställa en utredning i ämnet, hvarur framgick ett 
lagförslag, som förelades 1902—1903 års storting. Detta förslag inne
höll bestämmelser till skydd för föreningsrätten, om registrering af 
fackföreningar och arbetsgivareorganisationer, om obligatorisk med
ling i arbetstvister genom kommunala nämnder samt om skiljedom 
för de fall, då bägge parter voro därom ense. På yrkande från ar
betarehåll blef af vederbörande utskott tillagdt, att i tvister rörande 
brott mot gällande aftal skiljenämnd skulle tillsättas på endera par
tens begäran. Såväl i odelstinget som lagtinget blef detta utskotts
betänkande bifallet, hvad gäller bestämmelserna om medling och 
skiljedom, men föll på oenighet i fråga om stadganden till skydd för 
föreningsrätten och arbetets frihet. 

Ar 1906 upptog handelsdepartementet spörsmålet om medling i 
arbetstvister till ny behandling och öfversände ett lagförslag till 
resp. arbetsgifvare- och arbetareorganisationer. Emellertid innehöll 
icke detta utkast åtskilliga viktiga punkter af det föregående rege
ringsförslaget, såsom bestämmelser om fackföreningars registrering 
och skiljedom. Denna brist påpekades ock i organisationernas svars-
skrifvelser, som bägge uttalade sig för obligatorisk skiljedom i rätts
tvister. Emellertid synes skiljedomstanken vid denna tid ännu icke 
hafva tillvunnit sig någon allmännare anslutning på arbetsgifvare-
håll. På Norsk arbeidsgiverforenings kongress i Trondhjem i augusti 
1907 gjordes nämligen det uttalandet, a t t »lag om obligatorisk med
ling och skiljedom i arbetstvister tills vidare icke vore önskvärd, i 
det att dylika tvister ansågos bäst kunna lösas på frivillighetens väg». 

Den då pågående omfattande konflikten inom pappers- och cel
lulosaindustrien hade emellertid på annat håll öppnat blicken för 
nödvändigheten af ett auktoritativt inskridande i arbetstvister. Den 
10 juni 1907 framlade dåvarande stortingsrepresentanten Castberg 
förslag, att regeringen skulle verkställa utredning i frågan om obli
gatorisk skiljedom i arbetstvister. Detta förslag blef af stortinget 
enhälligt antaget. Med anledning häraf nedsattes en k. kommitté i 
juni 1908, bland hvars fem medlemmar voro ordföranden i Lands
organisationen och en styrelseledamot i Norsk arbeidsgiverforening; 
ordförande var advokaten O. Soln0rdal. Denna kommitté har den 20 
november 1909 afgifvit ett betänkande, innefattande förslag till lag 
om medling och skiljedom i arbetstvister och åtföljdt af värdefulla 
bilagor rörande norska arbetsgifvare- och arbetareorganisationer, kol-

1 Jfr Arbetsstatistik E: 2, s. 52. 
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lektivaftaléns begrepp och rättsverkningar samt utländsk lagstift
ning om arbetstvisters biläggande och därmed sammanhängande 
frågor. 

II. Förslagets allmänna bestämmelser. 

Kap. I af förslaget innehåller de allmänna grunderna för lagen, 
dess giltighetsområde, bestämmelser om fackorganisationers regis
trering, om kollektivaftals genomförande och upprätthållande, om ut
träde ur organisation samt om arbetstvister och arbetsinställelser. 

Först definieras begreppen fackförening, arbetsgivareförening, 
arbetare, arbetsgifvare, strejk och lockout. Anmärkningsvärdt är, 
att man under det sistnämnda begreppet äfven hänfört de s. k. mas
ke rade lockouter , vid hvilka arbetsgifvaren, någon tid efter det 
att från motparten framställning beträffande arbetsvillkoren gjorts, 
äfskedar arbetare och intager nya i deras ställe i syfte att genom-
drifva sina egna villkor. 

Från lagens tillämplighetsområde äro uttryckligen undantagna 
dels fackföreningar, som icke räkna mer än 10 arbetare, och dels »of
fentliga tjänstemän» d. v. s. sådana personer, som utöfva någon of
fentlig myndighet, samt personer, som äro tillförsäkrade pension 
genom medlemskap af allmän pensionsinrättning. Genom den sista 
bestämmelsen har man velat utesluta arbetare, som innehafva någon 
fastare anställning i statens eller kommunens tjänst, från lagens 
stadganden äfvensom öfverhufvud taget från strejkrätt. Principiellt 
häfdas den ståndpunkten, att statliga och kommunala arbeten äro 
af helt annan karaktär än privata,' hvilkas syfte är och bör vara 
beredande af största möjliga vinst åt företagaren. Staten är öfver-
ordnad den privata verksamheten, och, om den organiserar särskilda 
institutioner för utjämnande af tvister enskilde emellan, följer där-
af ingalunda, a t t den bör underställa sig sina egna organ och låta 
sin handlings- och beslutandefrihet inskränkas i samma utsträck
ning som de enskildes. Tänkas kan äfven, att reglering genom 
medlings- och skiljenämnder af statliga och kommunala tjänste
mäns arbetsförhållanden skulle inkräkta på stortingets och andra 
myndigheters r ä t t a t t bev i l j a ans lag . Arbetslönerna utgöra 
nämligen en väsentlig, ja den väsentligaste posten i statens och 
kommunernas budgeter, och att öiverlämna deras fastställande till 
en skiljedomsinstitution vore i vissa fall detsamma som att till 
denna öfverlåta uppgörandet af millionbudgeter för flera år framåt. 
Slutligen skulle ett indragande af här ifrågavarande funktionärer 
under lagens bestämmelser innebära ett erkännande af deras s t re jk
r ä t t , hvilket för kommittén varit en anledning att icke förorda ett 
dylikt stadgande. 
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Däremot anser kommittén, att strejkrätt bör tillkomma de mer 
tillfälligt anställda arbetarne i statens och kommunens tjänst, hvilka 
i allt väsentligt äro lika ställda med arbetare i enskild tjänst. I 
många fall måste gifvetvis gränsen mellan fast och tillfälligt anställda 
arbetare blifva något flytande, men anser kommittén, att den om
ständigheten, om personen ifråga är medlem af offentlig pensionskassa 
eller icke, praktiskt taget utgör ett giltigt kriterium på arten af hans 
anställning. 

I fråga om fackföreningars och arbetsgivareföreningars regis
trering stadgas, att inom 30 dagar efter lagens ikraftträdande hvarje 
dylik organisation skall ingifva anmälan till >arbetsrådets»x) kontor. 
Denna anmälan skall innehålla uppgift om organisationens samt sty
relsens namn och adress, hvarjämte skola aflämnas sådana upplys
ningar, som arbetsrådet på bemyndigande anser sig böra kräfva. 

Några särskilda rättsliga förpliktelser eller befogenheter har kom
mittén icke velat knyta till registreringen, lika litet som den;velat 
göra lagens rättsverkan beroende af registrering. Kommittén anser 
nämligen, att underlåtenhet att anmäla till registret icke bör med
föra möjlighet att utan vidare etablera arbetsinställelse, liksom ej 
heller af samma anledning organisation bör förvägras att vid behof 
anlita de i lagen föreskrifna medlingsinstituten. Det förnämsta skäl, 
som anförts för registrering med rättslig verkan, nämligen förlänan
det af befogenhet såsom juridisk person, föreligger icke i Norge, 
emedan därstädes fackföreningarna redan åtnjuta rättssubjektivitet 
d. v. s. äga förmåga att förvärfva rättigheter och ikläda sig skyl
digheter samt inför domstol och annan myndighet söka, kära och svara. 

Beträffande kollektivaftal mellan fackförening å ena sidan och ar
betsgivareförening eller en eller flera enskilda arbetsgifvare å den 
andra föreslås, att dylikt aftal skall vara bindande för hvarje af-
delning och hvarje medlem af de organisationer, hvilka omfattas af 
kollektivaftalet, försåvidt icke däri är stipuleradt något undantag i 
detta hänseende. I a rbe t sa f t a l mellan arbetsgifvare och arbetare, 
som bägge äro bundna af kollektivaftal, kunna icke med rättslig 
verkan intagas bestämmelser, som stå i strid mot kollektivaftalet. 
Kollektivaftalen förblifva gällande äfven efter den aftalade giltig
hetstidens utgång, till dess uppsägning från endera sidan sker. Kraf 
på förändring i bestående kollektivaftal kan resas af endera parten 
efter 3 års förlopp, försåvidt icke ett kortare eller längre tidsrum 
för aftalets giltighet är stipuleradt. 

1) Arbetsr&det är enligt lag af den 10 sept. 1909 en rådgifrande myndighet un
der vederbörande statsdepartement i frågor rörande inspektion af arbetsställen. 
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Härmed är uttryckligen fastslaget, att de aftal, som ingås af 
parterna i strid med den kollektiva öfverenskommelsen, icke äga nå
gon som helst bindande kraft; (liknande bestämmelser finnas ock i 
flera utländska lagförslag). Vidare förlängas kollektivaftalen auto
matiskt, om icke från någondera sidan uppsägning sker. Någon maximi
tid är icke utsatt för de kollektiva aftalens giltighet, såsom exem
pelvis stipulerats i de australiska lagarne, men äger hvardera sidan 
att uppsäga öfverenskommelsen efter 3 års förlopp, försåvidt icke 
annorlunda är aftaladt. Enligt särskild bestämmelse äro icke blott 
de skiljedomar, som afkunnas i öfverensstämmelse med denna lag, 
utan hvarje utslag af skiljenämnd öfverhufvud att anse såsom kol-
lektivaftal med därur härflytande rättsliga verkningar. 

Medlem af organisation eller underafdelning af dylik får icke 
utträda förrän efter 3 månader förut skedd anmälan, hvarje sam
manslutning dock obetaget att enligt gällande statuter utesluta med
lemmar eller underafdelningar; detsamma gäller om upplösning af 
förening, som är ansluten till annan organisation. Medlemmar eller 
afdelningar, som uteslutits eller utträdt, och medlemmar af uteslu
ten, utträdd eller upplöst förening äro skyldiga att ställa sig till 
efterrättelse kollektivaftal eller annan bindande öfverenskommelse, 
som afslutits före utträdet. 

Vidkommande tvister om spörsmål, som afhandlas i kollektiv
aftalen, d. v. s. om aftalens tolkning eller tillämpning stadgas, att 
dessa skola handläggas af i lagen stadgade förliknings- och skilje
nämnder samt icke utan bägge parters skriftliga samtycke kunna 
dragas inför vanlig domstol. Likaså skola tvister, som uppstå af 
annan anledning och röra arbetslön, arbetsvillkor eller arbetsförhål
landen, af endera parten kunna hänskjutas till förliknings- och skilje
nämnderna. Enligt kommittémajoritetens förslag kunna icke blott 
vanliga r ä t t s t v i s t e r utan äfven i n t r e s s e t v i s t e r ställas under 
skiljedom, hvarvid dock är att märka, att i intressetvister för ut
slag med bindande kraft erfordras enhällighet inom skiljenämnden 
(§ 23). 

De rättstvister, hvarom här är fråga, gälla själffallet icke en
skilda arbetares mot arbetsgifvaren riktade kraf, som ej äga sam
band med det kollektiva aftalet och som blifva föremål för vanlig 
domstols pröfning. Är åter den enskilda arbetarens kraf grundadt 
på en olika tolkning af kollektivaftalet, och understödes detsamma af 
organisationen, föreligger sådan rättstvist, som bör behandlas af de i 
lagförslaget omnämnda förliknings- och skiljenämnderna. Et t dylikt 
kraf kan sålunda afse en individuell arbetare, men icke desto mindre 
äga ett sådant samband med den kollektiva öfverenskommelsen, att 
förliknings- eller skiljenämnd är att anse såsom rätt forum. 
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I fråga om intressetvisternas behandling hafva skilda meningar 
rådt inom kommittén. Majoriteten föreslår, såsom nämndt, att in
tressekonflikterna, försåvidt de icke lösas inför förlikningsnämnderna, 
skola hänskjutas till skiljenämnd, men att denna endast skall kunna 
fälla utslag, om bisittarne äro eniga eller om parterna på förhand 
utfäst sig att efterkomma domslutet. I annat fall afgifves ett moti-
veradt förslag till tvistens lösning. Minoriteten, bestående af arbets-
gifvarnes och arbetarnes tvenne speciella representanter, föreslår där
emot, att intressetvister endast med bägge parters samtycke skola 
kunna ställas under skiljedom, för hvilken blott kräfves enkel ma
joritet inom nämnden. 

Kommitténs majoritet har sålunda visserligen gått längre än 
minoriteten, men ingalunda tagit steget ut till obligatorisk skilje
dom. För ett utslag med bindande kraft inom skiljenämnden er
fordras ju enhälligt beslut och förutsattes alltså, att parterna genom 
sina representanter i nämnden äro villiga att ingå förlikning, 
hvarför ett egentligt skiljedomsförfarande ej kan sägas aga rum 
i intressetvister. Med hänsyn till graden af tvång torde ock mi
noritetens förslag vara lika genomgripande, genom hvilket erfor
dras bägge parters samtycke för intressekonflikters ställande un
der skiljedom i detta ords egentliga bemärkelse d. v. s. ett utslag 
af närand med rätt att fatta majoritetsbeslut. Majoriteten har sna
rast tänkt sig skiljenämnden såsom ett slags »kompromissinstitution» 
och såsom en instans att afdöma de ofta obetydliga återstående tviste
frågor, som ej kunnat lösas genom förhandling parterna emellan eller 
inför förlikningsnämnden. Särskildt då smärre tvister uppblåsas till 
vidtomfattande »principfrågor», anser kommittén, att skiljenämndens 
inskridande bör blifva af betydelse, enär parterna icke behöfva känna 
sig för framtiden bundna af ett dess uttalande, hvilket ju heller icke 
i intressekonflikter, hvarom här är fråga, kan antaga karaktären af 
prejudikat. Vid dylika konflikter fungerar nämligen skiljenämnden 
icke såsom en egentlig domstol, hvilken har att afgöra, hvad som är 
rätt eller icke rätt, utan snarare som en administrativ myndighet, 
hvilken ur rent praktiska synpunkter fastställer, hvad som är rim
ligt, billigt och ändamålsenligt. 

Kommittén har förebragt en utförlig motivering för sitt förslag 
i denna del. En lag om obligatorisk medling endast, såsom den ka
nadensiska af år 1907 skulle enligt kommitténs åsikt vara täm
ligen ineffektiv; om parterna öfverhufvud taget äro villiga för 
uppgörelse, afslå de icke gärna ett frivilligt medlingsanbud. Den ka
nadensiska lagen, hvars förträffliga verkan för öfrigt vitsordas i betän
kandet, afser endast näringsgrenar af samhällsviktig art, där ett in
skridande från den offentliga myndigheten har en större moralisk 
verkan och där den allmänna opinionens tryck måste göra sig mera 
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gällande. Kommittén har därför ansett sig böra gå vidare på den 
offentliga medlingens väg och föreslår för rättstvister obligatorisk 
skiljedom, för intressetvister villkorlig skiljedom. Ovillkorlig obli
gatorisk skiljedom äfven för de senare tvisterna — såsom föreskrif-
ves i vissa australiska stater och på Nya Zeeland — anser kommit
tén icke genomförbar af flera olika skäl, bland annat det, att en dy
lik dömande makt skulle kunna utnyttjas i partipolitiskt intresse. 
För öfrigt förutsätter denna anordning en detaljerad reglering af 
löne- och arbetsförhållandena, som ligger helt utanför statsmyndig
hetens kompetens. 

Den utväg, som kommittén föreslår — skiljedom med bindande 
kraft i händelse af enighet inom nämnden — anser den själf inga
lunda ofelbar. Där divergenserna parterna emellan äro mera bety
dande, torde knappt kunna förväntas, att bisittarne i skiljenämnden 
kunna enas om någon gemensam linje. Kommittén sätter emellertid 
sin lit till, att tvistefrågan skall blifva föremål för en omsorgsfullare 
pröfning i förlikningsnämnden, då parterna äro medvetna om, att 
ärendet går vidare till skiljenämnden, och eventuellt afdömes genom 
ett bindande utslag. Om också icke förlikning kommer till stånd i 
första instans, bör likväl en utjämning i åtskilliga punkter hafva 
ägt rum och den första upphetsningen hafva lagt sig under ärendets 
behandling, så att en lugn och saklig pröfning i skiljenämnden kan 
ske. Under sådana omständigheter ter sig måhända rätt ofta en kom
promiss förmånligare för parterna än en öppen konflikt med oviss 
utgång. 

I fråga om arbetsinställelse stadgas ovillkorligt förbud mot dy
lika i rättstvister. I intressetvister får arbetsinställelse icke etable
ras, förrän skiljenämnden slutbehandlat ärendet utan att fälla bin
dande utslag. Därest kollektivaftal eller annan för parterna bindande 
öfverenskommelse är gällande, måste dock dess utlöpningstid af-
vaktas, innan krigstillståndet inträder, och i annat fall måste mot
parten minst. 2 dygn i förväg delgifvas beslutet om arbetsinställelse. 
För brott mot dessa bestämmelser stadgas böter, som för arbetsgifvares 
vidkommande vid upprepad förseelse kunna uppgå till 50,000 kronor. 
Böter äro ock stadgade för styrelsemedlem i fackförening eller 
arbetsgivareorganisation, som medverkar till eller understöder en 
straffbar arbetsnedläggelse genom utbetalande af organisationens me
del eller som icke efter förmåga söker hindra dylik arbetsinställelse. 

Tvenne af kommitténs medlemmar, däribland ordföranden, hafva 
velat inskränka de tillåtna arbetsinställelserna att endast omfatta 
direkt intresserade parter genom förbud mot s. k. sympatistrejker och 
sympatilockouter. Med afseende å dessa konflikters samhällsskadliga 
verkningar synas samtliga kommittéledamöter vara ense. Men ma-
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joriteten anser sig både af formella och reella skäl förhindrad att 
stipulera förbud mot dylika tvångsmedel. Enligt dess uppfattning 
står denna fråga icke i något nödvändigt samband med spörsmålet 
om medling och skiljedom i arbetstvister, ja är i själfva verket 
alldeles skild därifrån och faller följaktligen utom kommitténs 
uppdrag. Verkan af ett dylikt förbud på resp. organisationernas 
ställning i lönestriden är synnerligen svår att öfverskåda och 
måste väcka stora betänkligheter. Det ifrågasattes t. o. m., om icke 
en anordning med ovillkorlig obligatorisk skiljedom vore att före
draga framför ett förbud mot sympatistrejk och sympatilockout. Af 
rent principiella skäl ställer sig också majoriteten afvisande mot tan
ken på att genom åtgärder af uteslutande negativ art begränsa strejk-
och lockouträtten. Endast sådana inskränkningar, som äro en nöd
vändig följd af kommitténs förslag om medling och skiljedom, böra 
enligt majoritetens mening vidtagas. 

Det kan, också tänkas, att ett förbud mot rena sympatistrider 
skulle kunna motverka lagens syften i öfrigt. För att enligt lagen 
möjliggöra en omfattande strid skulle nämligen organisationerna nöd
gas framkalla lönetvister på ett flertal arbetsplatser och kräfva sam
tidig uppgörelse i dessa. Slutligen kan befaras, att blotta medve
tandet om, att utvidgning af en lokal tvist är utesluten, skall verka 
hinderligt för ernående af uppgörelse, medan under nuvarande för
hållanden fruktan för indragandet af icke direkt intresserade i stri
den verkar afskräckande och nedstämmer stridslystnaden. 

III. Förlikningsnämnder. 

I kap. I I af lagförslaget afhandlas förlikningsnämndernas (mseg-
lingsraadenes) sammansättning och verksamhet. I detta hänseende 
föreskrifves, att riket indelas i minst fyra förlikningsdistrikt, hvart 
med en förlikningsnämnd af tre medlemmar. Ordföranden i nämn
den utses af konungen för trenne år i sänder, de öfriga bisittarne till
kallas däremot af ordföranden vid hvarje särskildt ärendes behand
ling från en stående nämnd af representanter för parterna. Förlik
ningsdistrikten uppdelas i minst tvenne kretsar, och i hvarje krets 
väljes dylik nämnd af respektive organisationer å orten; antalet re
presentanter för hvardera parten fastställes af arbetsrådet efter in-
hämtadt utlåtande af huvudorganisationerna. Med bägge parters 
samtycke kunna tvister om tolkning och tillämpning af gällande af-
tal handläggas af ordföranden ensam utan bisittares tillkallande. 
Valen af bisittare förrättas för en tid af trenne år; enligt särskild 
bestämmelse äro medlemmar af fackföreningar och arbetsgivareföre
ningar äfvensom fast anställda funktionärer hos medlemmar af ar
betsgivareföreningar skyldiga att mottaga val. 

18—100060 
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Förlikningsnämnderna skola handlägga såväl rätts- som intresse
tvister, hvilka af någon part hänskjutas till desamma. I rättstvister 
äro såsom parter att betrakta icke blott organisationer, som under
tecknat kollektiva öfverenskommelser eller direkt berörts af enligt-
lagens föreskrifter meddelad skiljedom, utan jämväl organisation eller 
enskild arbetsgifvare, som på annat sätt är bunden af öfverenskom-
melse eller utslag. Anmälan om tvisten inför förlikningsnämnden 
göres skriftligen och skall innehålla en redogörelse för de framställda 
krafven och tvistens tidigare förlopp. 

Sedan dylik anmälan inkommit till ordföranden i vederbörande 
förlikningsdistrikt, utser denne skyndsammast bisittare i nämnden 
och inkallar parterna för denna. Uteblifver någon af parterna, skall 
nämnden de t ta o a k t a d t på begäran fatta beslut i tvistefrågan, som 
blifver bindande för parterna, om icke detsamma inom viss tid öfver-
klagas hos skiljenämnden. En minoritet inom kommittén har icke 
velat stadga skyldighet för nämnden att träffa afgörande vid ena 
partens frånvaro, hvaremot majoriteten befarar, det möjligheten un
derlåta att fatta beslut kunde leda till en praxis, hvarigenom tvis
ter drogos inför skiljenämnden utan att hafva varit föremål för med
lingsförsök i första instans. 

Det är förlikningsnämndens uppgift att »efter förmåga söka få 
parterna att enas om en billig och rimlig lösning af tvisten». För 
att åvägabringa erforderliga upplysningar är nämnden berättigad att 
inkalla och afhöra, dock icke under edlig förpliktelse, vittnen och 
sakkunniga samt att å ort och ställe företaga undersökningar af ar
betsplatser, arbetsmaskiner, arbetsmetoder o. s. v. I fråga om yrkes
hemligheter kunna på endera partens begäran nämndens ledamöter 
åläggas tystnadsplikt. Förhandlingarna skola drifvas med största 
möjliga skyndsamhet, så att de under vanliga förhållanden äro af-
slutade efter 8 dagar och i hvarje fall inom 14 dagar, efter hvilken 
tid i händelse af bristande öfverenskommelse medlingen är att be
trakta såsom strandad, försåvidt icke bägge parter och nämnden 
äro eniga om dess fortsättande. 

Uppnås icke förlikning inför nämnden, skall denna, om bisittarne 
äro eniga, afgifva ett motiveradt förslag till lösning af tvisten, hvari 
jämväl angifves tiden för den föreslagna öfverenskommelsens giltig
het. Detta förslag meddelas parterna och blir bindande för dessa, 
med mindre de inom 14 dagar förklara sig icke vilja antaga det
samma. Man har genom denna föreskrift velat framtvinga en grund
ligare pröfning i nämnden, hvars utlåtande blir tillgängligt för offent
lig kritik och därigenom äfven kan öfva ett visst tryck på parter
nas handlingssätt. 

Bland öfriga stadganden rörande förlikningsnämnden må här en
dast anföras, att från den tidpunkt, då tvist anmälts för förliknings-
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nämnden, och till dess ärendet blifvit slutbehandladt, gällande kol-
lektivaftal eller annan bindande öfverenskommelse fortfarande skall 
äga kraft — försåvidt icke parterna enas om annan ordning — detta 
äfven för det fall, att giltighetstiden utlöper under ärendets behand
ling och föreskrifven uppsägning äger rum. 

IV. Skiljenämnden. 
Skiljenämnden (voldgiftsraadet) består af 3 medlemmar, af hvilka 

ordföranden förordnas af konungen för en tid af tre år och de öfriga 
bisittarne väljas, likaledes för tre år, den ene af Norsk arbeidsgiver-
forenings generalförsamling, den andre af Landsorganisationens kon
gress. För de valda bisittarne utses därjämte suppleanter. 

Arbetarnes speciella representant i kommittén har i denna punkt 
reserverat sig och påyrkat val af ordförande jämte suppleant genom 
stortinget, hvaremot de öfriga ansett, att ordföranden liksom domare 
och andra ämbetsmän bör utses af konungen. 

Ordföranden i skiljenämnden måste innehafva de kvalifikationer, 
som erfordras för domare i htfiesteret, och icke på något sätt vara 
intresserad i, innehafva tjänst hos eller utföra uppdrag för eller be
roende af industriellt eller annat enskildt företag. Ordinarie bisit-
tare i nämnden fä icke vara styrelsemedlemmar i fackförening eller 
arbetsgivareorganisation eller utföra aflönadt arbete för dylik förening. 

Beträffande skiljenämndens verksamhetsområde är redan omtaladt, 
att densamma skall handlägga, enligt major i te tens förslag, alla 
slags i förlikningsnämnd behandlade men icke lösta tvister, som af 
endera parten dit hänskjutas, enligt minor i te tens , väl rättstvister 
på endera partens begäran men endast sådana intressetvister, som af 
bägge parter hänvisas till nämnden. Med undantag af vissa frågor, 
som direkt falla under skiljenämndens handläggning, äger denna en
dast att befatta sig med rättskraf, som framställts inom eller inför 
förlikningsnämnd. 

Har ett år förgått, sedan förlikningsnämnden afgaf sitt förslag 
i tvisten, måste densamma blifva föremål för ny medling i första 
instans, innan skiljenämnden kan befatta sig därmed. Skriftlig an
mälan om tvisten skall vara åtföljd af föregående handlingar i målet, och 
delgifves motparten för svars afgifvande inom viss kortare tid, hvarefter 
skyndsammast möjligt parter och vittnen inkallas för nämnden. 

Skiljenämnden skall pröfva och undersöka allt, som kan hafva 
betydelse för tvistefrågans bedömande, detta älven för det fall, att 
endast ena parten infinner sig för nämnden. Finner nämnden en
hälligt tvistefrågan vara af för obetydlig beskaffenhet, kan det resta 
krafvet omedelbart afslås. Skiljenämnden kan afhöra vittnen och 
sakkunniga samt infordra handlingar i ärendet och företaga under-
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sökning af arbetsförhållandena å ort och ställe; äfven kan den be
myndiga förlikningsnämnds ordförande eller sakkunniga personer att 
företaga sådan undersökning. För parts underlåtenhet att tillhanda
hålla bevismaterial och för försök att hindra af nämnden beslutad 
undersökning kunna bötesstraff ådömas af skiljenämnden. I yrkes
hemligheter äro bisittare och sakkunniga skyldiga att på parts be
gäran iakttaga tystnad; vid förefallande behof skola förhandlingarna, 
som eljest äro offentliga, föras inför slutna dörrar. 

Inom tre dagar efter ärendets slutbehandling i nämnden afkun-
nas skiljedom, hvarvid dock, som nämndt, för utslag i intressetvis
ter erfordras enhällighet bland bisittarne. Uppnås icke enighet i 
intressetvist, afgifver nämnden ett motiveradt utlåtande om sättet för 
tvistens lösning. Detta utlåtande medför inga rättsliga följder men 
antages likväl genom sin egen vikt och betydelse kunna inverka på 
parternas handlingssätt såsom varande ett auktoritativt uttalande af 
sakkunniga personer. Härvid är emellertid att märka, att till ut
låtandet kan vara fogad reservation, hvarigenom motiverna för en 
afvikande mening kunna framläggas. Skiljenämndens utslag blifva 
bindande för parterna och kunna icke öfverklagas vid högre rätt. 
Liksom kollektivaftalen äro de bindande äfven för organisationers 
underafdelningar och medlemmar samt normerande för arbetsaftal 
mellan arbetsgifvare och enskilda arbetare, hvarjämte med afseende 
å giltighetstid och uppsägning äro meddelade samma föreskrifter 
som för kollektivaftal. Skiljedom är direkt exigibel i de fall, då 
gällande lagstiftning medgifver exekutivt förfarande. 

Kap. IV innehåller vissa ur ett utkast från kommittén för civil 
processlag hämtade föreskrifter. Enligt dessa är hvar och en, som 
bor eller uppehåller sig inom visst afstånd från kallelseorten, skyldig 
att aflägga vittnesmål. Vittnen kunna åläggas medföra handlingar, som 
de hafva tillgång till, samt att granska affärsböcker, bréf och annat 
bevismaterial för att därur göra anteckningar. En hvar, som är 
pliktig aflägga vittnesmål, är äfven efter nämndens kallelse skyldig 
fungera som sakkunnig. 

För vittnes frånvaro utan giltigt förfall och vägran eller för
summelse att lämna begärda upplysningar äfvensom för sakkunnigs 
vägran att åtaga sig uppdrag och fullgöra därmed förenade skyldig
heter stadgas rätt för skiljenämnden att ådöma bötesstraff. Till 
vittnen utgår ersättning enligt af konungen utfärdade bestämmelser; 
sakkunniga ersättas enligt skiljenämndens bepröfvande. 

Enligt kap. V åtnjuta skiljenämndens ordinarie medlemmar och 
förlikningsnämndernas ordförande fast lön, medan öfriga medlemmar 
af nämnder erhålla viss ersättning per dag för sammanträde. 
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Officiell och facklig strejkstatistik i Tyskland. 

I »Correspondenzblatt», organet för de tyska »fria» (socialdemo
kratien närstående) faokföreningarnes högsta ledning, »generalkom-
missionenj, finnes under den 27 november 1909 införd en jämförande 
redogörelse för den officiella och den af fackföreningarne förda strejk-
statistiken. 

Sedan lång tid tillbaka och i synnerhet under de allra sista åren 
har den af Tyska rikets statistiska ämbetsverk regelbundet förda sta
tistiken öfver arbetsinställelser varit föremål för gensagor från 
arbetarehåll. Denna motsättning kan spåras tillbaka ända till ifråga
varande statistiks inrättande år 1899, då med anledning af det för 
riksdagen framlagda regeringsförslaget om skärpta straff för våld 
för arbetsvilliga m. m. en stark misstro mot en på officiell väg åstad
kommen statistik rörande arbetsinställelser gjorde sig gällande å 
arbetarehåll. Särskildt ville man i det statistiska frågeformulärets 
spörsmål rörande förekomsten af kontraktsbrott, kränkning af per
sonlig frihet, olagligheter, som föranledt polismyndighetens eller 
åklagaremaktens inskridande o. s. v., se försök att komma arbetare
rörelsen till lifs. Äfven klandrade man sättet för de officiella upp
gifternas insamlande, nämligen i första hand genom polismyndig
heterna, hvilka icke ansågos med tillräcklig noggrannhet och opar
tiskhet handhafva detta värf. För öfrigt hade man äfven invänd
ningar att göra mot den officiella statistikens särskiljande af »an
grepps-» och »försvarsstrejker», liksom mot en del andra punkter i 
det statistiska frågeformuläret. 

I nyssnämnda uppsats har »generalkommissionens» ordförande 
C. Legien anställt en ny vidräkning med den officiella statis
tiken och genom sammanställning af åtskilliga siffror sökt belysa 
bristerna och oriktigheterna i densamma. Genom granskning af de 
nominativa uppgifterna om konflikter i den officiella och den fack
liga statistiken kommer han till det resultatet, att den förra under 
åren 1901—1907 icke redovisat 2,783 inträffade strejker, hvaraf på 
åren 1901—1905 komma 2,085 strejker med 42,776 däraf berörda 
arbetare. Emellertid är jämväl den fackliga statistiken, hvilken 
endast omfattar konflikter med till »generalkommissionen» anslutna 
fackföreningsmedlemmar, högst ofullständig, såsom torde framgå af 
nedanstående sammanställning: 
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Icke redovisade konflikter i 

För år 1908 har på grund af den officiella statistikens mer summa
riska redovisningssätt icke i detalj kunnat konstateras, hvilka i den 
fackliga statistiken upptagna konflikter saknas i den officiella. 
Emellertid framgår den sistnämnda statistikens ofullständighet under 
förevarande år redan däraf, att densamma räknar 445 strejker och 
lockouter färre än den fackliga, oaktadt den senare, såsom nyss an
märktes, endast omfattar konflikter med arbetare tillhörande fack
förbund, anslutna till »generalkommissionen» och följaktligen icke tager 
hänsyn till konflikter med arbetare i de »kristliga» eller »Hirsch-
Dunckerska» fackföreningarne eller med oorganiserade arbetare. Om den 
officiella statistiken vore fullständig, skulle således densamma räkna 
flera konflikter än den fackliga, medan nu, som nämndt, det motsatta 
förhållandet äger rum. 

Äfven beträffande den officiella statistikens särskiljande af 
»angrepps-» och »försvarsstrejker» framställas erinringar. Af samt
liga strejker uppgifvas officiellt 94-- % under år 1907 och 82-1 % 
under år 1908 hafva varit angreppsstrejker, och skulle följakt
ligen arbetarne i det öfvervägande flertalet fall hafva varit den 
angripande parten. Dessa siffror motsägas emellertid, anser Legien, 
af den faktiska ställningen på arbetsmarknaden, som särskildt under 
år 1908 var mycket tryckt och näppeligen kunde föranleda något 
aggressivt uppträdande i större skala från arbetarnes sida. 

En viss oöfverensstämmelse mellan den officiella och den fack
liga statistiken måste ju följa däraf, att den förra grundar sig på 
uppgifter från arbetsgifvarne, medan den senare härrör från arbe
tarne. I åtskilliga punkter anser emellertid Legien skiljaktigheterna 
vara alltför stora för att kunna förklaras af olika uppfattning hos 
parterna om en arbetstvist. 

Så är t. ex. fallet beträffande uppgifterna om konflikternas ka
raktär i officiell och facklig statistik, hvilka äro sammanställda i 
efterföljande tablå: 
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Den officiella statistiken redovisar således 432 angreppsstrejker 
mer än den fackliga, men däremot 849 försvarsstrejker och 48 lock
outer mindre. 

Skiljaktigheten i uppgifterna om konflikternas resultat framgår 
af nedanstående sammanställning: 

Antal strejker under år 1908 

Den officiella statistiken utvisar sålunda, att mer än hälften af 
strejkerna ledde till nederlag för arbetarne, medan den fackliga sta
tistiken låter arbetsgifvarne segra vid endast en tredjedel af samt
liga strejker. I 15-3 % af samtliga strejkfall genomdrefvo arbetarne 
sina yrkanden, uppgifver vidare den officiella statistiken, medan 
arbetarnes egen statistik förklarar, att de segrat i 48-5 % af fallen. 

Legien anser, som sagdt, att uppgifternas skiljaktighet icke kan 
tillskrifvas enbart olika uppfattning hos de tillfrågade parterna, utan 
gör gällande, att den officiella statistiken, som stöder sig på upplys
ningar, hvilka inhämtas muntligen genom underordnade polismyndig
heter, af denna anledning måste blifva missvisande. Häremot kan emel
lertid anföras, att icke heller sättet för insamlandet och bearbetandet 
af den fackliga statistiken lämnar garanti för full opartiskhet; hit 
hörande upplysningar inhämtas från arbetarne och underkastas sedan 
kontroll i arbetareorganisationens högre instanser, men granskas icke 
af utomstående myndighet, såsom är fallet med de officiella upp
gifterna. 
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De tyska arbetsgifvareorganisationerna och deras 
strejkförsäkring. 

Den officiella tyska arbetsstatistiska tidskiften »Reichs-Arbeits-
blatt» har nyligen i ett par intressanta och instruktiva uppsatser gifvit en 
öfverskådlig bild af de tyska arbetsgifvareorganisationernas utbredning 
och omfattning vid 1909 års ingång samt af de inom dessa föreningar 
utbildade och tillämpade medel och metoder att i möjligaste mån 
hålla en företagare skadeslös för de ekonomiska följderna af en arbets
inställelse. 1 

Undersökningen grundar sig på det material, som lämnats af 
vederbörande organisationer själfva i form af svar å ett af Kejserliga 
statistiska ämbetsverkets arbetsstatistiska afdelning utsändt fråge
formulär. 

Detta hade tillställts alla kända tyska arbetsgifvareföreningar 
i egentlig mening d. v. s. sådana företagareorganisationer, hyilka i 
främsta rummet afse att tillvarataga sina medlemmars intressen gent 
emot de organiserade arbetarne och verka för en från arbetsgifvare-
synpunkt förmånlig reglering af bestämda arbetsförhållanden, i 
främsta rummet arbetstid och arbetslön. Men arbetsprisets reglering 
är för företagaren blott e t t intresse vid sidan af andra, och af lika 
vikt för honom är att kunna påverka afgörandet af allmänna nä
rings- och socialpolitiska frågor samt att tillvarataga affärsintresset 
och förebygga ruinerande konkurrens genom att inom en närings
gren i görligaste mån inrätta produktion efter konsumtion och hålla 
varuprisen vid en höjd, som medgifver skälig företagarevinst. 

Inom vissa näringsgrenar finnas nu sammanslutningar, afsedda att 
rillvarataga yrkesutöfvarnas intresse i alla riktningar, såsom förhål
landet är med. »Tyska boktryckarföreningen» (Deutscher Buchdrucker-
verein) inom den grafiska industrien. Då de mångskiftande intressen, 
hvilkas viktigaste riktlinjer of van uppdragits, för sitt tillgodoseende och 
förverkligande kräfva organ med mycket olika gestaltning och arbets
sätt, är det dock regel, att näringsidkarna skapa särskilda organisationer 

1 Die Arbeitgeberverbände im Deutachen Reiche zu Beginn des Jahres 1909. — 
Die AVeitere Entwicklung der Streikversicherung der Arbeitgeber im Deutachen Reiche. 
Reichs-Arbeitablatt 1909 n:r 8 och 10. 
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för att tillvarataga sina intressen i politiska frågor, i prisfrågor och 
i arbetarefrågor. För att företagareintresset må blifva tillgodosedt i 
rikets ekonomiska politik, arbeta föreningar sådana som »Tyska industri-
idkarnas centralförbund» (Zentralverband deutscher Industrieller), och 
för varuprisens upprätthållande och reglerande hafva inom talrika 
näringsgrenar bildats karteller, bland hvilka »Stålverksförbundet» 
(Stahlwerksverband) torde vara den mest betydelsefulla. Och slutligen 
har, särskildt under de fem senaste åren, i Tyskland nedlagts ett 
energiskt och framgångsrikt arbete att sammansluta arbetsgifvarna 
till värn mot arbetarnas lönekraf samt i och för arbetsförhållandenas 
reglerande i företagarnas intresse. 

Liksom annorstädes voro äfven i Tyskland arbetarorganisatio
nerna tidigare utbildade än dessa sistnämnda arbetsgifvaresamman-
slutningar. Af de i början af år 1909 förefintliga föreningar af det 
senare slaget, för hvilka grundläggningsåret var bekant, voro endast 
155 äldre än år 1900, under det 142 grundats under år 19Q0—1903 
och 572 efter år 1904. 

Stiftelseåret är dock okändt för flertalet organisationer, ty under
sökningen gaf vid handen, att år 1909 ej mindre än 2,592 arbets
givareföreningar funnos inom Tyska riket. Och denna siffra är ett 
minimital, i det åtskilliga föreningar lämnat frågeformuläret obesvaradt 
och beträffande andra adressuppgift icke kunnat erhållas för detsammas 
öfversändande. Tillsammans omsluta dessa förbund omkring 160,000 
arbetsgifvare med öfver 3.6 millioner arbetare. Läggas siffrorna från 
1907 års yrkesräkning till grund, befinnes inom industri och handel 
ungefär hvar tjugonde själfständig näringsidkare och hvar tredje 
arbetare falla inom dessa organisationers intressesfär. 

Dessa siffror kunna dock endast betecknas som ungefärliga, sär
skildt de arbetareantalet afseende, enär den organiserade arbetsgif-
varen i regeln stadgeenligt bör uppgifva icke det verkliga antalet 
för tillfället hos honom anställda arbetare, utan ett efter olika grun
der beräknadt genomsnittstal för den af honom sysselsatta arbetsstyr
kan, på grundval af hvilket hans företags omfattning kan bedömas, 
och hans härefter afvägda rättigheter och skyldigheter gent emot 
organisationen beräknas. 

Dessa två och ett hälft tusental sammanslutningar äro af mycket 
olika betydelse och omfattning. Blott en enskild ort omfattade 
2,117, under det 402 sträckte sig öfver en förbundsstat eller annan 
större landsdel, och 73 omfattade hela riket. 

Men dessa riksförbund omfattade tillsammans ej minre än 145,000 
arbetsgifvare med' öfver 3. i millioner arbetare. I spetsen stå de båda 
samverkande centralförbunden »Tyska arbetsgifvareföreningarnas för
bund» (Verein deutscher Arbeitgeberverbände) och »Tyska arbetsgifva
reföreningarnas centralorganisation» (Hauptstelle deutscher Arbeit-
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geberverbände). Af dessa omfattar det förra 32,500 arbetsgifvare 
med 1,450,000 arbetare, den senare 6,144 arbetsgifvare med 988,142 ar
betare. På hvarje medlem af förbundet kommer sålunda en arbets
styrka af 45 personer, under det hvarje centralorganisationsmedlem 
i medeltal har 161 arbetare. Häraf framgår, att den egentliga stor
industrien är starkast representerad i den senare organisationen. Till 
arbetsgivareförbundet hör dock det största yrkesförbundet, nämligen 
»Tyska metallindustriidkareförbundet» (Gesamtverband deutscher Me-
tallindustrieller) med 2,800 arbetsgifvare och öfver en half million ar
betare. 

Bland öfriga riksförbund äro de största med af seende å med
l e m s a n t a l »Tyska slakteriidkareförbundet» (Deutscher Fleischerver-
band), »Tyska arbetsgivareförbundet för byggnadsfacken» (Deutscher 
Arbeitgeberbund fttr das Baugewerbe) och »Tyska måleriidkare-
föreningarnas centralorganisation» (Hauptverband deutscher Arbeit-
geberverbände im Malergewerbe). Ser man åter på an t a l e t syssel
s a t t a a rbe ta re , komma de båda sistnämnda organisationerna främst 
i raden af de fristående riksförbunden med ett arbetareantal af resp. 
250,000 och 53,000. 

Fördelar man organisationerna efter nä r ingsg rena r , komma de 
största på den egentliga storindustrien, särdeles bergsbruket, malm
förädlings- och metallindustrien samt textilindustrien. Men jämväl 
inom de mera handtverksmässigt bedrifna yrkena möta kraftiga 
arbetsgifvaresammanslutningar, t. ex. inom byggnadsfacken samt 
bagare- och skräddareyrkena. 

Med arbetsgifvareföreningarnas fördelning på yrkesgrupper 
sammanhänger nära deras geografiska u tb redn ing , i det de räkna 
sina talrikaste medlemmar i rikets mest utpräglade fabriksdistrikt 
d. v. s. Rhenprovinsen, konungariket Sachsen, Rhenpfalz, Berlin, 
Baden, Hamburg, Schlesien, Westfalen o. s. v. 

Öfvergår man därefter till en undersökning af det sätt, på 
hvilket dessa föreningar söka tillvarataga sina medlemmars intressen, 
erbjuda deras stridsmetoder mindre af intresse, enär använda kamp
medel — lockout med tillhörande förteckning öfver utestängda 
arbetare, ekonomisk påtryckning på osolidariska kolleger i allehanda 
former etc. — jämväl i vårt land äro kända och tillämpade. Mera 
anmärkningsvärda äro de åtgärder, hvarigenom de tyska arbets
givareföreningarna söka bryta udden af arbetareorganisationernas 
stridsmedel och göra verkan af en strejk, en blockad, en bojkott 
mindre ödesdiger för den enskilde arbetsgifvaren genom att fördela 
risken på ett flertal personer eller, med andra ord, genom att i en 
eller annan form införa s t r e j k f ö r s ä k r i n g . 
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I fråga om dennas anordning tillämpa de båda arbetsgifvare-
centralförbunden olika principer. »Tyska arbetsgivareföreningarnas 
förbund» anförtror strejkförsäkringen åt särskilda föreningar, såsom 
ryggstöd för hvilka en återförsäkringsförening (Gesellschaft des 
Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände zur Entschädigung bei 
Arbeitseinstellungen) tillskapats. »Tyska arbetsgivareföreningarnas 
centralorganisation» ålägger däremot sina yrkesförburid såsom sådana 
att hålla sina medlemmar skadeslösa för genom strejk vållade förluster 
och har endast för återförsäkringen bildat ett särskildt organ, 
»Schutzverband gegen Streikschäden», hvilket utgör en egen afdelning 
af centralorganisationen. De utom centralförbunden stående arbets
givareföreningarna hafva jämväl i stor utsträckning, ehuru efter 
mycket skiftande grunder, infört strejkförsäkring. 

Ordet försäkring användes här i oegentlig bemärkelse, enär 
dylik förening .ingenstädes tillerkänner sina medlemmar r ä t t s 
a n s p r å k på understöd. Detta beror dels på försäkringstekniska 
grunder — svårigheten att på detta område uppgöra en sannolik
hetskalkyl — dels på praktiska skäl — önskan att undandraga sig 
Kejserliga försäkringsinspektionens inblandning. 

Med denna inskränkning kan man i fråga om strejkunderstöd 
i penningar tala om s t re jkförsäkr ing , då godtgörelse sker efter i 
resp. förenings stadgar fastställda grunder, och s t r e jke r sä t tn ing , 
hvarvid understödets. storlek och art bestämmes från fall till fall. 

Af s t r e j k fö r s äk r ings fö r en inga r finnas i Tyska riket för 
närvarande 13, samtliga bildade efter år 1900. Af dessa äro två åter-
försäkringsan stal ter — de båda ofvan nämnda — och deras för
säkringstagare sysselsätta tillsammans inemot 800,000 arbetare. De 
11 öfriga föreningarna räkna tillsammans omkring hälften af detta 
arbetareantal. A r b e t s g i v a r e f ö r e n i n g a r med strejkförsäkring 
uppgå till 26, af hvilka 22 uppgifvas tillsammans räkna öfver 11,000 
arbetsgifvare med omkring 630,000 arbetare. 

De arbetsgivareorganisationer, som endast gifva s t re jker
s ä t t n i n g , äro 9 till antalet och räkna inemot 1,000 medlemmar 
med omkring 100,000 arbetare. 

Af de mångskiftande bestämmelserna i dessa föreningars s t a d g a r 
kunna endast några huVudpunkter och grundlinjer här framhäVas. 

Understöd utbetalas vid strejk och i regeln äfven vid lockout. 
För åtnjutande af sådant stadgas uppfyllande af vissa förutsätt
ningar, af hvilka den viktigaste är företeende af bevis, att arbets
givaren icke själf afsiktligt framkallat arbetsinställelsen. Vidare 
gifves ersättning först efter viss tids, i regeln tre månaders, med
lemskap i föreningen. För småstrejker på några dagar lämnas oftast 
intet understöd, medan å andra sidan föreningarna frånsäga sig alla 
skyldigheter vid inträffad generalstrejk. 
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Understöd vid strejk och lockout hos en arbetsgifvare utgår i 
regeln med viss del — högst 25 % — af hela den hos föreningen in
registrerade arbetsstyrkans genomsnittliga dagsinkomst, mera sällan 
med bestämdt belopp per strejkande arbetare och förlorad arbetsdag. 
Efter samma grunder beräknas jämväl de afgifter, medlemmarna 
hafva att erlägga till resp. föreningar. Af dessa utgår sålunda 
in t rädesa fg i f t en i regeln med Vio till l°/oo af ett företags årliga 
lönebudget, årsafgif ten vanligen med V4 till 3°/oo af samma summa. 
Den förra tillföres strejkförsäkringsföreningens reservfond, under det 
årspremien användes till förvaltningskostnader och strejkskadeersätt
ningar. Äro föreningens tillgångar hårdt anlitade, medgifva stadgarna 
den vanligen rätt att u t d e b i t e r a nödiga t i l l s k o t t å medlemmarna. 

Betraktar man strejkförsäkringsföreningarnas ekonomiska re
s u l t a t , synes detta vara ganska godt. »Tyska arbetsgifvareföre 
ningarnas förbunds» återförsäkringsanstalt hade år 1908 försäkrade 
411,028 arbetare med en sammanlagd årsförtjänst af 466,765,995 mark. 
Anspråk på ersättning framställdes för 525,318 förlorade arbetsdagar, 
och godtgörelse beviljades med 153,457.13 mark. Då anstaltens 
strejkskadefond utgjorde 233,579.3 9 mark, gaf arbetsåret ett öfVerskott 
af 80,122.2 6 mark. 

»Tyska metallindustriidkareförbundets strejkersftttningsförening» 
(Gesellschaft des Gesamtverbandes deutscher Metallindustrieller zur 
Entschädigung bei Arbeitseinstellungen) ansvarade år 1908 för 164,863 
arbetare med en årsaflöning af 205,482,645 mark. Genom strejk 
förlorades under året 52,362 och genom lockout 269,392 arbetsdagar. 
För dessa utbetalades en ersättning af 282,031.3 2 mark, men likväl 
visade bokslutet 321,514 mark i öfverskott. 

Strejken och den därmed förenade afstängningen från arbetskraft 
för resp. arbetsgifvare — blockaden — äro visserligen arbetareorganisa
tionernas förnämsta kampmedel. Et t tredje och i vissa fall mycket 
effektivt påtryckningsmedel är dock bo jko t ten mot misshagliga före
tagares tillverkningar. En sådan kan med framgång igångsättas en
dast mot sådana företag, hvilka för sin afsättning äro hänvisade för
nämligast till arbetarebefolkningens konsumtion. Hit höra i främsta 
rummet ölbryggerierna. År 1904 grundade 366 bryggeriägare »Tyska 
bryggeriernas skyddsförbund mot bojkott» (Böykottschutzverband deut
scher Brauereien), hvilket fördelades i 22 kretsar. Under de följande 
åren har förbundet gått raskt framåt. Medlemsantalet uppgick vid 
ingången af arbetsåret 1£07—08 till 1,122 och antalet kretsar till 34. 
I skadeersättning utbetalades under arbetsåret 1906—07 ej mindre 
än 772,445 mark. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Februari månad år 1910. 

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 februari månad. 

I nedanstående tablåer hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland b. vilka följande äro af sedda 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, Jönköpings läns arbetsförmedling 1) med hufvudkontor i Jön
köping och 5 afdelningskontor, Kristianstads läns arbetsförmedling 
med hufvudkontor i Kristianstad och afdelningskontor å 5 andra 
orter i länet, Hallands läns arbetsförmedling 2) med hufvudkontor i 
Halmstad och 3 lokalkontor, Västmanlands läns arbetsförmedling 
med kontor i Västerås, Gräfle stads och läns arbetsförmedling med 
hufvudkontor i Gräfle och ortsombud å 5 orter i länet samt Norr
bottens läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Luleå och afdel
ningskontor i Boden, Malmberget och Kiruna. — Kontoret i Malmö 
fungerar sona distriktsanstalt för samtliga anstalter i Malmöhus, 
Kristianstads och Blekinge län. 

Vid de under februari månad verksamma anstalterna gjordes till
hopa 11,910 ansökn inga r om arbete (11,332 under februari 1909), 
hvaraf 8,504 af män (8,228 föreg. år) och 3,406 af kvinnor (3,104 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 6,932 led iga p l a t s e r (6,283 föreg. 
år), nämligen 3,340 för män (2,965 föreg. år) och 3,592 för kvinnor 
(3,318 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 3,779 
(3,309 föreg. år), af hvilka 2,219 besattes med män (1,914 föreg. år) 
och 1,560 med kvinnor (1,395 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. 

1) Anstalten började sin verksamhet den 1 februari. 
2) Anstalten har f. o. m. februari börjat sin verksamhet med endast ett kontor i 

Halmstad, provisoriskt anordnadt af staden. 
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Öfversikt af verksamheten under februari månad år 1910. 

P å 100 lediga platser kommo: 
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Dessa lämna älven uppgifter om den offentliga arbetsförmedling
ens betydelse för olika yrkesgrenar. Inom det manl iga a rbe te t 
kommo de flesta tillsatta platserna på grofarbetet (828) samt jord
bruk och skogshushållning (537); därefter följde byggnadsverk
samheten (313), landtransporten (248), metall- och maskinindustrien (86), 
trävaruindustrien (48) samt butiks- och magasinspersonal (36). Flerta
let tillsatta platser för kv innor förekommo inom det husliga arbetet 
(1,214), hotell-, kafé-och restaurantrörelsen (133) samt jordbruket (62). 

Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlingens 
verksamhet berör näringslifvets olika hufvudgrupper, hänvisas i öfrigt 
till nedanstående tablå (jfr därjämte efterföljande tabeller). 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo:1) 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
februari 498 platser, hvaraf 376 manliga och 122 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro 425, 335 och 90. 

1) Proportionstal 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 tinnas angifna. 
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Antalet platser, som under februari tillsatts utom resp. orter. 

Med afseende å dessa uppgifter är att märka, att vid samt l iga 
l ä n s a n s t a l t e r — Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kristianstads, 
Hallands, Västmanlands, Gäfle stads och läns samt Norrbottens läns 
— redovisas a l l a inom resp. län t i l l s a t t a p l a t s e r såsom före
f in t l i ga inom orten. 

På 100 lediga platser kommo: 

Ansökningar om arbete. 
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Tillsatta platser. 

De nu anförda siffrorna gifva en klar belysning åt den grund
väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket och. 
öfriga yrkesgrenar. Medan arbetame trängas med hvarandra vid 
försöken att finna platser inom stadsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet fortfarande god tillgång på anställningar, som af brist 
på arbetssökande ej kunna besättas. Vid jämförelse med siffrorna för 
föregående år kan man emellertid nu konstatera en ökad villighet 
bland ej blott de manliga utan äfven de kvinnliga arbetarne att 
antaga jordbrukstjänster. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

A) Allmän öfversikt. 

Stockholm. H a n l i g a a fde ln ingen . Arbetsmarknaden har, särskildt under må
nadens senare hälft, företett någon förändring till det bättre. Dock rader fortfarande 
arbetsbrist inom de flesta yrken. — A k v i n n l i g a afdelningen har varit god till
gång på platser. Inom restanrantrörelsen har varit svårt erhålla lämplig arbets
kraft. 

Uppsala län. H a n l i g a a fde ln ingen . I likhet med föregående månad har om
sättningen å arbetsmarknaden varit minimal. Byggnadsarbetena ha ännu ej påbörjats. 
Skogsafverkningen har försvårats genom den ostadiga väderleken. — Å k v i n n l i g a 
a fde ln ingen är arbetstillgången god. 

Östergötlands län. Å manl iga afde ln ingen har arbetstillgången under månaden 
varit ringa inom samtliga yrken och fack utom jordbruket. — På k v i n n l i g a afdel 
n ingen råder brist på lämpliga tjänare af alla slag. 

19—100060 
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Norrköping. Manl iga af de ln ingen . Under den gångna månaden har efter
frågan på arbetskraft varit ringa, och arbetslöshet har förekommit i de flesta fack, 
dock något mindre än samma tid i fjol. Afven beträffande jordbruksnäringen har till
gången på arbetskraft varit större än efterfrågan. — Å k v i n n l i g a a fde ln ingen 
har varit god tillgång på platser, särskildt till husligt arbete. 

Jönköpings län. Något omdöme om arbetsmarknadens läge kan, på grund af an
staltens korta varaktighet, ej afgifvas. 

Karlskrona. Med undantag af de arbeten, hvilka af staden igångsatts för arbets
löshetens afbjälpande, har arbetstillgången inom staden varit ganska klen. På lands
bygden har däremot tillgången på platser varit tämligen god. — Å k v i n n l i g a af
de ln ingen har, särskildt till platser på landet, rådt brist på dugliga kokerskor och 
husjungfrur. 

Kristianstads län. Efterfrågan å arbetskraft har jämfördt med föregående månad 
betydligt ökats. Detta gäller dock endast platser till jordbruket samt för tjäna-
rinnor till såväl städerna som landet. För yrkes- och industriarbetare däremot är 
arbetstillgången fortfarande dålig. 

Malmö. Ställningen å arbetsmarknaden är fortfarande tryckt. Vid det af stads-
fallmäktige beslutade nödhjälpsarbetet sysselsattes 110 man. Arbetslösheten bland 
byggnadsarbetarne är omfattande, särskildt beträffande yrkesmännen. Till landsbygden 
har ännu ej någon nämnvärd efterfrågan förekommit utom för yngre drängar och 
mjölkjungfrur. 

Lund. Arbetstillgången har i likhet med föregående månad varit mindre god. 
Genom af drätselkammaren igångsatt arbete minskades dock arbetslösheten bland sta
dens bofasta grofarbetare. — A k v i n n l i g a a fde ln ingen har varit brist på dugliga 
ensamjungfrur men god tillgång på yngre tjänarinnor. 

Hälsingborg. Å man l iga a fde ln ingen har arbetstillgången varit ringa och icke 
på långt när motsvarat behofvet. Vid af staden igångsatta arbeten har ett 70-tal 
arbetslösa fått anställning. — Tillgången på kv inn l ig a r b e t s k r a f t fortfar att stiga 
och är betydligt större än motsvarande tid föregående år. 

Ystad. Ställningen å arbetsmarknaden är i hufvudsak densamma som under janu
ari månad; någon förbättring har icke inträdt. Den blida väderleken har dock med
fört den fördelen, att byggnads- och en del andra utarbeten kunnat ostördt pågå. 

Eslöf. Den å m a n l i g a a fde ln ingen betydande skillnaden mellan arbetstillgång 
och arbetskraft visar, att någon märkbar förändring till det bättre ännu icke inträdt. 
De under månaden tillsatta platserna hafva hufvudsakligen kommit jordbruket till 
godo. En hel del arbetslösa finnes. — Hvad beträffar den k v i n n l i g a a fde ln ingen 
är proportionen mellan ansökningar och lediga platser bättre. De sökande äro dock 
motvilliga antaga platser, där mjölkning förekommer. 

Skurnp. Arbetsmarknaden lika med föregående månad. 
Hallanda län. Arbetstillgången har varit synnerligen dålig. Endast ett fåtal 

platser ha anmälts, hvaraf en stor del till jordbruket. I Halmstad råder arbetsbrist inom 
de flesta yrken, då det däremot på landsbygden är god tillgång på platser. 

Göteborg. Under februari månad har arbetsmarknaden varit mycket dålig på 
snart sagdt alla områden utom jordbruket och det husliga arbetet, där det fortfarande 
är god tillgång på arbete. Mot slutet af månaden har dock någon förbättring inträdt 
och den förut stora arbetslösheten nu minskats rätt betydligt. — A k v i n n l i g a af
de ln ingen råder arbetslöshet särskildt bland tvätt- och rengöringsarbeterskor. 

Karlstad. Arbetsmarknaden har under den gångna månaden varit tämligen god. 
Arbetslösheten är betydligt mindre än förra året. 

Örebro. Å man l iga a fde ln ingen har arbetsmarknaden varit ganska liflig. A 
k v i n n l i g a a fde ln ingen har af brist, på lämpliga sökande endast ett fåtal platser 
tillsatts. 
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Västmanlands Un. Med undantag för en del yrkes- och säsongarbetare har arbets-
tillgången varit jämförelsevis god. Att antalet tillsatta platser ej är sä stort beror 
dels därpä, att flera af de lediga platserna äro att tillträda först under de två följande 
månaderna, samt dels därpä att mänga af de arbetssökande ansett det erbjudna arbe
tet för lågt aflönadt. 

G&fle stad och Un. Arbetsmarknaden har under februari månad varit dålig om 
ock något bättre än såväl föregående månad som februari 1909. Ökad efterfrågan på 
yrkesarbetare synes förebåda förbättring inom järn- och trävaruindustrien. 

Sundstall. Arbetsmarknaden har liksom under föregående månad varit mindre god. 
Norrbottens lan. Arbetsmarknaden har varit trög ehuru något lifligare än under 

föregående månad. 

b) Tillgången på arbete. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 
Inom flertalet yrkesgrupper, hnfvudsakli-

gast bland verkstads-, byggnads-, han
dels- och diversearbetare. 

Inom jordbruket, husligt arbete och re-
staurantrörelsen. 

Uppsala län. 

Byggnads-, handels- och grofarbetare. Gifta kördrängar och djurskötare till jord
bruket. 

Östergötlands län. 

Inom metall- och maskinindustrien, jord-
och schaktningsarbetare, byggnads
snickare, grofarbetare. 

Dugliga ladugårdsskötare. — Tjänarinnor. 

Norrköping. 
Jordbruksarbetare, stalldrängar, ntarbe-

tare, snickare och timmermän, järn
arbetare, murare, målare, maskinister, 
eldare, åkeriarbetare, grofarbetare alla 
slag. 

Ladugårdskarlar, yngre arbetsdrftngar. — 
Mjölkerskor, ensamjungfrur kunniga i 
matlagning, kokerskor, städerskor, hjälp-
hustrur. 

Jönköpings län. 

Karlskrona. 

Kristianstads län. 

Daglönsarbetare till -jordbruket, textil
arbetare, snickare, järnarbetare, sten
huggare, eldare, grofarbetare. — Servi
triser, städerskor, passgummor. 

Drängar, landtbrukselcver. — Mjölkjung-
frur, kunniga ensamjungfrur. 

Malmö. 

Inom nästan alla mani. yrken och fack. — 
Yngre fabriksflickor, kontors- och bu
tiksbiträden, kontorsstäderskor, tvätt-
och rengöringskvinnor. 

Yngre drängar till landet. — Tjänarinnor 
till landet, kunniga ensamjungfrur, 
yngre passflickor. 
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Lund. 

Jordbruksarbetare, möbelsnickare, murare, 
mureriarbetsmän, byggnadssnickare, må
lare, maskinis ter , eldare, fabriks- och 
grofarbetare. — Yngre ensamjungfrur, 
hjälpkvinnor. 

Yngre jordbruksdrängar. — Jungfrur t i l l 
landet samt kunniga ensamjungfrur t i l l 
staden. 

Hälsingborg. 

Jordbruksarbetare, möbelsnickare, t immer
män, järnarbetare , murare, byggnads
snickare, målare, maskinister, eldare, 
kuskar, sjöfolk, fabriks- och grofarbe
tare, springpojkar. — Fabriksarbeter-
skor, sömmerskor, serveringsflickor, 
springflickor, hjälpkvinnor m. fl. 

Statdrängar, hvi lkas hustrur äro villiga 
a t t mjölka. — Mjölkjungfrur, kunniga 
ensamjungfrur. 

Ystad. 

Ladufogdar, kuskar, jordbruks- och träd
gårdsarbetare, möbelsnickare, maski
nister, eldare, bildhuggare, grofarbetare, 
f. d. mili tärer m. fl. 

Yngre drängar. — Tjänarinnor t i l l landet 
samt dugliga städerskor, kokerskor, en
samjungfrur t i l l staden. 

Eslöf. 

Gifta kördrängar, daglönare ti l l jordbru
ket, metallarbetare, byggnadsarbetare, 
grofarbetare, varuutkörare m. fl. —Tvät t -
och rengöringskvinnor. 

Yngre drängar. — Mjölkjungfrur, koker
skor, köksjungfrur, barnflickor. 

Skurup. 

Äldre drängar och daglönare. Drängpojkar. — Kvinnl. arbetskraft alla 

slag utom butiksbiträden. 

Hallands län. 

Inom de flesta mani. yrken och fack. — 

Ensamjungfrur, tvä t t - och rengörings

kvinnor. 

jordbruksarbetare . — Jungfrur t i l l landet. 

Göteborg. 

Inom alla mani. yrkesgrupper. — Butiks-
och lagerbiträden, restaurantpersonal, 
tvä t t - och rengöringsarbeterskor. 

Tjänsteflickor t i l l landet, ensamjungfrur, 

passflickor. 

Karlstad. 

Sågverksarbetare, metall- och maskinarbe

tare, byggnadssnickare, grofarbetare. 

Springpojkar. — Ensamjung. ur kunniga 

i matlagning. 

Örebro. 

Inom alla yrken. 
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Västmanlands län. 

Yrkes- och grofarbetare. — Yngre tjäna-
rinnor, som söka platser i staden. 

Ladugårdsskötare, gifta kördrängar, dags-
verkstorpare. — Kvinnl. tjänare för 
jordbruket. 

Gäfle stad och län. 

Inom de flesta yrkesgrupper. Kunniga ensamjungfrur och kokerskor. 

Sundsvall. 

Inom alla yrken. 

Norrbottens län. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling februari 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling februari 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling februari 1910. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling februari 1910. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
Februari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Februari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Februari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Februari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Februari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Offentlig arbetsförmedling i England. 
Sedan början af februari månad tillämpas i England arbetsför

medlingslagen (Labour Exehanges Act) af år 1909. Enligt lagen 
hafva iipprättats eller äro under upprättande inemot 100 förmed
lingsanstalter i London och i den engelska landsorten. För dessa 
hafva utfärdats dels allmänna bestämmelser, dels särskilda regler att 
komma till användning vid arbetsförmedling för minderåriga. 

De engelska offentliga arbetsförmedlingsanstalternas verksamhet 
är i korthet ordnad på följande sätt: 

Arbetssökande, som äro bosatta inom tre engelska mils afstånd 
från en arbetsförmedlingsanstalt, måste personligen infinna sig i och 
för inskrifning, under det att sådan för arbetssökande med mera 
aflägsen boningsort kan ske skriftligen. 

Hvar arbetssökande erhåller ett i n sk r i fn ingskor t , hvilket 
måste förnyas hvar vecka. Då arbete erhållits, återställes kortet 
till anstalten. 

Lediga platser anmälas af arbetsgifvaren, hvarvid personlig in
ställelse ej erfordras. Arbetssökande erhålla kännedom om lediga 
platser och äga rätt att försedda med ett a n v i s n i n g s k o r t anmäla 
sig hos arbetsgifvaren. Om platsen tillsättes, antecknas detta på 
kortet af arbetsgifvaren, hvilken återsänder det till anstalten. Till
sättes platsen ej, återlämnas kortet af den arbetssökande person
ligen. 

En förteckning öfver lediga platser och tillgänglig arbetskraft 
insändes dagligen från hvar anstalt till ett C lea r ing House, hvilket 
uppgör en förteckning härå, som meddelas resp. anstalter. Härige
nom möjliggöres en utjämning af tillgången och efterfrågan på ar
betskraft i landets olika delar. Elfva sådana Clearing Houses existera 
redan, hvilka alla samverka med Central Office i "Westminster. 

Anstalterna hafva särskilda afdelningar för manliga och kvinn
liga minderåriga, men förmedla ej husligt arbete. 
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Riksaftalen i Sverige och 1909 års storstrejk. 
Som af tab. å sid. 280 framgår, förefunnos i Sverige vid utbrottet 

af 1909 års storstrejk inom femton olika näringsgrenar r iksa f ta l , 
d. v. s. mellan arbetsgifvarnes och arbetarnes resp. huvudorganisa
tioner ingångna öfverenskommelser angående arbets- och löneförhål
landen inom en viss näringsgren, af sedda att gälla för riket i dess 
helhet. Dessa aftal beräknades vid nämnda tidpunkt omfatta om
kring 3.200 arbetsgifvare med 138,600 arbetare. Reellt jämställda 
med riksaftalen j egentlig mening, ehuru formellt olika, äro de formu
lä r t i l l loka la f ta l , som öfverenskommits af arbetsgifvare- och ar
betareorganisationerna inom snickeri- och sågverksindustrien, ty i 
och genom dessa formulärs godkännande hafva inom nämnda båda 
industrier en mängd arbets- och löneförhållanden slutgiltigt reglerats. 

Af den förra typens riksaftal äro öfverenskommelserna inom 
boktryckeri- och cigarrindustrierna de äldsta. 

Tar i f fe r för de t ypog ra f i ska y r k e n a i Sver ige 1 ) upp
gjordes år 1903 af en af Allmänna svenska boktryckareföreningen 
och Svenska typografförbundet tillsatt kommitté, sedan under före
gående år de olika orternas aftal sammanförts till tvänne, det ena 
afseende Stockholm, det andra den öfriga delen af riket. Typograf
tariffen af 1903, särskildt märklig för sin förhandlingsordning2) och 
sin efter tryckorternas lefnadskostnader uppgjorda löneskala, till-
lämpades åren 1904—08 och ersattes i december sistnämnda år af 
en ny, afsedd att gälla t. o. m. år 1912 och uppgjord på den gamlas 
grund, men föreskrifvande afsevärdt högre lönesatser.3) Enär i detta 
aftal stadgades bestämdt förbud mot arbetsinställelse under aftalstid 
och föreskrefs uppkommande tvisters afgörande genom skiljedom, 
betraktades aftalet genom typografernas deltagande i 1909 års stor
strejk såsom brutet, och äro förhållandena inom industrien ännu 
icke ordnade. 

Efter typograftariffens förebild uppgjordes år 1907 riksaftalet 
för de kemig ra f i ska a n s t a l t e r n a mellan Grafiska reproduk
tionsanstalternas förening och Typografförbundets kemigrafsektion.4) 
Denna tariff skulle gälla t. o. m. år 1911, och i detta förhållande 

1) Arbetsstatistik A: 5: II, s. 225 ff. 
2) >Meddelanden> 1909, B. 662 ff. 
3) Arbetsstatistik A: 7, s. 204* ff. och Bil. 5. 
4) Arbetsstatistik A: 5: II, s. 256 ff. 

21—100060 
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har storstrejken icke gjort någon rubbning, enär de keniigrafiska 
arbetarne icke deltogo i ifrågavarande arbetsinställelse. 

Inom c i g a r r i n d u s t r i e n hade arbets- och löneförhållandena en
hetligt reglerats för hela landet genom 1896 års aftal, och härtill 
kom år 1902 en mellan Svenska cigarrfabrikantföreningen och Inter
nationella tobaksarbetareförbundet i Sverige träffad öfverenskommelse 
om upprättandet af skiljenämnder för biläggande af tvister mellan 
arbetsgifvare och arbetare. Dessa båda öfverenskommelser under
kastades år 1904 en genomgående omarbetning, och resultatet bl ef 
1904 års riksaftal,1) hvilket skulle gälla till 1 januari 1909 (förhand
lingsordningen intill 1 januari 1910). I december 1908 blef dock af-
talet proloDgeradt intill 1 januari 1913 (förhandlingsordningen intill 
1 januari 1914), hvarvid endast få förändringar vidtogos, flertalet 
stående i samband med fabrikantföreningens i december 1907 skedda 
inträde i Svenska arbetsgifvareföreningen. Så infördes i aftalet be
stämmelse om, att aftalsbrott icke skulle anses äga rum genom del
tagande i af vederbörande bufvudorganisation besluten strejk eller 
lockout, som icke åsyftar ändring i eller tillägg till aftalet (s. k. 
sympatilockout och sympatistrejk). På grund af denna klausul kunde 
aftalet icke betraktas såsom rubbadt genom cigarrfabriksarbetarnes 
deltagande i storstrejken. 

Cigarrindustriaftalets förhandlingsordning har rönt stark in
verkan af de förslag till öfverenskommelse angående regler för be
handling af tvister mellan arbetsgifvare och arbetare, hvilka sam
tidigt afhandlades inom den mekaniska ve rks t ads indus t r i en , 
ehuru ifrågavarande förhandlingar här först år 1905 ledde till re
sultat. De så träffade öfverenskommelserna, som jämte upprättande 
af förhandlingsordning jämväl afsågo fastställande af minimilöner, 
voro ingångna mellan Sveriges verkstadsförening å ena sidan samt 
Svenska järn- och metallarbetareförbundet, Svenska gj ut ar eför bundet, 
Svenska träarbetareförbundet samt Svenska grof- och fabriksarbetare
förbundet å den andra, och tillämpades, kompletterade med ett par 
nya öfverenskommelser, åren 1905—1908. I december 1908 förlängdes 
aftalet att gälla intill den 1 januari 1914, hvarvid den ofvannämnda 
klausulen angående sympatilockout och -strejk inrycktes. På grund 
af denna bestämmelse rönte aftalet ingen inverkan af verkstadsarbe-
tarnes deltagande i 1909 års storstrejk. 

Så var däremot förhållandet med det efter detta aftals förebild 
år 1907 uppgjorda riksaftalet inom e l ek t r i sk ins ta l l a t ionsverk
samhet, för hvilket kontrahenterna voro Svenska elektriska arbets
gifvareföreningen och Svenska elektriska arbetareförbundet.2) De af 
detta aftal berörda montörerna deltogo i storstrejken, ehuru aftalet 

1) Arbetsstatistik A: 5: II, B. 111 ff. 
2) Arbetsstatistik A: 5: II, s. 298 ff. 
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saknade sympatistrejkklausul. Men då arbetsgivareföreningen redan 
uppsagt aftalet att upphöra att gälla efter 1909 års utgång, kommo 
parterna öfverens om att låta frågan, huruvida aftalet var brutet 
eller ej, bero, och i stället genast inleda förhandlingar om nytt af-
tal. Så uppgjordes i september 1909 en ny öfverenskommelse för 
elektriska montörfacket att gälla intill 1 januari 1914. 

Från år 1907 datera sig jämväl riksaftalen inom handskindu-
strien, kakelindustrien och maskinistfacket. 

Inom h a n d s k i n d u s t r i e n blefvo i oktober 1907 arbets- och 
löneförhållandena enhetligt reglerade genom flera mellan Sveriges 
handskfabrikantförening och Svenska handskarbetareförbundet (nu
mera uppgånget i De förenade förbunden) träffade öfverenskommelser, 
hvilka sammantagna bilda ett slags riksaftal för industrien.1) Ifråga
varande prislistor äro fortfarande i tillämpning. 

För k a k e l i n d u s t r i e n s formare och sättare ingicks i augusti 
1907 öfverenskommelse angående arbets- och löneförhållandena öfver 
hela riket, hvarvid såsom kontrahenter på arbetsgifvaresidan stodo 
Sveriges kakelfabrikantförening af Svenska arbetsgifvareföreningen 
och Sveriges kakelindustriidkareförening af Centrala arbetsgivare
förbundet, å arbetaresidan Svenska kakelugnsmakareförbundet.2) Ar
betsinställelsen i facket under 1909 års storstrejk betraktades icke 
af parterna som aftalsbrott, utan är öfverenskommelsen förlängd 
att gälla intill 1 april 1911. 

Det från 1907 års ingång gällande, mellan Sveriges redare
förening och Svenska maskinistförbundet för tiden 1907—1909 in
gångna löneaftalet för e x a m i n e r a d e f a r t y g s m a s k i n i s t e r 3 ) äger 
fortfarande giltighet, enär de examinerade maskinisterna icke del-
togo i storstrejken och aftalet efter öfverenskommelse mellan par
terna blifvit förlängdt intill utgången af år 1910. 

Af de under åren 1908 och 1909 nyingångna aftalen äro de 
flesta träffade mellan yrkesförbund af Svenska arbetsgifvareföre
ningen och vederbörande fackförbund. Så är förhållandet med af
talen för jär -ngrufvör , 4 ) j ä r n v e r k , 4 ) t e g e l b r u k , c e m e n t f a b r i k e r 
och a n n a n b y g g n a d s ä m n e s i n d u s t r i samt för b u t e l j g l a s b r u 
k e n s g l a s b l å s a r e . . Det inom s k o f a b r i k s i n d n s t r i e n för tiden 
1908—1910 ingångna riksaftalet tillhör jämväl numera Svenska ar
betsgivareföreningens fält, sedan kontrahenten på arbetsgifvare
sidan, Svenska sko- och nåtlingsfabrikantföreningen, sökt och vunnit 
inträde i nämnda organisation. Beträffande järngrufveaftalet må 
anmärkas, att det icke afser exportgrufvorna (Grängesbergsfälten 
och de lappländska malmfälten), hvilka icke äro anslutna till Järn-

1) Arbetsstatistik A: 5 : II, s. 163 ff. 
2) Arbetsstatistik A: 5: II, s. 391 ff. 
3) Arbetsstatistik A: 5: II , s. 470 ff. 
4) Arbetsstatistik A: 5: II, s. 263 ff. 
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bruksförbundet, som träffat detta aftal, utan tillhöra Svenska ar-, 
betsgifvareföreningehs »Allmänna grupp». Byggnadsämnesindustriens 
aftal afser företrädesvis skånska arbetsplatser, och skofabrikernas 
riksaftal tillämpas icke i ett af industriens hufvudcentra, nämligen 
Örebro, där ortens skofabrikantförening, som utgör ett eget yrkes
förbund af Svenska arbetsgivareföreningen, kort före riksaftalets 
träffande på egen hand uppgjort ett aftal. Flertalet af dessa aftal 
från Svenska arbetsgifvareföreningens verksamhetsområde innehålla 
sympatilbckout- och .-strejkklausul, och äfven beträffande de öfverens-
kommelser, som sakna sådan, uppgifves, a t t deras gällande kraft på 
intet, vis berörts af den stora arbetsinställelsen. 

Af de öfrigä riksaftälen äro de för S v e r i g e s e n s k i l d a j ä r n 
v ä g a r af synnerlig vikt och betydelse. Är 1907 uppgjordes af sär
skild förhandlingsnämnd det s. k. »hufvudaftal n:r 1», en utförlig 
förhandlingsordning, enligt hvilken samtliga uppkommande menings-
skiljaktigheter mellan järnvägsförvaltning oeh järnvägspersonal skulle 
afgoras genom förlikning eller skiljedom.1) Detta aftal trädde i till-
lämpning fr. o. m. 1 juli 1908. Det kompletterades år 1909 genom 
»hufvudaftal n:r 2», i hvilket en mängd arbets- och löneförhållanden 
för de enskilda järnvägarnas personal reglerades på grundval af för
handlingar mellan å ena sidan Svenska järnvägarnas arbetsgivare
förening, å den andra Svenska järnvägsmannaförbundet och Svenska 
lokomotivmannaförbundet. De svenska järnvägarnas personal be
rördes som bekant ej af 1909 års storstrejk. 

Centrala arbetsgivareförbundet har nästan allt sedan sin till
komst inriktat sitt arbete på en enhetlig reglering af arbetsförhål
landena inom b y g g n a d s i n d u s t r i e n i Sverige. För detta ändamål 
hade förbundet redan år 1907 uppgjort vissa grundlinjer för aftal 
med arbetareorganisationer, och härur har uppvuxit det förslag, som 
i maj 1909 blef riksaftal att gälla intill 1 januari 1912, sedan det 
efter några jämkningar godkänts af Svenska måleriarbetareförbundet, 
Svenska träarbetareförbundet, Svenska grof- och fabriksarbetare
förbundet, Svenska bleck- och plåtslagareförbundet, Svenska sten
huggareförbundet, Svenska murareförbundet, Svenska förgylleri- och 
gläsmästeriarbetareförbundet, Svenska kakelugnsmakareförbundet, 
Svenska järn- och metallarbetareförbundet, Svenska transportarbe
tareförbundet och Byggnadsträarbetareförbundet.2) I dessa förhål
landen gjorde storstrejken ingen rubbning, enär aftalet innehåller 
sympatistrejk- och -lockoutklausul. 

Sammanfattar man inverkan af 1909 års storstrejk på dessa 
riksaftal, kan den betecknas som mycket ringa, enär, såvidt bekant, 

1) Arbetsstatistik Å: 5: II, s. 454 ff. 
2) >Meddelanden> 1909, s. 300 ff. 
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endast tvänne dylika öfverenskommelser icke återtogo sin gällande 
kraft omedelbart efter arbetsinställelsens slut. Det ena af dessa aftal, 
det för elektriska montöryrket gällande, ersattes dock kort tid efteråt 
med ett nytt, och endast typograftariffens öde är fortfarande ovisst. 

Under förutsättning, att arbetsgifvarne skulle sysse.lsätta unge
fär lika många arbetare efter som före storstrejken, skulle på grund 
af den stora arbetsinställelsen de riksaftalsberörda arbetarnes antal 
sålunda endast nedgått från 138,600 till 132,100. 

I dessa siffror ingå icke de arbetare, som omfattas af de efter 
annan typ uppgjorda riksaftalen inom sn icker i fabr iks - och såg
v e r k s i n d u s t r i e r n a . 

I juni 1907 träffades öfverenskommelse mellan Sveriges trä
industriförbund af Svenska arbetsgifvareföreningen och Svenska trä
arbetareförbundet om ett formulär, i öfverensstämmelse med hvilket 
framtida aftal mellan förbunden skulle uppgöras. I detta formulär 
hänvisas visserligen bestämmandet af arbetstidens längd och tim
lönens höjd till öfverenskommelse å hvarje särskild arbetsplats, men 
å andra sidan gifvas i formuläret noggranna regler för arbetslönens 
beräkning och utbetalning, för öfvertids- och olycksfallsersättning 
samt för arbetets allmänna gång vid en snickerifabrik. 

Af samma typ äro de »Allmänna bestämmelser» för sågverks
industrien, som i början af år 1909 aftalades mellan Sågverksför
bundet af Svenska arbetsgifvareföreningen och vederbörande arbetare
organisation er.2) 

Huru många lokalaftal, som inom de båda industrierna ingåtts 
med användande af dessa formulär, och huru många arbetare, som 
beröras af dessa aftal, kan icke med bestämdhet uppgifvas. För 
att gifva ett mått på de ifrågavarande öfverenskommelsernas räck
vidd har därför i tabellen upptagits hela det antal arbetare, som i 
medlet af år 1909 sysselsattes af medlemmar af Sveriges träindustri
förbund samt Sågverksförbundet. 

I detta sammanhang må slutligen anmärkas, att efter storstrej
kens slut »allmänna bestämmelser» utarbetats inom vissa industrier, 
där före densamma endast lokalaftal förefunnos. Detta gäller särskildt 
engros- och de ta l jkonfek t ionen , för hvilka branscher af lager-
skrädderiindustrien enhetliga bestämmelser uppgjorts af resp. Svenska 
grossisternas och Svenska detaljisternas herrkonfektionsförbund af 
Svenska arbetsgifvareföreningen. Ifrågavarande bestämmelser hafva 
dock icke godkänts af Svenska skrädderiarbetareförbundet och kunna 
därför ej betraktas som kollektivaftal. 

1) »Meddelanden» 1907, s. 339 ff. 
2) »Meddelanden» 1909, s. 590 ff. 
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Riksaftal i Sverige före 1909 års storstrejk. 

Anm. 1. Dessutom hafva formulär t i l l Iokalaftal år 1907 öfverenskommita för snickeri-
fabrikiindustrien mellan Sveriges träindustriförbund* (39 arbetsgifvare, 3,050 arbetare) och 
Svenska träarbetareförbundet** samt år 1909 för sågverksindustrien mellan S&gverksför-
bundet* (64 arbetsgifvare, 17,500 arbetare) och Sv. sågverksindustriarbetareförbundet.** 

Anm. 2. Tecknet * utmärker, att organisation tillhör Sv. arbetsgivareföreningen, 
tecknet **, att den tillhör Landsorganisationen. 

Anm. 3. Ett flertal af riksaftalen äro därjämte godkända af Svenska arbetareförbundet. 
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Kollektivaftal i Sverige, träffade under år 1908.1) 
Kollektivaltalens utbredning. Under år 1908 hafva, enligt till 

Kommerskollegium ingångna uppgifter, träffats 659 kollektivaftal, 
hvilka godkänts af omkring 4,666 arbetsgifvare och genom hvilka 
136,327 arbetares arbetsförhållanden kunna anses reglerade. 

Aftalen och af dem berörda arbetare fördela sig på olika hufvud-
grupper af näringsgrenar, såsom framgår af följande sammanställ
ning: 

Vid jämförelse med fördelningen af de aftal, som funnos upp
rättade vid 1908 års början, framgår, att kollektivaftalen icke heller 
under loppet af detta år nått någon afsevärd utbredning inom jord
bruk och skogsbruk samt att hufvudmassan af de förnyade eller 
nyingångna aftalen liksom förut varit att anträffa inom grufdrift 
fabriker och handtverk samt byggnadsverksamhet. 

T o t a l a n t a l e t a r b e t a r e , för hv i lka k o l l e k t i v a f t a l funnos 
u p p r ä t t a d e vid 1908 å rs u t g å n g , ha r b e r ä k n a t s t i l l 325,728. 
Den största ökningen anträffas inom malmförädlingsindustrien, be
klädnadsindustrien, trävaruindustrien, pappersmasseindustrien och 
byggnadsverksamheten. 

Den absolut största utbredningen hade kollektivaftalen vid 
1908 års slut inom byggnadsverksamhet, maskin- och skeppsbygg
nadsindustri, malmförädlingsindustri, landtransport, närings- och 
njutningsämnesindustri, trävaruindustri samt jord- och stenindustri. 

I förhållande till totalantalet inom resp. näringsgrenar syssel
satta arbetare hade kollektivaftalen den största utbredningen inom 
grafisk industri, maskin- och skeppsbyggnadsindustri samt läder-, 
hår- och gummivaruindustri med resp. 93, 81 och 78 % af kollektiv
aftal berörda arbetare. 

1) Arbetsstatistik F: 1, utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbets-
statistik. Kollektivaftal i Sverige, träffade änder ar 1908. 
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Kollektivaftalens parter. Af 659 under år 1908 träffade aftal äro 
195 eller 29-5 % af hela antalet träffade af organisationer på såväl 
arbetsgifvare- som arbetaresidan, under det att 455 eller 69 % träffats 
af enskild arbetsgifvare och arbetareorganisation. 

Gruppen af aftal, träffade mellan organisationer å ömse sidor, 
uppvisar jämfördt med förhållandet vid 1907 års slut en relativ 
stegring, i det att af redogörelseårets aftal 29"5 % tillhörde denna grupp, 
medan motsvarande siffra för de vid 1907 års slut gällande aftalen 
var 22-i %\ gruppen af aftal med organisation som part endast å arbe
tar esidan har samtidigt minskats från 74·4 % af samtliga år 1907 gäl
lande till 69-1 % af de under år 1908 träffade. Sammanlagdt förete 
emellertid de bägge grupperna en stegring från 91·5 % till 98" 6 %, 
och framgår häraf, att antalet fall, då å ingendera sidan organi
sation förefunnits, afsevärdt minskats. 

Kollektiraftalens giltighetsområde och giltighetstid. De flesta under 
år 1908 ingångna aftalen eller 436, omfattande 32,666 arbetare (23-9 6 
% af samtliga), beröra en e l ler f lera ensk i lda a rbe t sg i fvare . 
Den därnäst största gruppen utgöres af or ts af t a l och omfattar 202 
aftal med 28,702 berörda arbetare eller 21-o5 % af samtliga. Vidare 
hafva under året träffats 12 d i s t r i k t s a f t a l samt 9 r i k s a f t a l , de 
senare berörande icke mindre än 72,752 arbetare eller 53-3 7 % af 
samtliga. Riksaftal hafva under året bl. a. ingåtts för järnverk och 
järngrufvor, för sko- och nåtlingsfabriker, för den mekaniska verk
stadsindustrien, för den grafiska industrien samt för cigarrfabriker 
(de tre sistnämnda förnyade). 

För 213 aftal stipuleras en g i l t i g h e t s t i d af 1 år och därunder, 
för 248 aftal af 1 t. o. m. 2 år, för 147 aftal af 2 t. o. m. 3 år och 
för 18 aftal af öfver 3 år; för 33 aftal saknades bestämmelser om 
giltighetstid. 

Bland aftal med giltighetstid af öfver 3 år märkas de bety
dande riksaftalen inom den mekaniska verkstadsindustrien, den gra
fiska industrien och tobaksindustrien. 

Förliknings- och skiljenämnder samt regler för förhandling parterna 
emellan. Sammanlagdt 378 aftal, berörande 120,560 arbetare eller 
95 % af samtliga af aftalen berörda, innehålla bestämmelser afsedda 
att förekomma plötslig arbetsnedläggelse utan föregående förhand
ling parterna emellan. Förekomsten af dylika bestämmelser företer 
under år 1908 en betydande stegring, och, medan antalet däraf be
rörda arbetare var 95 % af samtliga enligt redogörelseårets aftal,. 
utgjorde motsvarande siffra endast 60 % enligt de vid 1907 års slut 
gällande aftalen. 

Denna ökning är hufvudsakligen att tillskrifva den större ut
bredning, som föreskriften om förhandling vid hvarje tvist, först 
mellan parterna och därefter, om ej enighet nås, mellan hufvudorga-
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nisationerna, ernått. Sådan bestämmelse innehöllo 177 af de år 1908 
träffade aftalen, omfattande 51,590 arbetare eller 38 % af de aftals-
berörda; motsvarande procentsiffra för de år 1907 gällande aftalen 
var endast 13. 

Bestämmelser om förliknings- eller skiljenämnd för tvisters sli
tande påträffas i 201 aftal, omfattande 68,970 arbetare eller 51 % 
af hela antalet aftalsberörda arbetare. Af dessa ägde nämnden enligt 
127 aftal, omfattande 27,557 arbetare, endast taga befattning med 
meningsskiljaktigheter angående tolkning och. tillämpning af gäl
lande aftalsbestämmelser, enligt öfriga 731) med 41,407 berörda ar
betare ägde den jämväl att befatta sig med intressetvister. 

Arbetslöner. 132,071 arbetare eller närmare 97 % af samtliga, 
för hvilka aftal träffats under år 1908, beröras af aftal, som inne
hålla tidlönsbestämmelser. Af dessa äro 109,805 berörda af aftal, 
där timlönen är förhärskande tidlöneform. 

I en tabell äro för olika näringsgrenar sammanställda uppgifter 
om den lägsta lönen enligt 1908 års aftal för vuxna manliga, vana 
eller »fullgoda» arbetare inom resp. yrken. Denna tabell represen
terar sålunda icke den genomsnittliga inkomsten för de aftals
berörda arbetarne — detta äfven af det skäl, at t den aftalsenliga 
lönen långt ifrån alltid motsvarar den verkliga inkomsten — utan 
torde endast beteckna den gräns, under hvilken tidlönen för en ar
betare med nyss angifna kvalifikationer enligt aftalet icke får sjunka. 
De i nedanstående sammanfattning af tabellen upptagna lönesatserna 
representera sålunda den verkliga inkomsten för endast en del af de 
arbetare, som angifvits såsom »aftalsberörda». 

Arbetstid. För 4,262 arbetsgifvare och 131,175 arbetare eller 
96-29 % af samtliga aftalsberörda hafva träffats aftal, som innehålla 

1) Dessutom ett aftal, berörande 6 arbetare med bestämmelse om skiljenämnd vid 
orättvist afskedande. 
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bestämmelser om arbetstid. Med hänsyn till den aftalade ordinarie 
arbetstidens längd fördelar sig detta .arbetareantal såsom följer: 

Ersättning vid olycksfall och sjukhjälp. Bestämmelser om ersätt
ning vid olycksfall förekomma i 532 aftal omfattande 94,998 arbetare. 
Af dessa aftal innehålla emellertid 22 med 2,292 berörda arbetare 
endast bestämmelser om arbetsgifvares skyldighet att bekosta läkare, 
medicin, sjukbjälp o. s. v., och framgår det icke med säkerhet i alla 
dessa fall, huruvida bestämmelserna afse såväl olycksfall som annan 
sjukdom eller endast det senare. 

Olycksfallsförsäkring stadgades i 253 aftal med 33,514 berörda 
arbetare. Försäkringens omfattning framgår af följande samman
ställning: 

Förekomsten af bestämmelser om ersättning enbart (utan för
säkring) utöfver den lagstadgade framgår af följande sammanställ
ning: 

Häraf framgår bl. a., att ej mindre än 430' aftal, berörande 
85,486 arbetare, tillförsäkra arbetarne olycksfallsersättning äfven 
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under den i lagen föreskrifna karenstiden (60 dagar efter olycks
fallet), vare sig genom försäkring eller genom direkt utbetalning 
från arbetsgifvaren. 

Kollektivaftalens öfriga innehåll. Bland aftalens bestämmelser rö
rande arbetets ledning, föreningsrätt och föreningstvång intager 
§ 23 af Svenska arbetsgifvareföreningens stadgar främsta rummet, 
hvarigenom tillförsäkras arbetsgifvaren rätt att fritt antaga och af-
skeda arbetare, att leda och fördela arbetet och att begagna arbetare, 
oafsedt om dessa äro organiserade eller ej. Bestämmelser i enlighet 
med denna §, med eller utan inskränkande tillägg, äro att anträffa 
i 389 af 1908 års aftal, berörande 84,101 arbetare eller 61·69 % af 
hela antalet under året aftalsberörda; motsvarande siffror för samt
liga vid 1907 års slut aftalsberörda var 48M %. 

Emellertid var »§ 23» i icke mindre än 294 aftal med 77,972 
arbetare supplerad med bestämmelser i öfverensstämmelse med »kom
promissen af december 1906», hvarigenom föreningsrätten garanterats och 
afskedande, som tydes såsom angrepp på denna, kan blifva föremål 
för undersökning. 

Dessa aftal oberäknade innehålla 128 aftal med 36,869 arbetare 
bestämmelser till skydd för föreningsrätten, så att sådana bestäm
melser innehållas i sammanlagdt 422 af 1908 års aftal med däraf 
berörda 114,841 arbetare (84 % af samtliga aftalsberörda). 

Bestämmelser rörande utbildningstid och lärlingsväsen före-
kommo i 100 under år 1908 ingångna aftal, omfattande 15,883 ar
betare. Af dessa aftal innehålla 41 en mera systematisk reglering 
af lärlingsväsendet, under det att spridda lärlingsbestämmelser på
träffas i 59 aftal. 
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Statens förlikningsmäns för medling i arbetstvister 
verksamhet åren 1907—1908.1) 

Hela antalet i förlikningsmannens till Kommerskollegium insända 
kvartalsberättelser omnämnda arbetstvister, hvilka varit föremål för 
någon deras åtgärd, utgjorde 135 år 1907 och 119 år 1908. I samtliga 
dessa fall har förlikningsmannens medling erbjudits eller begärts. I 
ett betydande antal fall har emellertid någon förhandling inför förlik
ningsmannen icke kommit till stånd, antingen af det skäl att parterna 
afslagit förlikningsmannens erbjudande eller ock af annan anledning, så
som att konflikten redan varit löst, då medlingsanbud framställdes, eller 
strax därefter blifvit bilagd. Medan sålunda under år 1907 med
ling af förlikningsmannen försöktes i 135 tvister, ägde medlingssam
manträde rum i endast 88 tvister; motsvarande siffror för år 1908 
voro resp. 119 och 69. I sammanlagdt 36 fall hafva p a r t e r n a af
slagit medlingsanbud från förlikningsmannen, hvaraf 12 under år 
1907 och 24 under år 1908, och har sålunda under det senare året 
afslag förekommit vida oftare än under år 1907, då likväl hela 
antalet medlingsförsök var större. I samtliga dessa fall utom ett, då 
bägge parter förkastade medlingsanbudet, är det på grund af ar bet s-
g i fva rnes afslag, som medling icke kommit till stånd. 

Hela antalet af förlikningsmännen handlagda ärenden samt sär-
skildt de tvister, som föranledt förhandling, fördela sig under resp. 
år på olika distrikt, såsom nedanstående öfversikt utvisar: 

Antalet förlikningsärenden var under bägge åren tillsamman
tagna, som synes, störst inom fjärde distriktet, därnäst inom det tredje 

1) K. Kommerskollegium. Statens förlikningsmäns för medling i arbetstvister 
verksamhet under åren 1907 och 1908. 
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och det första. Det minsta antalet uppvisar det sjunde distriktet 
och därnäst det femte. Med hänsyn till antalet tvister, hvarom för
handlats inför förlikningsmannen, komma fjärde, första och tredje 
distrikten främst i nu nämnd ordning; sista rummet intager äfven i 
detta hänseende sjunde distriktet och därnäst det femte. 

I den följande statistiska framställningen hafva endast de tvister 
kunnat tagas i betraktande, vid hvilka förhandling mellan parterna 
inför eller genom förlikningsmannen kommit till stånd, och benäm
nas i det följande dessa ärenden för korthetens skull »förhandlings-
ärendem. 

Antalet förhandlingsärenden med arbetsinställelse har under de 
bägge här ifrågavarande åren utgjort resp. 59 och 38; antalet ären
den utan arbetsinställelse har följaktligen varit resp. 29 och 31. 
Dessa olika ärendens fördelning på distrikt utvisas af nedanstående 
öfversikt: 

I det öfvervägande flertalet af förhandlingsärenden med arbetsin
ställelse har arbetsinställelsen utbrutit, innan ännu någon medling kom
mit till stånd. Under år 1907 ägde sålunda arbetsinställelsens utbrott i 
51 fall rum före första medlingssammanträdet och i 7 fall efter detsamma; 
i 1 fall är tidpunkten för konfliktens utbrott icke bekant. För år 1908 
äro motsvarande siffror resp. 30, 6 och 2. Af arbetsinställelserna voro 
under år 1907 41 strejker, 8 lockouter och 10 konflikter af blandad 
(d. v. s. både strejk och lockout), obestämbar eller ej uppgifven karak
tär. Ar 1908 voro af tvisterna med arbetsinställelse 27 strejker, 3 
lockouter och 8 konflikter af blandad, obestämbar eller ej uppgifven 
karaktär. Hela antalet af nämnda arbetsinställelser berörda arbe
tare utgjorde 7,072 under år 1907 och 21,107 under år 1908. 

Strejkerna voro med hänsyn till omfattningen mest framträ
dande under år 1907, lockouterna och särskildt de blandade konflik
terna voro vida mer betydande under det följande året. Sistnämnda 
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förhållande är uteslutande att tillskrifva de inom första distriktet 
inträffade konflikterna, af hvilka den mest omfattande var den förut 
omnämnda inom byggnads-, åkeri- och stenhuggerifacken i Stockholm. 

Vid de 88 förhandlingsärendena under år 1907 utgick initia
tivet till medlingen i 60 fall från förlikningsmannen och i 28 
fall från parterna, däraf i 15 fall från arbetsgifvarne, i 9 fall från 
arbetarne och i 4 fall från bägge parterna. År 1908 tog förlik
ningsmannen initiativet i 32 tvister, arbetsgifvarne i 15, arbetarne 
i 12 och bägge parterna i 10. Det största antalet förhandlingsärenden 
på initiativ af förlikningsmannen utvisar fjärde distriktet med resp. 
22 och 11 dylika fall under här ifrågavarande tvänne år, därnäst 
det första distriktet med resp. 10 och 10 samt det sjätte distriktet 
med resp. 9 och 3 fall. 

Under bägge åren var det största antalet af förhandlingsärenden 
berörda arbetare att finna inom byggnadsindustrien, som ock öfver 
hufvud taget var starkt berörd af arbetskonflikter under dessa år 
samt med hänsyn till antalet i konflikten invecklade arbetare år 
1907 intog det andra och år 1908 det första rummet bland industrierna. 
Med afseende å ärendenas antal framträda vidare under år 1907 nä
rings- och njutningsämflesindustrien, trävaruindustrien och transport
verksamheten till lands, under år 1908 transportverksamheten till 
lands, beklädnadsindustrien, närings- och njutningsämnesindustrien 
samt trävaruindustrien. 

Af särskildt intresse är att undersöka förhandlingsärendenas för
delning efter konflikternas orsaker, emedan därigenom erhålles en 
närmare inblick i arten af förlikningsmännens verksamhet. 

Största delen af förhandlingsärendena (c:a 60 %) hänförde sig till 
tvister rörande löneförhöjning och kollektivaftal. Påfallande högt 
är särskildt antalet handlagda tvister rörande kollektivaftal, såsom 
framgår vid jämförelse med förekomsten öfver hufvud taget af dy
lika tvister i samband med arbetsinställelser. Under år 1907 voro 
af samtliga öppna arbetskonflikter 54 förorsakade af begäran om 
kollektivaftal, och år 1908 var motsvarande siffra 20, utgörande i pro
cent af samtliga arbetsinställelser under dessa år resp. 17 och 7, 
medan af samtliga förhandlingsärenden kollektivaftalstvisterna, som 
synes, utgjorde resp. 28 och 31 %. Dessa siffror äro ett uttryck för, 
i hvilken omfattning förlikningsmännen tagits i anspråk för att jäm
likt föreskriften i 2 § af lagen den 31 december 1906 »gå arbetsgifvare 
och arbetare tillhanda med upplysningar och råd i fråga om öfver-
enskommelser, som afse arbetsförhållandet och äro ägnade att främja 
ett godt förhållande mellan arbetsgifvare och arbetare samt före
komma störande afbrott i arbetet». 
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Bland förhandlingsärendena äro vidare att märka tvister rörande 
»andra lönefrågor», såsom om garanterad timlön vid ackordsarbete, 
om utfående af förfallen lönefordran, om form för aflöning o. s. v. 
samt rörande arbetares antagande och afskedande, hvilka bägge 
grupper af ärenden tillhopa utgjorde c:a 20 % af förhandlings-
ärendena. Öfriga slag af tvister hafva i endast ett fåtal fall varit 
föremål för förlikningsmännens medverkan. Sålunda kan nämnas, att 
föreningsrättstvister under år 1907 i 5 fall påkallade förliknings
mannens ingripande, men det följande året i intet fall. »Andra orga
nisationsspörsmål», såsom tvister om fackföreningsmedlemmars före
trädesrätt till arbete, förmäns inträde i organisationen o. s. v. för
anledde icke i något fall under de bägge åren förhandling inför för
likningsmannen. Högst ringa är antalet handlagda tvister om löne
sänkning, personliga förhållanden, arbetstiden och arbetets anordning. 
Hvad slutligen beträffar olika tolkning af aftalet var sådan i 3 fall 
under hvartdera af åren orsak till förlikningsmannens inskridande. 

För att utvisa såväl utgången af medlingen som den reella inne
börden af de resultat, som därvid ernåtts, är nedanstående tabell upp
gjord, i hvilken ärendena grupperats med hänsyn därtill, om med
lingen medfört resultat eller icke och, i det förra fallet, om den 
slutliga uppgörelsen träffats omedelbart inför förlikningsmannen eller 
på hans initiativ åvägabragts genom skiljenämnd jämlikt 7 § lagen 
af den 31 december 1906 eller slutligen kommit till stånd inför af 
Kungl. Maj:t jämlikt 12 § samma lag tillsatt särskild förlikningsman. 

Förhandlingsärendenas fördelning efter medlingens resultat. 
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Beträffande förestående tablå är först att märka, att densamma, 
i enlighet med det förut sagda, icke upptager de ärenden — resp. 47 
och 50 under här ifrågavarande tvänne år — vid hvilka någon för
handling inför förlikningsmannen icke kommit till stånd, antingen 
af det skäl att parterna afslagit förlikningsmannens erbjudande eller 
ock af annan anledning, såsom att konflikten redan varit löst då 
medlingsanbud framställdes, eller strax därefter blifvit bilagd. Af 
de öfriga ärendena, här benämnda förhandlingsärenden, hafva under 
ifrågavarande år resp. 79 och 62 eller resp. 89-8 och 89-9 % ledt till 
resultat, i det att resp. 82'9 och 76-9 % bragts till afgörande ome
delbart inför förlikningsmannen samt resp. 6-9 och 13-o % jämlikt 
lagens stadganden ledt till uppgörelse genom skiljedom eller inför 
af Kungl. Maj:t tillsatt särskild förlikningsman. I återstående resp. 
9 och 7 fall eller resp. 10-2 och 10"i % af samtliga är medlingen att 
betrakta såsom väsentligen resultatslös, i det att antingen ärendets 
slutbehandling öfvertagits af parterna själfva eller tvisten förblifvit 
principiellt olöst. 

Beträffande de konflikter, som bragts till lösning omedelbart inför 
förlikningsmännen, har, såsom antydt blifvit, en fördelning med hänsyn 
till resultatets innebörd verkställts, hvarur framgått, at t flertalet — 
resp. 50-o och 56-B % af samtliga ärenden — lösts genom ömsesidiga 
eftergifter. I öfrigt utföllo konflikterna under år 1907 mestadels till 
arbetarnes förmån, under år 1908 till arbetsgifvarnes, såsom ock var 
fallet med arbetsinställelserna öfver hufvud taget under nämnda år. 

Hela antalet öppna arbetskonflikter — strejk, lockout eller 
bådadera — utgjorde enligt förut offentliggjord officiell statistik 312 
under år 1907 med berörda 818 arbetsgifvare och 23,540 arbetare, 
302 under år 1908 med berörda 1,424 arbetsgifvare och 40,357 arbe
tare. Af dessa konflikter hafva, såsom förut omförmälts, under de 
bägge åren resp. 59 och 38 varit föremål för förhandling inför förliknings
männen, och berördes af sistnämnda konflikter resp. 7,072 och 21,107 
arbetare. Under nämnda bägge år hafva följaktligen förliknings
männen fungerat som medlare i resp. 18-9i och 12-68 % af samt
l iga a rbe t s in s t ä l l e l s e r . Motsvarande procentsiffror med hänsyn 
t i l l de be rö rda a r b e t a r n e s a n t a l utgjorde resp. 30-o4 och 52·30. 
Antalet förhandlingsärenden var följaktligen under det senare året rela
tivt mindre, men däremot de handlagda ärendenas omfattning i nämnda 
hänseende väsentligt större. 
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Öfversikt af arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
i Sverige år 1909. 

(Preliminär redogörelse.) 

Under år 1909 hafva, enligt ingångna uppgifter, inträffat 136 
arbetsinställelser, hvilka, såvidt bekant, direkt berört inalles 6811) 
arbetsgifvare samt 297,789 arbetare. Af konflikterna hafva 46 börjat 
under årets första, 63 under andra, 21 under tredje samt 6 under 
fjärde kvartalet. Arbetsinställelsernas antal och omfattning, jäm-
fördt med arbetsinställelserna under närmast föregående år, framgår 
af tabellen å sid. 294—295. 

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

Till sin karaktär äro 100 arbetsinställelser strejker, 22 lockouter 
och 14 af blandad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Af ofvannämnda 297,789 arbetare berördes 221,628 af de 100 
strejkerna, 75,070") af de 22 lockouterna samt 1,091 arbetare af de 14 
arbetsinställelserna af blandad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Antalet förlorade arbetsdagar till följd af konflikter, påbörjade 
under år 1909, utgjorde, såvidt kändt, närmare 11,660,000. I några 
fall har emellertid någon beräkning af antalet förlorade arbetsda
gar icke kunnat ske på grund af bristande uppgifter om antalet direkt 
berörda arbetare eller om konfliktens varaktighet. Dessutom äro 7 
konflikter ännu vid afgifvandet af denna redogörelse (15 april) icke 
afslutade, hvarför antalet förlorade arbetsdagar under dessas hela 
varaktighet icke kunnat beräknas. Genom s t o r s t r e j k e n ensam 
hafva enligt approximativ beräkning c:a 7,150,000 dagsverken gått 
förlorade; dessas fördelning på olika näringsgrupper har emellertid 
icke kunnat utrönas. Den öfriga förlusten är hufvudsakligen att 
tillskrifva de lockouter , som ägde rum i samband med den stora 
arbetsinställelsen och hvaraf följande näringsgrenar mest drabbades, 
nämligen järnförädlingsindustrien med c:a 1,400,000, sågverksin
dustrien med c:a 940,000, textilindustrien med c:a 900,000, trämasse
industrien med c:a 600,000, skrädderiyrket med c:a 205,000 samt väg-
och vattenbyggnadsindustrien med c:a 155,000 förlorade arbetsdagar. 

Arbetsgifvame hafva i 65 fall varit helt eller delvis organiserade 
samt i 49 fall oorganiserade; i 22 fall saknas uppgift om, huruvida 
de tillhört arbetsgifvareorganisation eller ej. 

Arbetarne hafva i 112 fall helt eller delvis tillhört facklig or
ganisation; i 10 fall hafva de varit oorganiserade; i 14 fall saknas 
uppgift i detta afseende. 

1) Preliminär uppgift saknas ännu för antalet af storstrejken berörda arbetsgifvare. 
2) Häri inräknas de oorganiserade arbetare, som i sammanhang med den stora ar

betsinställelsen vid de organiserades utestängande själfmant nedlade arbetet. 

22—100060 
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Konflikternas hufvudorsaker voro i 95 fall lönefrågor, i 17 fall 
organisationsspörsmål samt i 24 fall diverse andra orsaker. 

Lönefrågorna gällde i 47 fall löneförhöjning, i 19 fall lönesänk
ning samt i 29 fall andra lönefrågor, t. ex. form för aflöningen, 
garanterad timlön vid ackordsarbete, utfående af till betalning för
fallen innestående aflöning. 

Organisationsspörsmålen voro i 3 fall fordran på föreningsrät
tens erkännande, i 9 fall fordran på kollektivaftals införande samt 
i 5 fall andra organisationsspörsmål, t. ex. vägran att taga befatt
ning med blockeradt gods, fordran på ensamrätt till arbete för 
fackför enin gsmedlemmar. 

Under gruppen andra orsaker inbegripas tvister om arbetstiden 
i 5 fall, om personliga förhållanden i 1 fall, om arbetares antagande 
och afskedande i 6 fall, om arbetets anordning i 6 fall, om tolkning 
af aftal i 4 fall samt om andra spörsmål i 2 fall (såsom påtryck
ning för uppgörelse i annan konflikt). 

Beträffande resultatet kan meddelas, att af de 136 konflikterna 
34 hafva bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar, 56 hafvaledt 
till arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda vill
koren och 35 hafva afgjorts genom kompromiss; i 4 fall är resultatet 
okändt och 7 konflikter äro ännu pågående. Af de 35 genom kom
promiss afgjorda konflikterna hafva 2 afslutats i hufvudsak enligt 
arbetarnes fordringar, 6 i hufvudsak enligt arbetsgifvarens villkor 
samt 27 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: 
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I 21 fall har statens förlikningsman medverkat vid konfliktens 
biläggande. 

Af konflikterna omfattade lockouterna inom byggnadsämnesindu-
strien (61 arbetsgifvare, 3,680 arbetare), engroskonfektionen (11 arbets-
gifvare, 975 arbetare), detaljkonfektionen (21 arbetsgifvare, 1,036 arbe
tare), pappersmasseindustrien (52 arbetsgifvare, 9,050 arbetare), väg- och 
vattenbyggnadsindustrien (9 arbetsgifvare, 1,950 arbetare), sågverksin
dustrien (62 arbetsgifvare, 14,240 arbetare), textilindustrien (120 arbets
gifvare, 22,455 arbetare) och malmförädlingsindustrien (85 arbetsgif
vare, 19,700 arbetare) samt storstrejken (212,662' arbetare) hela riket 
eller större delar däraf. öfriga konflikter hade lokal karaktär. Samtliga 
konflikter fördelade sig på följande sätt inom de olika delarna af landet: 

För öfrigt kan anmärkas, att, enligt de föreliggande uppgif
terna, 113 arbetsinställelser före gin gos af förhandlingar parterna 
emellan, under det att i 22 fall några dylika icke ägde rum; i 1 
fall saknas uppgift i förevarande afseende. 

I fråga om aftals- och kontraktsbrott erkännes af arbetarne i 4 
fall, att aftalsbrott förelegat från deras sida; i 1 fall erkännes af-
talsbrott af arbetarne, men beskylla dessa samtidigt jämväl arbets-
gifvaren för aftalsbrott. I ytterligare 9 fall framkasta arbetarne 
mot arbetsgifvåren, i 21 fall arbetsgifvaren mot arbetarne beskyll
ning i detta afseende; i 5 fall beskylla parterna hvarandra ömse
sidigt för aftalsbrott. I 40 fall uppgifves samstämmigt intet aftals-
eller kontraktsbrott hafva förekommit; i 35 fall, angående hvilka 
uppgift föreligger endast från ena parten, besvaras frågan likaledes 
nekande; i 21 fall saknas uppgift härom. 

1) Antalet är det genom de offentliga räkningarna konstaterade med afdrag för de 
vid storstrejkens utbrott i strejk eller lockout indragna arbetare. 

2) Ös t r a Sver ige omfattar Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands 
och Östergötlands län; Små land och fiarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Gottlands län; Södra Sver ige : 'Blekinge,..Kristianstads och Malmöhns län; V ä s t r a 
Sve r ige : Hallands, Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Örebro 
län; Norra Sver ige: Kopparbergs, Gäfleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster
bottens och Norrbottens län. 

3) Uppgift saknas för 1 konflikt. 
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Arbetsinställelser, påbörjade under 
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år 1909, inom olika näringsgrenar. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Öfversikt öfver verksamheten under år 1909. 

Under slutet af år 1908 bedrefs i Sverige offentlig arbetsförmed
lingsverksamhet vid 3 länsanstalter, nämligen i Uppsala län med kontor 
i Uppsala, i Östergötlands län med hufvudkontor i Linköping och 12 
afdelningskontor och i Kristianstads län med hufvudkontor i Kristian
stad och 3 afdelningskontor, samt vid 10 kommunala anstalter, näm
ligen i Stockholm, Norrköping, Karlskrona, Malmö, Lund, Hälsingborg, 
Göteborg, Karlstad, Gäfle och Sundsvall. Under loppet af år 1909 
hafva tillkommit 2 länsanstalter, nämligen i Västmanlands län med 
kontor i Västerås och i Norrbottens län med hufvudkontor i Luleå 
och 3 afdelningskontor, samt 4 kommunala anstalter, nämligen i Ystad, 
Eslöf, Skurup och Örebro. Anstalterna i Ystad, Eslöf och Skurup, lik
som de tidigare upprättade anstalterna i Malmö, Lund och Hälsingborg, 
åtnjuta dock bidrag från Malmöhus läns landsting och kunna därför 
sägas vara en mellanform mellan läns- och kommunala anstalter. Under 
året hafva dessutom 2 afdelningskontor tillkommit i Kristianstads län. 

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 år 1909, i jämförelse med nästföregående år, kunna 
sammanfattas i följande siffror: 

Frekvensen vid den offentliga arbetsförmedlingen i riket har 
under år 1909 i afsevärd mån stigit i jämförelse med närmast före
gående år. Sålunda har i jämförelse med år 1908 antalet ansök
ningar om arbete stigit med 28·8 % samt antalet lediga platser 
och tillsatta platser med resp. 25-9 % och 30·9 %. Största frekvensen 
uppvisade anstalten i Stockholm med 26,029 ansökningar om arbete, 
25,738 lediga och 14,023 tillsatta platser, därnäst anstalten i Göteborg 
med resp. 27,343,13,073 och 8,854, anstalten i Malmö med 15,423, 7,637 
och 5,114, anstalten i Östergötlands län med 10,200, 8,568 och 5,077 
samt anstalten i Norrköping med 10,408, 6,642 och 4,213 o. s. v. 

I genomsnitt ha vid samtliga anstalter 62 platser kunnat till
sättas på 100 såsom lediga anmälda. Det relativt bästa resultatet i 
sådant afseende, af de statistiska uppgifterna att döma, har erhållits 
vid anstalten i Örebro, där af 100 lediga platser 89 kunnat till
sättas, därnäst vid anstalterna i Norrbottens län, Gäfle, Sundsvall, 
Lund och Hälsingborg med resp. 75, 74, 72, 71 och 69. 
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Beträflande tillströmningen af arbetssökande är fortfarande att 
konstatera en högst ojämn fördelning härutinnan mellan de båda könen, 
i det att i proportion till antalet lediga platser tillgången på manlig 
arbetskraft har varit mer än dubbelt så stor som på kvinnlig eller 
resp. 210 och 96 ansökningar om arbete på 100 lediga platser. I 
genomsnitt för både män och kvinnor hafva till 100 lediga platser 
förelegat 149 ansökningar om arbete. Störst har tillgången på ar
betskraft varit vid anstalterna i Gäfle, Göteborg, Malmö och Häl
singborg med resp. 245, 209, 202 och 201 ansökningar om arbete på 
100 anmälda lediga platser samt minst vid anstalterna i Skurup, 
Kristianstads län, Stockholm och Karlstad, där motsvarande tal varit 
57, 95, 101 och 110. Sistnämnda förhållande beror väsentligen därpå, 

Antalet arbetsansökningar, lediga och tillsatta platser under olika månader. 

På 100 lediga platser kommo: 
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att vid anstalterna i Skurup och Kristiantads län jordbruket samt i 
Stockholm och Karlstad det kvinnliga arbetet varit utjämnande faktor 
i tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 

Angående frekvensen vid arbetsförmedlingsanstalterna under årets 
olika månader faller genast i ögonen den starka stegringen af såväl an
sökningar om arbete som lediga och tillsatta platser under månaderna 
september—november. Detta förhållande torde till hufvudsaklig del 
bero därpå, att under denna tid platsombyten äga rum beträffande 
den arbetskraft, som önskar årsanställning inom jordbruket, men 
torde jämväl till någon del hafva sin grund i den förflyttning af 
arbetskraften inom industrien, som blef en följd af de stora arbets
inställelserna under förliden sommar och höst. 

Vidare är att konstatera, att tillgången på arbetskraft med 
undantag för nyss nämnda månader var störst under årets första 
månad. Då samtidigt härmed tillgången på arbetstillfällen var som 
sämst samt såsom följd häraf resultatet af tillsatta platser var äämre 
än under någon annan af årets månader, angifver detta otvetydigt, 
att stor arbetslöshet var rådande. Under därpå närmast följande 
månader hafva, med näringslifvets vanliga stegring mot vårens annal
kande, arbetstillfällena och därmed äfven antalet tillsatta platser allt 
mer och mer ökats, hvarigenom ock den öfverflödiga arbetskraften 
blifvit engagerad. 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Af ofvanstående tablåer kunna vissa upplysningar inhämtas 
om i hvad mån den offentliga arbetsförmedlingen befattar sig 
med näringslifvets olika hufvudgrupper. Det 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 öfver
vagande i fråga om såväl arbetssökande som lediga och tillsatta 
platser. Den närmare fördelningen på olika yrkesgrenar framgår 
af tabellen å sid. 314, som meddelar sammandragssiffror för samt
liga anstalter tillhopa, samt af tab. å sid. 310—313, där antalet tillsatta 
platser inom olika yrkesgrenar angifves för hvarje särskild anstalt. 

Beträffande jordbruksförmedlingen i förhållande till den totala 
förmedlingen hafva vid länsanstalterna 35·2^ af samtliga ansökningar 
om arbete, 51·o % af anmälda lediga platser och 51·6 % af samtliga 
tillsatta platser gällt jordbruket. Motsvarande procenttal vid de kom
munala anstalterna voro 7-6, 14'5 och 14 i. 

I tab. å sid. 306—307 har antalet tillsatta platser inom olika 
yrkesspecialiteter fördelats efter de särskilda anstalterna. 

Största antalet jordbruksarbetare har anställts genom länsför
medlingen i Östergötlands län, genom hvilken 1,590 män och 339 
kvinnor förmedlats platser till jordbruket. Därnäst följa Norrköping 
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med 926 män och 152 kvinnor, Malmö med resp. 755 och 107, Häl
singborg med resp. 749 och 70 samt Kristianstads län med resp. 613 
och 125. Inom öfriga yrkesspecialiteter uppvisa naturligtvis i regel 
storstäderna de största siffrorna. 

Med afseende å de anställda arbetarnes yrkesspecialiteter och för
delning å olika månader meddelas vissa uppgifter i tab. å sid. 
308—309, där jämväl jämförande siffror för år 1908 finnas anförda. 
För såväl män som kvinnor hafva siffrorna i fråga om jordbruks-
arbetarne högst väsentligen ökats sedan föregående år; däraf för 
kvinnorna mer än fördubblats. Flertalet af dessa arbetare anställdes 
under månaderna aug.—nov. "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. 

Antalet platser, som tillsatts utom resp. orter. 

Förmedlingen af platser utanför de orter, där anstalterna varit 
förlagda, har äfven under år 1909 starkt ökats. Hela antalet sådana 
platser utgjorde nämligen detta år 9,153 (7,207 föreg. år), hvaraf 
7,288 för manliga och 1,865 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. 
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Som af nästföregående tablå framgår, ingå länsanstalterna med 
endast mycket små siffror i de nyss anförda summorna för placeringen 
utanför anstalternas förläggningsorter. Detta beror därpå, att 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, att inemot 1/s af samtliga genom den offentliga 
arbetsförmedlingen under år 1909 förmedlade platser varit till finnan
des utanför de städer eller andra orter, där anstalterna (och filial
kontoren) varit förlagda, och sålunda i regel kommit landsbygdens 
näringslif till godo. 

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 tillsatta platser, gifva vid närmare granskning en i det 
stora hela ganska trogen bild af, huru förhållandena på arbetsmark
naden under året ställt sig i jämförelse med läget under föregående år. 

Som redan förut nämnts belöpte sig under år 1909 210 arbetsan
sökningar af män på 100 anmälda lediga platser. Motsvarande rela
tionstal för år 1908 var 213. Arbetstillgången under år 1909 skulle 
sålunda i hufvudsak varit densamma som under år 1908 med någon liten 
förbättring under förstnämnda år. Emellertid torde förbättringen i 
arbetstillgången under år 1909 varit vida större än hvad nu nämnda 
relationstal angifva. Att märka är nämligen, att orsaken, till att 
det för år 1909 beräknade relationstalet jämväl blifvit synnerligen 
högt, ligger i det stora öfverskott af ledig arbetskraft, som förefanns 
under detta års första månader, särskildt under januari, då mot 
hvarje ledig plats svarade ej mindre än fyra ansökningar om arbete, 
samt att detta öfverskott i sin tur var ett resultat af den synner
ligen starka stegringen i tillgången på arbetskraft, som visade sig 
i slutet af år 1908. Man synes därför kunna antaga att dispropor
tionen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft, som förelåg 
under år 1908, inverkat menligt äfven på 1909 års siffror. Sedan 
emellertid den vid årets början lediga arbetskraften så småningom 
hunnit blifva placerad under vårmånaderna, hade 1909 att uppvisa 
långt gynnsammare proportion i utbud och efterfrågan af arbets
kraft än 1908; särskildt gäller detta mot slutet af året. Sålunda 
var antalet ansökningar om arbete i slutet på 1908 mer än tredub-
belt, men i slutet på 1909 ej fullt dubbelt så stort som antalet 
lediga platser. (Se vidare tab. å sid. 298.) Nu angifna förhål
lande torde dock icke enbart vara en följd af förbättrade kon-



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING ÅR 1 9 0 9 . 303 

junkturer utan torde årets arbetskonflikter i väsentlig grad bidragit 
härtill. 

Med afseende på det kvinnliga arbetet har under år 1909 i stort 
sedt förelegat samma förhållande som under år 1908, d. v. s. till
gången på arbetskraft har icke fullt motsvarat behofvet däraf. 

Huru olikartade arbetsförmedlingens resultat ställa sig med 
afseende på jordbruket och de öfriga näringsgrenarna belyses af 
nedanstående tablåer: 

På 100 lediga platser kommo: 

Ansökningar om arbete. 

Tillsatta platser. 
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De nu anförda siffrorna gifva en klar belysning åt den grund
väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket och 
öfriga yrkesgrenar. Medan arbetarne trängas med hvarandra vid 
försöken att finna platser inom stadsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet fortfarande god tillgång på anställningar, som af brist 
på arbetssökande ej kunna besättas. Vid jämförelse med siffrorna för 
föregående år kan man emellertid nu konstatera en ökad villighet 
bland ej blott de manliga utan äfven de kvinnliga arbetarna att 
antaga jordbrukstjänster. Under december månad fanns till och med 
ett öfverskott af arbetssökande, i det att under denna månad 109 
ansökningar om arbete kommo på 100 anmälda lediga platser. 
Inom jordbruket kommo under år 1909 på 100 lediga platser 94 män 
och 35 kvinnor mot resp. 84 och 27 under år 1908. För den egent
liga industrien och handtverket däremot voro motsvarande siffror 
under år 1909 resp. 344 och 159 samt under 1908 378 och 170. 

Ehuru den relativa ökningen i antalet till jordbruket förmedlade 
platser från år 1908 till år 1909 visserligen icke varit lika stor som 
från 1907 till 1908, har dock förmedlingen af platser till jordbruket 
äfven under år 1909 varit stadd i hastigare utveckling än förmed
lingen till industrien och handtverket. 

Antalet tillsatta platser: 

Utvecklingen af verksamheten vid Sveriges offentliga arbetsför
medling framgår af följande sammanställning af hufvudresultaten 
för resp. år. 

Häraf synes, att ökningen af frekvensen vid den offentliga arbets
förmedlingen under år 1909 varit synnerligen stark, särskildt beträf
fande lediga och tillsatta platser. 

Sålunda var ökningen från 1908 till 1909 i antalet tillsatta platser 
4 gånger samt i antalet lediga platser icke mindre än 9 gånger så stor 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING ÅR 1 9 0 9 . 305 

som motsvarande ökning från 1907 till 1908. Däremot har ökningen i 
antalet ansökningar om arbete varit mindre från 1908 till 1909 än 
från 1907 till 1908. Äfven häri ligger sålunda ett otvetydigt bevis 
för att konjunkturerna voro i uppgående under år 1909. Det bör 
dock erinras, att en väsentlig del af ökningen berott på, att nya 
anstalter tillkommit. 
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Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 

23—100060 
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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 1909. (Forts.) 
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(Forts.) Antalet tillsatta platser inom olika yrken vid de 
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offentliga arbetsförmedlingsanstalterna i Sverige under år 1909. 
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Antalet arbetssökande, lediga platser och tillsatta platser vid samtliga anstalter år 1909. 
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Olycksfall genom elektrisk ström under år 1909. 
(Meddelande från Elektriska Inspektionen). 

Under 1909 ha såvidt bekant inom landet inträffat 30 olycksfall, 
hvilka orsakats af elektrisk ström. Af dessa hafva 7 fall medfört 
döden, 1 fall 60% och 1 fall 18 JÄ invaliditet samt 21 fallöfvergå-
ende skador. En indelning efter spänningen och skadans beskaffen
het ter sig sålunda: 

Såsom af tabellen framgår kräfde 19 af de inträffade skadorna 
eller 63 % af hela antalet en läketid af mindre än 30 dagar och voro 
således af jämförelsevis lindrig beskaffenhet. 

En sammanställning af de under senare åren inträffade olycks
fallen ter sig på följande sätt: 

Med ett undantag, då en utomstående dödats, hafva samtliga 
olycksfallen under 1909 drabbat personer, som i en eller annan egen
skap varit anställda eller sysselsatta vid respektive anläggningar. 
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Sålunda voro: 
16 maskinister, montörer eller eljest mer eller mindre sakkun

niga personer, som haft i uppdrag att tillse elektriska apparater, 
13 personer tillhörande andra yrken, som mestadels under arbe

tet af en tillfällighet eller af okunnighet eller okynne kommit i berö
ring med elektriska ledningar och apparater. 

Här nedan äro olycksfallen grupperade efter de olika delar af 
de elektriska anläggningarna, af hvilka de förorsakats. 

Högspänningsinstrumenteringar: 
1 hjälparbetare svår skada. 
2 elektriker lindrig skada. 

Högspänningsledningar i och invid byggnader: 
1 pumpvakt dödad. 
1 smörjare dödad. 
1 målare 50% invaliditet. 
1 hjälparbetare skadad. 

Högspänningslinjer: 
1 skolyngling dödad. 
1 linjearbetare dödad. 

Lågspänningsledningar invid byggnader (380 v. 3 fas): 
1 laboratoriebiträde dödadt. 

Strömbrytare, pådrag, säkerhetsapparater o. d. 
från låga spänningar upp till c:a 600 volt: 

10 fall, vanligtvis brännsår på händerna. 
Dessa fall visa, att apparater af nämnda slag utföras så, att de 

stundom äro farliga att handtera till följd af uppträdande ljusbågar. 
Strömbrytarkåpor af vanlig typ med skåra på framsidan för hand
taget lämna ej effektivt skydd, som erfarenheten visat. Bättre är 
att forma handtaget så, at t skåran göres på gafvelsidorna. 

Traverskranar i verkstäder (380 och 500 v. 3 fas): 
2 hjälparbetare dödade. 
1 hjälparbetare 18 % invalid. 

Profrum: 
5 skadade, jämförelsevis obetydliga brännskador. 

Glödlampsarmatur eller ledningsnören: 
2 obetydliga skadade. 



OLYCKSFALL GENOM ELEKTRISK STRÖM UNDER ÅR 1 9 0 9 . 317 

I det efterföljande beskrifvas de under 1909 inträffade dödsfallen 
samt några mera anmärkningsvärda olycksfall utan dödlig utgång. 

Olycksfall med dödlig utgång. 

Högspänningsinstrumentering. 

1) Vid Ställbergs gruffält råkade en pumpvakt, 37 år gammal, 
antagligen vid sökandet efter en nyckel att med ena pekfingret 
komma i beröring med en blank kontaktklämma på baksidan af ett 
å väggen uppsatt motorskåp (3 fas 1,000 volt, 600 volt till jord). 
På hans rop hade en kamrat genast ryckt honom därifrån. Han 
sjönk då ihop och synes genast hafva aflidit. Upplifningsförsök, som 
omedelbart vidtogos, voro fruktlösa. 

Det inträffade visar nödvändigheten af att alla högre spiänning 
förande delar invid motorer och pådrag äro väl skyddade. 

Högspänningsledningar i och invid byggnader. 

2) I Näs kraftstation (Dalälfven) skulle en smörjare, 23 år gam
mal, flytta en taklampa samt hade uppstigit på en längs kraftstatio
nen löpande balk för traverskranen. Stående på denna kom han med 
hufvudet i beröring med några 20,000 volts ledningar, som voro fram
dragna utefter väggen och taket. Han blef ögonblickligen dödad af 
ström, som genomgick kroppen och skosulan, där den åstadkom c:a 
15 synålsfina hål. Den förolyckade hade arbetat länge som elektri-
ker och borde varit fullt underkunnig om faran att välja en sådan 
väg som skedde. 

Högspänningslinjer. 

3) I Djursholm hade en skolyngling vidrört ett å en stolpe fäst 
provisoriskt järntrådsstag, som blifvit strömförande, och dödades 
genast. Upplifningsförsök vidtogos af strax anländ läkare, men hade 
ingen verkan. Staget hade legat emot en under byggnad varande 
lågspänningsledning, som i sin ordning kommit i beröring med en 
äldre högspänningsledning för 1,200 volt växelström. Såvidt det 
kunnat utrönas, hade detta orsakats genom att en korsning på fritt 
spänn mellan hög- och lågspänningslednin garna utförts så, att den 
förra kommit att ligga mellan den senare och dess skyddstrådar. 
Vid en på ett eller annat sätt förorsakad rubbning i det ömsesidiga 
läget hade ledningarna då utan något hinder kunnat beröra hvar-
andra. 

Det vittnar om en beklaglig brist på omdöme, att en sådan kors
ning kunnat komma till utförande. 
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Detta fall är såvidt bekant det första i vårt land, då en utom
stående utan eget förvållande blifvit dödad af elektrisk ström. 

4) En linjearbetare, sysselsatt vid byggandet af Yngeredsfors 
kraftaktiebolags kraftledningt Yngeredsfors—Mölndal, klättrade en 
afton efter slutadt dagsarbete upp i en ledningsstolpe, som tillhörde 
en del af samma ledning, som redan tagits i bruk. Han var skrift
ligen och. muntligen underrättad om faran och kände väl, att denna 
del af ledningen stod under spänning. Det kan af vissa skäl tänkas, 
att han ville bese en najning och att han glömde bort risken. Han 
nedföll och dog ögonblickligen. 

Traverskranar. 

5) Vid arbeten med några taktransmissioner i Allmänna Svenska 
Elektriska Aktiebolagets s. k. Emausverkstad hade en arbetare böjt 
sig fram mellan en järnbalk och en ungefär 0,5 m. öfver denna be
fintlig trolley-tråd för en traverskran. Då han reste sig upp, berörde 
han med bakhufvudet tråden och dödades omedelbart. Ledningen 
förde 3 fas ström af 380 volts hufvudspänning och 220 volt till jord. 
Snarast vidtagna upplifningsförsök blefvo resultatlösa. 

6) I Bofors kanonverkstad dödades en 33 år gammal kranskö
tare, då han skulle gå ut på en traverskran för att hämta ett verk
tyg. Han kom då med hufvudet emot tvänne kontaktledningar, 3 fas 
500 volt, hvarvid den ena ledningen berörde mössan och den andra 
munnen. Han anträffades efter en kort stund död. Upplifningsför
sök voro fruktlösa. 

De båda här nämnda dödsfallen äfvensom en del inträffade tillbud 
visa, att traverskranarnas blanka kontaktledningar äro ganska far
liga, då de i regel sakna allt skydd mot beröring. Det synes där
för nödvändigt, att till dylika ledningar antingen en ofarlig spän
ning användes eller ock att de omklädas med trummor eller skyddas 
på annat sätt. 

Lågspänningsledningar invid byggnad. 

7) Vid Blötbergets gruffält inträffade, att ett laboratoriebiträde 
af okynne klättrade ut på ett tak och därifrån hoppade ut till en 
slamränna, som korsades af 380 volts blanka ledningar, hvilka han 
fattade med bägge händerna, då han skulle passera förbi dem. Han 
segnade då ned och kvarlåg på rännan äfven sedan strömmen från-
slagits. Trots utförda upplifningsförsök kunde han ej åter väckas 
till lif. 

Häraf framstår önskvärdheten att hafva ledningar i närheten af 
byggnader väl isolerade, äfven om platsen är af sådan beskaffenhet, 
att personer ej hafva något där att uträtta. 



OLYCKSFALL GENOM ELEKTRISK STRÖM UNDER ÅR 1 9 0 9 . 319 

Olycksfall utan dödlig utgång. 

De olycksfall utan dödlig utgång, som inträffat vid högspän-
ningsinstrumenteringar, bero af olika orsaker. I ett fall vidrörde en 
andre maskinist en 6,000 volts åskledare, troligen af distraktion, 
emedan kraftstationen för tillfället stod stilla och spänningen till
fördes från en annan kraftstation. En vakt i ett omkopplingshus 
höll på med att kasta af sig rocken, under det att han passerade 
genom en betjäningsgång, och stötte därvid handen mot en 50,000 
volts ledning. En hjälparbetare hvilade sig under arbete i ett hög 
spänningsrum mot ett framför en 40,000 volts ledning anbragt skydds
räck och berörde därvid af obetänksamhet ledningen. 

Dessa och förut inträffade fall visa nödvändigheten af att i hög-
spänningsapparatrum innesluta de från golfven åtkomliga spännings
förande delarna med plåtluckor, skyddsgaller eller i vissa fall skydds
räck. Att ett räck dock icke alltid förmår förhindra olyckor,; visar 
det ofvannämda fallet. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1909. 

(Preliminär redogörelse.) 

Tredje och fjärde kvartalen. 
Af förut redovisade under år 1908 samt under första och andra 

kvartalen år 1909 påbörjade arbetsinställelser kvarstodo vid tredje 
kvartalets början såsom olösta: 

från år 1908 n:r 234, 272 och 293; 
samt från 1909 års första och andra kvartal n:r 23, 24, 34, 36, 

47, 59, 69, 81, 88, 89, 90, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104 och 105. 
När n:r 23, 24, 69, 95, 97, 98, 103, 104 och 105 afslutats, finnes 

angifvet i nästföregående redogörelse. 
N:r 36, 47, 81, 88 och 102 hafva ej längre karaktär af aktuella 

arbetsinställelser. 
Af återstående 9 arbetsinställelser äro numera såvidt kändt 1 

afslutad nämligen: 
N:r 99, berörande stenhuggeriarbetare vid Tjurkö och Sturkö (Blek. 1.), påbörjad 

d. 19 juni, afslutad d. 1 dec. genom kompromiss. 
Af ifrågavarande konflikter kvarstå sålunda såvidt kändt vid 

denna redogörelses afgifvande såsom pågående arbetsinställelser n:r 
234, 272, 293, 34, 59, 89, 90 samt 100. 

Af under 1909 års tredje och fjärde kvartal påbörjade arbets
inställelser redovisas härnedan 27, hvilka, enligt nu tillgängliga upp
gifter, direkt berört inalles 375 arbetsgifvare1) och 284,145 arbetare. 
Af konflikterna hafva 16 börjat i juli, 2 i augusti, 3 i september, 
4 i oktober, 1 i november och 1 i december. (För tredje och fjärde 
kvartalen under år 1908 voro de motsvarande siffrorna: 92 påbör
jade arbetsinställelser — 15 i juli, 29 i augusti, 17 i september, 18 
i oktober, 8 i november och 5 i december — hvilka direkt berörde 
205 arbetsgifvare och 6,534 arbetare). 

I hvad mån de olika yrkesgrenarna berörts af de under kvar
talet påbörjade arbetsinställelserna framgår af tabellen å sid. 000. 

Till sin karaktär äro 17 arbetsinställelser strejker, 7 lockouter 
samt 3 af blandad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är med två undantag kändt 
i samtliga fall och uppgår, som nämn dt, till 375. Hela antalet direkt 
berörda arbetare utgör enligt tillgängliga uppgifter 284,145. 

1) Preliminär uppgift saknas angående antalet af storstrejken berörda arbetsgifvare. 
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Af dessa arbetsgifvare och arbetare berördes 22 arbetsgifvare 
och 214,693 arbetare af ofvannämnda 17 strejker, 350 arbetsgifvare och 
68,9501) arbetare af de 7 lockouterna samt 3 arbetsgifvare och 502 arbe
tare af de 3 arbetsinställelserna af blandad, obestämbar eller ej upp-
gifven karaktär. 

Antalet under tredje och fjärde kvartalen förlorade arbetsdagar 
till följd af konflikter (däribland storstrejken), påbör jade under 
samma kvartal, utgjorde såvidt kändt c:a 11,100,000. 

Y t t e r l i g a r e t i l lkomma omkr. 172,000 under årets tredje och 
fjärde kvartal förlorade arbetsdagar till följd af konflikter, påbörjade 
under år 1908 och 1909 års två första kvartal. Dessa förlorade ar
betsdagar fördela sig på olika industrier sålunda: 
Grufdrift 3,200 

Skogsbruk . . . . 23,000 

Kärings- och njutn.-ämnesindnstri . 1,700 

Beklädnadsindustri 80,300 

Läder-, hår- och gummivaruindstri 600 

Trävaruindustri 20,600 

Grafisk industri 600 

Maskin- och skeppebyggnadsind. . 1,300 

Jord- och stenindustri 31,000 

Byggnadsindustri 18,600 

Transportarbete 11,500 

Summa 192,400 

Arbetsgifvame hafva i 18 fall varit helt eller delvis organise
rade; i 9 fall hafva de icke tillhört organisation eller saknas upp
gift härom. 

Arbetame hafva i 25 fall helt eller delvis tillhört facklig orga
nisation; i 2 fall saknas uppgift härom. 

Konflikternas hufvudorsaker voro i 16 fall lönefrågor, i 5 fall 
organisationsspörsmål samt i 6 fall andra orsaker. 

Lönefrågorna gällde i 3 fall löneförhöjning, i 3 fall lönesänkning 
samt i 10 fall andra lönefrågor, t. ex. aflöningsform, gångpengar o. s. v. 

Organisationsspörsmålen gällde i 1 fall föreningsrättens erkän
nande, i 3 fall fordran på kollektivaftals införande samt i 1 fall 
andra organisationsspörsmål (fordran på full föreningsfrekvens). 

Under gruppen andra orsaker inbegripas tvister om arbetares 
antagande och afskedande i 1 fall, om arbetets anordning i 1 fall, om 
tolkning af aftal i 2 fall samt om andra orsaker i 2 fall (såsom på
tryckning för uppgörelse i annan konflikt). 

Beträffande resultatet kan meddelas, at t af de 27 konflikterna 
hafva 3 bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar, 17 ledt till 
arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda villkoren 
samt 4 af gjorts genom kompromiss; 3 konflikter äro ännu pågående. 
De 4 genom kompromiss afgjorda konflikterna hafva lösts efter unge
fär lika stora eftergifter å ömse sidor. 

En sammanställning af de afslutade konflikternas orsaker och 
resultat, såvidt detta är kändt, ter sig på följande sätt: 

1) Häri inberäknas de oorganiserade arbetare, som i sammanhang med den stora 
arbetsinställelsen vid de organiserades utestängande själfmant nedlade arbetet. 
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I 3 fall har statens förlikningsman medverkat vid konfliktens 
biläggande. 

Af konflikterna omfattade storstrejken samt lockouterna inom 
beklädnads-, pappersmasse-, väg- och vattenbyggnads-, sågverks-, 
textil- och järnförädlingsindustrierna hela riket eller större del däraf. 
öfriga konflikter hade lokal karaktär. Samtliga konflikter fördelade 
sig på följande sätt inom de olika delarna af landet: 

För öfrigt kan anmärkas, att, enligt de föreliggande uppgifterna, 
25 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna emellan, 
under det att i 2 fall några dylika icke ägde rum. 

1) Ö s t r a Sver ige omfattar Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands 
och Östergötlands län; Små land och öarna : Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Gottlands län; Södra Sver ige : Blekinge, Kristianstads och Malmöhns län; V ä s t r a 
Sver ige : Hallands, Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Örebro län; 
Nor ra Sve r ige : Kopparbergs, Gäfleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län. 
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Arbetsinställelser, påbörjade under tredje och fjärde kvartalen 1909, inom olika näringsgrenar. 

I fråga om aftals- och kontraktsbrott beskylla parterna hvarandra 
ömsesidigt i 1 fall för dylikt brott. I 1 fall framkasta arbetarne 
mot arbetsgifvaren och i 6 fall arbetsgifvaren mot arbetarne be
skyllning i detta afseende. I 2 fall uppgifves samstämmigt, att 
intet aftals- eller kontraktsbrott förekommit; i 6 fall, angående 
hvilka uppgift föreligger endast från den ena parten, besvaras frågan 
likaledes nekande; i 11 fall saknas uppgift härom. 

Vidkommande här redovisade, under 1909 års tredje och fjärde 
kvartal inträffade 27 konflikter hafva infordrade uppgifter inkommit 
från båda parterna i 19 fall, endast från arbetsgifvare i 6 fall samt 
endast från arbetare i 2 fall. 

Hela antalet under tredje och fjärde kvartalen 1909 pågående 
(under dessa kvartal påbörjade samt från år 1908 och 1909 års två 
första kvartal kvarstående) arbetsinställelser utgjorde 50 med till
sammans o:a 11,300,000 förlorade arbetsdagar. 

1) Här inberäknas jämväl sådana konflikter, for hvilka uppgift om organisation saknas. 
2) Uppgift saknas för 1 konflikt. 
3) Preliminär uppgift saknas angående antalet af storstrejken berörda arbetsgifvare. 
4) Se not 1 s. 293. 

24—100060 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Tredje och 

(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. 
fjärde kvartalen. 
afvika från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Tredje och 
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i Sverige, påbörjade under år 1909. 
fjärde kvartalen. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Tredje och 
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i Sverige, påbörjade under år 1909. 
fjärde kvartalen. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Mars månad år 1910. 

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 mars månad. 

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 å 12 viktigare platser inom landstings
området, Jönköpings läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Jön
köping och 5 afdelningskontor, Norra Kalmar läns arbetsförmed
ling1) med kontor i Västervik, Kristianstads läns arbetsförmedling 
med hufvudkontor i Kristianstad och afdelningskontor å 5 andra 
orter i länet, Hallands läns arbetsförmedling2) med hufvudkontor i 
Halmstad och 3 lokalkontor, Västmanlands läns arbetsförmedling 
med kontor i Västerås, (xäfle stads och läns arbetsförmedling med 
hufvudkontor i Gäfle och ortsombud å 5 orter i länet samt Norr
bottens läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Luleå och afdel
ningskontor i Boden, Malmberget och Kiruna. — Kontoret i Malmö 
fungerar som distriktsanstalt för samtliga anstalter i Malmöhus, 
Kristianstads och Blekinge län. Sedan 7 mars är en ny kommunal 
anstalt i verksamhet i Landskrona. 

Vid de under mars månad verksamma anstalterna gjordes till
hopa 12,297 ansökn inga r om arbete (11,260 under mars 1909), 
hvaraf 8,144 af män (7,677 föreg. år) och 4,153 af kvinnor (3,583 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 9,596 led iga p l a t s e r (8,332 föreg. 
år), nämligen 4,170 för män (3,505 föreg. år) och 5,426 för kvinnor 
(4,827 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 4,830 
(3,962 föreg. år), af hvilka 2,625 besattes med män (2,159 föreg. år) 
och 2,205 med kvinnor (1,803 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. 

1) Anstalten började sin verksamhet den 21 februari. 
2) Anstalten började sin verksamhet den 1 april. 
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Öfversikt af verksamheten under mars månad år 1910. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Dessa lämna äfven uppgifter om den offentliga arbetsförmedling
ens betydelse för olika yrkesgrenar. Inom det manl iga a rbe te t 
kommo de flesta tillsatta platserna på jordbruk och skogshushåll
ning (801) samt grofarbetet (797); därefter följde byggnadsverk
samheten (382), landtransporten (294), metall- och maskinindustrien (76) 
samt butiks- och magasinspersonal (68). Flertalet tillsatta platser för 
k v i n n o r förekommo inom det husliga arbetet (1,793), hotell-, kafé-
och restaurantrörelsen (165) samt jordbruket (104). 

Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlingens 
verksamhet berör näringslifvets olika hufvudgrupper, hänvisas i öfrigt 
till nedanstående tablå (jfr därjämte efterföljande tabeller). 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo:1) 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
mars 688 platser, hvaraf 550 manliga och 138 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro 403, 302 och 101. 

1) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall, dä de absoluta talen äro små. 
Dessa hafva dock medräknats i summan för > samtliga yrkesgrenar>, hvaraf förklaras 
vissa skiljaktigheter mellan de under denna rnbrik uppförda talen samt de detalj
summor, som finnas angifna. 
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Antalet platser, som under mars tillsatts utom resp. orter. 

Med afseende å dessa uppgifter är att märka, ätt vid s amt l i ga 
l ä n s a n s t a l t e r — Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Norra Kalmar, 
Kristianstads, Hallands, Västmanlands, Gäfle stads och läns samt 
Norrbottens läns — redovisas a l l a inom resp. län t i l l s a t t a pla t 
ser såsom fö re f in t l i ga inom orten. 

På 100 lediga platser kommo: 

Ansökningar om arbete. 
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Tillsatta platser. 

De nu anförda siffrorna gifva en klar belysning åt den grund
väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket och 
öiriga yrkesgrenar. Medan arbetarne trängas med hvarandra vid 
försöken att finna platser inom stadsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet fortfarande god tillgång på anställningar, som af brist 
på arbetssökande ej kunna besättas. . Vid jämförelse med siffrorna för 
föregående år kan man emellertid nu konstatera en ökad villighet 
bland ej blott de manliga utan äfven de kvinnliga arbetarne att 
antaga jordbrukstjänster. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

A) Allmän öfversikt. 

Stockholm. Man l iga a fde ln ingen . Ställningen å arbetsmarknaden är i hufvud-
sak densamma som under februari månad, men jämförd med samma tid föregående år 
betydligt sämre. Till följd af den vackra väderleken hafva ej erbjudits några arbets
tillfällen med renhållning, snöskottning etc. De under monaden tillsatta platserna 
hafva till stor del kommit jordbruket till godo. — Å k v i n n l i g a a fde ln ingen har 
varit god tillgång på.platser. 

Uppsala Un. Manl iga a fde ln ingen . Arbetsmarknaden har under denna månad 
företett någon förändring till det bättre. Efterfrågan å arbetskraft till jordbruket har 
varit rätt liflig; dock har det visat sig svårt att finna lämplig arbetskraft för jord
brukssysslor, hvadan ännu en del platser äro obesatta. En del byggnadsarbeten ha på
börjats, likväl ej i tillräcklig omfattning, hvarför ännu stor arbetslöshet råder. — 
Å k v i n n l i g a a fde ln ingen råder brist på kunniga ensamjungfrur. 
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Östergötlands län. Manl iga a fde ln ingen. Arbetstillgången har under mars 
månad förbättrats, beroende på att den vackra väderleken möjliggjort en hel del utc-
arbeten. Genom de af stadsfullmäktige anordnade nödhjälpsarbetena har arbetslösheten 
minskats. Beträffande jordbrnksnäringen har tillgången på arbetskraft varit större än 
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 dugliga tjänare af alla slag. 

Norrköping. A man l iga a fde ln ingen har arbetstillgången varit något rikligare 
än under föregående månad, dock råder fortfarande arbetsbrist inom de flesta fack 
äfven inom jordbruket. — Å k v i n n l i g a a fde ln ingen råder brist på arbetskraft till 
husligt arbete. 

Jönköpings län. Man l iga a fde ln ingen . Ställningen å arbetsmarknaden har 
under denna månad något förbättrats. Fortfarande råder dock stor arbetsbrist inom 
nästan alla industrigrenar med undantag för jordbruket, där som vanligt god tillgång 
på arbete finnes. — Å k v i n n l i g a a fde ln ingen har varit god tillgång på platser, 
särskildt till jordbruket och det husliga arbetet. Inom restaurantrörelsen har varit 
svårt erhålla lämplig arbetskraft. 

Norra Kalmar lin. Ställningen å arbetsmarknaden har under den gångna månaden 
varit god. 

Karlskrona. Manl iga a fde ln ingen . Arbetstillgången har under den gångna 
månaden varit något bättre än under februari. Vid de af staden igångsatta arbetena 
har ett afsevärdt antal arbetare erhållit anställning. Efterfrågan på arbetskraft till 
jordbruket har öfverstigit tillgången. — Å k v i n n l i g a a fde ln ingen har varit god 
tillgång på platser. Antalet tjänstesökande inom denna afdelning har äfven varit högt, 
men har tillgången på kunniga tjänarinnor ej motsvarat efterfrågan. 

Kristianstads län. Arbetsmarknaden har under den gångna månaden betydligt för
bättrats. Efterfrågan på arbetskraft har inom nästan alla fack öfverstigit tillgången 
å densamma. 

Malmö. Manl iga a fde ln ingen . Ställningen å arbetsmarknaden är fortfarande 
mindre god; dock betydligt bättre än under februari månad. — K v i n n l i g a a fde l 
ningen. Arbetstillgången mycket god. Efterfrågan på tjänarinnor såväl till staden 
som till landet har varit stor, men lämplig arbetskraft svår att erhålla. 

Lund. Man l iga a fde ln ingen . Arbetstillgången mindre god. Stor arbetsbrist 
råder bland yrkesarbetarne, men har något minskats för i staden bofasta grofarbetare. 
— Å k v i n n l i g a a fde ln ingen råder brist på kunniga ensamjungfrur, men däremot 
god tillgång på yngre tjänsteflickor. 

Landskrona. Arbetstillgången har varit dålig. Byggnadsarbetena hafva ännu ej på
börjats. Genom af staden anordnade arbeten ha dock en del af de arbetslösa erhållit 
arbete. Efterfrågan på yngre drängar och mjölkjungfrur till landet samt kunniga 
ensamjungfrur har varit större än tillgången. 

Hälsingborg. Arbetstillgången betydligt bättre än under föregående månad och 
motsvarande tid 1909, dock råder ännu stor arbetslöshet bland i staden bosatta arbe
tare. Under senare delen af månaden fanns god tillgång på platser för yngre drängar, 
kreatursskötare och mjölkjungfrur till landet äfvensom för dugliga tjänsteflickor till 
husligt arbete. 

Ystad. Ställningen å arbetsmarknaden har under den gångna månaden förbättrats. 
Till följd af den nya renhållningsstadgans tillämpning har en del af de arbetslösa kun
nat erhålla anställning. Efterfrågan på arbetskraft till landsbygden har också varit 
rätt liflig. 

Eslöf. Ställningen å arbetsmarknaden har under mars visat någon förbättring. 
Vid en del byggnadsföretag ha de flesta af byggnadsarbetarna erhållit sysselsättning. 
Äfven en stor del af grofarbetarne har fått anställning vid stadens arbeten. Efter
frågan och tillgång på arbetskraft till jordbruket hafva ungefär motsvarat hvarandra, 
dock har det varit svårt att erhålla yngre drängar. 
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Sknrnp. Med undantag för daglönare och äldre drängar har arbetstillgängen varit 
jämförelsevis god. Brist på yngre manlig arbetskraft och kvinnlig arbetskraft rader. 

Halmstad. Ställningen å arbetsmarknaden är fortfarande tryckt. Vid det af stads
fullmäktige beslutade nödhjälpsarbetet hafva 33 man erhållit sysselsättning. Af de i 
staden bosatta arbetarne gå en stor del arbetslösa. 

Göteborg. Manl iga a fde ln ingen. Arbetsmarknaden har nnder den gångna må
naden varit dålig, ock har en afsevärd förbättring Inträdt mot slutet af månaden, 
hvarlgenom arbetslösheten minskats rätt betydligt. Efterfrågan på arbetskraft till jord-
brnket har öfverstigit tillgången å densamma. — A k v i n n l i g a a fde ln ingen har 
arbetsmarknaden varit synnerligen god. 

Karlstad. Arbetsmarknaden har nnder den gångna månaden varit rätt god. Vid 
af staden anordnade arbeten har en del arbetslöse erhållit anställning. Dock råder 
fortfarande arbetsbrist. 

Örebro. Manl iga a fde ln ingen. Arbetstillgängen har varit god, beroende på 
att en del större byggnadsföretag igångsatts, hvarigenom arbete kunnat beredas ett stort 
antal arbetssökande. — Å k v i n n l i g a a fde ln ingen råder särskild brist på tjäna-
rinnor till landet. 

Västmanlands Un. Arbetstillgängen har inom jordbruket varit mycket god. Äfven 
inom byggnadsfacket har arbetsmarknaden betydligt förbättrats. Dock råder arbets
brist fortfarande inom en del yrken och fack. 

SMle stad och län. Manl iga a fde ln ingen. Arbetsmarknaden har under den 
gängna månaden varit dålig. — Å k v i n n l i g a a fde ln ingen har såväl efterfrågan 
som tillgång på tjänarinnor till hemmen varit god, dock har det ej lyckats anstalten 
förmedla så många platser, beroende på att de arbetssökande varit för unga och sak
nat betyg. 

Snndsrall. Arbetsmarknaden har under den gångna månaden betydligt försämrats, 
beroende på att en del arbeten måst inställas på grund af olämpliga väderleksför
hållanden. 

Norrbottens Un. Manl iga afdeln ingen. Arbetsmarknaden har i likhet med 
föregående månad varit dålig. De platser, som kunnat tillsättas, hafva varit af mera 
tillfällig beskaffenhet. — Å k v i n n l i g a a fde ln ingen har rådt rätt liflig efterfrågan 
på dugliga tjänarinnor. 

b) Tillgången på arbete. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Inom flertalet yrkesgrupper, företrädesvis 
inom metall- och maskinindustrien, 
byggnadsverksamheten samt bland bu
tiks- och magasinspersonal och grof-
arbetare. — Äldre fabriksarbeterskor, 
kontors-, butiks- och magasinspersonal. 

Vana jordbruksarbetare, gifta och ogifta. 
— Ensamjungfrur, hus- och barnjung
frur, diskerskor och köksor, yngre ko
kerskor. 

Uppsala län. 

Inom metall- och maskinindustrien, bygg
nadsverksamheten samt handels- och 
grofarbetare. 

Gifta kördrängar och ladugårdskarlar, 
hvilkas hustrur äro villiga att mjölka. 
— Kunniga ensamjungfrur. 
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Östergötlands län. 

Smeder, fllare och bänkarbetare, bygg
nadssnickare, kvarnarbetare, bokhållare, 
butiksbiträden, knakar och åkeriarbe
tare, grofarbetare samt fullgoda arbets-
drängar. 

Gifta körkarlar, ladugårdsskötare, yngre 
arbetsdrängar. 

Norrköping. 

Filare och bänkarbetare, jord- och schakt-
ningsarbetare, byggnadssnickare och tim
mermän, maskinister och eldare, sjömän, 
grofarbetare m. fl. 

Gifta ladugårdskarlar, möbelsnickare, yngre 
diverse arbetare. — Tjänarinnor till så
väl staden som landet. 

Jönköpings län. 

Inom de flesta industrier, grofarbetare. Ladngårdsskötare, gifta jordbruksdrängar. 
— Tjänarinnor till landet, dugliga ko
kerskor, såväl till privat tjänst som till 
restaurantrörelse. 

Norra Kalmar län. 

Transportarbetare, grofarbetare. Jordbruksarbetare, inom sten- och textil
industrierna samt husligt arbete. 

Karlskrona. 

Byggnads- och grofarbetare. — Yngre 
tjänsteflickor. 

Gifta jordbruksarbetare och ladagårds
karlar. — Kunniga ensamjungfrur. 

Kristianstads län. 

Järnarbetare, byggnadsarbetare kuskar, 
grofarbetare. — Servitriser och pass
gummor. 

Jordbruksdrängar. — Mjölkjungfrur samt 
kunniga ensamjungfrur. 

Malmö. 

Inom nästan alla mani. yrken och fack 
utom till jordbruket. — Skrifbiträden, 
kontors- och butiksbiträden, kontors
städerskor samt tvätt- och rengörings
kvinnor. 

Yngre drängar till jordbruket. — Tjäna
rinnor till landet, kunniga ensamjung
frur samt yngre passflickor. 

Lund. 

Daglönsarbetare till jordbruket, järn
arbetare, eldare, möbelsnickare, bygg
nadsarbetare alla slag, grofarbetare m. fl. 

Yngre jordbruksdrängar och ryktare. — 
Tjänarinnor till landet, ensamjungfrur 
kunniga i matlagning. 

Landskrona. 

Möbelsnickare, murare, murarbetsmän, tim
mermän, maskinister, kuskar, fabriks-
och grofarbetare. — Kontors- och butiks
biträden. 

Yngre drängar till jordbruket. — Mjölk
jungfrur, ensamjungfrur kunniga i mat
lagning. 
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Hälsingborg. 

Daglönare t i l l jordbruket , järnarbetare , 
möbelsnickare, byggnadsarbetare, maski
nister, eidare, lagerarbetare, kuskar, 
sjöfolk, fabriks- och grofarbetare. — 
Fabriksarbeterskor, butiksbiträden, ser
vitriser, hjälpkvinnor och kontors-
städerskor. 

Ogifta jordbruksdrängar, s ta tdrängar , 
kreatursskötare. — Mjölkjnngfrur, ko
kerskor och kunniga ensamjungfrur. 

Ystad. 

Inom nästan alla mani. yrken och fack. — 
Ensamjungfrur, kontorsstäderskor och 
hjälpkvinnor. 

Yngre drängar. — Mjölkjungfrur. 

Eslöf. 

Grofarbetare, murare, t immermän, varu-
utkörare, handels-, fabriks- och maga
sinspersonal. 

Yngre drängar t i l l jordbruket . — Mjölk-
jungfrur samt dngliga ensamjungfrur. 

Skurup. 

Daglönare och äldre drängar. Drängpojkar. — Kvinnl . t jänare för jord

bruket samt kvinnl . arbetskraft i all

mänhet. 

Hallands län. 

Inom nästan alla mani. yrken och fack. 
— Tvät t - och rengöringskvinnor. 

Gifta och ogifta jordbruksarbetare. — 
Tjänarinnor sä väl t i l l staden som landet. 

Göteborg. 

Inom näs tan alla yrkesgrupper utom t i l l 
jordbruket. — Butiks- och lagerbiträ
den, servitriser, hushållerskor. 

Jordbruksarbetare , springpojkar.—Tjänste
flickor t i l l landet, ensamjungfrur t i l l 
staden; kvinnl . arbetskraft i al lmänhet. 

Karlstad. 

Gjuteriarbetare, byggnadssnickare, maski

nister och eidare. 
Ensamjungfrur kunniga i matlagning. 

Örebro. 

Inom alla yrken och fack utom t i l l jord

bruket . 
Kvinnl . t jänare för jordbruket och hus

ligt arbete. 

Västmanlands län. 

Järn- , valsverks- och grofarbetare. — 
Yngre tjänsteflickor t i l l staden. 

Kördrängar, ladugårdsskötare och torpare. 
— Tjänarinnor t i l l landet samt jung
frur kunniga i matlagning. 
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Gäfle stad och län. 

Byggnadsarbetare, brädgårdsarbetare, fa
briks- och grofarbetare. 

Ladugårdskarlar och fllare. — Kokerskor, 
dugliga ensamjungfrur. 

Sundsvall. 

Inom alla yrkesgrupper. Tjänarinnor kunniga i matlagning. 

Norrbottens län. 

Servitriser och städerskor. Köksor och ensamjungfrur. 

25—100060 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling mars 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbersförmedling mars 1 9 1 0 . 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling mars 1910. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling mars 1910. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
Mars månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Mars månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1910. 
Första kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 
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Minuthandelspriser å vissa slag af lifsförnödenheter 
i Sverige åren 1904-1909. 

Preliminär öfversikt. 
Den allmänna prisnivån för olika slag af lifsförnödenheter i 

Sverige (representeradt af 28 orter) under åren 1904—1909 framgår 
af motstående tabell (sid. 000), där jämväl ökning eller minskning i 
priserna från 1904 till 1909 finnes angifven i såväl absoluta som 
relativa tal. Siffrorna för åren 1904—1907 äro hämtade ur den af 
Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik förut utgifna publika
tionen >Lifsmedels- och bostadspriser under åren 1904—1907», under 
det medeltalen för åren 1908 och 1909 beräknats på grundval af de 
i afdelningens »Meddelanden» publicerade månatliga prisuppgifterna 
för olika orter i riket. 

Tabellens siffror gifva vid handen, att för det stora flertalet 
af de i tabellen upptagna varuslagen en mer eller mindre ut
präglad prisstegring ägt rum under ifrågavarande sexårsperiod. 
Denna ökning i pris är särskildt stark beträffande ost, margarin, 
ägg, mjöl, bröd, vissa fisksorter samt bränsle. Sålunda har priset 
på ost ökats med 11-7 %, på marga r in , billigaste sort, med 16 % 
och på ägg med 16-3 %. Hvete- , r å g - och r å g s i k t m j ö l förete 
en ökning i pris med resp. 222 % 15-8 y och 21·7 %, och har sam
tidigt hve teb röde t att uppvisa en prisstegring af c:a 21 % och 
r å g b r ö d e t af c:a 12-5 %. Köttprisen hafva i fråga om nötkött 
stigit med 12 ä 14 % kalfkött 18 ä 19 % och fårstek 18 %. Hvad 
beträffar priset på fläsk, har det för färskt fläsk ökats med lä'2 % 
och för salt fläsk med 10-4 %. Af de i tabellen redovisade fisksorterna 
har färsk r ö d s p o t t a fördyrats med 12-9 % och s a l t kabel jo med 
196 %. Med afseende på vedprisen befinnes det, att priset på björk
ved har ökats med 16-5 % och på b a r r v e d med 12-7 i,. Ännu större 
är emellertid prisstegringen på a n t r a c i t k o l , nämligen 17-1 %, och 
på gasve rkskoks , 20-5. %. 

Äfven öfriga varuslag hafva deltagit i den uppåtgående pris
rörelsen, med undantag af skummjölk , s a l t s t römming och foto
gen, som betingade lika mycket i pris år 1904 som år 1909, samt 
p o t a t i s , färsk s i l l och färsk s t römming, hvilka varuslag voro 
något billigare under det senare året än under det förra. 
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Riktas uppmärksamheten särskildt på prisförhållandena under 
de två sista åren, 1908 och 1909, finner man, att det förra året ut
märker sig för en genomgående prisstegring, medan däremot under 
det senare den uppåtgående prisrörelsen beträffande flertalet varuslag 
upphör och efterträdes af en tämligen bestämd prissänkning. Vid 
jämförelse med nästföregående års siffror kan nämligen för år 1908 
prisförhöjning konstateras med afseende på 30 af de redovisade 45 
varuslagen, prissänkning för 7 och stillastående för 8, medan för år 
1909 motsvarande siffror äro resp. 10, 27 och 8. 

Undersökas de sålunda i allmänna drag angifna prisrörelserna 
för åren 1908 och 1909 mera i detalj, kunna följande upplysningar 
utvinnas ur tabellen. 

Under år 1908 är det företrädesvis margarin, potatis, ärter, mjöl, 
bröd, fotogen och bränsle, som utvisa stark p r i s s t e g r i n g . Sålunda 
ökades margarin, billigaste sort, i pris med 10-2 %, potatis 103 %, 
ärter 11·1 %, hvetemjöl, rågmjöl och rågsiktmjöl med resp. 10·7, 15 
och 11-5 % olika brödsorter med 7-7 å 10-9 %, fotogen med 12-5 %, 
ved med öfver 16 %, antracit med 8'2 % samt koks med 12·7 %. 
Sockerpriset steg under året med 6" 5 % eller med ungefär fyra 
gånger så mycket som under hela den föregående fyraårsperioden. 
Den mest i ögonen fallande prissänkningen gäller fläsk, där minsk
ningen uppgår till omkring 7 % för svenskt och 4 % för amerikanskt, 
samt fisk, där särskildt sill- och strömmingsprisen visa nedgång. 

Under år 1909 får bilden däremot ett annat utseende. Mera 
framträdande prisstegring kan egentligen endast konstateras beträf
fande hvetemjöl (6-5 %) och fläsk (4'1—B-7 %). 1 stället förete kött
prisen en kraftig nedgång, som t. ex. beträffande nötkött uppgår till 
4-6 % för stek och 7-6 % för soppkött. Afsevärdt billigare hafva 
vidare blifvit potatis med 12-5 %, gula ärter med 6-7 %, bruna bönor 
med 4-8 %, rågmjöl med 4-3 %, strömming: färsk med 7-7 % och salt 
med 4 %, björkved med 7-3 %, barrved med 13·4 % och gasverkskoks 
med 4-9 %. 
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Lifsmedelspriser å olika orter i riket. 
Den månatliga öfversikt öfver minuthandelspriserna å vissa lifs-

förnödenheter i ett antal städer och större industriplatser, som under 
ofvanstående rubrik plägat publiceras i dessa »Meddelanden», före
ligger från och med detta häfte i afsevärdt förändrad och utvid
gad form. 

Uppgifterna omfatta numera 39 orter, nämligen förutom de 28 
platser, hvarifrån uppgifter förut afgifvits, jämväl Linköping, Motala, 
Växjö, Västervik, Visby, Ystad, Tidaholm, Kopparberg, Nyland, 
Östersund och Umeå, å hvilka platser från och med innevarande år 
ombud blifvit af Kommerskollegium anställda med skyldighet att 
bl. a. regelbundet afgifva rapporter om resp. orters pris förhållanden 
ifråga om lifsmedel och bostadshyror. Härigenom har möjlighet 
beredts att vinna en fylligare kunskap om lefnadskostnaderna i ri
kets olika delar, än som förut kunnat åstadkommas. 

Såsom af de i föregående häften meddelade prisuppgifterna 
torde hafva framgått, har det beträffande åtskilliga varuslag icke 
lyckats att från de olika orterna erhålla med hvarandra fullt jämförliga 
siffror, beroende bl. a. därpå, att det icke med tillräcklig noggrannhet 
angifvits, hvilken eller hvilka kvaliteter uppgifterna för ett visst varu
slag skola afse. För att i görligaste mån råda bot på detta miss
förhållande hafva såväl det för insamlandet af nämnda minuthandels
priser använda frågeformuläret som äfven den till underlättande af 
formulärets användning utfärdade P. M. för Kommerskollegii ombud 
underkastats en ganska ingående omarbetning. Den ledande tanken 
härvid har varit att åtminstone för de konsumtionsartiklar, beträf
fande hvilka i minuthandeln finnas öfver hela landet kända, fasta 
kvalitetsbeteckningar, upptaga ett eller ett par bestämda märken 
i stället för att, som förut, endast begära priset på »bästa» eller 
»billigaste sort» eller på »ordinär vara». 

Så har skett t. ex. beträffande margarin, för hvilket varuslag 
nu icke längre begäres uppgift å den bästa, resp. billigaste sort, som 
saluföres å en viss ort eller af en viss handlande, utan å den högsta, 
resp. lägsta af de fyra kvaliteter (växtmargarin oberäknadt), som 
de till Sveriges margarinfabrikanters förening anslutna fabrikerna 



LIFSMEDELSPRISER Å OLIKA ORTER I RIKET. 359 

tillverka, och å hvilka en närmare specifikation lämnas i den för 
ombuden afsedda P. M. För erhållande af ett bättre medelpris på 
fotogen har detta varuslag uppdelats i två kvaliteter på så sätt, a t t 
särskilda uppgifter infordras för hvardera af de båda i riket mest 
använda fotogensorterna, Water White och Standard "White. 

En liknande noggrannare precisering af hvad resp. prisupp
gifter skola afse, har, med eller utan artikelns uppdelning i ökadt 
antal kvaliteter, vidtagits beträffande mjölk, ost, ägg, potatis, bruna 
bönor, risgryn, mjukt hvetebröd, salt sill, kabeljo samt kaffe. I fråga 
om samtliga varuslag har betonats, att noteringarna skola gälla den 
kvantitet i lös vikt, som å frågeformulärets angifves för hvarje va
ruslag, och icke större parti eller paketerad vara. 

Den ofvannämnda uppdelningen af en del varuslag efter olika 
kvaliteter har i förening med införandet af prisuppgifter på några 
nya konsumtionsartiklar, nämligen salt fårkött, svagdricka och engelsk 
kaminkoks, medfört, att frågeformulärets och därigenom äfven efter
följande tabellers varurubriker ökats från 45 till 57. 

Den mera vidtgående specialisering, hvilken sålunda vidtagits be
träffande ett antal varuslag torde, om behörig hänsyn till detta för
hållande tages vid medelprisberäkningen, icke i afse värd mån inverka 
på jämförbarheten mellan prisuppgifterna för 1910 och motsvarande 
uppgifter under närmast föregående år. 
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Lifsmedelspriser å olika orter i 
Medelpris pr månad 

Obs.! De med kursiv stil tryckta siffrorna (mars 1908—dec. 1909) angifva medel-
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riket mars 1908—februari 1910. 
för samtliga o r te r . 

pris för 28 orter, de med vanlig stil tryckta (jan.—febr. 1910) för 39 orter. 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under januari 1910. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under februari 1910. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—febr. 1909 och jan.—febr. 1910. 
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Arbetsmarknaden inom olika näringsgrenar i Sverige 
under första kvartalet 1910. 

Särskilda uppgifter rörande arbetsmarknadens läge inom landet 
under första kvartalet 1910 hafva lämnats af 327 arbetsgifvare med 
47,745 arbetare samt af 82 fackföreningar med sammanlagdt 9,107 
medlemmar.1) Uppgifterna hafva till allra största delen insamlats 
genom Kollegii ombud i orterna, hvilka med ledning af dem oph 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 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 
naden hafva de af arbetsgifvarne samt af arbetarnes organisationer 
afgifna uppgifterna inom den arbetsstatistiska afdelningen särskildt 
bearbetats, hvarvid framgått följande summariska resultat. 

Rörande tillgången på arbete under ifrågavarande kvartal hafva 
yttranden afgifvits af 325 arbetsgifvare med 47,411 arbetare samt 
af 82 fackföreningar med 9,107 medlemmar. 

Arbetsgifvarnes uppgifter. Arbetare (i %), 
för hvilka arbetstillgången var: 

Fackföreningarnas uppgifter. 

1) Jfr »Meddelanden» 1908, s. 439. 
29—100060 
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Som synes angifva arbetsgifvarnes uppgifter, att arbetstillgången 
under fjärde kvartalet i någon mån förbättrats sedan närmast före
gående kvartal, och. torde densamma närmast kunna anses såsom 
god; enligt arbetarnes uppgifter däremot skulle arbetstillgången ytter
ligare försämrats. 

Konjunkturerna i jämförelse med näst föregående kvartal upp-
gifvas af 300 arbetsgifvare med 44,512 arbetare vara 

Konjunkturerna i jämförelse med motsvarande kvartal föregående 
år uppgifvas af 175 arbetsgifvare med 25,677 arbetare vara 

Rörande tillgången på arbetskraft hafva omdömen för 1910 års 
första kvartal afgifvits af 311 arbetsgifvare med 45,196 arbetare på 
följande sätt : 

Arbetsmarknadens läge under' ifrågavarande kvartal synes, med 
ledning af såväl här ofvan meddelade uppgifter som af ombudens 
omdömen för de särskilda orterna, i allmänhet kunna betecknas såsom 
medelgod med någon mindre försämring i jämförelse med när
mast föregående kvartal inom vissa industrier, närings- och njut
ningsämnes-, trävaru- och byggnadsindustrierna. 

Inom närings- och njutningsämnesindustrien har arbetstillgången 
sedan föregående kvartal i någon mån försämrats, så att densamma 
under ifrågavarande kvartal knappast kunde anses mer än medelgod; 
störst har försämringen varit inom bryggeri- och tobaksindustrierna. 
Inalles rapportera 33 arbetsgifvare med 1,927 arbetare medelgod, 20 ar
betsgifvare med 1,196 arbetsgifvare mer än medelgod samt 18 arbetsgif
vare med 698 arbetare mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom textilindustrien var arbetstillgången liksom under närmast 
föregående kvartal god; dock kunde en ytterligare förbättring kon
stateras beträffande Norrköping och Borås. Af arbetsgifvarne rap
portera 6 med 1,370 arbetare medelgod, 13 med 3,205 arbetare mer 
än medelgod samt 3 med 569 arbetare mindre än medelgod arbets
tillgång. 
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Inom beklädnadsindustrien var arbetstillgången god och i huf-
vudsak oförändrad sedan föregående kvartal, dock med någon för
sämring inom skrädderiyrket efter höstsäsongens afslutande.. Af ar-
betsgifvarne rapportera 7 med 372 arbetare medelgod, 21 med 2,378 
arbetare mer än medelgod samt 9 med 875 arbetare mindre än me
delgod arbetstillgång. 

Inom trävaruindustrien synes försämring i någon mån hafva in-
trädt såväl beträffande den gröfre förädlingen vid sågverken som be
träffande den finare förädlingen vid snickerifabrikerna. Af arbets-
gifvarne rapportera 13 med 1,014 arbetare medelgod, 11 med 1,971 
arbetare mer än medelgod samt 9 med 1,088 arbetare mindre än me
delgod arbetstillgång. 

Inom såväl metall- som maskin- och skeppsbyggnadsindustrien 
synes ställningen i hufvudsak hafva varit densamma som under närmast 
föregående kvartal; vid de mekaniska verkstäderna förekom möjligen 
någon försämring, men vid skeppsvarfven i stället afsevärd förbättring 
på grund af vårsäsongen. Inom metallindustrien rapportera 6 arbets-
gifvare med 340 arbetare medelgod, 11 arbetsgifvare med 3,758 ar
betare mer än medelgod samt 5 arbetsgifvare med 64 arbetare mindre 
än medelgod arbetstillgång; inom maskin- och skeppsbyggnadsindu
strien rapportera af arbetsgifvarne 9 med 1,140 arbetare medelgod, 
16 med 2,230 arbetare mer än medelgod samt 13 med 2,322 arbetare 
mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom jord- och stenindustrien har arbetstillgången vid sten-
huggerierna jämväl under detta kvartal varit i det närmaste god. 
Vid kakel-, lerkärl- och tegeltillverkningen synes den däremot blifvit 
ytterligare försämrad. Inalles rapportera 6 arbetsgifvare med 837 
arbetare medelgod, 7 arbetsgifvare med 4,417 arbetare mer än medel
god samt 6 arbetsgifvare med 274 arbetare mindre än medelgod ar
betstillgång. 

Inom byggnadsindustrien har den stagnation i verksamheten, som 
inträdde mot slutet af föregående kvartal, äfven under ifrågavarande 
kvartal fortfarit. Liksom under vintern år 1909 torde, jämväl under 
den sist förflutna, arbetslösheten hårdast hafva drabbat hithörande 
arbetare. 
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Jordbruk. 

UppBala. God arbetstillgång för vana jordbruksarbetare. 
Norrköping . Tämligen god tillgång på arbetskraft. Lönerna något lägre än 

nnder motsvarande kvartal 1909. Öfverflöd på tillfällig arbetskraft. 
Malmö. God arbetstillgång, dock öfverflöd på manlig arbetskraft; stor brist på 

kvinnlig arbetskraft, särskildt beträffande mjölkerskor. 
Lund. Arbetstillgången dålig; öfverflöd på äldre drängar och daglönsarbetare; 

brist bar rådt beträffande 15 ä 16 års drängar och mjölkpigor. Efterfrågan på äldre 
drängar för sommartjänst har varit mindre än under samma kvartal 1909. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången mindre god nnder januari och februari, men god 
under mars, då redan vårarbetet, till följd af gynnsam väderlek, kunde påbörjas. Till
gången på daglönare och drängar mot månadslön större än behofvet; brist förelåg be
träffande drängar för halfårstjänst samt mjölkerskor. 

Ka r l s t ad . Under kvartalet har kunnat konstateras återgång till jordbruket af i 
industrien arbetande f. d. jordbruksarbetare. 

Skogsbruk. 
Sundsva l l . Under kvartalet har som vanligt inom flottningsarbetet endast en del 

förberedande arbeten förekommit, hufvudsakligen utförda af förmän. 

Grufdrift. 
Häls ingborg . Vid de skånska kolgrufvorna medelgod arbetstillgång. En del 

arbetare, som geuom sitt deltagande i storstrejken blifvit arbetslösa, voro vid kvartalets 
slut ännu utan sysselsättning. 

Fa lun . Arbetstillgången dålig. Öfverflöd på arbetskraft. 
Malmberget . Tillgången på arbete under kvartalet god. Sålunda sysselsattes 

under januari 1,534, februari 1,540 och under mars 1,524 arbetare vid Gellivare Malmfält i 
Malmberget. — Vid bergverksaktiebolaget Freja i Koskullskulle har under januari 255, 
februari 270 och under mars 272 man haft arbete. 

Ki runa . Vid Lnossavaara-Kirnnavaara aktiebolag sysselsattes: 

Närings- och njutningsämnesindustrien. 

Kvarnindustrien. 

Stockholm. God arbetstillgång; försämring sedan föregående kvartal. 
Uppsala . Arbetstillgången medelgod och i jämförelse med förra kvartalet oför

ändrad. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal. Normal till

gång på arbetskraft. Hvad arbetstiden beträffar, så slutade nattmalningen under januari 
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och februari månader kl. 11 e. m. Sedermera har verket gått dag och natt med undan
tag af lördags- och söndags nätter. 

N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång. 
Ka lmar . Arbetstillgången god och lika med föregående kvartal. Öfverflöd på 

arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången god. 
Lund. God arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången medelgod och"något sämre än under förra kvartalet. 

Vid den största kvarnen på platsen var arbetsstyrkan under kvartalets resp. månader 
43, 42 och 42. 

Ha lms tad . Arbetstillgången god utan väsentlig förändring sedan föregående kvartal. 
Öfvertidsarbete har emellertid ej förekommit i så stor utsträckning som under december 
månad. 

Göteborg. Inom ris- och hafregrynsfabrikationen var arbetstillgången god och 
densamma som under föregående kvartal; normal tillgång på arbetskraft. Vid ris-och 
valskvarnen sysselsattes under kvartalet 70 arbetare mot 107 nnder föregående 
kvartal. 

Gäfle. God arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 

Bageriyrket. 

S t o c k h o l m . Medelgod arbetstillgång liksom nnder föregående kvartal; öfverflöd 
på arbetskraft. 

Uppsa la . Arbetstillgången god och sedan föregående kvartal något förbättrad. 
Något öfvertidsarbete har förekommit. God tillgång på arbetskraft. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god med förbättring såväl i förhållande till före
gående kvartal som motsvarande tid 1909. 

Nor rköp ing . Medelgod arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 
Ka lmar . God arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången medelgod; tillgängen på arbetskraft mycket god. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången medelgod och något sämre än under föregående 

kvartal. Inskränkning af arbetstiden har delvis ägt rum. 
Malmö. Inom bageriyrket jämn arbetstillgång. Inom choklad-och konditorifacket 

god arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången medelgod, något öfverflöd på manlig arbetskraft. 
H a l m s t a d . Till följd af den allmänna arbetslösbeten har Btor förflyttning bland 

föreningsbageriernas medlemmar ägt rum. Några arbetare äro arbetslösa. 
Göteborg. Inom choklad-och konfekttillverkningen var arbetstillgången medelgod 

och sämre än under föregående men bättre än nnder motsvarande kvartal 1909. Öfver
tidsarbete har i någon mån förekommit; normal tillgång på arbetskraft, dock något 
öfverflöd på minderåriga flickor. 

Sundsva l l . Arbetstillgången uppgifves såsom medelgod från arbetsgifvarehåll, från 
arbetarhåll såsom dålig. Af de organiserade bageriarbetarne hafva nnder kvartalet 21 
varit arbetslösa i sammanlagdt 192 dagar och med anledning däraf uppburit understöd 
från sin fackförening med tillsammans 192 kr. 

Inom karamelltillverkningen var arbetstillgången medelgod liksom under före
gående kvartal, och ställningen i det hela lika med gamma tid 1909. 

Sockerindustrien. 

Norrköp ing . God arbetstillgång. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången ungefär densamma som under motsvarande tid 

föregående år. Öfverflöd på arbetskraft har förekommit. 
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Malmö. God arbetstillgång. 
Lund. Vid sockerrafftnaderiet har arbetetillgången varit god. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgången medelgod; öfverflöd på arbetskraft. Under januari 

sysselsattes 368, under februari 348 och under mars 340 arbetare. Första kvartalet 
1909 voro motsvarande arbetareantal resp. 320, 310 och 321. 

Brännvinsbrännerier och punschbryggerier. 

Stockholm. Inom spritförädlingsbranschen god och oförändrad arbetstillgång. 

Bryggeriindustrien. 

Stockholm. Inom öl- och svagdrickstillverkningen medelgod—mindre god arbets
tillgång; öfverflöd på arbetskraft. 

Inom portertillverkningen medelgod arbetstillgång, men jämväl här öfverflöd på 
arbetskraft. 

Inom mineralvattenfabrikationen medelgod arbetstillgång. 
Uppsala. God arbetstillgång liksom under förra kvartalet; förbättring i för

hållande till motsvarande kvartal förra året. Öfverflöd på arbetskraft. 
Norrköping . Medelgod arbetstillgång. 
Ka lmar . God och jämn arbetstillgång. 
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 mindre god liksom under föregående kvartal; 

öfverflöd på arbetskraft har förekommit. 
Malmö. God arbetstillgång. 
Lund. Arbetstillgången god. Under kvartalet har inom facket nytt af tal träffats 

med i hufvadsak samma lönevillkor som i föregående aftal. 
Häls ingborg. Arbetstillgången mindre god liksom änder föregående kvartal, 

men något sämre än under motsvarande tid 1909. 
Gäfle. Mindre god arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Söderhamn. Arbetstillgången mindre god, beroende på minskad omsättning af öl. 

Arbetarne i denna industri äro icke organiserade. 
Sundsva l l . Arbetstillgången mindre god liksom under föregående kvartal; normal 

tillgång pä arbetskraft. 

Tobaksindustrien. 

Stockholm. God arbetstillgång; förbättring i jämförelse med motsvarande tid 
1909. 

Uppsala . Knapp tillgång på arbete med försämring sedan förra kvartalet. 
Öfverflöd på arbetskraft. 

Norrköping . God arbetstillgång med någon förbättring från föregående kvartal. 
K a r l s k r o n a . Försämrad arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. Vid cigarr

tillverkningen reducerad arbetstid. 
Malmö. Mindre god arbetstillgång med reducerad arbetstid; af c a 240 organi

serade arbetare hafva en del varit arbetslösa i tillsammans 1,422 dagar. 
Häls ingborg . Arbetstillgången medelgod liksom under närmast föregående kvartal, 

men något sämre än under motsvarande tid förra året. 
Fa lun . Arbetstillgången medelgod. 
Gäfle. God ehuru något försämrad arbetstillgång med normal tillgång på arbets

kraft. 

Margarintillverkningen. 

Kalmar . Medelgod arbetstillgång med någon försämring sedan föregående kvartal. 
Öfverflöd på arbetskraft. 
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Malmö. God arbetstillgång. 
Väne r sbo rg . Arbetstillgången medelgod; tillgången på arbetskraft normal. 

Slakteri- och charkuteriyrket. 

Stockho lm. Fortfarande god arbetstillgång, dock äfven nn något öfverflöd på 
arbetskraft. 

Nor rköp ing . Medelgod arbetstillgång. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god och bättre än under föregående kvartal. 
Malmö. God arbetstillgång. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgången medelgod med normal tillgång på arbetskraft. 
Gäfle. Medelgod och försämrad arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången mindre god liksom under föregående kvartal. 

Öfverflöd på arbetskraft. Omsättningen betydligt mindre än under samma tid förra året. 

Textilindustri. 

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

Nor rköp ing . God arbetstillgång med någon förbättring i jämförelse med före
gående kvartal och motsvarande kvartal 1909. Brist på kvinnliga arbetare. Vid kvar
talets slut voro ett 30-tal manliga textilarbetare arbetslösa. 

I färgeri branschen god arbetstillgång med jämn tillgång på arbetskraft. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god liksom nnder föregående kvartal. Öfverflöd 

på arbetskraft utom hvad beträffar yrkeskunniga väfveriarbetare. 
Malmö. Arbetstillgångon god. 
Hä l s ingborg . Inom juteväfsfabrikationen var arbetstillgången medelgod. God 

tillgång på arbetskraft. Vid härvarande jutefabrik sysselsattes nnder januari 303, 
under februari 304 och under mars 298 arbetare. 

Vid jacquardväfveriet var arbetstillgången god. Öfvertidsarbete förekom under 
januari och februari. 

H a l m s t a d . Tillgången på arbete i det närmaste medelgod med förbättring i 
jämförelse med såväl förra kvartalet som med motsvarande tid föregående år. God 
tillgång på arbetskraft. Normal arbetstid. 

Göteborg. Vid kamgarnsspinneriet mycket god arbetstillgång, bättre än under 
föregående och lika med motsvarande kvartal 1909. God tillgäng på arbetskraft. 

Inom möbeltygs- och mattfabrikationen var arbetstillgången medelgod, kanske dock 
något bättre än under såväl föregående som motsvarande kvartal i fjol; brist på fack-
kunnig arbetskraft. 

Inom bandtillverkningen mycket god arbetstillgång likBom under såväl föregående 
som motsvarande kvartal i fjol. 

Inom färgeribranschen god arbetstillgång liksom under såväl föregående som mot
svarande kvartal i fjol. 

V ä n e r s b o r g . Arbetstillgången god; öfverflöd på manlig, men brist på kvinnlig 
arbetskraft. 

Borås . Arbetstillgången förbättrad. 
Gäfle. Medelgod men något försämrad arbetstillgång med normal tillgång på 

arbetskraft. 
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Beklädnadsindustrien. 

Hattillverkningen. 

Stockholm. God och jämn arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
E a r l s k r o n a . God arbetstillgång. 
Malmö. God arbetstillgång. 

Skrädderi- och sömnadsyrkena. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång; inom damskrädderiet dock mycket god 
arbetstillgång. Öfverflöd på arbetskraft. 

Uppsa la . Arbetstillgången medelgod och i hufvudsak densamma som under mot
svarande tid föregående år. Inom herrskrädderiet brist men inom sömnadsyrket god 
tillgång på arbetskraft. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången mindre god; försämring sedan föregående kvartal, 
men någon förbättring i jämförelse med motsvarande tid 1909. Öfverflöd på arbetskraft. 

Nor rköp ing . Under senare hälften af kvartalet mycket god tillgång på arbete 
inom herrskrädderiet. 

Jönköp ing . Inom herrskrädderiet medelgod arbetstillgång och i hufvndsak den
samma som nnder föregående kvartal. 

Kalmar . Arbetstillgången god, någon förbättring i jämförelse med föregående 
kvartal; brist på arbetskraft. 

Ka r l sk rona . Arbetstillgången med hänsyn till årstiden medelgod. God tillgång 
på arbetskraft nnder kvartalets förra hälft. 

Malmö. Medelgod arbetstillgång. 
Inom linnesömnadsbranschen god arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Inom skrädderi- och sömnadsyrket dålig arbetstillgång; öfverflöd 

på arbetskraft. 
Inom linnesömnadsbranschen mycket god arbetstillgång och något bättre än nnder 

motsvarande tid 1909. God tillgång på arbetskraft. 
Ha lms tad . Mindre god arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. Förhållan

dena ongefär desamma som nnder motsvarande tid förra året. 
Gäfle. Mindre god arbetstillgång och öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsva l l . Arbetstillgången mindre god och nngefår densamma som nnder före

gående kvartal och samma tid 1909. 

Trikåfabrikationen. 

Stockho lm. God arbetstillgång; brist på dnglig arbetskraft. 
Nor rköp ing . God arbetstillgång. 
K a r l s k r o n a . Verksamheten vid härvarande trikåfabrik är nn återupptagen. 
Malmö. God arbetstillgång. 
Göteborg. Arbetstillgången god och densamma som nnder såväl föregående som 

motsvarande kvartal 1909. God tillgång på arbetskraft. 
Ka r l s t ad . Tillgången på arbete god; brist på arbeterskor. 

Skomakeriyrket. 

Stockholm. Mycket god arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvartal. 
Uppsa la . Arbetstillgången medelgod; reducering af arbetstiden har förekommit; 

öfverflöd på arbetskraft. 
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E s k i l s t u n a . Arbetstillgången mindre god med förkortad arbetstid; försämring 
såväl i jämförelse med föregående kvartal som motsvarande tid 1909. 

N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång under kvartalets senare hälft. 
Kalmar . Medelgod arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
K a r l s k r o n a . Tillgången på arbete dålig, dock något förbättrad under mars; 

reducerad arbetstid under kvartalets första månad. Öfverflöd på arbetskraft. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god liksom under motsvarande tid föregående år. 

Öfverflöd på arbetskraft. 
Malmö. Såväl handskomakeriet som skofabrikema hafva haft god arbetstillgång. 
Lund. För skoarbetare har tillgången på arbete varit normal. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången mycket god vid härvarande skofabriker och bättre 

än under såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909. Delvis brist på arbets
kraft. 

Vid handsko- och reparationsverkstäderna var arbetstillgången medelgod med normal 
tillgång på arbetskraft. 

Ha lms t ad . Vid handtverkerierna mindre god arbetstillgång med försämring 
sedan föregående kvartal. Arbetstiden i allmänhet förkortad. Vid skofabrikerna god 
tillgång på arbete. 

Väner sborg . God arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 
Gäfle. Mindre god arbetstillgång. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången mycket dålig, sämre än under föregående kvartal. 

Handsk-, möss- och pälsvarufabrikation. 

K r i s t i a n s t a d . Inom handskfabrikationen medelgod arbetstillgång. 
Malmö. Inom buntmakcriyrket god tillgång p& arbete. 
Lund. Inom handsktillverkningen god arbetstillgång med förbättring sedan före

gående år. 
H ä l s i n g b o r g . Inom handsktillverkningen god arbetstillgång med förbättring 

sedan förra kvartalet; tillgänglig arbetskraft fullt upptagen. 
Gäfle. Inom pälsyarufabrikationen dålig arbetstillgång med öfverflöd på arbets

kraft. 

Annan beklädnadsindustri. 

Stockho lm. Inom paraplytillverkningen god och jämn arbetstillgång. 

Läder-, hår- och gummivaruindustri. 

Stockholm. Inom borst- och penselfabrikationen mindre god arbetstillgång. 
Uppsa la . För tapetserare mindre god arbetstillgång; reducering af arbetstiden 

har förekommit; öfverflöd på arbetskraft. 
K a r l s k r o n a . Inom garfveriindustrien god arbetstillgång. 
Malmö. Inom sadelmakeriyrket mindre god arbetstillgång. 
Inom gummifabrikationen god arbetstillgång. 
Inom garfveriindustrien normal arbetstillgång. 
Lund. Inom läderindustrien god arbetstillgång. 
För tapetserare dålig arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Inom sadelmakeriyrket dålig arbetstillgång; öfverflöd på arbets

kraft. 
Inom tapetserareyrket dålig arbetstillgång och sämre än under såväl föregående 

kvartal som motsvarande tid förra året. Öfverflöd på arbetskraft. 
Vid gummifabriken god arbetstillgång. 
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Ha lmstad . Inom garfverierna god och oförändrad tillgäng på arbete; god till
gång på arbetskraft. 

Göteborg. Inom reseffektbranschen medelgod arbetstillgång med försämring sedan 
föregående kvartal; normal tillgång på arbetskraft. 

Väner sborg . Medelgod arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
Gäfle. Inom garfveriindustrien god och oförändrad arbetstillgång med öfverflöd 

på arbetskraft. 
Inom sadelmakeriyrket dålig arbetstillgång. 

Trävaruindustrien. 

Sågverk och brädgårdar. 

Norrköping . Mindre god arbetstillgång i början men förbättring mot slutet af 
kvartalet. 

Häls ingborg . Arbetstillgången dålig; öfverflöd på arbetskraft. 
Halmstad . Vid bjälk- och brädgårdarna har arbetstillgången varit mindre god 

liksom nnder slntet af föregående kvartal. Öfverflöd pä arbetskraft. 
Göteborg. Inom trävarabranschen var arbetstillgången medelgod. 
Inom grnfvirkesindnstrien var arbetstillgången dålig och mycket sämre än nnder 

föregående kvartal; reducerad arbetstid; god tillgång på arbetskraft. 
Kar l s t ad . Försämring i arbetstillgången. 
Gäfle. God arbetstillgång. 
Sundsval l . Arbetstillgången i allmänhet mindre god, sämre än nnder föregående 

kvartal, hnfvndsakligen beroende dels därpå, att nnder detta kvartal i regel ingen 
skeppning förekommer, dels ock därpå, att sågarna nnder längre eller kortare tid måste 
stå i och för reparation. I allmänhet har öfverflöd på arbetskraft gjort sig gällande. 
Förhållandena i det hela ungefär liknande som nnder samma tid förlidet år. 

Snickerier och annan träförädling. 

Uppsala . Arbetstillgången god; öfverflöd på arbetskraft. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången medelgod, dock någon försämring. Normal till

gång på arbetskraft. 
Norrköping . Vid snickerifabrikerna mycket god arbetstillgång; öfvertidsarbete 

har förekommit; normal tillgäng på arbetskraft. 
Inom möbelindustrien medelgod arbetstillgång; något öfverflöd på arbetskraft 
Jönköp ing . Inom snickeribranschen medelgod arbetstillgång och något bättre än 

nnder föregående kvartal. Öfverflöd på arbetskraft. 
Kar l sk rona . Arbetstillgången vid snickerifabrikerna nnder januari dålig, nnder 

febrnari och mars mindre god; öfverflöd på arbetskraft. Arbetstiden större delen af kvar
talet minskad med 1 timme om dagen. 

Inom möbelsnickeriet var arbetstillgången nnder kvartalets första månader god, 
men försämrades nnder mars. 

Inom tapetserareyrket dålig arbetstillgång med obetydlig förbättring nnder sista 
månaden; på grand häraf har en del af arbetarne haft väsentligt reducerad arbetstid. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången medelgod och sämre än nnder föregående kvartal; 
öfverflöd på arbetskraft; förkortad arbetstid har förekommit. 

Malmö. Arbetstillgången medelgod nnder de två första månaderna, men god nnder 
sista delen af kvartalet. Af c:a 220 arbetare har en del nnder kvartalet varit arbets
lösa i tillsammans 2,882 dagar. 

Inom tapetserareyrket mindre god arbetstillgång. 



ARBETSMARKNADEN I SVERIGE UNDER 1:STA KVART. 1910. 391 

Inom korgmftkeriyrket normal arbetstillgång. 
Lund. För möbelsnickare har arbetstillgången varit mindre god med reducerad 

arbetstid. 20 arbetare hafva under kvartalet varit arbetBlöga i tillsammans 886 dagar. 
Hälsingborg. Vid snickerifabrikerna dålig arbetstillgång; öfverflöd pä arbets

kraft. 
Inom möbelsnickeriet mindre god arbetstillgång med öfverflöd pä arbetskraft. 
Inom tunnbinderiyrket medelgod arbetstillgång. 
Inom korgmakeriyrket mycket god arbetstillgång; brist p& duglig arbetskraft. 
Halmstad. Inom möbelsnickeriet mindre god arbetstillgång; ställningen i huf-

vudsak densamma som under motsvarande tid förra aret. 
Byggnadssnickeriet bedrifves fortfarande i särdeles ringa utsträckning till följd af 

stilleståndet inom byggnadsverksamheten. 
Göteborg. Vid snickerifabrikerna var arbetstillgången medelgod och densamma 

som under föregående kvartal; normal tillgäng p& arbetskraft. Någon förbättring i 
jämförelse med motsvarande kvartal 1909. 

Gäfle. Medelgod arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
Söderhamn. God arbetstillgång såväl inom lådfabrikationen som möbeltillverk

ningen. 
Sundsvall . Arbetstillgången inom byggnadssnickeriet medelgod liksom under 

föregående kvartal. 
Malmberget. På grund af minskad byggnadsverksamhet har arbetstillgången 

varit mindre god vid härvarande träförädlingsbolag. 

Korkfabrikationen. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång med god tillgång pä arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god; af fackets 26 arbetare hafva en del varit 

arbetslösa i tillsammans 240 dagar. 

Trämasse- och pappersindustri. 

Trämassefabriker och pappersbruk. 

Norrköping. God arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Vänersborg. Börande arbetstillgången inom pappersindustrien variera uppgifterna 

från medelgod till mycket god; öfverflöd på arbetskraft 
Sundsval l . Arbetstillgången inom trämassetillverkningen god liksom under före

gående kvartal, någon förbättring i jämförelse med motsvarande tid 1909; delvis öfver
flöd pä arbetskraft. 

Bokbinderiyrket. 

Uppsala. God och oförändrad arbetstillgång. 
Kr is t ians tad . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal. 
Malmö. God arbetstillgång. 
Land. Arbetstillgången dålig; 16 arbetare hafva under kvartalet varit arbetslösa 

i tillsammans 312 dagar. 
Hälsingborg. Arbetstillgången inom bokbinderiyrket god; tillgången pä arbetskraft 

fullt tillräcklig. 
Arbetstillgången inom kartong- och papperspåstillverkningen mycket god i likhet 

med föregående kvartal. Öfverflöd på arbetskraft. 
Halmstad. God och oförändrad tillgång på arbete; försämring 1 jämförelse med 

motsvarande tid 1909. 
Earl stad. Arbetstillgången oförändrad. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång. 
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Tapetfabrikationen. 

Nor rköp ing . Medelgod arbetstillgång. 
Kalmar . God arbetstillgång med jämn tillgång på arbetskraft. 

Grafisk industri. 

Stockholm. Fortfarande god arbetstillgång med något öfverflöd på arbetskraft. 
Uppsa la . Arbetstillgången medelgod; öfverflöd på arbetskraft. 
Nor rköping . God arbetstillgång inom tryckerierna, dock fortfarande öfverflöd 

å arbetskraft. 
Jönköp ing . Inom litografien har arbetstillgången varit medelgod, men sämre än 

under föregående kvartal; normal tillgång på arbetskraft; försämring i jämförelse med 
motsvarande tid 1909. 

Kalmar . Arbetstillgången medelgod; försämring i jämförelse med föregående 
kvartal; öfverflöd på arbetskraft. 

Malmö. Arbetstillgången normal inom typograffacket. 
Land. Arbetstillgången dålig. På grnnd af brist på arbete hafva 6 arbetare 

varit arbetslösa i tillsammans 530 dagar. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgången fortfarande dålig och ytterligare försämrad. Af 

150 organiserade arbetare inom facket voro under kvartalet 15 arbetslösa i sammanlagdt 
905 dagar. 

Ha lmstad . Arbetstillgången mycket god, i någon mån större än under senaste 
kvartal; dock öfverflöd på arbetskraft. 

Sundsva l l . Arbetstillgången god; arbetslöshet har förekommit. 

Malmförädlingsindustrien. 

Häls ingborg . Yid Hälsingborgs kopparverk var arbetstillgången medelgod. 
Under jannari och början af februari var arbetstillgången något försämrad på grnnd af 
reparationsarbeten. 

Gäfle. God och förbättrad arbetstillgång ehuru ännu öfverflöd på arbetskraft. 

Metallindustrien. 

Järn- och stålvarufabriker samt gjuterier. 

Stockholm. Inom fotogenköks- och lödlampstillverkningen mycket god arbets
tillgång med förbättring sedan föregående kvartal, dock öfverflöd på arbetskraft. 

Inom vågtillverkningen medelgod arbetstillgång med någon förbättring sedan 
föregående kvartal. 

Uppsa la . Vid gjuterierna mindre god arbetstillgång med någon försämring sedan 
föregående kvartal. 

E s k i l s t u n a . Medelgod arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Inom fickkniffabrikationen dålig arbetstillgång med försämring sedan föregående 

kvartal ;normal tillgång på arbetskraft. 
Jönköping . Inom vapen-, velociped-, symaskins- m. fl. tillverkningar har 

arbetstillgången under kvartalet varit god och bättre än under föregående kvartal. 
Öfverflöd på arbetskraft: något öfvertidsarbete har förekommit; vid jämförelse med 
motsvarande tid föregående år afsevärd förbättring. 

Inom vågfabrikationen har arbetstillgången varit mindre god: förhållandena lika 
med dem under föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. Förkortning af arbetstiden 
på grund af minskad tillgång på arbete har ägt rum. 
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K a r l s k r o n a . Dålig arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft; ett mindre antal 
arbetare hafva saknat arbete. 

Inom gjuteribranschen var arbetstiden minskad med 1 till 3 timmar pr dag. 
Inom lampfabrikationen medelgod arbetstillgång. 
Vid emaljvara- och galvaniseringsfabrikerna, som sysselsätta sammanlagdt omkring 

800 arbetare, god arbetstillgång. 
Lund. Inom järn- och metallindustrien dålig arbetstillgång med delvis reducerad 

arbetstid. 
Hä l s ingborg . Inom låsfabrikationen dålig arbetstillgång; arbetstiden förkortad 

under januari och februari. 
Vid gjuterierna dålig arbetstillgång. Vid det största gjuteriet var arbetstiden 

fortfarande endast 48 timmar pr vecka. 
Göteborg. Inom metallfabrikationen var arbetstillgången normal och något bättre 

än under föregående kvartal; god tillgång på arbetskraft. 
Väne r sbo rg . Arbetstillgången god; förbättring sedan föregående kvartal; öfver

flöd på icke yrkesskickliga arbetare, brist på yrkesskickliga. 
K a r l s t a d . Inom metall- och maskinindustrien har arbetstillgången varit något 

sämre än nnder föregående kvartal. 
Väs te rås . God arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Gäfle. Gjuterierna hade dålig arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 

Smidesyrket. 

Uppsa la . God arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvartal; öfver
flöd på arbetskraft. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god; normal tillgång på arbetskraft. 
Nor rköp ing . Mindre god arbetstillgång vid kvartalets början, god under senare 

delen af kvartalet. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgången dålig liksom under föregående kvartal, men något 

sämre än under motsvarande tid 1909; öfverflöd på arbetskraft. 
Ha lms tad . Arbetstillgången ej fullt medelgod. Arbetstiden har under en del af 

kvartalet varit förkortad, men arbetsstyrkan har varit ungefär lika stor som under 
föregående kvartal. Öfverflöd på arbetskraft har förefunnits. 

Fa lun . Medelgod arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
Gäfle. Mindre god och försämrad arbetstillgång. 

Bleck- och plåtslageriyrket. 

Uppsala . Arbetstillgången mindre god; reducering af arbetstiden har förekommit; 
öfverflöd på arbetskraft. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången mindre god; öfverflöd på arbetskraft; någon för
kortning af arbetstiden har förekommit. 

Nor rköp ing . Medelgod arbetstillgång med förbättring mot slutet af kvartalet. 
K a r l s k r o n a . Alltjämt normal tillgång på såväl arbete som arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgången dålig under januari och februari, under mars 

något bättre; öfverflöd på arbetskraft. Arbetstiden har å olika verkstäder varierat mellan 
36 och 48 timmar pr vecka. Af fackföreningens 25 medlemmar voro 17 arbetslösa 
under kvartalet i tillsammans 392 arbetsdagar. 

H a l m s t a d . Tillgången på arbete något större än under föregående års första och 
fjärde kvartal. Den måste dock anses som mindre god, enär arbetstiden varit ganska 
afsevärdt förkortad. 

Göteborg. Arbetstillgången medelgod och bättre än under föregående kvartal; 
god tillgång på arbetskraft. 
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Annan metallindustri. 

Stockholm. Inom gnldsmedsyrket medelgod arbetstillgäng; försämring sedan 
föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustr ien. 

Den mekaniska verkstadsindustrien. 

Stockholm. God arbetstillgäng; förbättring sedan föregående kvartal; något 
öfverflöd på arbetskraft, dock ej beträffande ntlärda arbetare. 

Uppsala . Medelgod arbetstillgäng. 
Nor rköp ing . Mindre god arbetstillgäng i början af kvartalet, god under senare 

delen. Af c:a 400 organiserade arbetare voro 148 arbetslösa i sammanlagdt 4,711 dagar. 
Jönköp ing . Arbetstillgången dålig liksom under föregående kvartal; delvis 

öfverflöd på arbetskraft. 
Kalmar . Mycket dålig arbetstillgäng; öfverflöd på arbetskraft. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mindre god; öfverflöd på arbetskraft. 
Malmö. Mindre god arbetstillgäng. 
Hä l s ingborg . Arbetstillgången dålig och ungefär densamma som nnder såväl 

föregående kvartal, som motsvarande tid 1909. Vid den största verkstaden härstädes 
(c:a 125 arbetare) har arbetstiden varit förkortad till 48 timmar pr vecka nnder hela 
kvartalet. 

Halmstad . Mindre god arbetstillgäng vid härvarande gjuterier och mek. verk
städer utan någon förbättring i konjunkturerna sedan föregående kvartal. Arbetstiden 
har varit den normala. Öfverflöd å arbetskraft. Vid en velocipedfabrik dock god 
arbetstillgäng. 

Göteborg. Inom den mek. verkstads- och skeppsbyggnadsindustrien var arbets
tillgången mindre god, dock något bättre än, under föregående kvartal men vida sämre 
än under motsvarande tid 1909; god tillgång på arbetskraft. 

Vänersborg . Arbetstillgången mindre god, försämring i jämförelse med före
gående kvartal. Öfverflöd på arbetskraft. 

Fa lun . Arbetstillgången inom maskintillverkningen mindre god; öfverflöd på 
arbetskraft. Inom den mekaniska verkstadsindustrien har arbetstillgången varit god; 
öfverflöd på arbetskraft har likväl förekommit. 

Gäfle. Dålig arbetstillgäng med öfverflöd på arbetskraft. 
Söderhamn. Arbetstillgången god; öfvertidsarbete har förekommit; öfverflöd på 

icke yrkesskickliga arbetssökande men brist på fullt duglig arbetskraft. 
Sundsva l l . Arbetstillgången i hufvudsak mindre god och delvis sämre än under 

föregående kvartal. Öfverflöd på arbetskraft. Reducering af arbetstiden har före
kommit. 

Skeppsvarfven. 

Stockholm. Vid kungl. flottans varf fortfarande mycket god arbetstillgäng, 
dock jämväl under detta kvartal något öfverflöd på arbetskraft. 

Vid de enskilda varfven medelgod arbetstillgäng med förbättring till följd af 
årstiden. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången mycket god och betydligt bättre än nnder före
gående kvartal och motsvarande tid förra året; brist på dugliga plåtslagare. Öfvertids
arbete har förekommit. Till enskilda arbetare, som visat sig förtjänta däraf, har under 
kvartalet beviljats löneförbättringar. 
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Annan maskinindustri. 

Malmö. Arbetstillgången inom det elektromekaniska facket normal. 
Göteborg. Inom pianoindustrien var arbetstillgången liksom under föregående 

kvartal medelgod; god tillgång på arbetskraft. 

Jord- och s ten indus t r i . 

Stenhuggeribranschen. 

Stockho lm. Mindre god arbetstillgång med försämring sedan föregående kvartal. 
Uppsa la . Arbetstillgången god. 
K a r l s k r o n a . Som ovanligt stora beställningar ingått från utlandet har arbets

tillgången alltjämt förbättrats. Vid ett flertal arbetsplatser, där driften sedan 1908 
legat nere, har arbetet återupptagits. Beställningarna afse dock företrädesvis de bil
ligare och sämre stensorterna. I jämförelse med föregående år kännetecknas arbets
förhållandena af märkbart större stadga och lugn. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god. 
Malmö. Mindre god arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången mindre god. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången medelgod. Förhållandena i allmänhet oförändrade 

Bedan föregående kvartal; någon förbättring i jämförelse med samma tid föregående år. 

Kakel- och lerkärlsindustrien. 

Uppsala . Arbetstillgången medelgod och i jämförelse med motsvarande tid före
gående år förbättrad. 

N o r r k ö p i n g . Dålig arbetstillgång. 
Ka lmar . Dålig arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången inom kakelindnstrien mycket dålig med obetydlig 

förbättring mot kvartalets slut. Arbetstiden var vid härvarande fabrik redncerad till 
7 timmar om dagen. Under januari voro af 40 organiserade arbetare 33 arbetslösa med 
sammanlagdt 321 förlorade arbetsdagar. 

Göteborg. Inom lerkärlsindustrien är arbetstillgången fortfarande god liksom 
under såväl föregående som motsvarande kvartal 1909; normal tillgång på arbetskraft. 

Fa lnn . Inom kakeltillverkningen medelgod arbetstillgång. 
Gäfle. Arbetstillgången inom kakelindnstrien dålig och försämrad, inom lerkärls

tillverkningen medelgod och något förbättrad. 

Tegelindustrien. 

Malmö. Arbetstillgången dålig. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången dålig; öfverflöd på arbetskraft. 
Väne r sbo rg . Samtliga tegelbruk i trakten hafva under kvartalet haft driften 

nedlagd. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 

Glasindustrien. 

Gäfle . Dålig arbetstillgång. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången god, liksom under föregående kvartal. Normal 

tillgång på arbetskraft. Ställningen i det hela densamma som under motsvarande 
kvartal föregående år. 
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Annan jord- och stenindustri. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången inom cinders- och kalktillverkningen god och. 
bättre än under föregående kvartal. 

Kemisk-teknisk industri. 

Stockholm. Inom såp- och tvåltillverkningen medelgod arbetstillgång med för
sämring sedan föregående kvartal; normal tillgång på arbetskraft. 

Inom ljustillverkningen god arbetstillgång med förbättring i jämförelse med när
mast föregående kvartal. 

Inom sprängämnestillverkningen god arbetstillgång. 
Jönköping . Inom tändsticksfabrikationen har arbetstillgången varit normal och 

ungefär lika som under föregående kvartal. 
Malmö. Arbetstillgången inom såp- och tvåltillverkningen normal. 
Jämväl inom tändsticksfabrikationen var arbetstillgången normal. 
Inom gödningsämneBfabrikationen var arbetstillgången god under sista månaden 

af kvartalet. 
Hä l s ingborg . Inom ljusfabrikationen mycket god arbetstillgång. 
Inom superfosfat- och svafvelsyrefabrikationen var arbetstillgången mindre god 

under januari och februari, men bättre under mars på grund af vårsäsongen. Öfver-
flöd på arbetskraft. 

Vänersborg . Arbetstillgången god; tillgången på arbetskraft normal. 
Gäfle. God och delvis förbättrad arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Söderhamn. Normal arbetstillgång, god tillgång på arbetskraft. 
Sundsva l l . Vid karbidfabriken har arbetet äfven detta kvartal legat nere till 

följd af tidigare öfverproduktion. 
Vid kloratfabriken var arbetstillgången god liksom under föregående kvartal; 

öfverflöd på arbetskraft. 

Byggnadsindustri. 

Husbyggnadsindustri. 

Uppsala . Arbetstillgången dålig. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god; förbättring; öfverflöd på arbetskraft. 
Nor rköp ing . Vid kvartalets början var arbetstillgången synnerligen dålig med 

stor arbetslöshet i samtliga byggnadsfack. Därigenom att ett större byggnadsföretag 
igångsattes utom staden under kvartalets senare del, förbättrades ställningen betydligt. 

Jönköp ing . Byggnadsverksamheten har varit liten eller ingen. Då emellertid 
försämringen pågått gradvis under en längre tid torde de flesta arbetare inom denna 
bransch öfvergått till närliggande yrken eller sökt sig arbete å andra orter. 

K a r l s k r o n a . Synnerligen dålig arbetstillgång inom alla hithörande fack. Inom 
byggnadssnickériet var i januari halfva antalet och ännu i mars mera än tredjedelen 
af arbetarne utan sysselsättning. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mycket dålig. Arbetslöshet råder inom alla 
till byggnadsbranschen hörande fack. 

Malmö. Mindre god arbetstillgång. Någon större förbättring synes icke inträda 
under den närmaste tiden. 

Lund. Arbetstillgången dålig. Af murarne voro den 30 januari 68, den 28 
februari 47 och 31 mars 35 arbetslösa med sammanlagdt 3,188 förlorade arbetsdagar. 

Af mureriarbetsmännen voro under januari 40, februari 39 och marB 30 arbetare 
arbetslösa med tillsammans 841 arbetslöshetsdagar. 
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Af byggnadssnickarne voro 81 januari 80, 28 februari 83 och 31 mars 75 arbets
lösa, med sammanlagdt 4,704 arbetslöshetsdagar. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången för murare och mureriarbetsmän mindre god 
för byggnadsträarbetare dålig, dock för alla grupper något bättre än under föregående 
kTartal. Öfverflöd på arbetskraft. Af c:a 250 organiserade murare voro 65 arbetslösa 
i tillsammans 4,908 dagar. Af träarbetarefackföreningens c-.a 225 medlemmar voro 
103 arbetslösa i tillsammans 3,516 dagar. 

H a l m s t a d . Arbete har förekommit med uppförande af några mindre byggnader, 
men större delen af stadens byggnadsarbetare ha varit arbetslösa. 

Väne r sbo rg . Byggnadsverksamheten har i det närmaste legat nere under kvar
talet. 

K a r l s t a d . Mindre god arbetstillgång, öfverflöd på arbetskraft. 
Gäfle. Dålig och försämrad arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Ma lmberge t . Byggnadsverksamheten ringa. 

Målning och glasmästerirörelse. 

Uppsa la . Dålig arbetstillgång med någon förbättring mot slutet af kvartalet; 
öfverflöd på arbetskraft. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången mindre god; försämring; öfverflöd å arbetskraft. 
Nor rköp ing . Dålig arbetstillgång med förbättring mot gintet af kvartalet. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången mycket dålig. Af 96 arbetare voro under kvar

talets tre månader resp. 76, 78 och 67 arbetare arbetslösa. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god under januari och februari, men betydligt 

bättre under mars. Af 425 arbetare inom facket hafva en del varit arbetslösa i till
sammans 20,400 dagar. 

Lund. Dålig arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången inom måleriyrket mycket dålig, särskildt under 

januari och februari, då högst få måleriarbetare hade sysselsättning. Under kvartalet 
voro 95 arbetare arbetslösa i sammanlagdt 6,453 dagar. 

Arbetstillgången inom glasmästeriyrket mycket dålig; öfverflöd på arbetskraft. 
Ha lms t ad . Arbetstillgången dålig. Under Btörre delen af kvartalet har nästan 

fullständig arbetsbrist rådt. En del arbetare ha emellertid fått arbete å annan ort. 
Göteborg. Inom glasmästeri-, förgylleri- och guldlistarbetarefacken var arbets

tillgången god och lika som under föregående kvartal. Inom glasmästeriyrket förekom 
dock redncerad arbetstid i någon mån. Normal tillgång på arbetskraft. 

Gäfle. Dålig och försämrad arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Söderhamn. Dålig arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. Af fackförenin

gens 22 medlemmar voro under kvartalet 16 arbetslösa. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången dålig, dock med någon förbättring mot slutet af 

kvartalet. Ställningen försämrad i jämförelse med föregående kvartal och motsvarande 
tid 1909. 

Annan byggnadsindustri. 

Stockholm. Inom rörledningsbranschen mindre god och försämrad arbets
tillgång. 

Nor rköp ing . Inom rörledningsbranschen medelgod arbetstillgång, dock öfver
flöd på arbetskraft. 

K a r l s k r o n a . För grofarbetare var arbetstillgången dålig. 
Malmö. Arbetstillgången dålig inom grofarbetet. 
Lund. För stadens grofarbetare har af staden anordnats s. k. nödhjälpsarbeten 

och hafva vid dessa arbeten närmare 100 arbetare varit sysselsatta. 
Hä l s ingborg . Inom rörläggarefacket var arbetstillgången mycket dålig, arbets

tiden förkortad och öfverflöd på arbetskraft. På grund af den stora arbetslösheten, 
30—100060 
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bland särskildt grofarbetarne, igångsattes de för året beslutade jordschacktnings-, gatu-
och ledningsarbetena redan i januari och februari. 

Goteborg. Inom rörläggarefacket var arbetstillgången medelgod och ungefär 
lika som under föregående men bättre än under motsvarande kvartal 1909. Arbetstiden 
något reducerad på grund af minskad arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 

Ka r l s t ad . Grofarbetarne hafva erhållit tillfälligt arbete under kvartalet med 
vedhnggning, isupptagning och makadamslagning. 

Fa lun . Arbetstillgången inom grofarbetet mindre god; öfverflöd på arbetskraft. 
Gäfle. God och förbättrad arbetstillgång vid rörläggningsarbetet. 
Sundsva l l . Vid stadens allmänna arbeten sysselsattes nnder jan. 110, under 

febr. 108 och under mars 126 arbetare, öfverflöd på arbetskraft rådde dock. På grund 
häraf anordnades nödhjälpsarbeten, såsom makadamslagning, kajbyggnader och muddring. 

Belysning och vattenledning. 
Stockholm. Vid belysningsverken god arbetstillgång, dock öfverflöd på arbets

kraft. 
Malmö. Arbetstillgången jämn. 
Hä ls ingborg . Vid stadens gas-, elektricitets- och vattenverk var arbetstillgån

gen god gom vanligt vid denna årstid. 
Göteborg. Vid gasverket normal arbetstillgång. Vid samma verk sysselsattes 

186 arbetare mot 194 under föregående och 199 under motsvarande kvartal i fjol. 

Transportarbete. 

Norrköping . Vid början af kvartalet mindre god, under kvartalets senare del 
god arbetstillgång. 

Kalmar . Medelgod arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. Öfvertidsarbete 
har förekommit. 

Kar l sk rona . Arbetstillgången mycket god, bättre än nnder föregående år. 
Knapp tillgång på arbetskraft. 

Malmö. Vid hamnarbetet medelgod arbetstillgång. För järnvägs- och spårvägs
personal jämn arbetstillgång. 

För varuutkörare och handelsarbetare medelgod arbetstillgång. 
Hä l s ingborg . Inom åkerirörelsen medelgod arbetatillgång. 
Inom hamnarbetet god arbetstillgång, dock något mindre än under motsvarande 

tid föregående år. 
Ha lms tad . Vid hamnen har tillgången å arbete varit mycket god utan väsentlig 

förändring sedan förra kvartalet. Normal arbetstid för den ordinarie arbetsstyrkan. 
Göteborg. Inom åkerirörelsen, särskildt varutransporten var arbetstillgången 

god liksom under föregående kvartal, men vida bättre än nnder motsvarande kvartal 
1909 j god tillgång på arbetskraft. 

Bland de organiserade kolbärarne var arbetstillgången jämförelsevis god, dock 
sämre än under föregående kvartal men ungefär densamma som under motsvarande 
kvartal 1909; god tillgång på arbetskraft. 

KarlBtad. Dålig arbetstillgång för maskinister och eldare. 
Gäfle. Inom åkerirörelsen mindre god arbetstillgång. 
Sundsva l l . Vid hamnarbetet dålig arbetstillgång. 
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De danska lagarna om skiljedom och medling 
af den 12 april 1910. 

Den 17 augusti 1908 blef uppgörelse träffad i en arbetskonflikt 
mellan Dansk A r b e j d s g i v e r - och M e s t e r f o r e n i n g och De sam-
v i r k e n d e F a g f o r b u n d i D a n m a r k enligt ett af dåvarande inrikes
ministern S. Berg framlagdt medlingsförslag. Enligt detta med
lingsförslag skulle utses en kommitté af delegerade för nämnda 
huvudorganisationer med uppdrag att på grundval af vunnen prak
tisk erfarenhet förhandla dels om ett föreliggande förslag till' skilje
domstolar i arbetstvister, dels om anordningar till förebyggande af 
strejk och lockout. Den med anledning häraf tillsatta kommittén 
bestod af 10 representanter för hvardera hufvudorganisationen, hvar-
jämte overretsassessorn jur. d:r C. Ussing fungerade såsom ord
förande. 

I det betänkande, som kommittén den 12 januari d. å. afgaf 
till inrikesministeriet, framlades förslag till 

a) regler för behandling af fackliga strider; 
b) lag om upprättande af en skiljedomstol i arbetstvister; 
c) lag om utnämnande af en förlikningsman i arbetstvister. 
Efter behandling i riksdagen hafva de bägge senare förslagen 

med vissa förändringar numera blifvit upphöjda till lagar, och lämnas 
i det följande en kortfattad redogörelse för dessas innehåll. 

I. Lagen om skiljedomstol. 

Den ständiga skiljedomstolen (voldgiftsretten) skall bestå af sex 
ordinarie ledamöter och sex suppleanter äfvensom en ordförande samt 
en eller två vice ordförande. De sex hisittarne och deras suppleanter 
skola väljas till hälften af hvardera af de nu befintliga centralorgani
sationerna å arbetsgifvare- och arbetaresidan, så länge dessa organisa
tioner kunna anses i öfvervägande grad representera de organiserade 
arbetsgifvarne och arbetarne inom industri, handtverk och transport
väsende. Därest centralorganisationerna skulle upphöra att äga nämnda 
betydelse såsom representationer för resp. parter, skall inrikesministern 
föranstalta om ändring i lagen. Valen af ledamöter förrättas för ett år 
i sänder, äfven hvad gäller ordförande och vice ordförande, hvilka ut
ses genom de af parterna valda bisittarne. Enas icke bisittarne vid 
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valet af ordförande och vice ordförande inom därför bestämd tid, 
skall valet företagas af presidenterna i H0jesteret och öfriga kollegiala 
domstolar i Köpenhamn bland dessa domstolars ledamöter. I fråga 
ora detta valsätt förtjänar påpekas kommitténs uppfattning, att för
troendet för domstolen starkes därigenom, att parterna själfva medelbart 
få välja äfven ordföranden; detta förtroende är en nödvändig förut
sättning, då man i så vidtomfattande frågor, som här afses, ej kan 
b v g g a P a tvång. 

Beträffande ordförande och vice ordförande är den fordran upp
ställd i lagen, att de skola äga domarekompetens. Från arbets-
gifvarnes sida uttalades det önskemålet, att trenne af domstolens 
ledamöter skulle vara jurister, men mötte detta kraf bestämdt 
motstånd från arbetarne, som fruktade, a t t domstolen därigenom 
skulle erhålla en alltför ensidig sammansättning. Appellrätt är icke 
medgifven, mot hvilken bestämmelse dock arbetsgifvarne uttalat vissa 
betänkligheter med hänsyn till den svaga juridiska representationen 
i domstolen. 

Till domstolens h a n d l ä g g n i n g höra först och främst de tvister, 
som på grund af det s. k. forliget af 5 september 1899 och jämlikt 
lagen den 3 april 1900 hittills skolat upptagas af »Den permanente 
Voldgiftsret». Vidare kan vid domstolen föras talan om brott mot 
af tal i följande fall: då en arbetsgifvareorganisation gör sig skyldig 
till brott mot kollektivaftal, eller medlemmar af sådan organisation 
i strid mot af organisationen träffadt aftal företaga någon handling, 
hvarigenom en arbetareorganisations eller någon dess medlems rät t 
kränkes; då omvändt en arbetareorganisation eller några dess med
lemmar gemensamt göra sig skyldiga till dylikt förhållande gent
emot en arbetsgifvareorganisation eller någon dess medlem. Enskild 
arbetsgifvare, som träffat kollektivaftal med arbetareorganisation, är 
i nämnda hänseenden jämställd med arbetsgifvareorganisation. Sker 
tillkännagifvande om arbetsinställelse från någondera sidan och mot
parten afgifver protest mot arbetsinställelsen såsom stridande mot 
gällande aftal, kan spörsmålet om dylik åtgärds behörighet likaledes 
anhängiggöras vid domstolen. Frågan om en redan etablerad arbets
inställelses behörighet kan ock af den part, mot hvilken åtgärden 
riktats, anhängiggöras vid domstolen. Äfven andra tvistefrågor 
kunna med domstolens medgifvande dragas inför densamma, då 
parterna därom träffat aftal i allmänhet eller för det särskilda 
fallet. 

Äfven om rättskränkningen begås mot eller af en organisations 
enskilda medlemmar, äger organisationen tala och svara för med-
lemmarne; därest organisationen är medlem af annan mera om
fattande förening, skall denna tala och svara. 
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För brott mot kollektivaftal kan domstolen ådöma bot, hvilken, 
där skada tillfogats genom aftalsbrottet, skall tillfalla den, som lidit 
skadan, men eljest käranden. Botens belopp beräknas, då skada 
skett, efter skadans storlek, med behörigt afseende fäst därå, i hvad 
mån aftalsbrottet må hafva varit ursäktligt från den brytandes sida. 

Vid särskildt förmildrande omständigheter kan domstolen helt 
eftergifva boten; särskildt kan så ske, då skälig anledning till olag
lig arbetsinställelse förefunnits på grund af motpartens beteende. 
Såsom särskildt försvårande omständigheter betraktas vägran att 
låta tvist afgöras genom skiljenämnd eller brott mot sådan nämnds 
dom eller mot ett utslag af domstolen. Organisationen ar ansvars
skyldig, dels om den medverkat till enskildes rättsstridiga förfa
rande, dels om den deltagit i olaglig arbetsinställelses etablerande 
och upprätthållande, samt dels i de fall, konflikten rör tolkning af 
ett mellan organisationerna gällande kollektivaftal eller af prislista, 
d. v. s. i rättstvister. 

Det ansvar, som ålagts organisationen, är sålunda begränsatlt, 
och bestämmelserna härom hafva framgått ur en kompromiss mellan 
arbetsgifvarnes och arbetarnes motsatta ståndpunkter. Om också 
den inskränkning i det kollektiva ansvaret, som härigenom gjorts, 
är mindre betydande, så torde däremot den i lagen stadgade ansvars
påföljden för aftalsbrott, nämligen boten, kunna betecknas såsom för
delaktig för arbetarne. Boten utgör så att säga ett mellanting mellan 
böter och skadestånd. Där skada icke ägt rum genom en aftalsstridig 
handling, blir bötessynpunkten närmast bestämmande för pliktens 
storlek, medan i händelse af skada ersättningssynpunkten jämväl gör 
sig gällande. I hvarje fall tages hänsyn till de förhållanden, som 
orsakat aftalsbrottet och allehanda förmildrande omständigheter, så 
att boten, som nämndt, kan helt bortfalla. En obetingad skade
ståndsskyldighet skulle i många fall kunna drabba arbetareorgani
sationen orättvist hårdt, såsom exempelvis då en arbetsvägran från 
enskilda arbetares sida betraktas såsom strejk och föranleder till er-
sättningskraf mot föreningen. Frånvaron af dylik skadeståndsskyldig
het är ock så till vida förmånlig för arbetarne, som deras aftalsstridiga 
förfarande oftast består i strejk, hvilken alltid vållar skada, medan 
däremot en arbetsgifvares aftalsstridiga förfarande ofta icke medför 
pekuniär skada och därför ej kan föranleda skadestånd. 

Den förut omnämnda kommittén af den 17 augusti 1908 håller 
emellertid före, att stadgandet om bot jämväl kan bereda arbetsgif-
varen fördelar, enär motparten på grund af den därmed följande be
gränsningen i skadeståndsskyldigheten torde blifva villigare att 
ålägga sig inskränkningar i strejkrätten. 
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Lagen innehåller vidare åtskilliga p rocessue l l a regler . I fråga 
om domstolens kompetensområde märkes en bestämmelse, att dom
stolen kan afvisa mål, som enligt aftal hör till facklig skiljenämnd. 
Om åvägabringandet af skiljedom i dylik nämnd förmodas vålla be
svär eller tidsutdräkt eller ombägge parterna så önska, må dock dom
stolen upptaga ifrågavarande tvister. Domstolen kan vidare afvisa 
ärenden, som synas vara af alltför obetydlig beskaffenhet; äfven i de 
fall, då mellan parterna icke finnas betryggande bestämmelser om 
tvisters slitande genom skiljedom, är domstolen berättigad att afvisa 
saken. I samband härmed'bör omnämnas den uttryckliga föreskrif
ten, att domstolen skall verka för att mellan parterna träffade aftal 
om skiljedom upprätthållas; likaså bestämmelserna, att i mål, som 
delvis höra under facklig skiljenämnd, domstolen kan uppskjuta do
mens afkunnande, till dess kännedom vunnits om skiljedomen, samt 
att domstolen för inhämtande af upplysningar i tvisten kan sätta sig 
i direkt förbindelse med facklig skiljenämnd och påkalla bistånd af 
särskilde sakkunniga, hvilka helst böra tagas bland af parterna an
visade personer, och hvilka af domstolen kunna tillåtas att öfvervara 
äfven omröstningen till dom. 

Genom flera bestämmelser har man alltså i lagen sökt betrygga 
och utveckla det bestående frivilliga skiljedomsväsendet. Detta har 
skett icke blott af hänsyn till domstolens arbetsbörda, utan jämväl 
af det skälet, att man betraktat detta frivilliga domstolsväsende så
som en grundval för den offentliga domstolen. I den förutnämnda 
kommitténs motivering säges det vara domstolens uppgift att hålla 
de fackliga skiljenämnderna i verksamhet. Domstolen är icke att 
betrakta såsom en högre instans i förhållande till skiljenämnderna; 
tvärtom nödgas den att lägga dessa nämnders utslag till grund för 
sina beslut och kan endast undantagsvis afkunna dom i deras ställe. 

Bland öfriga stadganden må slutligen nämnas, att ett offentligt 
meddelande om en arbetsinställelse, som icke strider mot lagen, icke 
är rättsstridigt. Enligt nu gällande domstolspraxis hafva dylika 
meddelanden kunnat medföra skadeståndsskyldighet. 

I lagen stadgas, att densamma efter 5 ars förlopp skall undergå 
revision i en kommitté med liknande sammansättning som den mer-
omnämnda kommittén af den 17 augusti 1908. 

II. Lagen om förlikningsman. 

Det förslag till lag om utnämnande af en förlikningsman, som 
framlades af kommittén af den 17 augusti 1908, var icke i alla punk
ter enhälligt. Medan förslaget tillstyrktes af ordföranden och arbe-
tarnes representanter, riktades af arbetsgifvarnes delegerade den an-
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märkningen däremot, att förlikningsmannen i vissa afeeenden tillde
lats allt för stor befogenhet. Med hänsyn till denna meningsskiljak
tighet vidtog vederbörande utskott i folketinget vissa förändringar 
i förslaget, som därefter i denna modifierade form vann riksdagens 
bifall och sedermera utfärdades såsom lag. 

Enligt lagen skall inrikesministern för tvänne år i sänder efter 
förslag af den ständiga skiljedomstolen utse en förlikningsman för 
hela Jandet. Domstolens förslag skall hafva biträdts af åtminstone 
en af representanterna för resp. arbetsgifvare- och arbetaresidan. 
Därest förslag icke föreligger inom en månad efter inrikesministe
riets hemställan härom, utnämner ministern utan vidare en förlik
ningsman. Förlikningsmannens uppgift är att verka för ett fredligt 
förhållande mellan arbetsgifvare och arbetare. När arbetsinställelse 
hotar att utbryta eller utbrutit och förlikningsmannen anser striden 
vara af större betydelse för samhället, kan han af eget initiativ eller 
på anmodan af någondera parten inkalla de tvistande till förhand
ling. Dessförinnan skola dock förhandlingar enligt bestämmelse här
om i parternas aftal hafva förts och afslutats utan resultat. Par
terna äro enligt särskildt stadgande pliktiga att efterkomma kallel
sen, men någon påföljd för underlåtenhet härutinnan finnes icke 
utsatt. 

Vid förhandling kan förlikningsmannen göra hemställan till par
terna om de eftergifter å ena eller andra sidan, som han finner lämp
liga för samförstånds uppnående och kan äfven framställa medlings
förslag, vid hvars utarbetande han skall rådföra sig med en repre
sentant för hvardera hufvudorganisationen resp. parten, där denna 
icke tillhör sådan organisation. Medlingsförslaget får dock icke of
fentliggöras utan båda parternas samtycke, för så vidt icke arbets
inställelse utbrutit och förlikningsmannen upphört att hafva befatt
ning med tvisten. 

Om i en konflikt meningsskiljaktighet gör sig gällande i fråga 
om förut tillämpade villkor beträffande lön, arbetstid o. d. och för
likningsmannen anser utredning af dessa förhållanden vara af bety
delse för tvistens lösning, kan han affordra parterna förklaringar, 
och, om dessa ej äro tillräckligt upplysande, begära vittnesförhör vid 
den ständiga skiljedomstolen. 

Lagen, som är af provisorisk natur, gäller endast till den 1 
april 1914; vid sista riksdagen före giltighetstidens utgång skall 
förslag till lagens förnyande eller revision framläggas af inrikes
ministeriet. 
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Arbetslöner inom vissa industrier i Sverige 
år 1906. 

Då Riksförsäkringsanstalten år 1907 hade i uppdrag att afgifva 
förslag till revision af olycksfallsersättningslagen af den 5 juli 1901, 
kom äfven den frågan under ompröfning, huruvida ersättningen så
som dittills borde utgå i ett för alla lika belopp eller om den borde 
sättas i förhållande till arbetslönens höjd. Som bedömandet af 
denna fråga ur kostnadssynpunkt förutsatte åtminstone en skematisk 
kännedom om den verkliga, lönens storlek inom olika näringsgrenar, 
uppdrogs inom anstalten åt d:r N. V. E. Nordenmark att med an
litande af de källor, som kunde stå till buds för en dylik tillfällig 
utredning, utarbeta en lönestatistik för vissa yrken. Gifvet är, att 
denna utredning endast bör betraktas som ett försök att få en ele
mentär öfversikt öfver det vidlyftiga problemet. 

Till grund för undersökningen tjänade i första rummet upp
gifter från vederbörande arbetsgifvareorganisationer och vissa en
skilda arbetsgifvare, och erhölls härigenom ett tillförlitligt primär
material för utrönande af lönerna vid vissa arbetsställen inom den 
mekaniska verkstadsindustrien, grufdriften, bruksrörelsen, sågverks-
och trävaruindustrien samt den grafiska industrien. Samtliga upp
gifter afse året 1906 och torde sålunda numera i någon mån vara 
föråldrade. A andra sidan bör erinras, att 1906 betecknar i det 
närmaste höjdpunkten af en uppåtgående konjunktur å det industri
ella området och att arbetslönernas stegring sedermera, eller åt
minstone från och med 1908, torde hafva efterträdts af stagnation. 

Hvad den m e k a n i s k a v e r k s t a d s i n d u s t r i e n beträffar, erhöll 
undersökningens ledare genom Sveriges verkstadsförening del af de 
uppgifter, som medlemmarne årligen insända till föreningen angående 
hvarje anställd arbetares förtjänst, ålder och arbetstid. Ur detta 
rikhaltiga material utvaldes uppgifter för vissa arbetsplatser, till 
antalet elfva, som kunde anses mera typiskt representera förhållan
dena å olika orter och inom skilda specialiteter. Utredningen i 
denna del omfattade sålunda trenne verkstäder i Stockholm, en i 
Göteborg, en i Malmö, en i Eskilstuna, en i Lund, en i Ystad, en i 
stad i Värmland, en på landsbygden i Västmanland samt en vid 

Den meka
niska verk
stadsindu

strien. 
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stationssamhälle i Närke. Endast de arbetares löner kommo i be
traktande, som under året arbetat minst 2,600 timmar, exklusive 
öfvertid. 

I enlighet med bestämmelserna i riksaftalet inom den mekaniska 
verkstadsindustrien hafva arbetarne med hänsyn till åldern för
delats på följande fyra grupper: 

1) Hufvudgruppen arbetare i en ålder af 24—59 år, dessa för
delade på yrkesspecialiteter. 

2) Arbetare i ålder af 60 år och däröfver. 
3) Arbetare i åldern 21—23 år. 
4) Arbetare under 21 år. 
Som nämndt, afse uppgifterna år 1906 och grunda sig följakt

ligen, hvad gäller timlönerna, på det den 9 november 1905 träffade 
aftalet mellan Sveriges verkstadsförening och vederbörande fackför
bund. G-enom särskild öfverenskommelse af den 21 mars 1907 har 
sedermera den s. k. högre minimilönen blifvit i af tal fastställd, 
och torde äfven genom ökad ackordsförtjänst arbetslönerna icke obe
tydligt hafva stegrats utöfver de i nedanstående tablåer angifna 
belopp. 
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Uppgifterna för g r u f d r i f t e n omfatta malmfälten i Gränges
berg, Malmberget och Kiruna och hafva ställts till förfogande af 
disponenten Hj. Lundbohm; därjämte har gjorts en sammanställning af 
siffror rörande arbetsförtjänsten i Norberg på grundval af Norbergs 
grufförvaltnings årsberättelse för år 1906. 

Gruf
driften. 

I. Arbetsförtjänst för gruf- och öfriga arbetare i Grängesberg år 1906. 
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Gruffogdar och förmän hafva fri bostad till ett värde af 100 å 
200 kronor. 

För arbetare utgöra i genomsnitt naturaförmåner 18 öre per skift. 

II. Arbetsförtjänster vid grufvorna i Kiruna år 1906. 
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III. Arbetsförtjänster vid grufvorna i Malmberget år 1906. 
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Antalet arbetsdagar per år och arbetare beräknas till 296. 

IV. Medelförtjänsten vid Norbergs grufförvaltning år 1906. 

Gratifikation vid jul utgör 2 % af arbetsinkomsten. Härtill kommer 
fri läkarevård, hvarjämte arbetarne bo i bolagets bostäder och betala 
en hyra af 18 ä 24 kr. för ett rum och 30 å 39 kr. för ett rum och kök. 



ARBETSLÖNER INOM VISSA INDUSTRIER I SVERIGE ÅR 1906. 413 

Uppgifter rörande arbetslönerna vid j ä r n b r u k e n hafva lämnats 
af Järnbruksförbundet och gälla för 7 masugnar, 6 martinverk, 2 
bessemerverk, 5 götvalsverk, 5 stång- och mediumvalsverk, 4 tråd- och 
finvalsverk samt 3 lancashireverk vid tillhopa 7 arbetsföretag. Inom 
bruksindustrien förekom ganska allmänt vid den tid, dessa uppgifter 
afse, att arbetarne hade fria bostäder eller fingo dylika åt sig upp
låtna mot billig hyra; äfven voro andra slags naturaförmåner ganska 
vanliga. Någon kännedom om, i hvilken utsträckning detta af-
löningssätt förekommit, har icke erhållits, hvarför nedan meddelade 
lönesiffror, som endast hänföra sig till den kontanta lönen, måste 
betraktas som afsevärdt lägre än de verkliga inkomsterna. 

Järnbruken. 

31—100060 
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Träföräd-
lingsindu-

strien. 

För t r ä f ö r ä d l i n g s i n d u s t r i e n s vidkommande hafva erhållits 
löneuppgifter genom Sveriges träindustriförbund. Enligt dessa, 
hvaröfver någon specificerad förteckning icke meddelats, växla ar-
betarnes årsinkomster mellan 580 och 1,260 kr., och har medelin
komsten beräknats utgöra c:a 1,000 kr. 

Sågverks
industrien. 

Hvad s å g v e r k s i n d u s t r i e n beträffar, hafva fullständiga upp
gifter icke stått att erhålla, och lämna ej heller kollektivaftalen 
någon ledning för inkomstens beräkning, enär arbetet i regel utföres 
på ackord. Därjämte bör beaktas, att vissa naturaförmåner vid här 
ifrågavarande tid voro en vanlig aflöningsform i sågverksindustrien. 
Af intresse kan emellertid vara att anföra vissa bestämmelser ur 
ett år 1907 träffadt aftal vid ett större norrländskt sågverk, enligt 
hvilket aftal arbetarne voro t i l l f ö r s ä k r a d e viss å r s inkomst . 
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I fråga om tryckerier erhöllos fullständiga uppgifter från 
tvänne anstalter i Stockholm, ett s. k. civil- och ett tidningstryckeri. 
Uppgifterna afse för det förra år 1906 och för det senare år 1905. 

Den gra
fiska indu

strien. 

Civiltryckeri i Stockholm. 

Tidningstryckeri i Stockholm. 

Då ej här någon specifikation förelåg öfver löner inom olika 
fack, fördelades endast arbetarne i tvänne kategorier med lön öfver 
och under 2,000 kr. 
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Arbetslöner inom Danmarks industri år 1905. 
Danska statens statistiska byrå har nyligen utgifvit en större 

publikation, behandlande arbetslönens höjd inom olika industrier på 
grundval af det material, som insamlats i samband med den all
männa handtverks- och industriräkningen den 12 juni 1906.x 

Enligt faststftlldt frågeformulär afgåfvo nämligen vid detta till
fälle arbetsgifvare inom fabriksindustrien uppgifter om hvarje enskild 
hos dem anställd arbetares kön, ålder, civilstånd, fack och syssel
sättning samt rörande antalet af honom under år 1905 fullgjorda 
dagsverken äfvensom totalbeloppet af därför erhållen godtgörelse, 
fördelad i tidlön, stycklön och särskilda förmåner. På grundval af 
detta material beräknades för hvarje under kortare eller längre tid 
sysselsatt arbetare den genomsnittliga totalförtjänsten per vecka eller 
period af 6 arbetsdagar. För hvarje så funnen veckolönsgrupp sam-
manlades därpå hela antalet arbetsdagar, hvarefter denna summa 
dividerades med 300, det normala antalet arbetsdagar per år, hvari-
genom erhölls antalet inom gruppen fullt sysselsatta arbetare under 
ett år. 

Då sålunda antalet genom arbetslöshet, sjukdom, arbetskonflikter 
etc. förlorade arbetsdagar lämnats ur räkningen, kan å rs fö r t j äns t en 
icke omedelbart beräknas ur de publicerade veckolönsuppgifterna. 
Undersökningens syfte är i stället att gifva en bild af olika arbe
t a r e k a t e g o r i e r , fö rde lade efter den normala veckoför t jäns
t ens höjd, samt af det inbördes f ö r h å l l a n d e t mel lan be t a l 
n ingen för en veckas a rbe te inom o l ika n ä r i n g s g r e n a r . Materia
let är rikhaltigt, i det löneuppgifterna beröra omkring 40 % af de unge
fär 207,000 arbetare, som vid 1906 års räkning voro sysselsatta med in
dustriellt arbete. Anmärkas bör dock, att den statistiska belysningen 
faller ganska ojämnt öfver olika arbetsområden. Så omfattar löne
statistiken inemot hälften af städernas industriarbetare, men endast 
omkring en fjärdedel af landsbygdens, vidare öfver två femtedelar 

1 Arbejdslönnen i Industrien ifölge Haandvserks- og Indnstritiellingen af 12 juni 
1906, Udgivet af StatenB Statistiske Btireau. Köbenhavn 1910. (Statistiske Meddelel-
ser, 4 Rffikke, 32 Bind, 1 Häfte.) 



ARBETSLÖNER INOM DANMARKS INDUSTRI ÅR 1905. 417 

af alla vuxna manliga arbetare inom fabriksindustrien, men endast 
något öfver en tredjedel af där sysselsatta kvinnor och barn. Slut
ligen äro hufvudgrupperna af näringsgrenar ganska olika represen
terade, så att, medan uppgifter föreligga för två tredjedelar af den 
granska industriens och läderindustriens arbetare, sådant material 
förefinnes för endast en fjärdedel af byggnads- och möbelindustriens 
och för en femtedel af beklädnadsindustriens personal, där handtverket 
och smådriften ännu äro förhärskande. 

Såsom en inledning till en öfversikt af undersökningens allmänna 
resultat må erinras om, att den danska arbetsstatistiken skiljer 
mellan sju a r b e t a r e k a t e g o r i e r , nämligen förmän, verkmästare o. d., 
hvilka intaga en ledande ställning inom arbetsföretaget, vidare yr
kesarbetare, utlärda (Svende) och icke utlärda (Lserlinge), därpå 
grofarbetare öfver 18 år (Arbejdsmsend) och 14—18 år (Arbejds-
draenge) samt slutligen kvinnor (öfver 14 år) och barn (under 14 år). 
Dessa hufvudgrupper uppdelas sedan efter sysselsättningen i olika 
fack (Erhverv), 249 till antalet, så att t. ex. vid mekaniska verk
städer utskiljas 15 slag af yrkesarbetare, vid guldlistfabriker sär-
skildt redovisas förgyllare och träarbetare o. s. v. 

Veckolönens höjd inom förenämnda sju arbetarekategorier fram
går af nedanstående tablåer. 

Manliga vuxna arbetare. 
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Kvinnliga och minderåriga arbetare. 

Tabellerna utvisa, att mede l fö r t j äns ten per vecka utgjorde 
för förmän 3020 kr., för utlärda yrkesarbetare 25-10 kr., för lärlingar 
6 kr., för grofarbetare öfver 18 år 2O30 kr., för sådana under 18 år 
8-70 kr., för kvinnor 11·70 kr. och för barn 3 kr. 

Undersöker man därefter, huru högt dessa medellöner öfverstiga 
den lönenivå, som konstaterades genom näst föregående, år 1897 af-
hållna, yrkesräkning, eller, med andra ord, a rbe t s lönens s t e g r i n g 
åren 1897 —1905, erhålles följande resultat för de båda viktigaste 
arbetarekategorierna: 

Om vid dessa jämförelser behörig hänsyn därjämte tages till det 
förhållandet, att år 1905 arbetarne i landsorten, där arbetslönerna 
äro lägre, voro proportionsvis vida svagare representerade än år 1897, 
torde yrkesarbetarelönen under perioden få anses hafva stigit med 
en fjärdedel, grofarbetarelönen med en femtedel. 

Härmed har uppmärksamheten fästs på en af de statistiskt 
fattbara hufvudorsaker, som inverka på arbetslönens höjd, näm
ligen a r b e t s s t ä l l e t s läge i Köpenhamn, i annan stad eller på 
landsbygden. Hvilken roll detta spelar, framgår däraf, att medan 
yrkesarbetarnes genomsnittliga veckoförtjänst för hela riket, som 
nämndt, beräknades till något öfver 25 kr., utgjorde samma medel
lön i Köpenhamn ej mindre än 29 kr., medan den i öfriga städer 
var 23 kr. och på landet 20 kr. För att förtjäna lika mycket som 
en köpenhamnsk gesäll på 6 dagar måste sålunda gesällen i en lands
ortsstad arbeta öfver 7 V2 dagar och yrkesbrodern på landet öfver 
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8l/2 dagar. Ännu större blir skillnaden i arbetslön för nämnda 
arbetarekategorier, om man därjämte tager hänsyn till den dag
liga arbetstidens längd. Enligt den officiella undersökning af hit
hörande förhållanden, som förut publicerats af statistiska byrån, 
utgjorde genomsnittliga nettoarbetstiden i industri och handtverk 
i hufvudstaden 9'4 timmar, i landsortsstäderna 9·8 timmar och 
på landet 10 timmar per dag. Sålunda kan man beräkna timför-
tjänsten för en yrkeslärd arbetare till 51 öre i Köpenhamn, 39 öre i 
öfriga städer och 33 öre på landsbygden. Motsvarande förhållanden 
råda ftfven beträffande öfriga arbetaregrupper. 

Huruvida för Köpenhamnsarbetaren den b e h å l l n a i n k o m s t e n 
är större än för hans yrkesbroder i landsorten, eller om öfverskottet 
i veckolön helt åtgår till betäckande af de merkostnader, som för
orsakas ett arbetarehushåll genom hufvudstadens dyrare hyror och 
högre lifsmedelspriser, därom gifver framställningen ingen upplys
ning, ty den sysslar endast med nominal-, icke med reallön'er. 

En annan bestämmande orsak till lönernas gruppering på skalan 
är å lde rns in f ly tande på a r b e t s f ö r t j ä n s t e n , hvilket förhållande 
gjorts till föremål för en närmare undersökning beträffande ett antal 
manliga och kvinnliga yrkes- och grofarbetaregrupper, hvilka voro 
så talrikt företrädda, att de kunde uppdelas i åldersklasser af den 
storlek, att tillfälliga och personliga förhållanden icke i nämnvärd 
mån behöfde göra sig gällande. Denna undersöknings hufvudresultat 
kan sammanfattas i följande tablå: 

Genomsnittlig veckolön. 

Som häraf framgår, infaller maximum för bagare, bryggeriarbe
tare och väfveriarbeterskor i åldersklassen 41—60 år, för murare 
och boktryckeriarbeterskor i åldersklassen 31—40 år, för tegelbruks
arbetare — ett typiskt grofarbetareyrke — redan i åldersklassen 
26 -30 år. 

Härmed har ock uppmärksamheten fästs på arbetslönens olika 
höjd inom olika n ä r i n g s g r u p p e r . Huru den genomsnittliga vecko
lönen gestaltar sig för de skilda arbetarekategorierna inom olika 
industrigrupper, framgår af följande öfversikt: 
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Genomsnittlig veckolön. 

Ser man åter på förtjänsterna inom de olika facken af de under 
dessa hufvudgrupper inbegripna näringsgrenarne, är det, när hela 
landet tages under ett, endast trenne grupper yrkesarbetare, tillsammans 
omfattande några hundra personer, hvilka i genomsnitt förtjäna öfver 
35 kr. pr. vecka. Dessa högst aflönade specialiteter äro tillskärare 
i damskrädderier, målare inom maskinindustrien och bleckslagare vid 
arméns gevärsfaktori. En medelveckolön af 30—35 kr. hade 19 yrkes
arbetarefack, medan det öfvervägande flertalet hade 20—30 kr. och 
intet kom under 15 kr. Af grofarbetareyrkena uppnådde endast 
Köpenhamns ölutkörare öfver 30 kr. per vecka, men eljest utgjorde 
veckolönen vanligen 15—20 kr. I de kvinnliga arbetarnes fack ut
gjorde veckoförtjänsten i allmänhet 8—12 kr. 

Betraktas närmare de viktigaste af de yrken, hvarifrån löne
uppgifter föreligga för ett s t ö r r e antal (minst 200) arbetare, be-
finnes en genomsnittlig veckolön af öfver 30 kr. endast tillkomma 
en betydligare arbetaregrupp, nämligen glasblåsare (34-l kr. per 
vecka). Veckolöner af 25 — 30 kr. äro regel inom åtskilliga fack, 
såsom bland bok- och stentryckeriarbetare (29-7 kr.), byggnadssnickare 
(28-8 kr.), målare (28-3 kr.), de mekaniska verkstädernas gjutare, 
smeder och maskinarbetare (resp. 26-7, 26-2 och 25-4 kr.), gasverks
arbetare (26 kr.) och murare (25-2 kr.). Veckoförtjänster om 20— 
25 kr. hafva timmermän (24-3 kr.), bageriarbetare (24-2 kr.), möbel
snickare (22-2 kr.), eldare (21-9 kr.), yrkesarbetare i tobaksfabriker 
(21-5 kr.), bryggeriarbetare (21 kr.), de mekaniska verkstädernas 
handtlangare (20-9 kr.) och skofabriksarbetare (20-8 kr.). Kr. 15 — 
20 per vecka hafva murarbetsmän (19-1 kr.), jordschaktningsar-
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hetare (18-5 kr.), tegelbruksarbetare (18-5 kr.) och kvarnarbetare 
(17-6 kr.). Unde r 15 kr. veckoförtjänst hafva inga större manliga 
arbetaregrupper, hvaremot inom denna kategori faller så godt som 
allt kvinnligt arbete med undantag af cigarrformning, där den jäm
förelsevis höga veckolönen, 19-4 kr., dock till stor del torde få till-
skrifvas den omständigheten, att ifrågavarande arbetsställen så godt 
som undantagslöst äro belägna i Köpenhamn. Af andra arbeterskor 
förtjäna väfveriarbeterskor 12-2 kr., trikåarbeterskor 12-1 kr., tobaks-
arbeterskor (andra än cigarrmakerskor) 11 4 kr. och sömmerskor i 
damskrädderier 11-1 kr. per vecka. Sömmerskor betalas i öfrigt 
ganska olika, ty medan veckoförtjänsten vid hatt- och annan mode
sömnad utgjorde resp. 12-9 och l l -9 kr., stannade den vid handsk-
och korsettsömnad vid omkring 8 kr. 

Af intresse torde vara en sammanställning af dessa förtjänster 
inom olika fack med den löneform, som inom resp. yrken hufvud-
sakligen kommer till användning. De 83,000 arbetare, som under
sökningen omfattar, förtjänade tillsammans omkring 1,587,000 kr. per 
vecka, hvaraf 1,295,000 kr. utgingo i tidlön och 392,000 kr. i stycklön. 
Sålunda utgjorde ackordsförtjänsten omkring fjärdedelen af de sam
manlagda veckoförtjänsternas hela belopp. Beträffande ackordssy
stemets utbredning inom olika näringsgrenar föreligga dock stora 
skiljaktigheter. Inom närings- och njutningsämnesindustrien råder 
i allmänhet tidlön, med undantag af tobaksindustrien, där stycklönen 
förhärskar. Inom textilindustrien utföres spinning, väfning och 
trikåstickning hufvudsakligen på ackord. Af beklädnadsindustriens 
arbetare hafva skräddare i regel stycklön, men sömmerskor och sko
fabriksarbetare öfvervägande tidlön. I byggnads- och möbelindustri
ens alla större fack spelar ackordssystemet stor roll. Af hela för
tjänsten utgjorde sålunda ackordsförtjänsten för murare 26 % tim
mermän 21 %, byggnadssnickare 42 %, möbelsnickare 23 % och målare 
57 %. Trävaru- samt sten-, ler- och glasindustrierna äro utpräglade 
ackordsyrken, medan stycklönen har mindre användning i läder-, 
pappers- och grafisk industri samt i kemisk-teknisk industri så godt 
som alls icke förekommer. Särdeles i byggnadsbranschen framträder 
skarpt det äfven i andra industrier iakttagna förhållandet, a t t 
Köpenhamns arbetare gärna arbeta på ackord, medan landsortens 
arbetare bestämdt föredraga tidlönen. 
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De kollektiva aftalen i Tyskland år 1908. 

1908 års kollektivaftal behandlas i Eeichs-Arbeitsblatts november
häfte för år 1909. Antalet ny ingångna eller förnyade aftal var, 
såvidt kändt, 2,252, gällande 50,459 arbetsställen med 411,265 arbe
tare gent emot 2,782 aftal, omfattande 52,369 arbetsställen och 441,365 
arbetare år 1907. Hela antalet den 31 dec. 1908 gällande kollektiv
aftal beräknas till 5,671, omfattande 120,401 arbetsställen och 1,026,435 
arbetare. 

På de särskilda näringsgrupperna fördela sig de under nämnda 
tvänne år träffade aftalen såsom följer: 

Som af den meddelade öfversikten framgår, var kollektivaftals-
rörelsen icke fullt så stark under år 1908 som under det närmast 
föregående året. Flera grenar af den egentliga storindustrien höllo 
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sig ock alltjämt utanför denna aftalsform, och de 6 nya aftal, som 
kommo på textilindustrien, voro af ringa betydelse. Skogsbruk, bergs
bruk och kemisk-teknisk industri voro ännu icke representerade. 

Af de under år 1908 ingångna aftalen voro, såvidt kändt, 1,085 
verkstads-, 462 orts- samt 385 distriktsaftal. Något riksaftal har 
däremot ej träffats under år 1908. Flertalet yrkesgrenar använda 
företrädesvis firma- eller verkstadsaftal. Ortsaftalen hafva särskildt 
kommit till användning inom metall- och maskinindustrien, träin
dustrien, beklädnadsindustrien och byggnadsindustrien. Inom den 
sistnämnda industrien äro dock distriktsaftalen öfvervägande. 

I 1,782 aftal finnas bestämmelser rörande arbetstidens längd. 
Timantalets fördelning under åren 1907 och 1908 framgår af föl
jande öfversikt: 

I det öfvervägande antalet aftal (56-6 %) är den genomsnittliga 
dagliga arbetstiden allt fortfarande fastställd till 9 V2—10 timmar; 
någon tendens att sänka arbetstiden kan dock spåras. I stort 
sedt kan emellertid sägas, att 10 timmars arbetsdag är den i aftalen 
oftast förekommande. Detta gäller särskildt aftalen inom byggnads-, 
närings- och njutningsämnes- samt beklädnadsindustrierna. 

I 1,917 aftal ingå bestämmelser om arbetslönen. Löneformen 
är i 914 aftal tidlön, i 88 aftal ackordlön samt i 915 aftal dels 
tidlön dels ackordlön. Hufvudparten af utlärda manliga arbetare 
uppnår en timlön, som varierar emellan 36 och 45 Pf. 
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Arbetskonflikter i Frankrike under år 1908. 

I. Antal arbetsinställelser jämte deras omfattning, orsaker och 
resultat. 

Under år 1908 påbörjades i Frankrike 1,073 arbetsinställelser, 
hvaraf berördes 99,042 arbetare vid 4,641 arbetsställen och som medförde 
1,720,743 förlorade arbetsdagar. I jämförelse med de närmast före
gående åren utvisar 1908 en betydande nedgång med afseende a så
väl konflikternas antal som antalet invecklade arbetare och förlusten 
i arbetsdagar.1) 

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 byggnadsindiistrien, grufindustrien 
och jord- och stenindustrien i främsta rummet med resp. 71-13, 37-19 
och 33-03 i konflikter deltagande per 1,000 sysselsatta. Grufindu
strien, som under år 190b" företedde en utomordentligt hög strejk
frekvens med ända till 475 berörda arbetare per 1,000 sysselsatta 
och äfven under de föregående åren ofta varit drabbad af omfat-

1) Jfr »Medd.», 1908, s. 350; 1909 s. 320 
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tände konflikter, blef under åren 1907 och 1908 i jämförelsevis hög 
grad förskonad därifrån. 

Vid 837 konflikter af samtliga voro arbetarne, helt eller delvis, 
anslutna till fackliga organisationer, men vid endast 46 arbetsinstäl
lelser förekom, såvidt kändt, pekuniärt understöd från fackförening, 
hvaraf i 36 fall i form af regelbundet utbetaldt penningebidrag. Vid 
557 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 

Året 1908 uppvisar jämfördt med år 1907 en betydlig tillbaka
gång i löneförhöjningsstridernas antal och omfattning. Deras antal 
var år 1908 628 med 62,557 invecklade arbetare och 1,112,106 förlo
rade arbetsdagar mot resp. 808 med 124,461 berörda arbetare och 
2,624,238 förlorade arbetsdagar år 1907. Denna tillbakagång torde 
vara att hänföra till de tryckta konjunkturerna under redogörelse
året. Relativt taget var dock minskningen i löneförhöjningsstridernas 
antal — från 45 % år 1907 till 43 % år 1908 — ej så stor. Beträffande 
lönesänkningskonflikterna är någon relativ ökning at t konstatera. 
Detsamma är fallet med det redan förut stora antalet konflikter om 
arbetares antagande och afskedande, som äro särskildt utmärkande 
för Frankrike och torde böra tillskrifvas de franska arbetareorgani
sationernas benägenhet at t öfva inflytande på arbetets ledning. 

Det relativa antalet arbetsinställelser, som afslutats med olika 
resultat, framgår af omstående jämförande öfversikt: 

Antal arbetsinställelser per 100 med kändt resultat, 
som afslutats 
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Tabellen gifver vid handen, att arbetsgifvarne i anmärknings-
värdt hög grad haft öfverhanden vid 1908 års konflikter. Såväl de 
konflikter, som afslutats med arbetaresegrar, som de, som afslutats 
genom kompromiss, uppvisa tillbakagång, under det att arbetsgifvare-
segrarna ökats från 38 % af samtliga år 1907 till 53 % år 1908. Ett 
för arbetarne något gynnsammare förhållande gäller, om man sär-
skildt tager i betraktande löneförhöjningstvisterna. Vid dessa kon
flikter — tillhopa 628, såsom nämndt — lyckades nämligen arbetarne 
helt genomdrifva sina fordringar i 119 fall (19 %), hvaremot de helt 
måste afstå från dem i 298 fall (48 %) och i återstående 211 fall 
(33 °/,) fingo jämka sina anspråk. 

En särskild utredning har för år 1908 liksom för föregående 
år verkställts rörande arbetarnes pekuniära behållning af lönekon
flikterna. Undersökningen omfattar endast 490 af samtliga löne
strider, emedan i en del fall upplysning icke stått att vinna om 
löneförändringens effektiva storlek, i andra fall åter antalet del
tagande arbetare icke varit bekant o. s. v. Det framgår af den 
häröfver upprättade statistiken, som omfattar löneförändringar för 
47,171 arbetare, att dagsinkomsten genom nyssnämnda konflikter 
i genomsnitt blifvit höjd från 5·03 frs till 5-43 frs. Likväl var 
nettoutbytet för arbetarne ganska tvifvelaktigt. Den tidrymd, som 
kräfdes för att de i form af ökad lön skulle återtaga den under 
striden åsamkade löneförlusten, beräknas nämligen till icke mindre 
än 185 dagar, ett resultat, som torde kunna betecknas såsom mindre 
fördelaktigt för arbetarne, ehuru gynnsamt jämfördt med år 1907, 
då motsvarande antal dagar beräknades till 273. 

II. Medling och skiljedom vid arbetskonflikter. 

Vid 182 arbetstvister under år 1908 tillämpades 1892 års lag 
om medling och skiljedom, hvilken bl. a. bemyndigar vederbörande 
fredsdomare att 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 16-96 %, gentemot 19-61 '/. under år 1907 och 
23·87 % i medeltal under de första femton åren af lagens giltighetstid. 

Arbetarne togo initiativet till förlikning i 75 fall, arbetsgif
varne i endast 4 fall och bägge parterna gemensamt i 8 fall; i 
95 konflikter ingrep fredsdomaren utan anmodan från de tvistande. 
I 69 fall förkastades medlingsförslaget, däraf i 53 fall af arbets
gifvarne, i 5 fall af arbetarne och i 11 fall af bägge parterna; i 
12 fall afslutades arbetsinställelsen, innan ännu förlikningsnämnd 
bildats. 
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I återstående 101 tvister har nämnd konstituerats, som i 49 fall 
löst konflikten genom förlikning, medan i 5 fall skiljedom afkunnats. 

Det bör tilläggas, att, förutom1 i de 80 fall, då, på sätt 1892 
års lag föreskrifver, uppgörelse träffats mellan de tvistande, för
medling ägt rum i 66 fall genom utom tvisten stående myndighets
personer eller enskilda personer. 
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Skiljenämnders verksamhet 
inom vissa näringsgrenar i Sverige. 

(Forts. fr. »Meddelanden» 1910, s. 45.) 

Byggnads-
branschen i 

Malmö. 

I det mellan Malmö Byggmästareförening u. p. a. och Malmö Nya 
Byggmästareförening å ena sidan samt Svenska groi'- och fabriks
arbetareförbundets — mureriarbetsmännen — afdelning i Malmö å 
andra sidan år 1906 upprättade aftalet finnes stadgadt: »För slitande 
af de meningsskiljaktigher, jämväl beträffande tolkningen af detta aftal, 
som kunna uppstå mellan arbetsgifvare och arbetare under den tid, 
detta är gällande, skall senast 14 dagar efter aftalets undertecknande 
en förlikningsnämnd tillsättas; och äga såväl Byggmästareförenin-
garne som Svenska grof- och fabriksarbetareförbundets — mureri
arbetsmännen — afdelning i Malmö att påkalla nämndens åtgärd i 
fråga om uppkommen tvist; varande det de tvistande parterna obe
taget att inför nämnden sin talan utföra och bevaka. 

Nämnden skall bestå af fyra ledamöter, af hvilka två utses af 
Byggmästareföreningarne och två af fackförbundsafdelningen — mu
reriarbetsmännen —. 

Därest förlikning i den till nämnden hänskjutna tvisten icke kan 
åstadkommas, konstituerar sig nämnden som skiljenämnd för tvistens 
afgörande och utser för sådant ändamål en femte ledamot, som leder 
skiljenämndens förhandlingar, söker medla i tvisten och i sista hand 
äger utslagsröst. Skulle enighet vid valet af ordförande icke kunna 
ernås, anmodas Magistraten i Malmö att honom utse.» Liknande 
bestämmelser förefinnas i aftalen af år 1905 och 1906 mellan nämnda 
arbetsgifvareorganisationer samt murare- och träarbetarefacken i 
Malmö. 

Afgörande af alla tvister genom nämnden vare sig under form 
af förlikning eller af skiljedom är sålunda obligatoriskt, hvarför ock 
i aftalen stadgas förbud mot strejk, lockout eller annan arbetsaf-
stängning under aftalets giltighetstid. 

De afgjorda ärendenas beskaffenhet framgår närmare af efter
följande förteckning omfattande tiden 1906—1/i 1909: 

Tvist angående ersättning ät mureriarbetare för fastbindning af rabits-
nät vid takbjälkar ao;4 1906 

Fordran af murare dels på timlön för 197 timmar, dels på ersättning 
för väntetid i följd af skada å hissinrättning och dels på daglön och godt-
görelse för igenmurning af hissöppningar ", & 1906 
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Tvist angående ersättning för arbete, som utförts före 1 apr. 1905 och 
först sedermera blifvit för likvidering uppmätt samt angående ersättning för 
arbete, då arbetsgifvare vägrat betala fordradt öfverskott "/« 1906 

Afskerl på grund af vägran att utföra reparationsarbete på annan plats 
än den öfverenskomna "h 1906 

Tvist om ersättning för ntfördt arbete vid nybyggnad '/» 1906 
Fordran på ersättning under 4 dagars arbetsinställelse 2,'io 1906 
Yrkande af murarelag att uppgöra skriftlig öfverenskommelse om likvid 

för vissa arbeten " / » 1906 
Fordran på särskild ersättning för vissa arbeten 16/u 1906 
Murarelags anspråk på tilläggsersättning med 15 % för allt pntsarbete i 

svängda trappor samt fordran på uppgörelse för verkställd beröring och stänk-
ning af tak i källare l«/i» 1906 

Tolkning af de i tabell V af ackordsprislistan meddelade prisbestämmelserna 22/3 1906 
Yrkande af två afskedade arbetare att utfå ersättning under en veckas 

arbetslöshet "It 1906 
Arbetarnes fordran på 2 öres förhöjning å fastställda timlönen . . . 16/s-,T/8 1906 
Tvist angående bestämmelsen i aftalet om priset å golfstockar 81/« 1906 
Angående tolkning af ackordsprislistan "/« 1906 
Fordran af arbetsman på ersättning för genom strejk af murare förlorad 

aflöning M/n 1906 
Tolkning af pankt 62 i afdelning I af gällande ackordsprislista . . . . jan. 1907 
Tvist om inbrädning af bjälklag vore att anse som ställningsbyggande > > 
Fordran på ersättning för förlorad arbetstid > » 
Afskedande af arbetare och dennes fordran att återtagas i arbetet samt 

erhålla ersättning för förlorad aflöning > > 
Yrkande att utfå från öfverskott å fogningsarbete afdragen uppkommen 

förlust 11/2 > 
Fordran på ersättning för förlorad arbetstid samt fastställandet af pris 

& en innmrning af järnbalkar > > 
Begäran om tilläggsprocent för visst arbete samt fastställande af pris för 

murning af bandskikt > > 
Ersättning för förlorad arbetstid «/» » 
Framställning om särskild ersättning för arbete å sockel till en nybygg

nad samt förmansersättning åt en verkmästare > > 
Fordran på ersättning för förlorad arbetstid > > 
Tvist rörande af arbetsgifvaren innehållet öfverskott på ackordsarbete > » 
Fordran att återtagas i arbete samt ersättning för förlorad arbetstid . . . > > 
Murarelags framställning om särskild ersättning för vissa arbeten samt 

ersättning för förlorad arbetstid " / , » 
Yrkande på utbekommande af ackordsöfverskott för arbete med cement-

golfläggning samt ersättning för förlorad arbetstid «»/6 » 
Tvist rörande anspråk på ersättning för förlorad arbetstid samt ersätt

ning efter timlön för 8 timmars arbete " / IO » 
Fordran på ersättning för förlorad arbetstid samt för vissa arbeten. För

pliktelse för arbetsgifvare att utgifva innehållet ackordsöfverskott å cement-
golfläggning febr. 1908 

Arbetarnes yrkande att utfå af arbetsgifvare innehållen öfverskotts-
ereattning »/i 1907 

Börande ersättning för vissa arbeten 23/1—M/i > 
Tvist om aflöningslistornas utlämnande i rätt tid samt utbetalande af 

öfverskott å utfördt arbete »/, , 

32—100060 
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Fordran pä ackordsöfverskott för inredningsarbeten "V4 1907 
Traktamente utöfver aflöningen samt ersättning för järnvägsbiljett till 

arbetsstället . !3/6—a% > 
Beräknande af ersättning för hyfling af läkt > 
Yrkande af arbetsgifvaren af afdrag å lagets innestående ackordsersätt

ning på grund af sparad arbetstid 25/7 » 
Angående beräkning af arbetslön för hanbjälkar » » 
Angående beräkning af ersättning för inläggning af golf > > 
Beräkning af ersättning för alla enkla väggar . 10/o > 
Angående särskild ersättning för s. k. trimplar " /B > 
Tvist rörande arbetets utbetalande efter ackord- eller timlön > > 
Ersättning för vissa utförda arbeten " /n > 
Tvist om den man, som sköter Bpelet vid hiss, skall betalas af ackords-

priset eller af arbetsgifvaren särskildt a8A > 
Rörande tolkningen af de i ackordsprislistan under rubriken >murnings-

arbeten> förekommande bestämmelser 4/« 
Angående ersättning för utfördt arbete samt angående priset för hiss-

ning af större skiljeväggstegel "°/u > 
Rörande entledigande af en arbetare febr. 1908 
Anspråk på tilläggsersättning för murning å byggnad mars > 
Angående utbetalning af uppkommet öfverskott å ackordsarbete . . . » 
Åläggande för arbetsgifvare att återtaga en arbetare, som varit sjuk. . 9/« » 
Ersättning för förlorad arbetstid » > 
Ersättning för förlorad arbetstid genom arbetets inställande m/t » 
Angående ersättning för arbete å byggnads gårdsfaaad 19/s > 
Ersättning för reparation af ångpanna > 
Ersättning för murning af hörn å skorsten öfver tak med 50 % tillägg sVe » 
Angående ersättning för utförda arbeten 7/e . 
Angående tolkning af arbetsaftal » > 
Anspråk på ersättning för arbete med terranovaputs å fasad "/s 1909 
Tvist angående ersättning för vissa arbeten ls/i—Va 1908 
Ersättning för resor till arbetsplatsen 14/s » 
Ersättning för diverse träarbeten till en provisorisk cirkusbyggnad . . 14/s—,8/s » 
Ersättning för å nybyggnad uppförda arbeten 6/a 
Beräkningen af ersättning för vissa arbeten å nybyggnad 12/e » 
Tvist angående priset å betonläggning B/s 1909 

De afgjorda ärendenas antal och fördelning efter ärendenas huf-
vudsakliga beskaffenhet utvisas af nedanstående sammanställning: 
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Det öfvervägande antalet tvister har som synes varit lönefrågor, 
och hafva dessa i regel rört sig om utbetalande af innestående ackords-
öfverskott eller eljest om en på kollektivaftalet grundad fordran på 
ersättning. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
April månad år 1910. 

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 april månad. 

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 å 12 viktigare platser inom landstings
området, Jönköpings läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Jön
köping och 5 afdelningskontor, Norra Kalmar läns arbetsförmed
ling med kontor i Västervik, Kristianstads läns arbetsförmedling 
med hufvudkontor i Kristianstad och afdelningskontor å 5 andra 
orter i länet, Hallands läns arbetsförmedling med hufvudkontor i 
Halmstad och 3 lokalkontor, Gröteborgs och Bohus läns arbetsför
medling1) med hufvudkontor i Uddevalla och 3 lokalkontor, Västman
lands läns arbetsförmedling med kontor i Västerås, Gräfle stads och 
läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Gräfle och ortsombud å 5 orter 
i länet samt Norrbottens läns arbetsförmedling med hufvudkontor 
i Luleå och afdelningskontor i .Boden, Malmberget och Kiruna. — 
Kontoret i Malmö fungerar som distriktsanstalt för samtliga an
stalter i Malmöhus, Kristianstads och Blekinge län. 

Vid de under april månad verksamma anstalterna gjordes till
hopa 12,764 ansökn inga r om arbete (11,082 under april 1909), 
hvaraf 8,030 af män (7,086 föreg. år) och 4,734 af kvinnor (3,996 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 11,341 l ed iga p l a t s e r (9,823 föreg. 
år), nämligen 4,804 för män (3,843 föreg. år) och 6,537 för kvinnor 
(5,980 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 6,092 
(4,532 föreg. år), af hvilka 3,169 besattes med män (2,308 föreg. år) 
och 2,923 med kvinnor (2,224 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. 

1) Anstalten började sin verksamhet den 4 april. 
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Öfversikt af verksamheten under april månad år 1910. 

P å 100 lediga platser kommo: 
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Dessa lämna äfven uppgifter om den offentliga arbetsförmedlin
gens betydelse för olika yrkesgrenar. Inom det manl iga a rbe t e t 
kommo de flesta tillsatta platserna på jordbruk och skogshushåll
ning (1,128) samt grofarbetet (762); därefter följde byggnadsverk
samheten (359), landtransporten (347),metall- och maskinindustrien (135) 
samt butiks- och magasinspersonal (104). Flertalet tillsatta platser för 
kv inno r förekommo inom det husliga arbetet (2,298), hotell-, kafé-
och restaurantrörelsen (267) samt jordbruket (181). 

Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlingens 
verksamhet berör näringslifvets olika hufvudgrupper, hänvisas i öfrigt 
till nedanstående tablå (jfr därjämte efterföljande tabeller). 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo:1) 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
mars 1,096 platser, hvaraf 809 manliga och 287 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro 645, 454 och 191. 

1) Proportionstal 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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Antalet platser, som under april tillsatts utom resp. orter. 

Med afseende å dessa uppgifter är att märka, att v id s a m t l i g a 
l ä n s a n s t a l t e r — Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Norra Kalmar, 
Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Västmanlands, Gäfle 
stads och läns samt Norrbottens läns — r e d o v i s a s a l l a inom resp. 
l än t i l l s a t t a p l a t s e r såsom f ö r e f i n t l i g a inom or ten . 

På 100 lediga platser kommo: 

Ansökningar om arbete. 
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Tillsatta platser. 

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 stadsmannanäringama, så finns inom 
landtarbetet fortfarande god tillgång på anställningar, som af brist 
på arbetssökande ej kunna besättas. Vid jämförelse med siffrorna för 
föregående år kan man emellertid nu konstatera en ökad villighet 
bland ej blott de manliga utan äfven de kvinnliga arbetarna att 
antaga jordbrukstjänster. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

A) Allmän öfversikt. 

Stockkolm. Manliga afdelningen. Ställningen å arbetsmarknaden har nnder 
den gångna månaden förbättrats. En del arbetslösa har erhållit anställning Tid bygg
nadsföretag. Förmedlingen af platser till jordbruket har varit god. — Å k v i n n l i g a 
afdelningen hafva tillgäng och efterfrågan på arbetskraft varit synnerligen liflig. 

Uppsala län. Manliga afdelningen. Arbetsmarknaden har nnder april varit 
tämligen god. Tillgången å arbetskraft till jordbrnket har nnder denna månad varit 
rikligare än nnder motsvarande tid föregående är. En del arbetslösa har erhållit syssel
sättning vid na påbörjade byggnadsföretag; dock är ännu en del af de i staden bosatta 
arbetarne utan anställning. — Å k v i n n l i g a afdelningen råder brist på tjänsteflickor 
till jordbrnket. 

Östergötlands län. Manliga afdelningen. Arbetsmarknadens läge har nnder 
april månad varit god. Ett flertal arbetare har erhållit anställning vid de na igång
satta byggnadsföretagen. Till jordbraket har tillgången pä arbetskraft ej motsvarat 
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efterfrågan. — Å k v i n n l i g a afdelningen hafva såväl tillgång som efterfrågan på ar
betskraft varit liflig; dock råder brist på dugliga tjänarinnor. 

Norrköping. Manliga afdelningen. Arbetsmarknaden har under månaden före
tett förändring till det båttre. Efterfrågan på arbetskraft har varit större än under 
motsvarande tid under de senast föregående åren. Till jordbruket har varit tämligen 
god tillgång på arbetskraft. — Å k v i n n l i g a afdelningen råder brist på tjänarinnor 
till landet. 

Jönköpings Ha. Ställningen å arbetsmarknaden har under den gångna månaden 
något förbättrats. Fortfarande råder dock arbetsbrist inom de flesta yrken och fack. 

Norra Kalmar lin. Arbetsmarknadens läge har under april månad förbättrats. En 
stor del arbetslösa har erhållit anställning inom olika yrken och fack. Största delen 
af de i staden boende arbetarne har erhållit sysselsättning. 

Karlskrona. Manliga afdelningen. Arbetstillgången har under april månad 
något förbättrats. Någon arbetslöshet bland stadens mantalsskrifna arbetare har icke 
förmärkts; dock råder fortfarande brist på arbete. — Å k v i n n l i g a afdelningen har 
arbetstillgången varit god. 

Kristianstads Ila. Manliga afdelningen. Ställningen å arbetsmarknaden idet 
närmaste oförändrad. Den största efterfrågan på arbetskraft har nu liksom'föregående 
månad gällt landtbruket. — Å k v i n n l i g a afdelningen råder brist på tjänarinnor 
och mjölkjungfrur till landet. 

Malmö. Manliga afdelningen. Ställningen å arbetsmarknaden har under april 
månad betydligt försämrats. Stor arbetslöshet råder inom de flesta industrigrenar. 
Efterfrågan på arbetskraft till jordbruket har äfven varit ringa. De nödhjälpsarbeten, 
som under februari månad igångsattes, äro nu till största delen afslutade, och pä grund 
däraf har en stor del af de där anställda arbetarne blifvit utan sysselsättning. — Å 
kv inn l iga afdelningen råder stark efterfrågan på dugliga ensamjungfrur och tjäna
rinnor till landet. 

Land. Manliga afdelningen. Arbetstillgången har varit mycket dålig inom 
alla yrkesgrupper. Stort öfverflöd på arbetskraft till jordbruket har förekommit. — A 
k v i n n l i g a afdelningen hafva i det närmaste tillgång och efterfrågan på arbetskraft 
motsvarat hvarandra. 

Landskrona. Manliga afdelningen. Ställningen å arbetsmarknaden är fortfa
rande tryckt. Under senare delen af månaden har de arbetssökandes antal betydligt 
ökats. De platser, som knnnat tillsättas, äro af endast tillfällig beskaffenhet. Stor 
arbetslöshet är rådande. Efterfrågan på arbetskraft till jordbruket har varit ringa. — 
Å k v i n n l i g a afdelningen är tillgången på tjänarinnor och mjölkjungfrur otill
räcklig. 

Hälsingborg. Manliga afdelningen. Under största delen af månaden var ar
betstillgången jämförelsevis god, men försämrades något mot slutet af månaden, bero
ende på att en del säsongarbeten och stadens egna arbeten upphört. Den största 
arbetslösheten är rådande bland järn-, byggnads- och grofarbetarefacken. Efterfrågan 
på arbetskraft till jordbruket har i synnerhet i början af månaden varit ganska liflig. 
— Å. k v i n n l i g a afdelningen har under månaden varit god tillgång på platser 
för tjänsteflickor till husligt arbete äfvensom för mjölkerskor och restaurantpcrsonal. 

litad. Arbetsmarknaden har under april månad varit mindre god. Arbetsbrist 
inom de flesta yrken och fack äfven till jordbruket. 

Eslöf. Manliga afdelningen. Arbetsmarknaden har under april månad varit 
ganska god. Fortfarande är dock ett flertal arbetare utan sysselsättning. Äfven till 
jordbruket råder öfverflöd på arberskraft utom på yngre drängar. — Å k v i n n l i g a 
afdelningen råder brist på dugliga tjänarinnor. 

Skurnp. Arbetsmarknadens läge kan betecknas som mindre god. God tillgång på 
platser till jordbruket samt för kvinnliga tjänare. 
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Hallands Un. Manl iga afdeln ingen. Arbetstillgången har varit mindre god. 
En stor del byggnadsarbetare gå utan sysselsättning på grund däraf, att några byggnads
företag ej igångsatts. — Å k v i n n l i g a a fde ln ingen råder brist på dugliga tjänarinnor. 

Göteborgs och Bohus län. Arbetsmarknaden har under den gångna månaden varit 
god. Omkring ett sextiotal grofarbetare har erhållit anställning vid nu påbörjade 
byggnadsföretag. Till jordbruket råder stor brist på arbetskraft såväl manlig som 
kvinnlig. 

Göteborg. Manl iga a fde ln ingen . Under april månad har arbetsmarknaden 
betydligt förbättrats. Icke desto mindre råder ännu rätt stor arbetslöshet särskildt 
bland byggnadsarbetare, butiks- och magasinspersonal, sjöfolk, eldare, stufveri- och 
grofarbetare. — Å k v i n n l i g a a fde ln ingen har arbetsmarknaden varit synnerligen 
god, särskildt hvad beträffar dugligt tjänstefolk till landt- oeh stadshushåll. 

Karlstad. Arbetsmarknaden har under månaden varit god och betydligt bättre än 
under motsvarande tid föregående år. De flesta inom staden bosatta arbetarne hafva 
erhållit anställning. Efterfrågan på arbetskraft till jordbruket har öfverstigit till
gången å densamma. 

Örebro. Man l iga a fde ln ingen . Ställningen å arbetsmarknaden har varit god 
och jämfördt med samma tid föregående år betydligt bättre. Någon nämnvärd arbets
löshet förefinnes ej. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft till jordbruket hafva i 
det närmaste motsvarat hvarandra, dock har det ibland varit svårt att erhålla lämplig 
arbetskraft. — K v i n n l i g a a fde ln ingen . Beträffande jordbruks- och husligt arbete 
råder fortfarande brist på kvinnliga tjänare. 

Västmanlands län. Arbetstillgången har varit god särskildt hvad beträffar jord
bruket och det husliga arbetet. Inom do flesta industrigrenar råder arbetsbrist. 

Gille stad och län. Manl iga a fde ln ingen. Arbetsmarknadens läge har under 
april månad något förbättrats. Efterfrågan på fullt utbildade yrkesarbetare har varit 
rätt liflig. Stor arbetslöshet råder bland fabriks- och grofarbetare. — Å k v i n n l i g a 
a fde ln ingen har arbetsmarknaden varit god. 

Sundsvall. Arbetsmarknaden har under månaden betydligt förbättrats beroende på 
sjöfartens öppnande, hvarvid en stor del arbetare beretts tillfälle med stufveri- och 
hamnarbete. Ett stort antal arbetssökande från landsbygden hafva under månaden be
sökt anstalten för efterfrågan om arbete med anledning af de påtänkta fabriksanlägg
ningarna vid Ljungafors och Fagervik. 

Norrbotten» Un. Manl iga afdeln ingen. Arbetstillgången har under april 
månad varit ringa. Antalet arbetssökande har oj heller varit stort. — Å k v i n n l i g a 
a fde ln ingen har arbetsmarknaden varit god. 

B) Tillgången på arbete. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft-

Stockholm. 

Järnarbetare, byggnadsarbetare, bokhål
lare, expediter och handelsarbetare, kus
kar och åkeriarbetare, grofarbetare m. 
fl. yrken och fack. — Kontors-, butiks-
och lagerbiträden. 

Landt- och trädgårdsarbetare, gifta och 
ogifta, springpojkar, lärlingar inom div. 
yrken. — Diskerskor och köksor till 
restaurant, ensamjungfrur. 

Uppsala län. 

Tegelbruks-, sågverks-, handels- och grof
arbetare. 

Gifta statdrängar, hvilkas hustrur äro 
villiga att mjölka. 
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Östergötlands län. 

Inom metall- och maskinindustrien, schakt-
nings- och grofarbetare, äldre arbets-
drängar, bokhållare och lagcrbiträden 
m. fl. 

Ladugårdsskötare, yngre arbctsdrängar, 
skogsarbetare. — Mjölkjungfrur, ensam
jungfrur, hus- och barnjungfrur, ko
kerskor, köksor. 

Norrköping. 

Järnarbetare, byggnadsarbetare, textilar
betare, pappersbruksarbetare, maskinis
ter och eldare, sjömän, grofarbetare alla 
slag. 

Ladugårdskarlar, yngre arbctsdrängar, 
lärlingar, lappare, springpojkar. — Tjä-
narinnor till såväl staden som landet. 

Jönköpings län. 

Inom metall- och maskinindustrien, han
delsarbetare, grofarbetare. 

Ladugårds- och statkarlar. — Tjänarin-
nor till landet samt dugliga kokerskor 
och ensamjungfrur. 

Norra Kalmar län. 

Inom nästan alla yrken och fack utom till 
jordbruket. 

Dugliga ladugårdskarlar, schaktningsarbe-
tare, yngre arbetare till tändsticksfa
briker, springpojkar, sjömän. — Dugliga 
tjänarinnor till såväl staden som lan
det. 

Karlskrona. 

Järnarbetare, byggnadsarbetare, packhus
arbetare, grofarbetare. — Yngre tjän
steflickor. 

Gifta jordbruksdrängar. 

Kristianstads län. 

Järnarbetare, byggnadsarbetare butiksbi
träden samt grofarbetare. — Servitriser, 
butiksbiträden, passgummor. 

Mjölkjungfrur, hus- och barnjungfrur samt 
kunniga ensamjungfrur. 

Malmö. 

Inom nästan alla manliga yrken och fack. 
— Kontors- och lagerbiträden, kontors
städerskor, uppasserskor samt tvätt- och 
rengöringskvinnor. 

Specialister inom säskilda yrken, yngre 
drängar. — Kunniga ensamjungfrur, 
tjänarinnor till landet samt barnjung
frur och passflickor. 

Lund. 

Jordbruksarbetare, yrkes- och grofarbetare 
alla slag. 

Jungfrur till såväl staden som landet. 

Landskrona. 

Inom nästan alla yrken och fack. — Kon
tors- och butiksbiträden, hjälpkvinnor 
och kontorsstäderskor. 

Kvinnliga tjänare och mjölkjungfrur till 
landet. 
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Hälsingborg. 

Daglönare till jordbruket, järnarbetare, 
möbelsnickare, byggnadsarbetare, maski
nister, eldare, handelsarbetare, kuskar, 
sjöfolk, fabriks- och grofarbetare. — 
Fabriksarbeterskor, tvätt- och rengö-
ringsarbeterskor samt kontorsstäderskor. 

Statdrängar, ogifta arbetsdrängar, krea-
tnrsBkBtare, betfolk och springpojkar. 
— Mjölkjungfrur, diskerskor, städerskor 
och dugliga ensamjungfrur. 

Ystad. 
Daglönsarbetare och drängar till landet, 

trädgårdsarbetare, möbel- och byggnads
snickare, metallarbetare, kuskar, grof
arbetare m. fl. 

Kvinnliga tjänare till landet. 

Eslöf. 

Inom byggnads-, metall- och grofarbetare-
facken, äfvensom daglönare till jord
bruket. 

Yngre drängar. — Tjänsteflickor till lan
det. 

Skurup. 

Manliga daglönsarbetare. Betfolk. — Kvinnlig arbetskraft i allmän
het. 

Hallands län. 

Inom nästan alla yrken och fack. — 
Tvätt- och rengöringskvinnor. 

Dugliga tjänarinnor till såväl staden som 
landet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Inom nästan alla yrkesgrupper utom till 
jordbruket. — Butiksbiträden, samt ser
veringsflickor. 

Jordbruksarbetare. — Textilarbetare, tjä
narinnor till landet, ensamjungfrur till 
staden. 

Göteborg. 

Inom nästan alla yrkesgrupper utom till 
jordbruket. — Butiks- och lagerbiträden, 
städerskor, serveringsflickor, hushål
lerskor och husjungfrur. 

Jordbruksarbetare, lärlingar inom olika 
yrken, springpojkar. — Tjänsteflickor 
till landet, kokerskor och ensamjungfrur. 

Karlstad. 

Inom metall- och maskinindustrien, trä
varuindustrien och byggnadsverksamhe
ten. 

Dugliga jordbruksarbetare. — Tjänarinnor 
till såväl staden som landet. 

Örebro. 

Inom alla yrkesgrupper utom till jord
bruket. 

Yngre jordbruksdrängar. — Tjänarinnor 
till såväl staden som landet. 

Västmanlands län. 

Inom metall- och maskinindustrien. Gifta jordbruksarbetare. — Tjänarinnor 
till landet. 
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Gäfle stad och län. 

Grofplåtslagare, järnarbetare, trädgårdsar
betare, fabriks- och grofarbetare. — 
Yngre tjänarinnor. 

Filare och järnsvarfvare. — Kokerskor 
och dagliga ensam jungfrur. 

Sundsvall. 

Inom alla yrken och fack. 

Norrbottens län. 

Städerskor till hotell och båt. Kunniga köksor, ensamj ungfrur samt ho
tellpersonal. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling april 1910. 
Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling april 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling april 1910. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling april 1910. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 

33-100060. 
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Sveriges offentliga 
April månad 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING APRIL 1910. 447 

arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
April månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
April månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
April månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
April månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 



456 

Lifsmedelspriser å olika orter i 
Medelpris pr månad 

Obs.! De med kursiv stil tryckta siffrorna (april 1908—dec. 1909) angifva medel-
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riket april 1908—mars 1910. 
för samtliga orter. 
pris för 28 orter, de med vanlig stil tryckta (jan.—mars 1910) för 39 orter. 
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34—100060 
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under mars månad år 1910. (Forts.) 4 6 3 
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under mars månad år 1910. (Forts.) 4 6 5 



466 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under mars månad år 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under mars 1910. 
(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 1909 och jan.—mars 1910. 
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Fabriker och handtverk i Sverige år 1908. 1 

(Efter Kungl. Kommerskollegii berättelse.) 

År 1908 uppgingo de redovisade, i verksamhet varande indu
striella anläggningarna — fabriker — till 11,303. Antalet vid dessa 
anläggningar sysselsatta arbetare utgjorde 295,392, och deras års-
tillverkning hade ett sammanräknadt värde af 1 m i l l i a r d 445 mil
l ioner kr. (1,445,554,526).2 

Vid jämförelse med de i 1907 års berättelse förekommande upp
gifterna företer redogörelseåret tillbakagång med afseende å såväl 
fabrikernas och arbetarnes antal som fabriksklassernas sammanlagda 
produktionsvärde. De industriella anläggningarnas antal har mins
kats med 356 (3-os %), arbetarnes antal med 7,637 (2-52 %) och pro
duktionsvärdet med 51,318,799 kr. (3-43 %). Det från och med år 
1902 konstaterade uppsving hos den svenska industrien, hvarom en 
för hvarje år inträdd ökning af arbetareantalet och produktions
värdet talar, hade alltså under år 1907 nått sin kulmen. 

Den bevillningstaxerade inkomsten af fabriksindustrien, som år 
1907 utgjorde 92'3 2 millioner kr., har dock ökats något under år 1908, 
nämligen till 92-7 8 millioner kr., hvilket är det högsta hittills upp
nådda belopp. För åren 1902 och 1903 var resultatet sämre än under 
1900 och 1901, för åren 1904, 1905 och 1906 däremot bättre. I för
hållande till hela produktionsvärdet var inkomstbeloppet under år 

1 Jfr >Meddel.> 1904, s. 191 ff., 1905, s. 131 ff., 1906, s. 462 ff., 1907, s. 344 ff., 
1908, s. 632 ff., 1909, a. ö49 ff. 

2 Med afseende å dessa siffror är dock att märka, dels att etablissement, där 
flera olika tillverkningar bedrifyas (exempelvis ett med färgeri och spinneri förenadt 
väfveri), i vissa fall blifvit räknadt som tvä eller flera fabriker, dels att arbetarne 
vid hvarje verk uppgifvits i medeltal för den tid, verket varit i gäng under aret, och 
dels att äfven mellanprodnkter, som inom landet nndergä ytterligare förädling, i regel 
uppskattats till fullt försäljningsvärde. I sistnämnda afseende har sålunda en dubbel -
räkning ägt rum af värdet för sådana fabriksvaror, för hvilkas framställande dylika 
mellanprodukter varit använda. För år 1902 har det sålunda dubbelförda produktions
beloppet beräknats till omkring 240 millioner kr. Då emellertid mejerihandteringen 
icke redovisats i den officiella fabriksberättelsen och dess årliga tillverkningsvärde upp
går till inemot 40 mill. kr., skulle 1902 års produktionsvärde för fabriksindustrien hafva 
uppgifvits c-.a 200 mill. kr. för högt. — 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.) 

35—100060 
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Fabriker och handt-
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v e r k i S v e r i g e å r 1908. 
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Viktigare fabriksklasser. 
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1907 lägre än under de nyssnämnda åren men höjdes åter något 
under år 1908.1 

Flertalet af de viktigare fabriksklasserna hafva att under år 
1908 uppvisa en tillbakagång såväl med afseende å tillverknings
värdet som äfven beträffande antalet sysselsatta arbetare. Denna 
tillbakagång är i synnerhet märkbar för sågverk och hyflerier, hvilkas 
produktionsvärde minskades med 32-6 millioner kr. För råsocker-
bruk är motsvarande siffra 8-8 millioner. För sockerraffinaderier 
nedgick tillverkningsvärdet med 4-i millioner kr. och för garfverier 
med lika stort belopp. 

Af de fabriksklasser, som förete ökning i produktionsvärdet, 
framträda särskildt mjöl- och grynkvarnar, för hvilka det höjdes 
med 13-i millioner kr., trämassefabriker med en stegring i tillverk
ningsvärdet af 917 millioner kr. samt brännvinsbrännerier; med en 
motsvarande förhöjning af 4-o millioner kr. 

Arbetspersonalen drabbades af den starkaste reduceringen i antal 
vid sågverk och hyflerier, som hade att uppvisa en minskning af 
3,972 personer. Därnäst komma tegelbruk med en minskning af 1,483 
personer, snickerifabriker med 783 samt järnvarufabriker och gju
terier med 604. Någon afsevärdare ökning i antalet arbetare förete 
endast trämassefabriker och tändsticksfabriker, för hvilka antalet 
höjdes med resp. 1,304 och 538. 

För de särskilda viktigare fabriksklasserna redogöres närmare i 
tablån å sid. 472. 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 1908 till icke mindre än 1,222 med 
36,940 arbetare och ett tillverkningsvärde af 140-3 millioner kr. (9-7 % 
af samtliga fabrikers). Med afseende å produktionsvärdets storlek 
följde därefter mjöl- och g r y n k v a r n a r med 113-6 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 87-9, m e k a n i s k a verk
s t ä d e r med 81-5, t r ä m a s s e f a b r i k e r med 79-6, vä fve r i e r med 79·2, 
s p i n n e r i e r med 60'i och s o c k e r r a f f i n a d e r i e r med 54"6 millioner kr. 

Med afseende å fabriksindustriens fördelning inom olika lands
delar står Malmöhus län främst med ett produktionsvärde af 2179 
millioner kr., medan Stockholms stad samt Göteborgs och Bohus län 
intaga andra och tredje rummen med tillverkningsvärden af resp. 
166-5 och 150-2 milloner kr.; långt efter kommer Östergötlands län 
med 89-4 millioner kr. Med värdebelopp öfver 50 millioner framstå 
vidare Stockholms, Älfsborgs, Kristianstads, Gräfleborgs, Västernorr
lands och Värmlands län (resp. 80-9, 80-5, 68-6, 68-2, 68i och 57"3 
millioner kr.). Sist i ordningen komma Grottlands och Jämtlands 
län med tillverkningsvärden om resp. 4-7 och 8-4 millioner kr. I 

1 Med afseende å den bevillningstaxerade inkomsten bör observeras, att densamma 
beräknas på 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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jämförelse med förhållandena under år 1907 har produktionsvärdet, 
absolut taget, minskats för 20 län, bland dem järn- och trävaru
distrikten, från och med Värmlands län. Särskildt märkas Malmö
hus län, med omkring 20, och Stockholms stad med omkring 10 mill. 
kronors lägre produktionsvärde än för år 1907. Inom Malmöhus län 
är det särskildt sockerindustrien, som redovisat en minskad produk
tion, i Stockholms stad åter metall- och maskinindustrierna. Bland 
de län, som redovisat ökad produktion, märkas Kristianstads, Hal
lands och Kalmar län, där kvarnindustrien samt, hvad Kristianstads 
län beträffar, dessutom bränneriindustrien framför andra bidragit till 
detta resultat. 

Beträffande fabriksindustriens omfattning i förhållande till in
vånareantalet hade Stockholms stad och därnäst Malmöhus län, 
Göteborgs och Bohus län samt Stockholms län att uppvisa medel
belopp af resp. 492, 490, 406 och 386 kr. pr invånare under det att 
Norrbottens och Jämtlands län intogo sista platserna med resp. 67 
och 73 kr. pr invånare. För hela riket hade medelbeloppet sjunkit 
till 268 kr. från 279 kr. år 1907. Fabriksarbetarnes antal i rela
tion till invånareantalet var högst i Stockholms stad samt Gröteborgs 
och Bohus län, lägst åter i Jämtlands, och Norrbottens län; i medel
tal för hela riket belöpte sig 55 fabriksarbetare på 1,000 in
vånare. 

Af samtliga fabriker funnos på landsbygden 59-90 % med i det 
närmaste hälften, eller 46·4 3 % af hela tillverkningsvärdet. I för
hållande till folkmängden hade landsbygden emellertid att uppvisa 
endast 41 fabriksarbetare pr 1,000 invånare och 173 kr. tillverknings
värde pr invånare, medan motsvarande relationstal för städerna voro 
resp. 98 arbetare och 562 kr. 

Af det sammanlagda produktionsvärdet för r i k e t s s t ä d e r re
presenterade Stockholm ensamt 22-6 %, Göteborg 11·3 %, Malmö 9-9 
%, Norrköping 6-4 %, Hälsingborg 3-4 % samt Borås 3-i %. Absolut 
taget har tillverkningsvärdet stigit för samtliga i tablån å sid. 475 
specificerade städer utom Kristianstad, Lidköping, Hälsingborg, Karls
krona och Södertälje. I förhållande till invånareantalet var till
verkningsvärdet störst i Kristianstad, Falkenberg, Trelleborg, Lands
krona och Borås, medan fabriksarbetarnes relativa antal i förhållande 
till invånareantalet var störst i Borås och Eskilstuna. Arbetare
antalet är störst i de 4 största städerna, ordnade efter folkmängdens 
storlek. 

Af arbetarne voro 81" 16 % manliga och 18" 8 4 % kvinnliga (mot 
resp. 81-i8 och 18-82 % år 1907) samt 86-i 2 % öfver och 13-88 under 18 
år (mot resp. 85-6 och 14-4 % år 1907). Kvinnlig arbetskraft har i 
stor utsträckning kommit till användning särskildt inom textilindu
strien, hvilken jämväl sysselsätter ett stort antal minderåriga. De 
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minderårigas antal är dock proportionsvis än större inom gruppen 
för grafisk industri.1 

Medeltalet dagsverken för de vid fabrikerna sysselsatta arbetarne 
utgjorde för män 259 och för kvinnor 274. Motsvarande siffror för 
år 1907 voro 262 och 280. Största antalet dagsverken har trävaru
gruppen att uppvisa. Verksamheten har emellertid pågått största 
antalet dagar inom grafiska, pappers-, växtämnes- och spånadsäm-

I fabriksindustrien utgjorda dagsverken. 

nesindustrierna, minsta antalet dagar inom sten- och torf- m. fl. in
dustrier. 

Vill man se, huru dels männens och dels kvinnornas arbetsinsats 
fördelar sig på 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-

1 För kvinnors och minderårigas användande vid fabriker och bergverk redogöres 
i nästföljande uppsats. 
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ciellt manliga industrierna äro mekaniska, sten-, trävaru- och me
tallindustrierna, inom hvilka alla männen utgöra mer än 93 % eller 
mera af samtliga dagsverken, den speciellt kvinnliga däremot textil
industrien, inom hvilken motsvarande procenttal för kvinnorna är 66. 

Omkring hälften af alla svenska fabriker ägas af aktiebolag eller 
andra bolag. Detta slag af ägare, som under år 1907 uppgick till 
6,068 (52-o %), räknade år 1908 6,066 (53-7 %) och företedde sålunda 
en absolut minskning, men en relativ ökning i antalet. 

Beloppet af den för bevillning uppskattade inkomsten i förhål
lande till produktionsvärdet utgjorde i medeltal för hela industrien 
6"2 % och växlade inom de särskilda hufvudgrupperna mellan 25·8 % 
vid närings- och njutningsämnesindustri och O- 3 % vid växtämnes
industri. 

Beträffande den inom rikets fabriksindustri använda drifkraften 
hafva under redogörelseåret redovisats 23,470 motorer,1 hvaraf 5,674 
vattenhjul eller -turbiner, 4,844 ångmaskiner, 1,142 gas-, petroleum-
och varmluftsmaskiner samt 11,535 elektriska motorer. Det samman
lagda antalet hästkrafter (för 23,178 motorer) har angifvits vara 
789,903. 

Handtverksindustrien utvisar ökning i handtverkarnes, men minsk
ning i arbetarnes antal. Antalet handtverkare ökades från 56,811 
år 1907 till 58,575 år 1908, antalet handtverksarbetare minskades 
från 53,173 till 51,951 och den bevillningstaxerade inkomsten ökades 
från 38-4 millioner till 40·9 millioner kr. Den genomsnittliga inkomsten 
per handtverkare höjde sig från 676 till 699 kr. i medeltal för samt
liga yrkesgrupper. Af den vid handtverkerierna verksamma perso
nalen (både handtverkare och arbetare), tillsammans 110,526 personer, 
voro 90-9 '/. män och 9-i % kvinnor. Kvinnlig arbetskraft, som allt
sedan år 1898 icke blott relativt, utan äfven absolut taget hade fått 
ökad användning inom handtverksindustrien, företedde i bägge dessa 
afseenden någon tillbakagång. Sin största användning hade den 
kvinnliga arbetskraften inom beklädnads- och textilbranscherna, för
nämligast skräddareyrket. Afven inom närings- och njutningsämnes
gruppen (bagerier), växtämnesgruppen (korgmakare och korkskärare) 
samt pappersarbetet (bokbinderier) sysselsattes ett förhållandevis 
stort antal kvinnor. Af hela antalet handtverkare och handtverks
arbetare voro 39-8 % bosatta i städer och 60-2 % på landsbygden 
(inkl. köpingar). 

1 Däri inräknade 275 kreatursvandringar och vindhiul, hvilka ej redovisats i tab. 
å sid. 471. 
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Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker 
och bergverk i Sverige år 1908.1 

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 1908. 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 till den officiella näringsstati
stiken, hvarföre ej heller deras personal här ingår. 

Inom den svenska storindustrien, sådan den ofvan begränsats, 
sysselsattes under år 1908 tillhopa 327,146 arbetare, hvaraf vid fabri
kerna 295,392 samt vid bergverken 31,754. Dessa siffror utvisa i 
jämförelse med närmast föregående år en minskning af 7,637 personer 
eller 2"5 2 % för fabriksarbetarne och en ökning af 54 personer 
för bergverksarbetarne. Kvinnornas och de minderårigas förekomst 
under de båda åren framgår af följande sammanställning: 

Häraf framgår, att det sammanlagda antalet vuxna kvinnor och 
minderåriga af båda könen inom storindustrien minskats från tillhopa 

1 Jfr >Meddel.» 1903, s. 28 ff., 1904, s. 200 ff., 1905, s. 140 ff., 1906, s. 471 ff., 
1907, s. 354 ff., 1908, s. 641 ff., 1909, 8. 559 ff. 
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Yrkesgrupper med tillhopa mer än 500 
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minderåriga och vuxna kvinnor år 1908. 

91,296 år 1907 eller 27-3 % af hela arbetspersonalen till 87,810 eller 
26-8 %. Vid en närmare granskning af tablån å sid. 479 visar sig, 
att minskningen gäller såväl vuxna kvinnor som äfven minderåriga 
af båda könen. Relativt taget har dock de vuxna kvinnornas antal 
ökats något. 

Beträffande kvinnors och minderårigas användande i arbete inom 
olika industr igrenar meddelas detaljerade uppgifter i hufvud-
tabellen å sid. 485—486 äfvensom i tabellen här ofvan, i hvilken upp
tagits de grupper af arbete, som under år 1908 sysselsatt mer än 
500 minderåriga samt vuxna kvinnor tillsammantagna. Inom berg-
verJcsindustrien användas endast 234 kvinnor, hvaraf 77 minderåriga; 
samtliga dessa utom en äro tillfinnandes inom grufdriften. Manliga 
minderåriga förekomma i större utsträckning, nämligen till ett antal 
af 1,025 vid grufdriften och 1,524 vid malmförädlingsverken. För 
hela bergverksindustrien blir sålunda sammanlagda antalet af min
deråriga samt vuxna kvinnor 2,783 personer, utgörande 8-8 % af hela 
den sysselsatta arbetspersonalen. Till underjordiskt grufarbete an
vändes 217 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 1908. 
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sågverk och hyflerier 6,120 (16-6 %), ylleväfverier 5,472 (69-5 %), 
bomullsväfverier 4,944 (79- 7 %), järn- och stålvarufabriker samt gju-
terier 4,553 (20-o %), bomullsspinnerier 3,993 (72-o ^), tobaksfabriker 
3,864 (73-7 %) och tändsticksfabriker 3,856 (56M %). Vid vissa af de 
nu nämnda industrigrenarna är äfven, såsom synes, den relativa 
frekvensen synnerligen stor; ur denna synpnnkt må emellertid vidare 
anföras trikåfabriker med 92'3 % vuxna kvinnor och minderåriga af 
båda könen, mössfabriker med 89-9 % sömnadsfabriker med 83-7 %, 
chokladfabriker med 81·9 %, albumfabriker med 80'4 %, bomulls
väfverier med 79-7 %, jutespinnerier med 78-o % karamellfabriker 
med 75·3 %, linne- och hampväfverier med 72-2 %, hattfabriker med 
71-4 %, juteväfverier med 67-6 %, bokbinderier och ullspinnerier med 
resp. 66-1 och 65\5 % 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 afgjord majoritet gentemot de manliga minderåriga; dessa sist
nämnda behärska däremot de angifna siffrorna för sågverk och hyf
lerier samt järn- och stålvarufabriker, inom hvilka kvinnor i jäm
förelsevis mycket ringa grad anträffades. 

Tabellen å sid. 482 (jfr hufvudtab. s. 487—488) utvisar, i hvad 
mån ol ika 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 11,591, hvarefter 
följa Stockholms stad med 10,895, Malmöhus län med 9,787 samt 
Älfsborgs och Östergötlands län med resp. 8,114 och 7,210 vuxna 
kvinnor och minderåriga af båda könen. 

Med hänsyn till den relativa frekvensen blir länens ordning 
emellertid följande: Älfsborgs län med 43-1 %, Göteborgs och Bohus 
län med 39-2 %, Östergötlands län med 38-4 %, Stockholms stad med 
36-4 % samt Hallands län med 35-i %. I hela riket utgjorde antalet 
vuxna kvinnor samt minderåriga vid fabrikerna 85,027 personer eller 
28-8 % af deras hela arbetsstyrka; däraf belöpte sig på landsbygden 
33,131 eller 21-i % samt på städerna (jämte köpingar) 51,896 personer 
eller 37-5 % af alla arbetare. Den relativa förekomsten af manliga 
och kvinnliga minderåriga tillsammantagna var nästan lika i städer 
och på landsbygd, nämligen resp. 14·3 % och 13'5 %; däremot voro 
kvinnorna — vuxna och minderåriga tillhopa — proportionsvis långt 
talrikare i städernas fabriker, där de uppgingo till 28·7 % medan 
landsbygdens endast hade 10·2 %. 

Bland de i tab. å sid. 484 upptagna 21 orter, af hvilka hvar 
och en har tillhopa mer än 500 vid fabriker anställda vuxna kvin
nor samt minderåriga, innehafvas de främsta rummen af Stockholm, 
Malmö, Norrköping, Göteborg ocli Borås, när hänsyn tages till de 
absoluta talen. I fråga om de nu nämnda arbetarekategoriernas 
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Orter med tillhopa mer än 500 minderåriga och vuxna kvinnor sysselsatta 
vid fabriker år 1908. 

relativa frekvens står däremot Borås främst med 62-2 %; 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 36-4. 
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1. Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker samt inom bergs-
handteringen år 1908. 

(Enligt Kungl. Kommerskollegii berättelser ang. bergshandteringen samt fabriker och handtverk år 1908.) 

Inom olika yrkesgrupper. 

36—100060 
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1. (Forts.) Inom olika yrkesgrupper. 

Upptagen under bergshandtering. 
Hela byggnadsindustrien redovisas såsom handtverk. 
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2. Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker år 1908. 
(Enligt Kungl. Kommerskollegii berättelse ang. fabriker och handtverk år 1908.) 

Inom olika landsdelar. 
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2. (Forts.). Inom olika landsdelar. 
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Kooperation i utlandet. 

I. Tyskland. 
I Tyskland funnos vid ingången af år 1908 inregistrerade 26,851 

kooperativa föreningar, hvilka räknade 4,105,594 medlemmar. Sist
nämnda svimma torde innefatta en del dubbelräknade personer, som 
samtidigt varit medlemmar af flera föreningar, men å andra sidan 
måste hänsyn tagas till medlemmar af icke registrerade föreningar, 
så att nämnda siffra i det närmaste kan anses motsvara hela antalet 
kooperativt organiserade tyskar. 

Under antagande, att samtliga dessa personer äro familjeförsör
jare, och att hvarje familj i genomsnitt räknar 5 medlemmar, skulle 
totalantalet personer i Tyskland, som direkt eller indirekt deltaga i 
den kooperativa rörelsen, vid nämnda tidpunkt hafva uppgått till 
icke mindre än 20 millioner eller 33 % af hela befolkningen. 

Beträffande de kooperativa företagens fördelning på olika hufvud-
grenar af verksamhet hafva förelegat statistiska uppgifter senast för 
år 1907, af hvilka nedanstående tablå utgör ett sammandrag: 

Något för den tyska kooperationen särskildt utmärkande äro de 
talrika för kommuner och smärre distrikt inrättade k r e d i t f ö r e n i n 
g a r n a med uppgift att tillgodose i främsta rummet jordbrukets låne-
behof, hvilka hämtat sitt namn efter föregångsmännen på detta om
råde, Schulze-Delitzsch och Raiffeisen. En betydande plats intaga 
emellertid äfven, som synes, f ö r e n i n g a r för inköp af r å v a r o r , 
såsom utsädeskorn, frö och gödningsämnen, samt förf tdl ingsföre
n i n g a r såsom mejerier, slakterier och brännerier. Kooperativa för
eningar för inköp och förädling af råvaror existera i Tyskland såväl 
inom industrien som inom jordbruket, men den vida öfvervägande 
delen tillhör sistnämnda näringsområde. 
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Den tredje större gruppen bildas af konsumen t fö r en inga rna , 
bland hvilka åter de egentliga konsumtionsföreningarna (för varuin
köp) bilda hufvudmassan. Tämligen talrika äro äfven inom denna 
grupp bostads- och byggnadsföreningarna, medan däremot konsument
föreningarna för produktiva ändamål (bagerier och boktryckerier) ut
göra ett ringa och tillbakagående antal. 

Såsom »andra kooperativa företag» äro räknade bl. a. kooperativa 
badanstalter, sjukhus, skolor, tomtinköpsföreningar etc. 

Den starkaste tillväxten på de senaste åren hafva föreningarna 
för inköp och förädling af råämnen uppvisat; äfven konsumentför
eningarna hafva befunnit sig i afsevärd stegring, medan däremot 
kreditföreningarnas andel i totalsiffran varit i nedgående. 

Såsom det ofvanstående gifver vid handen, har särskildt iandt-
männens kooperationsväsen vunnit stark utbredning i Tyskland. 
Antalet af dylika föreningar beräknades vid början af 1880-talet till 
c:a 1,000, men uppgick 1907 till inemot 20,000, och voro sistnämnda 
år c:a tre fjärdedelar af samtliga kooperativa föreningar inrättade 
för landtbrukets behof. 

De tyska kooperativa föreningarna hafva mestadels sammansl utit 
sig till r ev i s ions fö rbund , hvarigenom de förskaffat sig rätt att 
själfva utse förrättare af den lagligen påbjudna revisionen. Förbun
den hafva ock rät t att tillvarataga de af dem representerade före
ningarnas intressen. I sin tur hafva revisionsförbunden sammanslutit 
sig till omfattande cen t ra l fö rbund , af hvilka vid början af år 1908 
funnos följande fyra större, som inneslöto hufvuddelen af den tyska 
kooperationen: 

1. »De pä själfhjälp grundade tyska förvärfs- och hushållsföreningarnas 
allmänna sammanslutning» (Der allgemeine Verband der auf Selbsthilfe beru-
henden deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften), grundad 1864 af 
Schulze-Delitzsch och vid förut nämnda tidpunkt räknande 1,364 föreningar 
med 727,870 medlemmar. 

2. »De tyska kooperativa jordbruksföreningarnas riksförbund» (Der Eeichs-
verband der deutschen landswirtschaftlichen Genossenschaften), grundadt 1890 
och räknande 16,728 föreningar samt 1,481,930 medlemmar. 

3. »De tyska konsumtionsföreningarnas centralförbund» (Der Zen trål ver
band dentscher Konsumvereine), grundadt 1903 och räknande 950 föreningar 
samt 759,878 medlemmar. 

4. »De tyska industriella kooperativa föreningarnas centralorganisation» 
(Der Hauptverband der deutschen gewerblichen Genossenschaften), grundad 
1901 och räknande 625 föreningar med 87,597 medlemmar. 

Dessutom funnos 28 smärre förbund af mestadels lokal omfatt
ning, hvarjämte ett antal kooperativa föreningar stodo utanför hvarje 
sammanslutning. 
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Med hänsyn till verksamhetens art omfattade den förstnämnda 
af ofvanstående centralorganisationer hufvudsakligen kreditföreningar 
och konsumtionsföreningar samt till mindre del bostadsföreningar. 
Den andra hufvudorganisationen omfattade jordbrakets kooperativa 
föreningar, såsom kreditföreningar, råämnesföreningar och magasins
föreningar. Under den tredje hufvudorganisationen hörde öfvervä-
gande konsumtionsföreningar, medan den fjärde omfattade såväl 
kreditföreningar och sammanslutningar för inköp af industriella rå
ämnen och verktyg som konsumtionsföreningar. 

Hvad först beträffar den under n:r 1 of van uppförda cen t r a l 
o rgan i s a t i onen kan nämnas, att dit voro år 1907 anslutna 966 
kreditföreningar med ett medlemsantal af c:a 560,000 personer. De 
under året beviljade eller prolongerade krediterna helöpte sig till 
inemot 3XA milliard Em., omsättningen till c:a 111/» milliard och 
vinsten till nära 19 millioner Rm. En verkställd yrkesgruppering 
af dessa kreditföreningars medlemmar utvisar, a t t hufvudmassan ut
gjordes af själfständiga jordbrukare och handtverkare, medan köpmän 
och arbetare voro i relativt ringa grad representerade. Däremot till
hörde de till samma hufvudorganisation anslutna konsumtionsföre
ningarnas medlemmar öfvervägande arbetarnes och de lägre tjänste
männens kategori. 

Hufvudmassan af konsumtionsföreningar är ansluten till den 
unde r n:r 3 ofvan o m n ä m n d a cen t r a lo rgan i sa t i onen . Denna 
räknade nämligen vid 1907 års slut 985 dylika föreningar med 885,074 
medlemmar och en omsättningssumma af mer än 300 mill. Em. I 
sistnämnda siffra ingår emellertid äfven partiinköpsföreningens varu
omsättning (60 mill. Em.), hvarför delvis dubbelräkning föreligger. 
Under den femårsperiod, som afslutades med 1907, hade de till cen
tralförbundet anslutna konsumtionsföreningarnas omsättning fördubb
lats och nettovinsten vuxit från läVa mill. Em. årligen till 21 mill. 
Em.; på de senaste åren har dock nettovinstens tillväxt varit afse-
värdt svagare än omsättningens. Påpekas bör ock, att i omsättnings
summan till en tiondedel (32-6 mill. Em.) ingingo af konsumtions
föreningarna själfva framställda varor, och att äfven denna gren af 
deras verksamhet under år 1907 företett en anmärkningsvärd tillväxt. 

Som nämndt utgjorde under sistnämnda år partiinköpsföreningens 
omsättningssumma 60 mill. Em., eller c:a 20 % af samtliga till 
centralförbundet anslutna konsumtionsföreningars afsättning. Tagas 
jämväl de utom nämnda organisation stående föreningarna i be
traktande, ter sig partiinköpsföreningens andel i totalomsättningen 
än ringare. I England har den kooperativt organiserade engros-
handeln nått vida större betydelse och af konsumtionsföreningarnas 
totala årsomsättning vid nämnda tidpunkt, eller 98 mill £, kommo 
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30 mill. S. på de engelska och skotska partiinköpsföreningarna. 
Dessa föreningar äro emellertid betydligt äldre än den tyska, hvars 
utveckling till dato varit fullt ut jämförlig med de brittiska parti-
inköpsföreningarnas under motsvarande skede. Liksom förut an: 

märkts i fråga om den under n:r 1 uppförda centralorganisationens 
medlemmar, räknar äfven »De tyska konsumtionsföreningarnas central
förbund! sina medlemmar öfvervägande bland industriarbetareklassen 
och de lägre tjänstemännen. I synnerhet äro indnstriarbetarne talrikt 
företrädda, beroende därpå att dessa föreningar hufvudsakligen äro 
belägna inom industridistrikten. Bland medlemmarne förefunnos 
dock äfven själfständiga smärre yrkesidkare och andra inkomst
tagare utom lönearbetarnes krets, och har i allmänhet konstaterats, 
a t t i den kooperativa rörelsen deltaga samtliga kategorier af smärre 
inkomsttagare i förhållande till sin resp. styrka. 

De till >De t y s k a i n d u s t r i e l l a koope ra t iva fö ren ingar 
nas c e n t r a l o r g a n i s a t i o n » anslutna företagen för inköp af in
dustriella råämnen och verktyg spela en mindre roll. Af 317 dylika 
företag räknade 291, som därom lämnat uppgift, 13,551 medlemmar 
och hade 251 en sammanlagd nettovinst af något mer än 1 mill. 
Rm. Endast i obetydlig utsträckning drefvo dessa af handtverkare 
bestående föreningar tillika produktiv verksamhet. 

Till j o r d b r u k s f ö r e n i n g a r n a s r i k s fö rbund (n:r 2 ofvan) voro 
anslutna hufvudmassan af kreditföreningar (»spar- och lånekassor») 
samt föreningar för inköp af råämnen och verktyg för landtbrukets 
behof. Utom riksförbundet existera äfven andra centralorganisa
tioner för landtbrukets kooperativa föreningar, af hvilka i första 
rummet bör omnämnas det revisionsförbund, som har sitt namn efter 
»Bund der Landwirte». I allt beräknades år 1907 af jordbrukets c:a 
20,000 kooperativa föreningar endast 6 % stå utanför centralorganisa
tionerna. För underlättande af de kooperativa föreningarnas penning
transaktioner funnos inom riksförbundet upprättade »centralkassor», 
hvilkas omsättning år 1906 belöpte sig till icke mindre än öfver 4 
milliarder Em. 

För understödjande af de kooperativa företagen öfverhufvud 
finnes i Preussen en af staten inrättad anstalt »Die Preussiche Zentral-
genossenschaftskasse» med uppgift att tillgodose de mindre inkomst-
tagarnes personalkredit. Denna kassa utgör ett slags gemensam 
anstalt för revisionsförbundens kassor och de till dessa anslutna 
kooperativa föreningarna, för hvilka den tjänar såsom afräknings-
ställe, och hvilkas förbindelse med den allmänna penningmarknaden 
den äfven förmedlar. 
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II. Storbritannien och Irland. 

År 1907 funnos i Storbritannien och Irland 1,541 kooperativa 
föreningar med produktivt eller distributivt syfte i verksamhet. 
Dessa föreningar hade ett medlemsantal af 2,352,814 personer, eller 
c:a 10 % af Storbritanniens hela befolkning öfver 20 år. Deras 
kapital belöpte sig till öfver 45 mill. £, omsättningen till c:a 119V2 
mill. £ oeh årsvinsten till nära 12 mill. £. 

Bland de kooperativa föreningarna kunna trenne hufvudkategorier 
särskiljas: 

1. Föreningar, hvars hufvudsakliga ändamål är tillverkning af 
varor. 

2. Föreningar med inköp en gros såsom hufvudsyfte samt 
3. Föreningar, som hufvudsakligen idka detalj försäljning. 
Vanligt är emellertid, at t föreningar af de tvänne sistnämnda 

kategorierna jämväl drifva produktion, så att den första gruppen 
till viss del sammanfaller med de senare. Lämpligast är därför att 
särskildt behandla de olika tillverkningsarterna hos s a m t l i g a för
eningar. 

I fråga om såväl produktion som engrosinköp och detalj försälj
ning har på de senaste 10 åren en betydande utveckling ägt rum. 
Produktionens värde har mer än fördubblats, partihandeln nära för
dubblats och detaljförsäljningen vuxit med c:a s/s. 

T i l l v e r k n i n g e n , som 1907 bedrefs af 1,046 produktions- eller 
konsumtionsföreningar och sysselsatte 47,537 personer, uppnådde 
samma år ett värde af nära 191/2 mill. £ . De sista 10 åren utvisa 
en stark stegring, som dock endast till ringa del faller på de egent
liga produktionsföreningarna, bland hvilka de kooperativa kvarnarna 
t. o. m. förete minskning i tillverkningsvärdet. Egentligen är det 
konsumtionsföreningarna och bland dessa i all synnerhet parti-
inköpsföreningarna, som i allt större skala börjat drifva produktiv 
verksamhet. 

Bland de olika tillverkningsarterna är mest framträdande pro
duktionen af närings- och njutningsmedel, som 1907 uppnådde ett 
värde af nära 131/» mill. £ ; därnäst kom klädestillverkningen med 
ett värde af öfver 3 mill. £ . En mindre del af totalproduktionen 
tillhörde den kemisk-tekniska branschen, textilindustrien och byggnads
verksamheten. Klädesfabrikationen sysselsatte ett vida större antal 
personer än någon af de andra tillverkningsgrenarna. 

Såsom redan i föregående sammanhang blifvit omnämndt, ut-
göres de engelska kooperativa föreningarnas omsättning till af sevärd 
del (c:a 30 %) af p a r t i h a n d e l . De två stora engelska och skotska 
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partiinköpsföreningarna (English Wholesale Society och Scottish 
Wholesale Society) omsatte under år 1907 varor för resp. 24-8 mill. 
och 7-6 mill. £. I synnerhet är den kooperativa engroshandeln af 
stor betydelse i Skottland, som per hufvud af befolkningen uppvisar 
en vida större omsättning än något annat land i Europa. Lägre 
på samma skala stå jämsides med hvarandra England och Danmark, 
på långt afstånd följda af Schweiz och Finland; Tyskland kommer 
först i sjätte rummet efter Frankrike. Absolut taget är dock den 
engelska kooperativa engroshandeln vida mer betydande än något 
annat lands, hvarefter närmast följer den skotska. 

Som nämndt har äfven den kooperativa de ta l j fö r sä l jn ingen 
på de sista 10 åren ökats, om än icke i fullt så stark progression 
som produktionen och engroshandeln. Konsumtionsföreningarnas 
försäljningssumma utgjorde år 1907 i England och Wales öfver 
53 mill. £, i Skottland 14-7 mill. £. Föreningarnas antal var 1,412, 
och hade dessa ett medlemsantal af 2,316,001 personer och en vinst 
af 10-9 mill. £. 

III. Österrike. 

Vid slutet af år 1907 funnos i Österrike 12,667 kooperativa före
ningar, hvilka så godt som samtliga voro inregistrerade. Större de
len af dessa, eller 8,543, voro kreditföreningar och 1,026 konsum
tionsföreningar; resten utgjordes af olika slags kooperativa företag 
med annat ändamål. Förbund eller sammanslutningar af kooperativa 
föreningar funnos till ett antal af 63 under omförmälda år, och voro 
de flesta af förbunden bildade af kreditföreningar. 

Vid en jämförelse med kooperativa rörelsens omfattning i Öster
rike för 25 år sedan framträder särskildt kreditföreningarnas starka 
tillväxt i antal från 943 år 1872 till 8,543 år 1907, medan konsum
tionsföreningarnas antal icke fullt fördubblats under samma tid. 
Kreditföreningarna, som äro de äldsta och afsågo att förskjuta medlem
mar nödigt kapital för själfständigt utöfvande af yrke, äro organise
rade efter mönstret af de under Schulze-Delitzsch' och Raiffeisens 
namn bekanta tyska kreditföreningarna. 

Industriella föreningar för inköp af råämnen och maskiner m. m. 
samt för tillverkning (produktionsföreningar) funnos till ett antal 
af 611, hvaraf tredjedelen i Böhmen, som äfven i fråga om annan 
kooperation står i främsta rummet bland den österrikiska monarki
ens länder. Bland dessa kooperativa företag intogos de främsta 
rummen af dels de s. k. »Werkgenossenschaften» med ändamål att 
inrätta mekaniska verkstäder i egna eller förhyrda lokaler och ge
mensamt anskaffa maskiner och verktyg för uthyrning till medlem-
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mar, dels produktionsföreningarna, som utgjorde 40 % af hela antalet 
inom denna grupp. Att »Werkgenossenschaften» nått en relativt 
betydande utveckling, tillskrifves i första rummet det för yrkenas för-
kofran inrättade statliga ämbetsverket, som afser att befordra såväl 
den tekniska yrkesskickligheten som ftfven företagens ekonomiska 
organisation. För detta ändamål söker ämbetsverket sprida kunskap 
om lämpliga redskap, maskiner och arbetsmetoder genom anordnande 
af tillfälliga eller permanenta utställningar, genom föranstaltande af 
lärokurser för handtverkare och handtverksarbetare, genom utdelning 
af stipendier, anställande af vandrande lärare, föredrag öfver ämnen 
berörande yrket samt genom meddelande af råd och upplysningar 

Den största gruppen bland de industriella kooperativa förenin
garna bilda p r o d u k t i o n s f ö r e n i n g a r n a , utgörande ett antal af 242 
eller 40 % af samtliga hithörande. Af produktionsföreningarna kunna 
särskiljas olika kategorier beroende på om alla medlemmarna äro 
sysselsatta med tillverkningen, eller om en del endast är intresserad 
med kapital, och i stället utomstående äro anställda i företaget. Det 
sistnämnda är särskildt fallet vid större, af handtverksmästare grun
dade kooperativa företag. I några större kooperativa företag, sär
skildt inom närings- och njutningsämnesbranschen, äro medlemmarne 
i allmänhet endast intresserade såsom andelsägare. 

De industriella kooperativa föreningarna i Österrike räknade 
år 1907 tillsammans c:a 50,000 medlemmar, af hvilka 33 i, kommo 
på produktionsföreningarna och resten tillhörde de öfriga grupperna. 
Bland de senare hade »Werkgenossenschaften» och magasinsföreningar 
att uppvisa de högsta medlemsantalen. Den totala omsättningen 
uppgick till nära 90 mill. kr.,1) hvaraf den öfvervägande delen till
hörde produktions- och magasinsföreningarna. I eget kapital hade 
hithörande föreningar 29-6 mill. kr., hvarjämte de arbetade med ett 
upplånadt kapital af 36-3 mill. kr. 

Slutligen må anföras några uppgifter från år 1904 rörande de 
österrikiska k o n s u m t i o n s f ö r e n i n g a r n a . Dylika funnos vid nämnda 
tid till ett antal af 854 med 253,417 medlemmar; det öfvervägande 
flertalet af dessa föreningar voro inrättade med begränsad ansvarig
het. Samtliga konsumtionsföreningars omsättning belöpte sig till 
c:a 71 mill. kr., hvari partiinköpsföreningen i Wien deltog med c:a 
13V» mill. kr. 

1) 1 Österr. Krone = 0'76 svensk krona. 
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IV. Frankrike. 

I Frankrike är upprättad officiell statistik öfver produktions-, 
konsumtions- och partiinköpsföreningar. Enligt denna statistik fun
nos vid 1907 års slut 414 p r o d u k t i o n s f ö r e n i n g a r , och hade 
af dessa 399, som därom lämnat uppgift, ett medlemsantal af 17,320 
personer. I allmänhet voro dessa föreningar af mycket ringa stor
lek. Endast 37 eller c:a 9 % räknade mer än 100 medlemmar, 
bland hvilka voro 4 boktryckerier, 1 mattfabrik och 1 glasfabrik. 
Den sammanlagda omsättningen hos 365 produktionsföreningar med 
16,149 medlemmar belöpte sig till nära 53 mill. frs, hvaraf större 
delen kom på föreningar inom metall-, jord- och stenindustrierna 
samt för utförande af allmänna arbeten och byggnader. 

K o n s u m t i o n s f ö r e n i n g a r n a s antal utgjorde vid samma tid
punkt 2,301. Et t flertal konsumtionsföreningar bedrifva äfven till
verkning. En del inköpa lifsmedel och andra varor i parti för att 
försälja i detalj till medlemmar och andra anslutna personer eller 
ock till utomstående. Talrikast äro de kooperativa bagerierna och 
bryggerierna. Sålunda funnos bland de 2,301 konsumtionsförenin
garna 881 med kooperativt bageri, hvilka senare, såvidt bekant, räk
nade c:a 180,000 medlemmar och 37x/a mill. frs omsättning. Utom 
dessa kooperativa bagerier funnos 479 andra föreningar, som befat
tade sig med försäljning af bröd och andra lifsmedel. Kooperativa 
bryggerier funnos vid nämnda tidpunkt till ett antal af 86, hvilka 
enligt tillgängliga uppgifter omfattade c:a 30,000 medlemmar och 
hade en omsättning af 111/» mill. frs. 

Andra konsumtionsföreningar idka mest försäljning af olika 
slags varor, t. ex. lifsmedel, kolonialvaror, vin, kläder o. s. v. 40 
föreningar drefvo uteslutande försäljning af vin, 28 föreningar för
säljning af kol, 16 voro kooperativa värdshus. 

Statistiken omfattar endast antalet medlemmar, men däremot 
icke det stora antal personer, hvilka såsom »adhérents» anslutit sig 
till rörelsen. Exempelvis räknade armé- och marinofficerarnas »vän
skapsförbund» 2,200 medlemmar och 20,000 »adhérents». Från 96 % 
af samtliga konsumtionsföreningarna föreligga uppgifter om med
lemsantalet och utgjorde detta sammanlagdt 705,185. Hufvudmassan 
af föreningarna (79 %) omfattade 51—500 medlemmar; 9 räknade 
öfver 5,000 medlemmar. 

Från 90-5 % af konsumtionsföreningarna föreligga uppgifter om 
omsättningens storlek. För ett stort antal föreningar var denna 
högst obetydlig och understeg för 34 % af samtliga 25,000 frs; endast 
26 föreningar räknade en årlig omsättningssumma af mer än 1 
mill. frs. 
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Af riksförbunden äro i främsta rummet att nämna trenne med 
säte i Paris, nämligen »De franska konsumtionsföreningarnas för
bund», »De franska socialistiska kooperatörernas börs» och »Den franska 
partiinköpsföreningen». Det förstnämnda förbundet består af trenne 
afdelningar: centralutskottet, den kooperativa inköpsbyrån och den 
nationella ligan för kooperativ upplysning. Utskottets uppgift är 
att lämna föreningarna råd i förvaltnings- och rättsfrågor, biträda 
vid grundandet af nya föreningar, drifva propaganda och organisera 
kooperativa kongresser. För spridande af förbundets idéer utgifves 
en periodisk tidskrift, en almanacka, äfvensom broschyrer och flyg
blad. 1907 voro till detta förbund anslutna 346 föreningar. Den 
kooperativa inköpsbyrån grundades först år 1900, men hade redan 
sju år därefter uppnått en omsättning af 1 mill. frs och spelar i 
fråga om inköp af lifsmedel rollen af en partiinköpsförening. Den 
nationella ligan för kooperativ upplysning är af än senare datum, 
nämligen af år 1906. Dess ändamål är i allmänhet att verka för 
sammanslutning af den kooperativa idéns vänner, at t bilda lokal
föreningar och att samla dessa till distriktsföreningar. 

»De franska socialistiska kooperatörernas börs» omfattade den 
1 augusti 1908 284 föreningar, dels produktionsföreningar och dels 
— öfvervägande — konsumtionsföreningar. Denna organisation 
sysselsätter endast industriarbetare och har i sina stadgar en be
stämmelse, att dess egendom en gång skall tillfalla arbetarnes orga
nisationer. Den verkar såsom rådgifvande myndighet och utgifver 
en månatlig tidskrift; dessutom anordnas resor och utställningar för 
medlemmarna. 

»Den franska partiinköpsföreningen» grundades år 1906 med ända
mål att inköpa, tillverka och afyttra varor äfvensom att bevilja 
kredit. 

De anslutna konsumtionsföreningarnas antal steg år 1908 till 
228. Partiinköpsföreningen är ägare af talrika upplag, en biscuit-
fabrik och kaffebränneri, ett vin- och spirituosalager, ett kol- och 
koksupplag äfvensom en skofabrik. Dessutom har föreningen in
rättat ett afräkningsställe för de anslutna organisationerna. Omsätt
ningen uppgick år 1907 till 33/4 mill. frs. 

V. Italien. 

År 1906 funnos i Italien 6,463 kooperativa föreningar med i 
rundt tal 189 mill. lires andelskapital. Däraf voro 1,448 konsum
tionsföreningar med nära 10 mill. lires kapital. Talrikast voro dock 
kreditföreningarna för jordbruket (1,461), medan det högsta sam
manlagda kapitalet representerades af städernas kreditföreningar. 
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Konsumtionsföreningarna hafva i Italien utvecklat sig senare 
än i Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Först på 1890-talet 
uppstodo konsumtionsföreningar i större antal, särskildt i det in
dustririka Norditalien, där för närvarande e:a 9/io af samtliga itali
enska konsumtionsföreningar äro tillfinnandes. 

Förutnämnda siffror omfatta emellertid endast de i enlighet med 
lagens bestämmelser upprättade konsumtionsföreningarna och åter-
gifva därför icke exakt de verkliga förhållandena. Enligt 1883 års 
handelslag äro de kooperativa föreningarna med vissa undantag 
underkastade samma bestämmelser som aktiebolag. De flesta koope
rativa föreningar i Italien äro sålunda bildade i form af aktiebolag, 
med andelar ej öfverstigande 100 lire, hvilka äro ställda å viss per
son och endast med generalförsamlingens eller förvaltningsrådets 
medgifvande kunna transporteras å annan person. Aktiebolag, som 
icke uppfylla dessa och vissa andra föreskrifter, gälla ej såsom lag-
ligen upprättade och komma ej i betraktande i den officiella stati
stiken. Deras medlemmar och styrelseledamöter hafva obegränsad 
solidarisk ansvarsskyldighet för föreningens förbindelser. 

Förutom de föreningar, som bildats i enlighet med lagens stad-
ganden, finnas dels konsumtionsföreningar, hvilka gälla såsom icke 
lagliga, dels ock konsumtionsföreningar, som äro anslutna till de 
i Italien synnerligen talrika sällskapen för ömsesidigt understöd 
(societå di mutuo soccorso). Af de c:a 1,000 konsumtionsföreningar, 
som funnos år 1895, tillhörde sålunda endast hälften den förstnämnda 
gruppen, medan den andra hälften till lika delar bildades af de bägge 
senare grupperna. 

Bland större italienska konsumtionsföreningar må nämnas >Unione 
cooperativa> i Milano och »Alleanza cooperativa» i Turin samt »Unione 
Militäre» i Rom, hvilken sistnämnda förening är en konsumtions
förening för officerare och har talrika filialer i garnisonsstäder samt 
själf tillverkar en stor del af de försålda varorna. »Unione Militäre» 
räknade år 1902 c:a 16,000 medlemmar och hade en varuomsätt
ning af nära 8 mill. lire. Någon partiinköpsförening finnes icke i 
Italien, liksom ej heller någon särskild sammanslutning för konsum
tionsföreningar. Däremot finnes en gemensam organisation för de 
kooperativa föreningarna (Lega nazionale della cooperative italiane), 
hvilken år 1907 omfattade bl. a. 600 konsumtionsföreningar. 
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Den offentliga arbetsförmedlingen i Tyskland verk-
samhetsåret 1908/1909.1) 

Vid början af år 1910 funnos i Tyskland sammanlagdt 462 of
fentliga arbetsförmedlingsanstalter, hvaraf i Preussen 273, i Bayern 
66, i Sacbsen 28, i Hessen 26, i hvardera af Wurttemberg, Baden, 
Elsass-Lothringen 16, i hvardera af Braunschweig och Waldeck 3, 
i hvardera af Sachsen-Weimar, -Koburg-Gotha, Oldenburg och Ham
burg 2, i hvardera af Mecklenburg-Schwerin, -Strelitz, Anhalt, 
Schwarzburg-Sonderhausen, -Rudolstadt, Lippe och Llibeck 1. 

Vid samtliga dessa anstalter förmedlades under verksamhetsåret 
1908/1909 tillsammans 913,981 platser, af hvilka 860,901 besattes af 
de anstalter, hvilka äro anslutna till det tyska riksarbetsförmed-
lingsförbundet (Verband Deutscher Arbeitsnachweise). Den följande 
redogörelsen omfattar endast verksamheten vid dessa senare an
stalter. 

De förmedlade platserna fördela sig på män och kvinnor samt 
på olika hufvudgrupper af arbete såsom följer: 

T i l l s a t t a p l a t s e r . 

Till jordbruket hafva sålunda förmedlats c:a 42,000 platser, ut
görande ungefär en tjugondedel af hela antalet förmedlade platser. 

1) I fråga om den tyska offentliga arbetsförmedlingens organisation må anföras 
följande. Anstalterna äro i regel upprättade af vederbörande kommuner. Härjämte 
finnas dock anstalter anordnade af föreningar eller kretsar (Kreise) samt af de tyska 
hushållningssällskapen (Landwirtschaftkammern). Ofta äro de särskilda anstalterna 
dels sammanslutna sinsemellan inom iivarje förbundsstat, dels ock anslutna till riks
organisationen (Verband Deutscher Arbeitsnachweise). 

2) Denna summa öfverensstämmer icke med den förut angifna, emedan ett flertal 
anstalter icke afgifvit rapport angående de tillsatta platsernas fördelning på olika 
arbetarekategorier. 
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Härjämte är emellertid att beakta de tyska hushållningssällskapens 
(Landwirtschaftskammern) verksamhet, hvarigenom förmedlats 88,294 
platser, däraf 65,101 för män (hvaraf 46,341 för utländska säsong
arbetare) och 23,193 för kvinnor {hvaraf 22,548 för utländska säsong-
arbeterskor). 

Af de olika arbetsförmedlingsanstalterna förmedlade 21 högst 
250 platser, 12 anstalter 250—500, 14 anstalter 500—1,000, 29 an
stalter 1,000—2,500, 25 anstalter 2,500—5,000, 22 anstalter 5,000— 
10,000, 11 anstalter 10,000—20,000, 6 anstalter 20,000—40,000, 3 
anstalter (i Mttnchen, Stuttgart och Berlin) öfver 40,000, hvaraf an
stalten i Berlin öfver 80,000 platser. 

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt förmedlingen af platser 
åt lärlingar, med afseende hvarå meddelas, att under år 1908 till
sattes sammanlagdt 6,226 lärlingsplatser. Vid förmedlingen af dy
lika platser har biträde lämnats af skollärare, förmyndare, präster, 
handtverkskamrar och skrån (Innungen). 

121 anstalter hafva lämnat uppgifter om den offentliga arbets
förmedlingens förhållande till inträffade arbetskonflikter. Af dessa 
anstalter inställde 9 sin verksamhet under konflikten; vid öfriga 
anstalter fortsattes verksamheten, dock i 96 fall under tillkänna-
gifvande af att arbetsinställelse rådde. Vid de öfriga 16 anstalterna 
fortgick verksamheten, utan att något som hälst meddelande lämna
des om arbetskonflikten. 

Anmälda lediga platser anses i tvifvelaktiga fall aktuella d. v. s. 
betraktas såsom obesatta under en tid af högst 14 dagar vid 54 
anstalter, under 4 veckor vid 78 anstalter och under en tid af mer 
än 4 veckor vid 17 anstalter. Vid arbetsförmedlingen i Berlin är 
någon viss tidsgräns i detta hänseende icke fastställd, utan betraktas 
en lediganmäld plats såsom obesatt, intill dess platsen blifvit af 
anstalten besatt eller anmälan ingått, att anmäld plats icke längre 
är till disposition. 

Mycket olika omdömen hafva afgifvits om värdet af ömsesidigt 
utbyte af vakanslistor. I hvarje fall synes någon praktisk nytta 
för den interlokala förmedlingen kunna förväntas endast i de fall, 
då dylika listor utbytas minst 2 gånger i veckan samt då tillgång 
till telefon finnes, så att vakanslistas uppgifter kunna kompletteras 
genom telefonmeddelanden. Af 72 anstalter, hvilka afgifvit yttrande 
om vakanslistornas praktiska värde, hafva 43 förklarat sig nöjda 
därmed, medan 29 ansett dylika listor vara till ringa nytta. 

Kostnaderna för den offentliga arbetsförmedlingen bestridas till 
hufvudsaklig del af de kommuner eller föreningar, hvilka anordnat 
verksamheten vid resp. anstalter. Betydande understöd lämnas dock 
bl. a. af vederbörande förbundsstat eller eventuellt af kommun, då 
kommunen icke själf upprättat anstalten. Totalkostnaden uppgick 
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för år 1908 till 943,411 Rm. Kostnaden för hvarje tillsatt plats 
växlade från 011 till 41-17 Rm. 

Förmedlingen är i regel afgiftsfri för såväl arbetstagare som 
arbetsgifvare. Undantag härifrån bilda dock de tyska hushållnings
sällskapens anstalter. Vid förmedling af tjänarinneplatser får ock 
arbetsgifvaren ofta erlägga en ganska betydande afgift. 

37—100060 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1910. 

(Preliminär redogörelse.) 

Första kvartalet. 
Af förut redovisade under år 1908 och 1909 påbörjade arbets

inställelser kvarstodo vid första kvartalets början såsom olösta: 
från år 1908 n:r 234, 272 och 293; 
samt från år 1909 n:r 34, 59, 89, 90, 100, 107, 110, 114 (se dock 

nedan) samt 136. 
När n:r 136 afslutats, finnes angifvet i nästföregående redo

görelse. 
N:r 234, 272, 293, 59, 89 och 100 torde numera ej längre hafva 

karaktären af aktuella arbetsinställelser. Detsamma är förhållandet 
beträffande n:r 34, 107 och 110, enär vederbörande arbetsföretag: 
blifvit nedlagda till den del desamma berörts af ifrågavarande kon
flikter. 

Beträffande återstående 2 konflikter har meddelats: 
K:r 90, berörande kolgårdsarbetare vid Omäs (Kopparb. 1.), påbörjad d. 4 jun» 

1909, af si ut ad genom kompromiss. 
N:r 114, berörande sågverksarbetare vid Omäs (Kopparb. 1.), påbörjad d. 7 juli 

1909, afslutad d. 13 nov. samma år genom kompromiss. 

Af under 1910 års första kvartal påbörjade arbetsinställelser 
redovisas härnedan 16, hvilka, enligt nu tillgängliga uppgifter, direkt 
berört inalles 18 arbetsgifvare och 479 arbetare. Af konflikterna-
hafva 3 börjat i januari, 7 i februari och 6 i mars. (För första-
kvartalet under år 1909 voro de motsvarande siffrorna: 41 påbör
jade arbetsinställelser — 16 i januari, 14 i februari och 11 i mars 
— hvilka direkt berörde 52 arbetsgifvare och 3,630 arbetare). 

I hvad mån de olika yrkesgrenarna berörts af de under kvar
talet påbörjade arbetsinställelserna framgår af tabellen å sid. 505-
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Till sin karaktär äro 14 arbetsinställelser strejker samt 2 af 
blandad eller obestämbar karaktär. 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är kändt i samtliga fall och 
uppgår, som nämndt, till 18. Hela antalet direkt berörda arbetare 
utgör enligt tillgängliga uppgifter 479. 

Af dessa arbetsgifvare och arbetare berördes 16 arbetsgifvare 
och 462 arbetare af ofvannämnda 14 strejker samt 2 arbetsgifvare 
och 17 arbetare af de 2 arbetsinställelserna af blandad eller obestäm
bar karaktär. 

Antalet under första kvartalet förlorade arbetsdagar till följd af 
konflikter, påbör j ade under samma kvartal, utgjorde såvidt kändt 
c:a 4,000. 

Under ifrågavarande kvartal har jämväl ett afsevärdt antal ar
betare fortfarande varit arbetslösa till följd däraf, att de varit in
dragna i den stora arbetsinställelsen under nästlidet år. Någon be
räkning af de på grund häraf förlorade arbetsdagarna har emellertid 
icke kunnat verkställas till följd af bristande uppgifter härom. 

Arbetsgifvarne hafva i 7 fall varit helt eller delvis organise
rade; i 9 fall hafva de icke tillhört organisation eller saknas upp
gift härom. 

Arbetame hafva i IL fall helt eller delvis tillhört facklig orga
nisation; i 5 fall hafva de däremot icke varit organiserade eller 
saknas uppgift om organisation. 

Konflikternas hufvudorsaker voro i 10 fall lönefrågor, i 1 fall 
organisationsspörsmål samt i 5 fall andra orsaker. 

Lönefrågorna gällde i 3 fall löneförhöjning, i 1 fall lönesänkning 
samt i 6 fall andra lönefrågor, t. ex. utbetalning af innestående af-
iöning, aflöningsform o. s. v. 

Under gruppen andra orsaker inbegripas tvister om arbetares 
antagande och afskedande i 4 fall samt om arbetets anordning i 1 
fall. I 2 fall har arbetarnes hufvudfordran uppgifvits vara kombi
nerad med andra yrkanden. 

Beträffande resultatet kan meddelas, a t t af de 16 konflikterna 
hafva 4 bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar, 7 hafva ledt 
till arbetets återupptagande på de af arbetagifvaren uppställda 
villkoren, 5 hafva afgjorts genom kompromiss. Af de 5 genom kom
promiss afgjorda konflikterna har 1 afslutats i hufvudsak enligt 
arbetsgifvarens villkor samt 4 lösts efter ungefär lika stora efter
gifter å ömse sidor. 

En sammanställning af de afslutade konflikternas orsaker och 
resultat, såvidt detta är kändt, ter sig på följande sätt: 
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I 1 fall har statens förlikningsman medverkat vid konfliktens 
biläggande. 

Arbetsinställelserna, hvilka samtliga hade lokal karaktär, för
delade sig på följande sätt inom de olika delarna af landet: 

För öfrigt kan anmärkas, att, enligt de föreliggande uppgifterna, 
14 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna emellan, 
under det att i 2 fall några dylika icke ägde rum. 

I fråga om aftals- och kontraktsbrott erkänna arbetarne i 2 fall 
att aftalsbrott förelegat. I 1 fall beskylla parterna hvarandra 
ömsesidigt för aftalsbrott. I 1 fall framkastar arbetsgifvaren mot 

1) Ö s t r a Sver ige omfattar Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands 
och Östergötlands län; S m å l a n d och öa rna : Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Gottlands län; Södra Sve r ige : Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län; V ä s t r a 
Sver ige : Hallands, Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Örebro län; 
Nor ra Sver ige : Kopparbergs, Gäfleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län. 
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arbetarne beskyllning i detta afseende. I 5 fall uppgifves samstäm
migt intet aftals- eller kontraktsbrott halva förekommit; i 4 fall, 
angående hvilka uppgift föreligger endast från den ena parten, be
svaras frågan likaledes nekande; i 3 fall saknas uppgift härom. 

Vidkommande här redovisade, under 1910 års första kvartal 
inträffade 1(5 konflikter halva infordrade uppgifter inkommit från 
båda parterna i 10 fall, endast från arbetsgifvare i 4 fall, från ar-
betsgifvare och kommunalnämndens ordförande i 1 fall samt från 
Kungl. Kommerskollegii ombud i 1 fall. 

Arbetsinställelser, påbörjade under första kvartalet 1910 inom olika näringsgrenar. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare 
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i Sverige, påbörjade under år 1910. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Maj månad år 1910. 

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 maj månad. 

I nedanstående tablåer hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka följande äro afsedda för resp. 
länsområden: Uppsala läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Upp
sala och 3 lokalkontor, Östergötlands läns arbetsförmedling med, för
utom hufvudkontor i Linköping, afdelningskontor å 12 viktigare 
platser inom landstingsområdet, Jönköpings läns arbetsförmedling 
med hufvudkontor i Jönköping och 5 afdelningskontor, Norra Kalmar 
läns arbetsförmedling med kontor i Västervik, Kristianstads läns 
arbetsförmedling med hufvudkontor i Kristianstad och afdelnings
kontor å 5 andra orter i länet, Hallands läns arbetsförmedling med 
hufvudkontor i Halmstad och 3 lokalkontor, (xöteborgs och Bohus 
läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Uddevalla och 3 lokal
kontor, Västmanlands läns arbetsförmedling med kontor i Västerås, 
Kopparbergs läns arbetsförmedling med kontor i Falun1), öäfle stads 
och läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Gäfle och ortsombud å 5 
orter i länet samt Norrbottens läns arbetsförmedling med hufvudkontor 
i Luleå och afdelningskontor i Boden, Malmberget och Kiruna. — 
Kontoret i Malmö fungerar som distriktsanstalt för samtliga an
stalter i Malmöhus, Kristianstads och Blekinge län. 

Vid de under maj månad verksamma anstalterna gjordes till
hopa 10,182 a n s ö k n i n g a r om a r b e t e (9,105 under maj 1909)> 
hvaraf 6,633 af män (6,092 föreg. år) och 3,549 af kvinnor (3,013 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 8,615 l ed iga p l a t s e r (7,740 föreg. 
år), nämligen 4,052 för män (3,616 föreg. år) och 4,563 för kvinnor 
(4,124 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 5,214 
(4,270 föreg. år), af hvilka 2,845 besattes med män (2,521 föreg. år) 
och 2,369 med kvinnor (1,749 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. 

1) Anstalten började sin verksamhet den 2 maj. 
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Öfversikt af verksamheten under maj månad år 1910. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Dessa lämna äfven uppgifter om den offentliga arbetsförmedlin
gens betydelse för olika yrkesgrenar. Inom det manl iga a rbe t e t 
kommo de flesta tillsatta platserna på grofarbetet (801) samt jord
bruk och skogshushållning (693); därefter följde byggnadsverksam
heten (424), landtransporten (331), metall- och maskinindustrien (176) 
samt butiks- och magasinspersonal (85). Flertalet tillsatta platser för 
k v i n n o r förekommo inom det husliga arbetet (1,792), hotell-, kafé-
och restaurantrörelsen (260) samt jordbruket (131). 

Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlingens 
verksamhet berör näringslifvets olika hufvudgrupper, hänvisas i öfrigt 
till nedanstående tablå (jfr därjämte efterföljande tabeller). 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo:1) 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
maj 832 platser, hvaraf 631 manliga och 201 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro 694, 563 och 131. 

1) Proportionstal 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
sammor, som rinnas angifna. 
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Antalet platser, som under maj tillsatts utom resp. orter. 

Med afseende å dessa uppgifter är att märka, att vid s a m t l i g a 
l ä n s a n s t a l t e r — Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Norra Kalmar, 
Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Västmanlands, Kop
parbergs, Gäfle stads och läns samt Norrbottens läns — redovisas 
a l l a inom resp. l än t i l l s a t t a p l a t s e r såsom fö re f in t l i ga inom 
or ten . 

På 100 lediga platser kommo: 

Ansökningar om arbete. 
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Tillsatta platser. 

Jordbruket m. m. Öfriga näringsgrenar. Tillsammans. 

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 stadsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet fortfarande god tillgång på anställningar, som af brist 
på arbetssökande ej kunna besättas. Vid jämförelse med siffrorna för 
föregående år kan man emellertid nu konstatera en ökad villighet 
bland ej blott de manliga utan äfven de kvinnliga arbetarna att 
antaga jordbrukstjänster. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

A) Allmän öfversikt. 

Stockholm. Manl iga a fde ln ingen . Arbetsmarknaden har under den gångna 
månaden varit jämförelsevis god, såväl inom jordbruket som inom de olika industri
grenarna. Dock råder fortfarande arbetsbrist. — A k v i n n l i g a a fde ln ingen har 
arbetsmarknaden varit god. 

Uppsala Un. H a n l i g a a fde ln ingen . Under maj månad har såväl arbetsansök-
ningar som lediga platser varit färre än under föregående månad. Behofvet af arbets
kraft till jordbruket har varit i aftagande. — A k v i n n l i g a a fde ln ingen hafva till
gång och efterfrågan på arbetskraft i det närmaste motsvarat hvarandra. 

Östergötlands Un. Man l iga a fde ln ingen . Arbetstillgången har varit god, sär-
skildt inom jordbruket. — Å k v i n n l i g a a fde ln ingen har arbetsmarknaden varit 
liflig. Brist på dugliga tjänarinnor. 

Norrköping. Man l iga a fde ln ingen . Arbetsmarknaden har under den gångna 
månaden företett förändring till det bättre: dock råder ännu arbetslöshet i synner
het inom grofarbetarefacket. Ett stort antal arbetare inom olika yrken och fack från 
närliggande orter hafva under månaden anmält sig som arbetssökande vid anstalten. — A 
kv inn l iga a fde ln ingen råder fortfarande brist å tjänarinnor af olika slag. 
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Jönköping» län. Ställningen å arbetsmarknaden är i hufvudsak densamma som 
under föregående månad. 

Norra Kalmar Un. Manl iga a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknadens läge har under 
den gångna månaden försämrats på grund af mindre tillgång på lediga platser. — 
Å k v i n n l i g a a fde ln ingen råder stor efterfrågan på dugliga tjänarinnor. 

Karlskrona. Manl iga a fde ln ingen . Arbetstillgången har under maj månad 
varit sämre än under närmast föregående månader. Särskildt hafva grofarbetarne haft 
svårt att erhålla anställning. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har varit god tillgång på 
platser; särskildt har efterfrågan på arbeterskor för rotfruktsränsning varit stor och 
öfverstigit tillgången. 

Kristianstads lin. Man l iga a f d e l n i n g e n . Ställningen å arbetsmarknaden är i 
det närmaste oförändrad jämförd med föregående månad. I förhållande till motsva
rande tid föregående år torde till och med en försämring hafva inträdt åtminstone hvad 
industrien beträffar. Inom jordbraket har efterfrågan å arbetskraft varit mindre än 
under föregående månad, men något större än motsvarande tid föregående år. — Å 
k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången varit god. 

Malmö. Manliga a f d e l n i n g e n . Ställningen å arbetsmarknaden har under den 
gångna månaden i stort sedt varit sämre ärt under föregående månad. Tillgången å 
arbete såväl i staden som till landet har varit ringa, då däremot antalet arbetpansök-
ningar varit mycket stort. De arbetstillfällen, som erbjudits hafva i regel varit af till
fällig beskaffenhet. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången varit god; dock 
något sämre än föregående månad, men betydligt bättre än motsvarande tid föregå
ende år. 

liimd. Arbetstillgången har varit dålig, dock någon förbättring sedan föregå
ende månad. Ett större antal af stadens fabriks- och grofarbetare sakna syssel
sättning. 

Landskrona. Man l iga a fde ln ingen . Ställningen å arbetsmarknaden har ej för
bättrats sedan föregående månad. Inom jordbruket har god tillgång på platser varit 
rådande. — Å k v i n n l i g a a fde ln ingen har varit stor efterfrågan på tjänarinnor så
väl till staden som till landet. 

Hälsingborg. Man l iga a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har varit sämre än un
der föregående månad och motsvarande tid föregående år. Under senare delen af må
naden synes dock en förbättring hafva inträdt, särskildt hvad beträffar efterfrågan å 
yrkesskickliga arbetare inom järn- och byggnadsindustrierna. — Å k v i n n l i g a afdel
ningen har arbetstillgången varit jämförelsevis god och bättre än under maj månad 
föregående år. 

Ystad. Arbetsmarknadens läge har under den gångna månaden förbättrats; dock 
råder fortfarande arbetsbrist inom flera yrken, särskildt bland byggnadssnickare. Det 
Bfverflöd på manlig arbetskraft till jordbruket, som förefanns under förra månaden, har 
nu tagits i anspråk af det pågående betarbetet, där behofvet af ännu flera arbetare fort
farande gör sig gällande. 

Eslöf. Man l iga a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har i jämförelse med föregå
ende månad varit betydligt mindre. Efterfrågan & arbetskraft till jordbrnket har varit 
ringa. De platser, som varit tillgängliga, hafva hufvudsakligen varit afsedda för yngre 
drängar samt daglöns- och betarbetare. — A k v i n n l i g a a fde ln ingen har arbetstill
gången varit tämligen god. 

Skurup. Arbetsmarknadens läge har varit normalt. Tillgång och efterfrågan på 
arbetskraft hafva i det närmaste motsvarat hvarandra. 

Hallands lin. Ställningen å arbetsmarknaden har något förbättrats; dock råder 
fortfarande arbetsbrist i ganska stor utsträckning, särskildt i Halmstad. Efterfrågan 
på arbetskraft till jordbruket har icke motsvarat tillgången å densamma. — På dugliga 
tjänarinnor är liflig efterfrågan. 
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Göteborgs och Bohus lin. Arbetsmarknaden har under den gångna månaden varit 
god. En del platser hafva dock icke kunnat tillsättas beroende på, att de arbetssökande 
dels icke varit lämpliga, och dels att de ej velat antaga erbjudet arbete å närgränsande 
platser utom länet. Däremot hafva ett flertal kringvandrande arbetare erhållit anställ
ning. Inom jordbrnket råder brist på torpare och statkarlar samt tjänsteflickor. 

Göteborg. Manl iga a fde ln ingen . Under maj månad har arbetsmarknaden varit 
i ett fortsatt uppåtgående, och vida bättre än under föregående månad och motsvarande 
tid föregående år. Arbetslösheten har därför också minskats rätt betydligt. — A kv inn
l iga a fde ln ingen har arbetsmarknaden varit synnerligen god, särBkildt hvad beträf
far dugligt tjänstefolk till landt- och stadshushåll. Någon arbetslöshet har därför icke 
förekommit bland dem. 

Karlstad. Arbetsmarknaden har under månaden varit god. Visserligen har å man
liga afdelningen endast en del platser kunnat tillsättas beroende därpå, att de sökande 
ej varit kompetenta för platserna eller också ej velat antaga det erbjudna arbetet. 

Örebro. Arbetstillgången har under månaden varit god. Samtliga i staden bosatta 
arbetssökande hafva erhållit anställning. 

Västmanlands län. Manl iga a fde ln ingen . Arbetstillgången har varit dålig. 
Efterfrågan på arbetskraft har på långt när ej motsvarat tillgången, särskildt beträf
fande daglönare till jordbrnket samt metallarbetare och grofarbetare. — Å k v i n n l i g a 
a fde ln ingen har varit god tillgång på platser såväl till jordbruket som till husligt 
arbete. 

Kopparbergs län. Manliga a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har varit dålig, sär
skildt för grofarbetare och byggnadssnickare. Mot slutet af månaden har dock någon 
förbättring inträdt. — Å k v i n n l i g a a fde ln ingen hafva tillgång och efterfrågan på 
arbetskraft i det närmaste motsvarat hvarandra; dock råder brist på ensamjungfrur 
kunniga i matlagning. 

GMe stad och län. Man l iga a fde ln ingen . Arbetsmarknaden har under den 
gångna månaden varit tämligen god såväl i städerna som på landsbygden. De flesta 
yrkesarbetarne hafva haft sysselsättning ehuru på flera platser med förkortad arbetstid, 
hvareniot ett stort antal fabriks- och grofarbetare har saknat arbete. — Å k v i n n l i g a 
a f d e l n i n g e n har efterfrågan å arbetskraft motsvarat tillgången å densamma: dock 
hafva en del platser ej kunnat tillsättas af brist på lämplig arbetskraft. 

Sundsvall. Manl iga a fde ln ingen . Arbetsmarknaden kan betecknas såsom me
delgod. — k k v i n n l i g a a fde ln ingen har varit brist på dugliga tjänarinnor. 

Norrbottens län. Man l iga a fde ln ingen. Arbetstillgången har under månaden 
varit god. Någon synnerlig arbetslöshet torde icke varit rådande. På grund af sjö
fartens öppnande har en stor del arbetare erhållit sysselsättning med lossning och last
ning. — Å k v i n n l i g a a fde ln ingen har tillgången på arbete varit god. 

B) Tillgången på arbete. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Inom flertalet yrken och fack tillhörande 
>industri och handtverk m. m.>, de mer
kantila yrkena samt bland kuskar, 
åkeriarbetare och grofarbetare. 

Jordbruksarbetare. — Tjänarinnor till jord
bruket, diskerskor och köksor till re-
staurantrörelsen samt för husligt arbete, 
speciellt ensamjungfrur. 

Uppsala län. 
Grofarbetare. 
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Östergötlands län. 

Glasbruksarbetare, smideshandtlangare, 
sågverks- och brädgårdsarbetare, kvarn-
arbetare, butiks- och magasinspersonal, 
vaktmästare m. fl. 

Dugliga tjänarinnor af alla slag. 

Norrköping. 

Järnarbetare, papperabruksarbetare, åkeri-
arbetare, maskinister och eldare samt 
grofarbetare af alla slag. — Rengörings-
arbeterskor. 

Lappare, lärlingar i olika yrken, spring
pojkar. — Ensamjungfrur, husjungfrur, 
mjölkerskor. 

Jönköpings län. 

Kontors- och handolspersonal. Jungfrur till landtbruket, dugliga ensam
jungfrur till såväl staden som landet. 

Norra Kalmar län. 

Inom nästan alla manliga yrken och fack. Tjänare till husligt arbete. 

Karlskrona. 
Stenarbetare, magasinsarbetare, drängar 

och grofarbetare. 
Möbelsnickare, ladugårdskarlar. — Ensam' 

jungfrur till landthushåll. 

Kristianstads län. 
Maskinister, järnarbetare, timmermän, grof

arbetare. — Butiksbiträden och pass-
gummor. 

Mjölkjungfrur, dugliga ensamjungfrur samt 
kokerskor. 

Malmö. 

Inom nästan alla manliga yrken och fack. 
— Kontors- och handelsbitrftden, kon
torsstäderskor, uppasserskor samt tvätt-
och rengöringsarbeterskor. 

Järnsvarfvare, bagare och skoarbetare. — 
Mjölkjungfrur, diskerskor, köksjungfrur 
och ensamjungfrur. 

Lund. 
Jordbruksarbetare, eldare, fabriks- och grof

arbetare samt springpojkar. — Kontors
biträden, pass- och tjänsteflickor, tvätt-
och rengöringsarbeterskor. 

Jungfrur till landet. 

Landskrona. 

Maskinister och eldare, byggnadssnickare, 
fabriks- och grofarbetare. — Kontors
biträden och hjälpkvinnor, 

Mjölkjungfrur och tjänarinnor till landet. 

Hälsingborg. 

Jordbruksarbetare, järnarbetare, byggnads
arbetare, möbelsnickare, maskinister och 
eldare, kuskar, sjöfolk, fabriksarbetare 
inom flera branscher samt grofarbetare. 
— Fabriksarbeterskor, serveringsflickor, 
kontorsstäderskor och hjälpkvinnor. 

Specialister inom särskilda yrken. — Mjölk
jungfrur och kokerskor. 
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Ystad. 

Byggnadssnickare, maskinister, smeder, 
grofarbetare. 

Murare, ryktare, lictfolk. — Ensamjung' 
frnr, betfolk. 

Eslöf. 

Grofarbetare, daglönare till jordbruket, 
murarbetsmän, varuutkörare m. fl. — 
Kontorsstäderskor och hjälphustrur. 

Yngre arbetsdrängar. 

Skurup. 

Hallands län. 

Daglönare till jordbruket, ogifta drängar, 
grofarbetare alla slag, kuskar och åkeri-
arbetare m. fl. 

Specialister inom järn-, metall- och tex
tilindustrierna. — Dugliga tjäuarinnor 
till såväl staden som landet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Bokhållare, expediter, eldare, stenhuggare 
m. fl. — Butiksbiträden, serveringsflic
kor, tvätterskor och städerskor. 

Torpare och statkarlar, verktygsarbetare 
och filare. — Ensamjungfrur till staden, 
tjänarinnor till landet. 

Göteborg. 

Grofplåtslagarc, maskinarbetare, månads
karlar, lagerbiträden, sjöfolk och grof
arbetare. — Butiks- och lagerbiträden, 
städerskor, serveringsflickor och hus
hållerskor. 

Jordbruksarbetare, skickliga gjfltare, järn-
svarfvare, springpojkar samt lärlingar 
inom olika yrken. — Tjänsteflickor till 
landet, kokerskor, ensamjungfrur och 
passflickor. 

Karlstad. 

Inom metall- och maskinindustrierna Gifta och ogifta jordbruksarbetare. — 
Mjölkerskor samt tjänarinnor till hus
ligt arbete. 

Örebro. 

Inom alla manliga yrken och fack. Kvinnliga tjänare af alla slag. 

Västmanlands län. 

Daglönare och grofarbetare. Kördrängar. — Dugliga tjänarinnor. 

Kopparbergs län. 

Bokhållare, byggnadssnickare, grofarbetare Ensamjungfrur kunniga i matlagning. 

Gäfle stad och län. 

Brädgårdsarbetare, fabriks- och grofarbe
tare. — Yngre flickor till husligt arbete. 

Filare. — Kokerskor och kunniga ensam
jungfrur. 
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Sundsvall. 

Inom nästan alla manliga yrken och fack. Kvinnliga tjänare af alla slag. 

Norrbottens län. 

Sågverksarbetare, butikspersonal och grof-
arbetare. 

Ladugårdsjungfrur och dugliga ensamjung
frur. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling maj 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling maj 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling maj 1910. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling maj 1910. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
Maj månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Maj månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Maj månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Maj månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Lifsmedelspriser å olika orter i 
Medelpris pr månad 

Obs.! De med kursiv stil tryckta siffrorna (maj 1908—dec. 1909) angifva medel-



533 

riket maj 1908—april 1910. 
för samtliga orter. 

pris för 28 orter, de med vanlig stil tryckta (jan.—april 1910) för 39 orter. 
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under april månad år 1910. 535 
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542 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under april månad är 1910. 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under april 1910. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och. Göteborg 
i genomsnitt för jan.—april 1909 och jan.—april 1910. 
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545 

Den nya sjukkasselagstiftningen. 
Sjukkasselagstiftningens historia i vårt land daterar sig redan 

från den tid, då den första arbetarförsäkringskommittén bedref sina 
arbeten. 

På grund af motion af herr S. A. Hedin beslöt riksdagen ge
nom skrifvelse den 11 maj 1884 att hos Kungl. Maj:t begära utred
ning »om och i hvad mån åtgärder kunde finnas lämpliga för ord
nande af förhållandet mellan arbetsgifvare och arbetare beträffande 
möjliga olycksfall i arbetet äfvensom för beredande af ålderdoma
försäkring åt arbdare och med dem jämförliga personer». Den kom
mitté, som af regeringen den 3 oktober 1884 tillsattes för fullgö
rande af detta uppdrag, den s. k. äldre arbetarförsäkringskommittén, 
inskränkte sig emellertid icke till att behandla endast i riksdags-
skrifvelsen angifna spörsmål. Den sjukkasseverksamhet, som alltifrån 
1800-talets midt skapats genom frivillig sammanslutning, och som 
vid tiden för kommitténs arbeten företedde en liflig utveckling) 

ådrog sig nämligen kommitténs uppmärksamhet, och fann denna för 
sina syften nödigt j ;ke blott att undersöka sjukkasserörelsens då
varande karaktär och'' utbredning, utan äfven att afgifva förslag till 
lagstiftning, afsedd^att befordra rörelsens utveckling. 

Arbetarförsäkr;ngskommitténs förslag i detta ämne gällde såväl 
sjukkassor som sjuk- och begrafningskassor och afsåg att reglerande 
ingripa i de kassors verksamhet, hvilka frivilligt ställde sig under 
lagen, och samtidigt bereda dem understöd af statsmedel. Lagför
slaget upptog emellertid tvänne slag af kassor, »inregistrerade» och 
»erkända», af hvilka de senare skulle underkastas vida strängare be
stämmelser rörande verksamhetens bedrifvande än de förra, men 
samtidigt åtniuta större ekonomiskt understöd af staten. Lagförsla
get remitterade! till olika myndigheter, hvarefter inom civildeparte
mentet på grundval af förslagets bestämmelser angående »inregist
rerade» kassor utarbetades ett förslag till lag om sjukkassor, som 
förelades 1891 års riksdag. Sedan riksdagen beslutat vissa, hufvud-
sakligen formella ändringar i förslaget, utfärdades i enlighet därmed 
lagen om sjukkassor den 30 oktober 1891. 

Denna lag innehöll endast få bestämmelser, som ingrepo regle
rande i kassornas verksamhet, och afsåg endast att åt de kassor, 
som frivilligt läto sig registreras samt underkastade sig i lagen fast
ställda regler — hufvudsakligen skyldighet att afgifva årlig revi
sionsberättelse samt meddela vissa statistiska uppgifter — bereda 
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en af lagen erkänd rättslig stäl lning och vissa andra förmåner, för
nämligast e t t kontant understöd af allmänna medel. 

Frågan om revision af denna lag var sedermera ofta föremål 
för statsmyndigheternas uppmärksamhet. 1903 års riksdag, hvilken 
antog lagen om försäkringsrörelse (daterad 24 juli 1903), anhöll i 
sammanhang därmed, at t Kungl. Maj:t täcktes låta utreda, om och 
i hvad mån den verksamhet, som utöfvades af åtskilliga sjuk- och 
begrafhingskassor, pensionsanstalter och andra understödsföreningar 
— hvilka uttryckligen undantagits från bestämmelserna i nyss
nämnda lag — innefattade försäkringsrörelse af beskaffenhet, att 
lagens stadganden därom helt eller delvis borde äga tillämpning på 
dem, samt därefter framlägga förslag till de lagbestämmelser i äm
net, hvartill utredingen kunde föranleda. Med anledning af denna 
anhållan förordnade Kungl . Maj:t särskilda kommitterade a t t inom 
civildepartementet biträda vid den af riksdagen begärda utrednin
gen och utarbetande af förslag ti l l lagbestämmelser i ämnet. Dessa 
kommitterade afgåfvo den 2 december 1905 förslag till lag om under
stödsföreningar. Denna lag skulle vara gemensam för sjukkassorna 
och andra understödsföreningar samt upptog hufvudsakligen endast 
normerande bestämmelser. Den innehöll stadganden om förenin
garnas rättsliga ställning, om registrering o. dyl., men lämnade 
föreningarna i det hela frihet a t t själfva bestämma grunderna för 
sin verksamhet. 

Redan innan detta förslag framlades, hade emellertid en inom 
sjukkassevärlden pågående sträfvan at t söka åvägabringa en närmare 
samverkan för främjande af gemensamma intressen buri t sina första 
frukter. Under augusti 1905 hade afhållits Sveriges första sjuk
kassekonferens, hvarvid voro representerade 552 sjukkassor med till
sammans omkring 200,000 medlemmar. Vid konferensen tillsattes 
»Sveriges sjukkassors centralkommitté» med uppdrag at t i olika hän
seenden arbeta för en vidare utveckling af sjukkasserörelsen och be
vaka dess intressen. Denna kommitté ingaf den 30 november 1905 
till Kungl. Maj:t en framställning om vidtagande af vissa närmare 
angifna åtgärder för sjukkasseverksamhetens ytterl igare främjande 
och mera enhetliga organisation. I augusti 1906 återkom kommit
tén med en förnyad framställning, föranledd af ofvannämnda förslag 
till lag om understödsföreningar. Här i betonades särskildt önsk
värdheten af, a t t en blifvande lagstiftning på här förevarande om
råde icke samtidigt komme att gälla såväl sjukkassorna som andra för
eningar för inbördes understöd af växlande beskaffenhet och med vidt 
skilda uppgifter. Därjämte framhölls bl. a. önskvärdheten af, a t t 
olägenheterna af samtidigt medlemskap i flera sjukkassor undanröj
des samt a t t föreskrifter lämnades om erläggande af fasta medlems-
afgifter och dessas minsta belopp. 
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Sedan utlåtanden rörande endera eller båda af dessa central
kommitténs framställningar afgifvits af statskontoret och kommers
kollegium, verkställdes inom civildepartementet med anlitande af 
särskildt tillkallad sakkunnig ytterligare utredning i ärendet. Af 
denna utredning framgick ett förslag till lag om sjukkassor byggdt 
på normativsystem och tillgodoseende flera af de önskemål, som fram
hållits af sjukassornas centralkommitté i deras nyssnämnda fram
ställningar. Förslaget blef icke sedermera förelagdt riksdagen till 
antagande, hvilket ej heller blef fallet med de sakkunniges ofvan-
berörda förslag till lag om understödsföreningar. 

Den 29 november 1907 bemyndigade Kungl. Maj:t emellertid 
ånyo chefen för civildepartementet a t t tillkalla särskilda sakkunnige 
att inom departementet biträda vid verkställande af utredning och 
uppgörande af förslag till ny lagstiftning för sjukkassor. 

De sålunda tillkallade sakkunnige afgåfvo den 30 juni 1909 
sitt betänkande, innehållande förslag till lag om sjukkassor. På grund
val häraf utarbetades den k. proposition om ny sjukkasselag, som före
lades 1910 års riksdag och som af denna antogs med den enda väsentliga 
förändringen att begrafningshjälpens maximum sänktes från 500 till 
200 kr. Den sedermera den 4 juli utfärdade lagen är af följande 
lydelse. 

Lag om sjukkassor; 
gifven Stockholms slott den 4 juli 1910. 

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, 
göra veterligt: a t t Vi, med Riksdagen, funnit godt i nåder förordna 
som följer: 

1 kap. Om registrerade sjukkassor. 
Inledande bestämmelser. 

1 §. 
Sjukkassa, eller sådan förening för inbördes understöd, som afser att utan affärs

mässigt drifvande af försäkringsrörelse bereda antingen enbart sjukhjälp eller ock så
väl sjukhjälp som begrafningshjälp, må kunna i enlighet med hvad i denna lag sägs 
varda registrerad. 

Sjukkassa, hvilken allenast meddelar sjukhjälp samt afser att bereda sådant 
understöd endast åt medlemmar af andra sjukkassor och uteslutande eller hufvudsakli-
gen för tid, för hvilken dessa medlemmar på grund af redan åtnjuten sjukhjälp icke 
äro berättigade att för inträffad sjukdom bekomma dylikt understöd från de särskilda 
kassorna, benämnes härnedan fortsättningskassa. 

Hvad i denna lag stadgas om sjukkassa i allmänhet äger tillämpning i afseende 
å fortsättningskassa i den mån, sådant finnes angifvet i 3 kap. 

2 §. 

Registrerad sjukkassa vare ej tillåtet att meddela högre begrafningshjälp än två
hundra kronor, ej heller att utöfva verksamhet, som uppenbarligen är främmande för 
det ändamål, kassan enligt 1 § har att fullfölja. 
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3 §. 
Registrerad sjnkkassa äger förvärfva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt 

infor domstol och annan myndighet söka, kära och svara. 
För registrerad sjukkassas förbindelser häfta allenast kassans tillgångar, för

fallna men ej gnidna afgifter inräknade. 

Om sjukkassas bildande. 

4 §. 
Sjukkassa skall för att kanna vinna registrering bestå af minst etthundra med

lemmar samt i enlighet med denna lag hafva antagit stadgar och utsett styrelse. Där
est särskilda omständigheter därtill föranleda, kan registrering beviljas jämväl sjuk
kassa med mindre medlemsantal, än nyss nämnts, dock ej under tjugufem. 

5 §. 
Mom. 1. Ansökning om sjukkassas registrering skall göras af dess styrelse. 
I sådan ansökning skola uppgifvas: 
dels styrelseledamöternas samt, där suppleanter i styrelsen utsetts, deras fullstän

diga namn äfvensom nationalitet och hemvist, 
dels ock, där befogenhet att teckna sjukkassans firma ej skall utöfvas allenast af 

styrelsen, hvilken eller hvilka, hvar för sig eller gemensamt, sådan befogenhet till
kommer. 

Skall annan än styrelseledamot eller suppleant äga nämnda befogenhet, varde upp
gift lämnad jämväl å hans fullständiga namn och hemvist. 

Mom. 2. Vid ansökningen skola fogas: 
1) två exemplar af kassans stadgar: 
2) afskrift af protokoll vid sammanträde med kassans medlemmar, utvisande att 

stadgarna blifvit antagna och styrelse utsedd; 
3) enligt fastställda formulär affattade uppgifter af styrelseledamöterna rörande 

medlemmarnas antal samt fördelning efter kön, åldersklasser och yrkesgrupper äfven
som angående af samfund, inrättning eller enskild gjord utfästelse af bidrag till kassan. 

De vid 1) och 2) angifna handlingar skola vara till riktigheten styrkta af nota-
rius publicus eller med styrelseledamöternas egenhändiga, bevittnade namnunderskrif
ter. A de vid 3) nämnda uppgifterna skola styrelseledamöternas namnunderskrifter 
vara styrkta af vittnen. 

6 §. 
Sjukkassas stadgar skola angifva: 
1) kassans firma; 
2) huruvida kassan skall meddela allenast sjukhjälp eller därjämte begrafnings-

hjälp; 
3) hvilket område kassans verksamhet skall omfatta; 
4) den ort inom riket, där kassans styrelse skall hafva sitt säte; 
5) de villkor, som skola gälla för inträde i kassan; 
6) sjukhjälpens beskaffenhet och storlek samt förekommande begrafningshjälps 

belopp äfvensom tid och villkor för åtnjutande af nämnda understöd; 
7) de fasta afgifternas belopp eller erforderliga grunder för deras beräknande; 
8) huruvida uttaxering å medlemmarna skall kunna äga rum, äfvensom i hvilken 

ordning beslut därom skall fattas och efter hvilka grunder beslutad uttaxering skall 
verkställas; 

9) huru styrelsen skall sammansättas och grunderna för dess beslutförhet; 
10) huru medel, som icke äro erforderliga för löpande utgifter, skola göras frukt

bärande och säkerhetshandlingar förvaras; 
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11) huru de medel må användas, hvilka på grand af medgifvande enligt 25 § 
icke skola afsättas till fond; 

12) huru revision af styrelsens förvaltning skall ske; 
13) horn ofta ordinarie sjnkkassesammanträde skall hållas; 
14) det sätt, hvarpå kallelse till sjnkkassesammanträde skall ske och andra med

delanden bringas till medlemmarnas kännedom, äfvensom den tid före sammanträde, då 
foreskrifna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna; samt 

15) hnrn i händelse af kassans npplösning med behållna tillgångar skall förfaras. 

7 §. 
Sjukkassas firma skall innehålla ordet »sjukkassa» samt, där sjukkassan skall 

bereda jämväl begrafningshjälp, utmärka detta förhållande. 
I sjukkassas firma må ordet »bolag» eller eljest något, som betecknar ett bolags

förhållande, ej intagas på sådant sätt, att däraf kan föranledas det misstag, att firman 
innehafves af ett bolag. Ej heller må sjukkassas firma innehålla såväl ordet »ömse
sidig» som ordet »försäkring». 

Firman skall tydligt skilja sig från annan registrerad, ännu bestående sjukkassas 
firma. 

Om medlems inträde i och afgång ur sjukkassa. 

8 §. 
I sjukkassas stadgar må icke föreskrifvas, att kassans medlemsantal ej får öfver-

stiga visst tal. 
Ej heller må i sjukkassas stadgar upptagas bestämmelse, som innebär, att tillträde 

af viss anställning eller inträde i viss förening medför skyldighet att inträda i kassan 
för den, hvilken redan är medlem af annan registrerad sjukkassa. 

9 §. 
I sjukkassa må icke någon vinna inträde eller kvarstå allenast för beredande af 

begrafningshjälp. Dock äge sjukkassa i stadgarna bestämma, att medlems make kan 
vinna inträde i kassan uteslutande för nämnda ändamål, äfvensom att medlem, hvilken 
på grund af föreskrift i stadgarna, som omförmäles i 15 § 8 mom., icke äger att för 
viss eller vissa sjnkdomar bekomma ytterligare sjukhjälp från kassan, må kunna ute
slutande för beredande af begrafningshjälp kvarstå i densamma. 

10 §. 
Medlem äge att efter skriftlig anmälan när som helst ntträda nr sjukkassan. 

11 §. 
Medlem af sjukkassa kan icke därur uteslutas af andra grunder än i stadgarna 

eller denna lag bestämts. 
Stadgarna må ej innehålla, att medlem kan uteslutas på den grund, att han 

öfverskridit viss ålder, eller att hans hälsotillstånd försämrats, eller att han redan i 
någon viss utsträckning bekommit sjukhjälp. Ej heller må i stadgarna upptagas be
stämmelse, som innebär rätt att ntesluta medlem, hvilken tillhört kassan ett år, på 
grand däraf att han afflyttat från kassans verksamhetsområde till annan ort inom ri
ket, eller ^nedlem, hvilken tillhört kassan fem år eller, där han uppnått fyrtiofem års 
ålder, två år, på grund däraf att hans medlemsskap i viss förening eller annat samfund 
upphört eller att han lämnat visst yrke eller viss anställning. 

12 §. 
A samma tid må icke någon vara medlem af mer än en sjukkassa. Dock utgör 

medlemskap i sjukkassa, som är under likvidation eller i konkurstillstånd, ej hinder 
för inträde i annan kassa. 
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Varder, efter det sjukkassas konkurs befunnits lämna öfverskott. enligt 79 § be-
slutadt, att kassans verksamhet skall fortsättas, vare medlem af kassan, hvilken på 
grund af konkursen inträdt i annan kassa, skyldig at t utan nppskof utträda ur endera 
af kassorna. 

Finnes någon obehörigen tillhöra mer än en sjukkassa, äge han kvarstå allenast 
i den kassa, i hvilken han först inträdt, och varde förty utesluten ur kassa, däri han 
senare vunnit inträde. 

13 §. 

Har medlem utträdt ur sjukkassa eller därur uteslutits eller aflidit, äge kassan 
ändock, så framt ej i stadgarna är annorledes föreskrifvet, rätt att utfå såväl afgift. 
hvilken enligt stadgarna skall erläggas för den tidsperiod, hvarunder afgången ägt 
rum, som ock hvad å den afgångne belöper enligt beslut om uttaxering, som fattats 
före anmälan om utträdet, beslutet om uteslutningen eller dödsfallet. Är ej i stad
garna det belopp, som må medelst uttaxering ntkräfvas af medlem, begränsadt, och 
fattas beslut om uttaxering, vare dock medlem, som ej biträdt beslutet och som 
ofördröjligen anmäler sig till ut träde, ej pliktig att erlägga hvad enligt beslutet å ho
nom belöper. 

Då medlem utträdt eller uteslutits ur sjukkassa, må han ej utbekomma något af 
kassans tillgångar. 

14 §. 

Har medlem afflyttat från sjukkassans verksamhetsområde till ort, som ligger 
inom området för annan sjukkassas verksamhet, är sistnämnda kassa pliktig a t t på an
modan af den kassa, medlemmen tillhör, utan ersättning tillhandagå densamma med 
nödig sjukkontroll öfver medlemmen. Är den nya boningsorten belägen inom området 
för mer än en sjukkassas verksamhet, åligger nu stadgad skyldighet den af kassorna, 
som med afseende å medlemmarnas personliga förhållanden är närmast jämförlig med 
den kassa, den flyttande tillhör. 

Tvist, huruvida eller i hvilken omfattning kassa är pliktig att i förut angifna 
hänseende tillhandagå annan sjukkassa, afgöres af tillsynsmyndigheten. 

Där ej sjukkassas stadgar bestämma annorlunda, åligger det medlem, som afflyt-
tar från kassans verksamhetsområde eller utom samma område ombyter boningsort 
eller återflyttar till ort inom nämnda område, a t t om den nya boningsorten ofördröjli
gen göra skriftlig anmälan, vid äfventyr att varda förlustig rät t t i l l understöd från 
kassan för den tid, som förflyter, intill dess sådan anmälan skett. 

Om unders töd . 

15 §. 

Mom. 1. Sjukkassa må icke meddela sjukhjälp åt annan än den, som för erhål
lande af sådant understöd är medlem af kassan (sjukhjälpsförsäkrad medlem). 

Mom. 2. Sjukkassas förpliktelse att meddela sjukhjälp kan icke med afseende 
å sjukdomens art inskränkas i vidare mån. än att medelst föreskrift i stadgarna må 
bestämmas, a t t sjukhjälp ej skall utgå för sjukdom, som den sjuke afsiktligt eller 
vid föröfvande af handling, för hvilken straff ådömts honom, ådragit sig. Såsom sjuk
dom enligt denna lag anses icke sjukdomsliknande tillstånd, som allenast beror af hög 
ålder. 

Mom. 3. Sjukhjälp skall minst omfatta vård å sjukus eller läkarvård jämte 
läkemedel eller visst belopp i penningar för hvarje dag, för själfförsörjande medlem ej 
understigande nittio öre. 

Mom. 4. Sjukhjälp i penningar skall vara bestämd til l lika belopp för kassans 
alla sjukhjälpsförsäkrade medlemmar eller, där kassan är indelad i klasser på sätt i 
19 § sägs, för alla dylika medlemmar af samma klass. I stadgarna må dock bestäm-
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mas, att sådan sjukhjälp skall utgå i visst förhållande till sjukhjälpsförsäkrad med
lems inkomst; och skola i ty fall i stadgarna angifvas grunder, efter hvilka inkomsten 
skall beräknas. 

Mom. 5. Sjukkassa är icke, så vidt ej annorlunda bestämts i stadgarna, pliktig 
meddela. Bjukhjälp, med mindre sjukdomen medfört väsentlig nedsättning af arbets
förmågan. Medlem, ti l l hvilken sjukhjälp börjat utgå, skall äga a t t utan afbrott be
komma sådant understöd, så länge väsentlig nedsättning af arbetsförmågan fortvarar, 
intill dess för den sjuke tiden för åtnjutande af sjukhjälp (sjukhjälpstiden) gått 
t i l l ända. 

Mom. 6. Sjukhjälp, som består af vård å sjukhus eller läkarvård jämte läke
medel, skall meddelas så snart ske kan. 

Mom. 7. Sjukhjälp, som utgår i penningar, får gifvas allenast om sjukdomen 
varat minst tre dagar, men må i sådan händelse meddelas från sjukdomens början; 
och skall sådan sjukhjälp gifvas sist från och med sjunde dagen, räknadt från och 
med den dag väsentlig nedsättning af arbetsförmågan inträdt, eller, därest enligt stad
garna anmälan om sjukdomsfallet är villkor för erhållande af sjukhjälp i penningar 
och sådan anmälan gjorts senare än nämnda sjunde dag, från och med den dag anmä
lan skett. 

Mom. 8. Sjukhjälpstiden skall utgöra minst nittio dagar för hvarje tidsperiod af 
tolf månader. Dock må i stadgarna bestämmas, att, där en sjukdom ensam eller i för
ening med annan, som inträffat medan i följd af den förra väsentlig nedsättning af 
arbetsförmågan ännu förefanns, redan föranledt meddelande af sjukhjälp för tid, ej 
understigande nittio dagar, ytterligare sjukhjälp ej skall utgå för nämnda sjukdomar. 

Utan hinder af de begränsningar beträffande sjukhjälpstiden, som stadgarna må 
innehålla, skall medlem, hvilken träffats af olycksfall, vara berättigad ti l l sjukhjälp 
för olycksfallet för de första sextio dagarna därefter, dock att jämväl härvid skall 
gälla hvad ofvan i mom. 7 stadgats. 

Mom. 9. I hvad mån undantag från ofvan i denna § gifna bestämmelser må 
äga rum stadgas i 18 §. 

16 §. 

Begrafningshjälp skall åt hvarje för beredande af sådant understöd i sjukkassan 
upptagen medlem (begrafningshjälpsförsäkrad medlem) utfästas a t t utgå med visst 
belopp. 

Begrafningshjälpsbeloppet skall vara lika för kassans alla begrafningshjälps-
försäkrade medlemmar eller, där kassan är indelad i klasser, för alla dylika medlem
mar af samma klass. 

Begrafningshjälp må ej af sjukkassa utgifvas i anledning af annans än begraf
ningshjälpsförsäkrad medlems frånfälle. 

17 §. 

Därest enligt sjukkassas stadgar läkarintyg angående inträdessökandes hälsotill
stånd icke fordras, må understöd ej utgå i anledning af sjukdom eller dödsfall, som 
inträffar under de första sextio dagarna efter inträdet. Hvad nn stadgats gälle dock 
icke, om sjukdomen eller dödsfallet orsakats af olycksfall, som inträffat efter inträdet 
i kassan, och äge ej heller tillämpning beträffande medlem, hvilken på grund af sin 
anställning vari t pliktig a t t inträda i kassan. 

Upptages i sjukkassas stadgar bestämmelse, innebärande at t sjukhjälp ej skall 
utgå för sjukdom, som inträffar innan viss tid förflutit från inträdet i kassan, må 
denna tid icke sättas längre än etthundratjugu dagar. Sådan bestämmelse må ej afse 
sjukdom till följd af olycksfall, som inträffat efter inträdet i kassan. 
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18 §. 
Är sjukkassas sjukhjälpstid längre än den enligt denna lag kortaste tillåtna, må 

genom föreskrift i stadgarna bestämmas, att rätten till sjnkhjälp för den öfveskjutande 
tiden skall Tara på visst sätt inskränkt. Dylik föreskrift må dock ej leda till inskränk
ning af den rätt till sjnkhjälp för olycksfall, hvarom stadgas i andra stycket af 15 § 
8 mom. 

I sjukkassas stadgar må beträffande medlem, hvilken i anledning af uppkommen 
sjukdom jämlikt lag eller utfästelse är berättigad att af annan erhålla ersättning eller 
sjukvård, som ej utgör fattigvård, föreskrifvas, att han icke skall äga rätt till sjnk
hjälp för den sjukom eller att han skall vara underkastad viss inskränkning i sin rätt 
därtill. 

Har större sjuklighet eller dödlighet i viss sjukdom yppats inom sjukkassas 
verksamhetsområde, må genom beslut å sammanträde för bestämd tid föreskrifvas, att 
för den sjukdom sjnkhjälp ej skall meddelas eller skall på visst sätt inskränkas, eller 
att på grund af dödsfall i den sjukdom begrafningshjälp ej skall utgå eller skall utgå 
allenast med belopp, som i förhållande till den utfästa begrafningshjälpens storlek blifvit 
i lika mån afkortade. Beslut, som nu nämnts, vare ej giltigt, med mindre det blifvit 
godkändt af tillsynsmyndigheten. 

19 §. 
Skola inom sjnkkassa finnas särskilda klasser med ändamål att meddela till art 

eller omfattning olika sjnkhjälp eller begrafningshjälp till olika belopp, varde i stad
garna för enhvar af de särskilda klasserna npptagna bestämmelser rörande de ämnen, som 
angifvas i 6 § vid 5), 6) och 7). 

I klass, däri sjnkhjälp skall beredas, må sådant understöd icke meddelas, med 
mindre antalet sjnkhjälpsförsäkrade medlemmar i klassen uppgår till tjugufem; dock 
må, äfven efter det antalet dylika medlemmar nedgått under hvad nu nämnts, sjnk
hjälp fortfarande tilldelas dem, som voro sjnkhjälpsförsäkrade i klassen, medan dess 
sjnkhjälpsförsäkrade medlemmar ännu utgjorde minst tjugufem. 

Beträffande klass, i hvilken begrafningshjälp skall beredas, har tillsynsmyn
digheten att på framställning bestämma det minsta för utfästande af sådant understöd 
tillåtna antalet begrafningshjälpsförsäkrade medlemmar i klassen. 

Vidare skall gälla: 
att medlem ej kan utan sitt medgifvande flyttas från en klass till annan; 
att medlem icke må för erhållande af sjnkhjälp tillhöra mer än en af de klas

ser, i hvilka dylikt understöd, enbart eller till en del, meddelas i penningar; 
att medlem icke må för beredande af begrafningshjälp tillhöra mer än en af de 

klasser, i hvilka dylikt understöd meddelas; 
att vid medlems öfvergång från klass med lägre sjnkhjälp i penningar eller lägre 

begrafningshjälp till klass med högre sådan sjnkhjälp eller begrafningshjälp hvad i 
17 § stadgas skall äga motsvarande tillämpning i fråga om rätt till sjnkhjälp i pen
ningar eller begrafningshjälp i den klass, till hvilken öfvergången skett; skolande in
till dess sådan rätt inträdt, sjnkhjälp i penningar och begrafningshjälp utgå med belopp_ 
som meddelas i den klass, från hvilken öfvergången skett. 

Om afgifter och uttaxering samt om räkenskapers förande och fondbildning. 

20 §. 
Mom. 1. De fasta afgifterna må icke göras olika för olika grupper af sjukkas

sans medlemmar i vidare mån än som skäligen föranledes af olikhet medlemmarna 
emellan i afseende å understödsrätt eller sjukdoms- eller dödsfallsrisk eller ock betin
gas af sådan bestämmelse i stadgarna, som angifves i 21 §. De afgifter, som äro af-
sedda för sjukhjälpsverksamheten och förekommande begrafningshjälpsverksamhet, skola 
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vara så afvägda, att de i förening med andra kassans inkomster, hvilka knnna vara 
bestämda för enahanda ändamål som dessa afgifter, må antagas förslå till täckande af 
kassans löpande utgifter för sjukhjälp, begrafningshjälp och förvaltning samt till nödig 
fondbildning. 

Mom. 2. De inkomster, hvilka äro bestämda för sjnkhjälpsverksamheten och be
grafningshjälpsverksamhet må ej i vidare mån än som kan föranledas af stadgarnas bestäm
melser i ämne, som angifves i 6 § vid 11), användas för annat ändamål än nämnda 
verksamhetsgrenar samt afsättning till den i 23 § omförmälda fond. 

Mom. 3. Skall enligt sjnkkassas stadgar uttaxering å medlemmarna knnna äga 
rnm, må sådan beslutas allenast i den händelse, att kassans för dess sjukhjälps- och 
begrafningshjälpsverksamhet bestämda inkomster finnas otillräckliga för ändamål, hvartill 
de skola användas. Genom uttaxering erhållna medel må användas allenast för samma 
ändamål som de inkomster, hvilkas otillräcklighet föraniedt uttaxeringen. 

21 §. 
Skall enligt sjukkassas stadgar inträde i kassan vara medgifvet allenast för per

soner, som innehafva anställning hos viss arbetsgifvare, och har arbetsgifvaren till 
kassan öfverlämnat gåfva eller iklädt sig förpliktelse, hvilken gåfva eller förpliktelse 
är af större betydelse för de fasta afgifternas eller af kassan meddeladt understöds 
storlek, må i stadgarna föreskrifvas, att för medlem, hvilken efter afgång från anställ
ningen kvarstår i kassan, de fasta afgifterna skola höjas med angifvet belopp, skäli-
gen motsvarande den medlemmen tillgodokommande förmån af nämnda gåfva eller för
pliktelse. 

22 §. 

I afseende å förandet af sjukkassas räkenskaper skola särskilda föreskrifter med
delas af tillsynsmyndigheten att gälla jämte dem, som kassan jämlikt förordningen an
gående handelsböcker och handelsräkningar den 4 maj 1855 har att iakttaga. Räken-
skapsafslutning skall ske för kalenderår. 

Räkenskaperna skola föras så, att af desamma framgår, hvilka kassans tillgångar 
utgöra fond. 

23 §. 
Då bokslnt är nppgjordt för sjukkassa, skall hvad af de för kassans sjukhjälps-

och begrafningshjälpsverksamhet bestämda inkomster och genom uttaxering erhållna 
medel ej åtgått för det år, boksintet rörer, afsättas till fond, hvars kapital och afkast-
ning må tagas i anspråk allenast i den mån kassans inkomster ej förslå till täckande 
af utgifterna för nyssnämnda ändamål. 

24 §. 
Finnes sjnkkassas för dess sjukhjälps- eller begrafningshjälpsverksamhet be

stämda tillgångar icke förslå för ändamål, hvartill de skola användas, skall styrelsen 
utan uppskof hos tillsynsmyndigheten göra anmälan om förhållandet med tillkännagif-
vande, hnrnvida i anledning däraf viss åtgärd vidtagits eller kommer att inom angif-
ven tid vidtagas. 

I anledning af dylik anmälan ankomme på tillsynsmyndigheten att efter omstän
digheterna anvisa, hvilka åtgärder böra af kassan vidtagas. 

25 §. 
På ansökan af sjukkassas styrelse äger tillsynsmyndigheten medgifva, att i denna 

lag föreskrifven afsättning till fond må tills vidare upphöra, där tillsynsmyndigheten 
finner sådan afsättning knnna nndvaras ntan äfventyrande af kassans förmåga att full
göra sina förbindelser. Har dylikt medgifvande lämnats, äge tillsynsmyndigheten, när 
helst den därtill finner skäl, återkalla detsamma. 
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26 §. 
Hvad i 20 § 2 och 3 mom. samt 23 § stadgas i fråga om användning af vissa 

sjukkassas tillgångar må icke åberopas mot tredje man, med mindre han insett eller 
bort inse, att stadgandet ägt tillämpning. 

Om styrelse och firmateckning. 

27 §. 

För sjukkassa skall finnas en styrelse, bestående af minst tre ledamöter. 
Styrelsen äge, i enlighet med hvad i denna lag är stadgadt, förvalta sjukkassans 

angelägenheter. 

28 §. 
Styrelsen väljes å sjukkassesammanträde; dock må i stadgarna kunna bestämmas, 

att styrelsen eller ledamot däraf skall på annat sätt utses. 
Styrelseledamot skall vara här i riket bosatt svensk medborgare. 

29 §. 

Ledamot af styrelsen må ej utses för längre tid än fem år. 
Ändå att den tid. för hvilken styrelseledamot blifvit utsedd, ej gått till ända, 

må han skiljas från uppdraget genom beslut af den, som utsett honom. 

30 §. 
Afgår af sjukkassan vald styrelseledamot, innan den tid, för hvilken han blifvit 

vald, gått till ända, och finnes ej suppleant, åligger det öfriga styrelseledamöter att 
ofördröjligen föranstalta om val af ny ledamot. Utan hinder af hvad nu stadgats, må 
dock, där sjukkassans stadgar sådant medgifva, med valet kunnat anstå, till dess den 
tid. för hvilken den afgångne blifvit vald, gått till ända, såframt styrelsen är beslut-
för med kvarstående ledamöter. 

31 §. 
Styrelsen, så ock den eller de särskilda styrelseledamöter, som bemyndigats teckna 

sjukkassans firma, äge att själfva eller genom ombud ej mindre i förhållande till tredje 
man handla å sjukkassans vägnar än äfven inför domstolar och andra myndigheter 
företräda sjukkassan. Inskränkning i den befogenhet, som sålunda tillkommer styrel
sen eller viss styrelseledamot, vare, i den mån ej annat följer af hvad i denna lag stad
gas, utan verkan mot tredje man, med mindre han ägt eller bort äga kännedom om in
skränkningen. Bestämmelse, innefattande sådan inskränkning, må ej registreras. 

32 §. 
I förhållande till sjukkassan vare styrelsen och de styrelseledamöter, som, efter 

ty i 31 § är sagdt, äga företräda kassan, pliktiga att i sin förvaltning af kassans 
angelägenheter ställa sig till efterrättelse de särskilda föreskrifter, som i stadgarna eller 
af sjukkassesammanträde eller, såvidt rörer styrelseledamot, af styrelsen meddelas. 

Styrelsen eller styrelseledamot må dock ej efterkomma sjukkassesammanträdes 
föreskrift, där den finnes strida mot denna lag eller sjukkassans stadgar. 

33 § 
Bemyndigande för styrelseledamot att teckna sjukkassans firma må, där ej annat 

blifvit bestämdt i stadgarna eller af sjukkassesammanträde, meddelas af styrelsen. 
Ej må sådant bemyndigande meddelas af sjnkkassesammanträde, med mindre 

stadgarna innehålla bestämmelse i sådant afscende. 
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34 §. 
Är enligt stadgarna styrelsen beslutför, utan att samtliga ledamöter äro tillstädes, 

må likväl ärende, som ankommer på styrelsen, ej företagas, ntan att, såvidt ske kun
nat, samtliga erhållit tillfälle att deltaga i ärendets behandling: men vare i förhållande 
till tredje man, som är i god tro, sjukkassan i hvarje fall bunden af åtgärd, som af 
beslutfört antal vidtages. 

35 §. 
Såsom styrelsens beslut gälle, där ej annorlunda är bestämdt i stadgarna, den 

mening, om hvilken vid sammanträde de flesta röstande förena sig, men vid lika röste
tal den mening, som biträdes af ordföranden vid sammanträdet. 

Ledamot af styrelsen äge ej deltaga i behandling af fråga rörande aftal mellan 
honom och sjukkassan. Ej heller må han deltaga i behandling af fråga om aftal mel
lan sjukkassan och tredje man, där han i frågan äger ett väsentligt intresse, som kan 
vara stridande mot sjukkassans. Hvad sålunda är stadgadt äge motsvarande tillämp
ning beträffande gåfva från sjukkassans sida, så ock beträffande rättegång eller annan 
talan mot styrelseledamoten eller tredje man. 

36 §. 
I stadgarna må bestämmas, att styrelsen äger bemyndiga annan än styrelseledamot 

att teckna sjukkassans firma; och äge jämväl sjukkassesammanträde tillåta styrelsen 
att meddela sådant bemyndigande. 1 fråga om den, som sålunda erhållt rätt att teckna 
sjukkassans firma, skall tillämpas hvad som enligt 31 och 32 §§ gäller beträffande 
styrelseledamot, som äger teckna firman. 

37 §. 
Vid meddelande af rätt till firmateckning må kunna föreskrifvas, att denna rätt 

får utöfvas endast af flera gemensamt. 

38 §. 
Sker ändring i styrelsens sammansättning eller i fråga om rätten att teckna sjuk

kassans firma, skall styrelsens ordförande därom ofördröjligen göra anmälan för registre
ring. Vid anmälan om ändring i styrelsens sammansättning skall fogas styrkt af-
skrift af protokoll eller annan handling, som bestyrker ändringen. 

39 §. 

Utan sjukkassesammanträdes bemyndigande må den, som äger företräda sjukkassan, 
ej föryttra sjukkassans fasta egendom. 

40 §. 
Skriftlig handling, som utfärdas för sjukkassa, bör undertecknas med kassans 

firma. Vid firmateckning skola de, som teckna firman, äfven underskrifva sina namn. 
Har handlingen ej undertecknats med sjukkassans firma och framgår ej af dess 

innehåll, att den utfärdats å kassans vägnar, vare de, som underskrifvit handlingen, 
ehvad densamma pröfvas vara för kassan bindande eller ej, ansvariga för hvad genom 
handlingen må hafva slutits, en för alla och alla för en, såsom för egen skuld. 

41 §. 
Angående befogenhet för styrelseledamot, så ock för den, som eljest, ensam eller 

gemensamt med annan, berättigats teckna sjnkkassans firma, att för kassan mottaga 
stämning är stadgadt i rättegångsbalken: och skall hvad i sådant afseende gäller äga 
tillämpning jämväl, då annat meddelande skall delgifvas sjukkassan. 

Vill styrelsen kära till sjukkassan, ntlyse styrelsen sjukkassesammanträde för val 
af ombud att i den tvist föra kassans talan. Stämning skall anses delgifven, då den 
blifvit föredragen å sammanträdet. 
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42 §. 
Minst en månad före det sjnkkassesammanträde, där revisorernas berättelse skall 

framläggas, aflämne styrelsen till revisorerna en af styrelsens ledamöter nnderskrifven 
förvaltningsberättelse. 

43 §. 
Styrelseledamöter, som genom att öfverträda denna lag eller sjukkassans stadgar 

eller eljest nppsåtligen eller af vårdslöshet tillskynda sjukkassan skada, svare för ska
dan, en för alla och alla för en. 

Angående styrelseledamöters ansvarighet gent emot tredje man stadgas i 101 §. 

44 §. 
Hvad i denna lag finnes stadgadt om styrelseledamot äge motsvarande tillämp

ning å suppleant i styrelsen. 
Har suppleant utöfvat styrelseledamots befogenhet, vare den omständighet, att 

förutsättningen för hans inträde i styrelsen saknats, utan verkan mot enhvar, som ej 
visas hafva ägt kännedom därom. 

Bestämmelse rörande den förutsättning, under hvilken suppleant äger ntöfva sty
relseledamots befogenhet, må ej registreras. 

Om revision. 

45 §. 
Styrelsens förvaltning och sjukkassans räkenskaper skola granskas af minst tvä 

revisorer. 
Revisorerna väljas å sjnkkassesammanträde; dock må i stadgarna kunna bestäm

mas, att revisorer skola på annat sätt utses. 
Till revisor må ej utses den, som är i sjukkassans eller styrelseledamots tjänst. 
Den tid, för hvilken revisor utses, må ej ntgå före nästa ordinarie sjukkassesam

manträde och ej omfatta längre tid än två år. Revisor må, ändå att den tid, för hvil
ken han blifvit utsedd, ej gått till ända, skiljas från uppdraget genom beslut af den, 
som utsett honom. 

Afgår af sjukkassan vald revisor, innan den tid, för hvilken han blifvit vald, 
gått till ända, och finnes ej suppleant, åligger det styrelsen att ofördröjligen föranstalta 
om val af ny revisor. 

46 §. 
Styrelsen skall bereda revisor tillfälle att när som helst inventera sjukkassans 

alla tillgångar samt granska alla dess böcker, räkenskaper och andra handlingar; och 
må af revisor begärd upplysning angående förvaltningen ej af styrelsen förvägras. 

Vid fullgörande af sitt uppdrag hafva revisorerna att ställa sig till efterrättelse 
de särskilda föreskrifter, som af sjukkassan meddelas och ej afse inskränkning i deras 
i lag stadgade befogenhet eller eljest strida mot lag eller författning eller mot kassans 
stadgar. 

Revisorerna skola å sjnkkassesammanträde afgifva en af dem nnderskrifven be
rättelse öfver granskningen och därvid foga styrelsens förvaltningsberättelse. 

Angående revisorers befogenhet att påfordra utlysande af extra sjukkassesamman
träde stadgas i 50 §. 

47 §. 
Hafva revisorer i sin berättelse eller annan handling, som framlägges å sjukkasse

sammanträde, mot bättre vetande lämnat oriktig uppgift eller nppsåtligen nnderlåtit 
att göra anmärkning mot dylik uppgift i handling, som af dem granskats, eller vid 
fullgörandet af sitt uppdrag visat vårdslöshet, vare de, som låtit sådant komma sig 
till last, sjukkassan ansvariga för all däraf uppkommande skada, en för alla och alla 
för en. 
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Om sjukkassesammanträde. 

48 §. 

Sjukkassemedlems lätt att deltaga i handhafvandet af sjukkassans angelägenheter 
utöfvas å sjnkkassesammanträde; dock må i stadgarna bestämmas, att vissa ärenden, 
som ej enligt denna lag skola handläggas ä sjukkassesammanträde, må i annan ordning 
af göras. 

Ej må någon själf eller genom ombnd eller såsom ombud för annan deltaga i 
behandling af fråga rörande aftal mellan honom och sjukkassan. Ej heller må han 
deltaga i behandling af fråga om aftal mellan sjukkassan och tredje man, där han i 
frågan äger ett väsentligt intresse, som kan vara stridande mot sjukkassans. Hvad 
sålunda stadgats äge motsvarande tillämpning beträffande gåfva från sjukkassans sida, 
så ock beträffande rättegång eller annan talan mot honom eller tredje man. Styrelse
ledamot må ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för hvilken 
han är ansvarig, eller i val af revisor. 

Å sjukkassesammanträde må ärende, som ej i kallelsen till sammanträdet blifvit 
angifvet, ej företagas till afgörande, där det ej enligt stadgarna skall förekomma å 
sammanträdet eller omedelbart föranledes af ärende, som där skall afgöras. 

Öfver beslut, som å sjukkassesammanträde fattas, skall genom styrelsens försorg 
föras protokoll. Senast fyra veckor efter sammanträdet skall protokollet vara till
gängligt för sjukkassemedlemmarna. 

49 §. 
Jämte hvad i 48, 57 och 58 §§ är stadgadt om utöfvande af rösträtt och fattande 

af beslut gälle, där ej annorlunda finnes bestämdt i stadgarna: 
att hvarje medlem äger deltaga i handhafvandet af sjukkassans angelägenheter; 
att hvarje medlem äger en röst; 
att medlem är berättigad att öfverlåta sin rösträtt å annan medlem; 
att ingen må på grund af fullmakt utöfva rösträtt för mer än en medlem; 
att såsom sjukkassans beslut gäller den mening, för hvilken de flesta rösterna 

afgifvas; och 
att vid lika röstetal, val afgöres genom lottning, men i andra frågor den mening 

gäller, som biträdes af ordföranden. 

50 §. 

Styrelsen äge, när den finner lämpligt, kalla sjukkassans medlemmar till extra 
sjukkassesammanträde. 

Revisorerna må, om deras granskning föranleder därtill, skriftligen med angif-
vande af skälet påfordra, att styrelsen skall utlysa extra sjukkassesammanträde att 
hållas sä snart det med iakttagande af föreskrifven kallelsetid kan ske. Har sådan 
påfordran skett, skola revisorerna ofördröj ligen gifva tillsynsmyndigheten underrättelse 
därom. Efterkommer styrelsen ej inom en vecka revisorernas påfordran, äge de själfva 
utlysa sjnkkassesammanträde. Äro ej samtliga revisorer ense om sammanträdets utly
sande, gälle den mening, hvarom de flesta förena sig, eller vid lika röstetal deras me
ning, som anse extra sammanträde ej böra hällas. 

Extra sjukkassesammanträde skall ock af styrelsen utlysas, då det för uppgifvet 
ändamål skriftligen påfordras af minst en tiondel af sjukkassans samtliga medlemmar 
eller det mindre antal, som må vara bestämdt i stadgarna. 

51 §. 

Underlåter styrelsen att i föreskrifven ordning kalla sjukkassans medlemmar till 
ordinarie sjnkkassesammanträde, eller har styrelsen ej senast två veckor efter påfor
dran, hvarom i 50 § sista stycket är sagdt, utlyst sammanträde att hållas så snart 
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det med iakttagande af föreskrifven kallelsetid kan ske, har tillsynsmyndigheten att på 
anmälan af sjukkassemedlem ofördröjligen utlysa sammanträde. 

Tillsynsmyndigheten äge ock, när helst den finner det nödigt, anmoda styrelsen 
att utlysa sjukkassesammanträde. Efterkommer styrelsen ej inom en vecka sädan 
anmodan, må tillsynsmyndigheten själf utlysa sammanträdet. 

52 §. 
A det sjukkassesammanträde, där revisorernas berättelse framlägges, skall frågan 

om beviljande af ansvarsfrihet åt styrelsen för den tid berättelsen omfattar företagas 
till afgörande. 

Frågan om ansvarsfrihets beviljande må knnna uppskjutas till afgörande vid nytt 
sammanträde. 

53 §. 
I sjukkassas stadgar må bestämmas, att sjukkassesammanträdes befogenhet skall 

helt eller delvis utöfvas af därtill utsedda personer. Sammanträde, som af dessa per
soner hålles, vare såsom sjukkassesammanträde ansedt; dock att dylik person ej äger 
öfverlåta sin rösträtt å sammanträde på annan. 

Om talan mot styrelse eller revisorer. 

54 §. 
Varder talan ä styrelsens förvaltning under den tid revisorernas berättelse om

fattar ej anställd inom ett år från det berättelsen framlades å sjukkassesammanträde, 
vare så ansedt, som om ansvarsfrihet blifvit styrelsen beviljad. 

Utan hinder däraf, att ansvarsfrihet beviljats, må sådan talan å förvaltningen, 
som grundas därpå att styrelseledamot begått brottslig handling, kunna af sjnkkassan 
mot honom anställas, där ej ansvarsfriheten uttryckligen förklarats afse äfven den 
handling. 

55 §. 
Talan mot revisorer enligt 47 § må ej anställas, sedan två år förflutit från det 

revisorernas berättelse framlades å sammanträde, utan så är, att talan grundas därpå, 
att brottslig handling blifvit begången. 

56 §. 
Afträdes sjukkassas egendom till konkurs, som börjar inom två år från det revi

sorernas berättelse framlades å sjukkassesammanträde, äge konkursboet att anställa 
klander å förvaltningen för den tid berättelsen afser, ändå att ansvarsfrihet blifvit 
styrelsen beviljad, äfvensom att mot revisorerna anställa sådan talan, som omförmäles 
i 47 §. 

Talan, som ofvan i denna paragraf sägs, skall anhängiggöras inom en månad från 
inställelsedagen eller, där tiden för talans anställande af sjukkassan då ännu ej gått 
till ända, inom utgången af den tid. Försummas det, vare rätt till talan förlorad. 

Om ändring af sjukkassas stadgar och vissa andra fall, då särskild 
röstpluralitet å sjukkassesammanträde erfordras. 

57 §. 
Beslut om stadgeändring, som innebär upptagande af någon förut icke i stadgarna 

angifven grund för medlems uteslutande nr sjnkkassan, vare, där ändringen skall afse 
jämväl dem, som vid frågans afgörande voro medlemmar af kassan, ej giltigt, med 
mindre samtliga medlemmarna förenat sig därom. 

Beslut om sådan ändring af stadgarna, att medlem tillkommande rätt till medel, 
hvilka på grnnd af medgifvande enligt 25 § ej skola afsättas till fond, eller till behållna 
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tillgångar vid sjukkassans upplösning inskränkes, äge ej giltighet, med mindre beslutet 
fattats å två på hvarandra följande sjukkassesammanträden, däraf minst ett ordinarie, 
och å det sammanträde, som sist hålles, biträdts af samtliga röstande. 

Beslut om annan ändring af stadgarna än förut i denna § angifvits vare ej gil
tigt, med mindre samtliga medlemmarna förenat sig därom eller beslutet fattats å två 
på hvarandra följande sjnkkassesammanträden, däraf minst ett ordinarie, och ä det sam
manträde, som sist hålles, biträdts af minst två tredjedelar af de röstande. Innefattar 
beslutet nedsättning af förekommande begrafningshjälps belopp, vare, där nedsättningen 
skall afse jämväl dem, åt hvilka vid frågans afgörande begrafningshjälp redan var nt-
fäst. och de ej alla därtill samtyckt, för beslutets giltighet ytterligare erforderligt, att 
beslutet afser nedsättning af all utfäst begrafningshjälp i lika mån efter beloppens 
storlek samt att tillsynsmyndigheten pröfvat nedsättningen nödig för bevarande af kas
sans förmåga att fullgöra sina förbindelser. 

Är för giltighet af beslut, hvarom ofvan är sagdt, något ytterligare villkor be-
stämdt i stadgarna, lände ock det till efterrättelse. 

58 §. 
I fråga om giltighet af beslut om sjukkassas trädande i likvidation i andra fall 

än i 62 och 79 §§ sägs eller om sjukkassas anslutning till fortsättningskassa vare lag, 
som i 57 § tredje och fjärde styckena sägs. 

Beslut, att sjukkassas anslutning till fortsättningskassa skall upphöra, vare ej 
giltigt, med mindre det biträdts af samtliga de röstande, hvilka till följd af anslutnin
gens upphörande skulle förlora rätt till sjukhjälp från fortsättningskassan. 

59 §. 
Beslut om ändring af sjukkassas stadgar skall af styrelsens ordförande ofördröj-

ligen anmälas för registrering och må ej gå i verkställighet, innan registrering skett. 
Vid anmälan skall fogas, i två exemplar, af notarius publicus eller med styrelseleda
möternas egenhändiga, bevittnade namnunderskrifter styrkt afskrift af protokoll, som 
förts i ärendet. 

Beslut om sådan ändring af sjukkassas stadgar, att medlems förpliktelse att erlägga 
bidrag till kassan ökas, må ej tillämpas mot medlem, som icke biträdt beslutet och 
som anmäler sig till utträde ur kassan inom fyra veckor från det beslutet fattades. 

Beslut om stadgeändring, som innebär inskränkning af sjukkassans skyldighet att 
meddela sjukhjälp, äge icke tillämpning i fråga om sjukhjälp för sjukdom, på grund 
af hvilken rätt till erhållande af sådant understöd redan inträdt. 

Om klander af sjukkassas beslut. 

60 §. 
Menar styrelsen eller ledamot däraf eller sjnkkassemedlem, att sjukkassas beslut 

icke tillkommit i behörig ordning eller eljest strider mot denna lag eller sjukkassans 
stadgar, äge därå tala genom stämning å sjukkassan inom tre månader från beslutets 
dag. Försummas det, vare rätt till klandertalan mot beslutet förlorad. 

Vill styrelsen anhängiggöra klandertalan, vare lag som i 41 § andra stycket sägs: 
dock skall styrelsens rätt till talan anses bevarad, om det där omförmälda sjukkasse
sammanträde blifvit inom ofvan i denna § stadgad tid utlyst att hållas så snart det 
med iakttagande af föreskrifven kallelsctid kan ske. 

Har klandertalan anhängiggjorts, äge domstolen, när skäl därtill förekommer, att, 
innan slutligt ntsiag i målet meddelas, förordna, att klandrade beslutet ej må verkställas. 
Om förordnandet skall, där klandrade beslutet är af beskaffenhet att det bör registreras, 
nnderrättelse ofördröjligen genom rättens eller domarens försorg afsändas för registrering. 

Domstols utslag, hvarigenom sjukkassas beslut upphäfts eller ändrats, gälle jäm
väl för de medlemmar, som ej instämt klandertalan. 
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Om likvidation och upplösning. 

61 §. 
Saknar sjukkassa till registret anmäld behörig styrelse, vare medlem af kassan 

eller borgenär, så ock enhvar annan, hvars rätt kan vara beroende däraf, att nägon 
finnes, som äger företräda kassan, äfvensom tillsynsmyndigheten berättigad att hos 
rätten eller domaren göra ansökning att sjukkassan må förklaras skyldig att träda i 
likvidation. Kungörelse om ansökningen med uppgift om tiden, när densamma kom
mer att pröfvas af rätten, skall af rätten eller domaren utfärdas och minst tre måna
der före nämnda tid införas i allmänna tidningarna, så ock i tidning inom orten. Sät
ten eller domaren äge ock, där så äskas, förordna en eller flera sysslomän att emeller
tid taga sjukkassans egendom under Tård och bevaka dess angelägenheter. Styrkes på 
utsatta tiden, att anmärkta förhållandet fortfar, förklare rätten, att kassan skall träda 
i likvidation, och förordne en eller flera likvidatorer att verkställa densamma. 

Om förordnande af syssloman skall underrättelse ofördröjligen genom rättens eller 
domarens försorg afsändas för registrering. 

62 §. 
Sjukkassa skall ock träda i likvidation, 

1) då medlemsantalet, där det vid registreringen ntgjorde etthundra eller mera, 
nedgått under etthundra och tillsynsmyndigheten enligt meddeladt beslut funnit det 
icke kunna medgifvas sjukkassan att med mindre medlemsantal än etthundra fortsätta 
sin verksamhet samt sistnämnda tal icke åter uppnåtts inom tre månader; 

2) då medlemsantalet, där tillsynsmyndigheten funnit skäligt lämna sådant med-
gifvande, som nyss angifvits, eller kassan registrerats med mindre antal medlemmar 
än etthundra, nedgått under tjugufem och detta tal ej åter uppnåtts inom tre månader; 

3) då förhållande inträffat, på grund hvaraf enligt bestämmelse i stadgarna kas
san skall upphöra med sin verksamhet. 

63 §. 
Har sjukkassa beslutat att träda i likvidation, eller skall eljest, af anledning som 

i 62 § sägs, likvidation verkställas, varde å sjukkassesammanträde en eller flera likvi
datorer valda att verkställa likvidationen. 

I stadgarna må bestämmas, att en eller flera likvidatorer skola på annat sätt 
utses att jämte de å sjukkassesammanträde valda deltaga i likvidationen. 

64 §. 
Utser sjukkassan ej likvidatorer, ehuru sådant förhållande inträffat, som jämlikt 

bestämmelserna i 68 § vid 1) och 2) påkallar likvidation, svare de, som med vetskap 
om förhållandet deltaga i beslut om fortsättande af kassans verksamhet eller handla 
å dess vägnar, för uppkommande förbindelser, en för alla och alla för en, såsom för 
egen skuld. 

65 §. 
Har sådant förhållande inträffat, som jämlikt bestämmelse i 62 § påkallar likvi

dation, och varder ej inom en månad därefter till registret, enligt hvad nedan sägs, 
anmäldt, att sjukkassan trädt i likvidation, förklare rätten, på ansökan af medlem eller 
styrelseledamot eller tillsynsmyndigheten och efter kassans hörande, att kassan skall 
träda i likvidation; och förelägge rätten kassan att inom viss tid, ej understigande en 
månad, utse en eller flera likvidatorer, vid äfventyr att förordnande i sådant hänseende 
eljest meddelas af rätten. 

66 §. 
Finnes sjukkassa, som enligt anmälan till registret trädt i likvidation, sedermera 

sakna till registret anmälda, behöriga likvidatorer, vare medlem eller borgenär, så ock 
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enhvar annan, hvars rätt kan vara beroende däraf, att någon finnes, som äger företräda 
kassan, äfvensom tillsynsmyndigheten berättigad att hos rätten eller domaren göra an
sökning om utseende af likvidatorer; och skall i öfrigt hvad i 61 § är stadgadt i till
lämpliga delar lända till efterrättelse. 

67 §. 
Likvidator skall Tara här i riket bosatt svensk medborgare. 
Uppdraget att vara likvidator anses gälla, intill dess likvidationen blifvit afslu-

tad, men må när som helst återkallas af den, som meddelat nppdraget. 
Afgår å sjnkkassesammanträde vald likvidator, innan han fullgjort sitt uppdrag, 

och finnes ej suppleant, åligger det öfriga likvidatorer att ofördröjligen föranstalta om 
val af ny likvidator. 

68 §. 

Likvidatorerna skola ofördröjligen för registrering anmäla, att sjukkassan trädt 
i likvidation. Därvid skola uppgifvas 

dels likvidatorernas samt, där suppleanter utsetts, deras fullständiga namn äfven
som nationalitet och hemvist, 

dels ock, där befogenhet att teckna kassans firma ej skall utöfvas allenast af 
likvidatorerna gemensamt, hvilken eller hvilka, hvar för sig eller gemensamt, sådan 
befogenhet tillkommer. 

Skall annan än likvidator eller suppleant äga nämnda befogenhet, varde uppgift 
lämnad jämväl å hans fallständiga namn och hemvist. 

Afgår likvidator eller suppleant eller utses ny sådan eller sker ändring i fråga 
om rätten att teckna kassans firma, skall ock därom anmälan för registrering ofördröj
ligen göras af likvidatorerna. 

Vid anmälan, att likvidator eller suppleant ntsetts, skall fogas styrkt afskrift af 
protokoll eller annan handling, som bestyrker anmälans riktighet. 

69 §. 

Då likvidatorer utsetts, göre styrelsen ofördröjligen redo för sin förvaltning under 
den tid, för hvilken densamma ej förut blifvit granskad. 

Styrelsens redovisning skall af likvidatorerna ofördröjligen öfverlämnas till revi
sorerna, som hafva att granska densamma och däröfver inom fyra veckor afgifva skrift
lig berättelse. Eedovisningen jämte revisorernas berättelse framlägges af likvidatorerna, 
så snart ske kan, å sjukkassesammanträde; och skall å det sammanträde till behand
ling företagas frågan om beviljande af ansvarsfrihet åt styrelsen för den tid redovis
ningen omfattar. Om behandling af denna fråga samt om rätt att tala å styrelsens 
förvaltning äge hvad i 52, 54 och 56 §§ finnes stadgadt motsvarande tillämpning. 

70 §. 

Likvidatorerna åligger att ofördröjligen söka årsstämning å sjukkassans okända 
borgenärer samt att förteckna dess tillgångar och skulder. 

I den mån sådant erfordras för likvidationens verkställande och så snart det utan 
uppenbar skada kan ske, skall sjukkassans egendom förvandlas i penningar. 

71 §. 
Likvidatorerna äge ej utan särskildt, af sjukkassan erhållet bemyndigande afyttra 

dess fasta egendom annorledes än genom försäljning å offentlig auktion. Hafva likvi
datorerna förordnats enligt 93 §, må ej heller lös egendom utan sjukkassans särskilda 
bemyndigande af dem försäljas på annat sätt än nu är sagdt; och må, innan beslutet 
om förordnandet vunnit laga kraft, likvidatorerna ej utan sjukkassans samtycke vid
taga några likvidationsåtgärder utan allenast taga sjukkassans egendom under vård och 
bevaka dess angelägenheter. 

42—100080. 
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I öfrigt ska)] om likvidatorers befogenhet att företräda sjukkassa och om deras 
rättigheter, så ock om deras skyldigheter gälla i tillämpliga delar hvad angående sty
relse eller styrelseledamot i denna lag är stadgadt; dock att hvad i 32 § är stadgadt 
ej skall äga tillämpning å Iikvidatorer, som förordnats enligt 93 §. 

72 §. 
Skriftlig handling, som utfärdas för sjukkassa i likvidation, bör undertecknas 

med kassans firma med tillägg af orden >i likvidations Tid firmateckning skola de, 
som teckna firman, äfven underskrifva sina namn. 

Har under handlingen ej sjukkassans firma tecknats på sätt härofvan är sagdt 
och framgår ej af handlingens innehåll såväl att den utfärdats å sjukkassans vägnar 
som ock att sjukkassan är i likvidation, vare de, som underskrifvit handlingen, ehvad 
densamma pröfvas vara för sjukkassan bindande eller ej, ansvariga för hvad genom 
handlingen må hafva slutits, en för alla och alla för en, såsom för egen skuld. 

73 §. 
Sedan den i årsstämningen utsatta inställelsedag är förbi och all veterlig gäld 

blifvit betald, skall stadgarnas bestämmelse angående förfarandet med sjukkassans be
hållna tillgångar vid dess upplösning gå i verkställighet. Är någon del af gälden tvis-
tig eller icke förfallen och kan förty eller af annan orsak betalning ej ske, skola till 
samma gälds betalning erforderliga medel innehållas och beträffande återstoden verk
ställighet, som nyss nämnts, äga rum. 

Ej må annorledes än nu är sagdt ifrågavarande bestämmelse i stadgarna gå i 
verkställighet. Sker det eller befinnas innehållna medel ej lämna tillgång till gälds 
betalning, vare i händelse af sjukkassans oförmåga att fullgöra sina förbindelser den, 
som något uppburit, skyldig att återbära hvad han bekommit. 

74 §. 
Sedan likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag, skola de, så snart ske kan, å sjuk

kassesammanträde framlägga redovisning för sin förvaltning. 

75 §. 
Atnöjes medlem ej med likvidatorernas redovisning, skall han genom stämning 

anhängiggöra sin talan hos domstol inom ett år från den dag, då redovisningen fram
lades å sjukkassesammanträde. Försummas det, hafve han förlorat sin talan. 

76 §. 
Då likvidatorerna å sjnkkassesammanträde framlagt redovisning för sin förvalt

ning, anses sjukkassan upplöst; och skola likvidatorerna ofördröjligen därom göra anmä
lan för registrering. 

Vid anmälan skall fogas bestyrkt afskrift af protokoll, som förts i ärendet, äfven-
som bevis om dagen för årsstämningens utfärdande. 

77 §. 
Så snart beslut, att sjukkassa skall träda i likvidation, blifvit slutligen gällande, 

upphör såväl skyldigheten att till kassan erlägga afgift eller uttaxeradt belopp som 
ock rätten att af kassan erhålla understöd, ntom beträifande afgift, uttaxeradt belopp 
eller understöd, som förfallit till betalning, innan beslutet blef slutligen gällande. 

78 §. 
Afträdes sjukkassas egendom till konkurs, skall underrättelse om den offentliga 

stämningen samtidigt med kungörelsen därom genom rättens eller domarens försorg af-
sändas för registrering. 

Var ej sjukkassan jämlikt slutligen gällande beslut i likvidation, då dess egen
dom afträddes till konkurs, upphör med den offentliga stämningens utfärdande för tiden, 
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intilldess konkursen afslutats eller, där konkursen lämnat öfverskott, beslut enligt 
79 § om verksamhetens fortsättande ma hafva fattats, såväl skyldigheten att till kassan 
erlägga afgift eller uttaxeradt belopp som ock rätten att af kassan erhålla understöd, 
utom beträffande afgift, uttaxeradt belopp eller understöd, som förfallit till betalning, 
innan den offentliga stämningen utfärdades. 

Under konkursen företrädes kassan såsom konkursgäldenär af styrelsen eller, där 
vid konkursens början sysslomän enligt 61 § eller likvidatorer varit ntsedda, af dessa. 
Under konkursens fortgång må dock i behörig ordning kunna utses styrelse i stället 
för sysslomän, som förordnats enligt sistnämnda §, äfvensom utses nya styrelseleda
möter eller nya likvidatorer. 

79 §. 
Finnes efter konkursens afslntande ej öfverskott, anses kassan upplöst, då kon

kursen afslutats. Det åligger den, som under konkursen sist företrädt kassan såsom 
konkursgäldenär, att om kassans sålunda skedda npplösning ofördröjligen göra anmälan 
till registret. 

Var sjukkassan ej i likvidation, då dess egendom afträddes till konkurs, och fin
nes efter konkursens afslntande öfverskott, skall å sjukkassesammanträde, hvilket bör 
ofördröjligen utlysas af styrelsen, beslutas, huruvida kassan skall fortsätta sin verk
samhet eller träda i likvidation. 

Om registrering och om tillsyn i sjukkassor. 

80 §. 
I denna lag föreskrifven registrering och tillsyn å sjukkassor handhafves af en 

för hela riket gemensam tillsynsmyndighet. 

81 §. 
Hos tillsynsmyndigheten skall föras sjukkasseregister för inskrifning af de upp

gifter, hvilka enligt denna lag skola anmälas för registrering eller hvilkaa intagande 
i registret eljest är eller varder föreskrifvet. 

82 §. 
Anmälan till registret skall göras skriftligen. Aflämnas anmälan genom ombud 

eller insändes den med posten, skall underskriften vara styrkt af vittnen. 
Då sjukkassas registrering sökes, skall hvarje styrelseledamot och suppleant, så 

ock i öfrigt enhvar, som, ensam eller gemensamt med annan, är berättigad att teckna 
sjukkassans firma, på samma gång egenhändigt inskrifva Bin namnteckning i registret 
eller i särskildt bihang till detta, såframt ej namnteckningen förefinnes å anmälnings
skriften och blifvit af vittnen styrkt. På enahanda sätt skall förfaras, då anmälan 
sedermera sker därom, att styrelseledamot eller suppleant blifvit utsedd eller att eljest 
någon, ensam eller gemensamt med annan, blifvit berättigad att teckna firman. 

83 §. 
Hafva icke vid anmälan för registrering iakttagits de föreskrifter, som finnas för 

hvarje särskildt fall meddelade, eller finnes medlemsantalet icke tillräckligt för regi
strerings beviljande eller stadgarnas föreskrifter om, huru medel, som icke äro erfor
derliga för löpande utgifter, skola göras fruktbärande och säkerhetshandlingar förvaras, 
ej vara betryggande, eller pröfvas sjukkassas stadgar eller beslut, som anmäles för 
registrering, icke hafva tillkommit i föreskrifven ordning eller ej stå i överensstäm
melse med föreskrifterna i denna lag eller eljest strida mot lag eller författning, skall 
registrering vägras. 
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84 §. 
Beviljas sjukkassas registrering, Iåte tillsyningsmyndigheten i sjukkasseregistret 

införa: 
1) dagen for stadgarnas antagande; 
2) kassans firma: 
3) den ort, där styrelsen har sitt säte; 
4) hvarje styrelseledamots och suppleants samt, där eljest någon, ensam eller 

gemensamt med annan, är berättigad att teckna sjukkassans firma, dennes fullständiga 
namn och hemvist; 

5) där befogenhet att teckna firman ej skall ntöfvas allenast af styrelsen, hvil-
ken eller hvilka, hvar för sig eller gemensamt, sådan befogenhet tillkommer; 

6) huruvida uttaxering å medlemmarna skall kunna äga rum; 
7) det sätt, hvarpå kallelse till sjukkassesammanträde skall ske och andra med

delanden bringas till medlemmarnas kännedom, äfvensom den tid före sammanträde, då 
föreskrifna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna. 

Det ena exemplaret af stadgarna skall förses med bevis om registreringen och 
återställas till sökanden. 

85 §. 
Anmäles ändring i förhållande, hvarom inskrifning i registret skett, skall den 

ändring, där registrering beviljas, anmärkas i registret. 
Registreras ändring i sjukkassas stadgar, skall ena exemplaret af det protokoll, 

som innehåller beslutet om ändringen, till sökanden återställas, försedt med bevis om 
registreringen. 

Sker ändring i sjnkkassas firma, skall ny fullständig inskrifning i registret göras. 

86 §. 
En samling af hvad i sjukkasseregistret införes med undantag af underrättelse 

om konkurs, hvarom förmäles i 78 §, skall genom det allmännas försorg efter hand 
befordras till trycket och förses med register för hvarje år. 

I den mån nämnda samling tryckes, skall den öfversändas till hvarje domstol och 
öfverexekutor. 

Anmälningsskrifter med därvid fogade handlingar skola, särskildt för hvarje sjuk
kassa, förvaras såsom bilagor till sjukkasseregistret. 

87 §. 

Företer sjnkkassas registrerade firma likhet med en i förenings-, sjukkasse- eller 
försäkringsregister tidigare införd firma, och lider därigenom Innehafvaren af sistnämnda 
firma förfång, äge domstol på talan af denne förbjuda sjukkassan att efter viss tid 
begagna förstnämnda firma äfvensom ålägga sjukkassan det skadestånd, som pröfvas 
skäligt. 

Menar någon eljest, att en i sjnkkasseregister verkställd inskrifning länder honom 
till förfång, må talan om registreringens upphäfvande samt om skadestånd föras vid 
domstol. 

88 §. 

Har genom laga kraft ägande dom blifvit förklaradt, att en i sjnkkasseregister 
gjord inskrifning ej bort ske, eller att beslut, som registrerats, är ogiltigt, eller att 
eljest visst förhållande, hvarom inskrifning skett, ej föreligger, skall på begäran af 
någondera parten anteckning därom göras i registret. 

Varder, sedan i sjukkasseregistret gjorts anteckning om sjukkassas konkurs, af 
öfverrätt förklaradt, att offentlig stämning ej bort utfärdas, skall anteckningen på där
om gjord ansökning afföras nr registret. 
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89 §. 
Mot den, som inhämtat kännedom om hvad registret beträffande visst förhallande 

innehåller a den tid, hvarom fråga är, kan ändring i samma förhållande icke med laga 
verkan åberopas, med mindre han visas hafva ägt vetskap om ändringen. 

90 §. 
Företer den, som inför domstol, Körningens befallningshafvande eller öfverexekutor 

företräder sjukkassa, bevis, hvaraf framgår, att han den dag, beviset utfärdades, enligt 
sjukkasseregistret var behörig att företräda sjukkassan, och är det bevis ej äldre än 
ett år, åligger det myndigheten att ur den i 86 § omförmälda tryckta samling inhämta 
upplysning, huruvida förändring beträffande behörigheten ägt rum. Hvad i sådant af-
seende nyssnämnda samling i den mån den kommit myndigheten tillhanda utvisar skall 
för myndigheten äga vitsord, där ej annat förhållande visas vara för handen. 

91 §. 
Det åligger sjukkassas styrelse att för hvarje räkenskapsår inom två månader 

från det revisorernas berättelse framlades å sjukkassesammanträde till tillsynsmyndig
heten ingifva: 

1) styrelsens och revisorernas berättelser samt styrkt afskrift af protokoll, upp
tagande de å sjukkassesammanträde i anledning af nämnda handlingar fattade beslut; 

2) en i enlighet med fastställdt formulär upprättad och af styrelsen underskrif-
ven statistisk redogörelse rörande kassan och dess verksamhet under året. 

Finner tillsynsmyndigheten nödigt att infordra ytterligare upplysningar, skola 
sådana ofördröjligen lämnas af styrelsen. 

Sjukkassas styrelse vare pliktig ej mindre att när som helst bereda tillsynsmyn
digheten eller dess ombud tillfälle att inventera kassans medel samt att granska kas
sans räkenskaper och öfriga handlingar än äfven att lämna dem tillträde till sjuk
kassesammanträde. 

92 §. 

Nedgår antalet medlemmar af sjukkassa under etthundra eller, där kassan regi
strerats med mindre antal medlemmar, under tjugufem, åligger det styrelsen att oför
dröjligen därom göra anmälan hos tillsynsmyndigheten. I anledning af anmälan, som 
afser förstnämnda fall, har tillsynsmyndigheten att, så snart ske kan, meddela beslut, 
huruvida det må vara sjukkassan medgifvet att med mindre medlemsantal än etthundra 
fortsätta sin verksamhet. Har sådant medgifvande lämnats och nedgår sedermera med
lemsantalet under tjugufem, skall anmälan därom af styrelsen ofördröjligen göras hos 
tillsynsmyndigheten. 

Har i klassindelad sjukkassa antalet medlemmar af en klass nedgått under hvad, 
på sätt i 19 § sägs, är för meddelande af sj ak hjälp eller ntfästande af begravnings
hjälp från klassen bestämdt, åligger det likaledes styrelsen att om förhållandet oför
dröjligen göra anmälan hos tillsynsmyndigheten. 

93 §. 
Det tillkommer tillsynsmyndigheten att öfvervaka, att sjukkassas verksamhet 

står i öfverensstämmelse med denna lag och kassans stadgar äfvensom i öfrigt utöfvas 
på ändamålsenligt sätt; och har tillsynsmyndigheten jämväl att ej mindre i fråga om 
sjukkassas bildande och affattande af dess stadgar än äfven beträffande det lämpliga 
inrättandet af dess verksamhet tillhandagå med råd och npplysningar. 

Finner tillsynsmyndigheten, att afvikelse från denna lag eller kassans stadgar 
förekommer eller att eljest anledning till anmärkning mot kassans verksamhet före
ligger, äger tillsynsmyndigheten meddela kassan anvisning att vidtaga den åtgärd eller 
förändring af kassans verksamhet, som prof vas erforderlig; och må tillsynsmyndigheten 
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jämväl i anvisningen bestämma viss tid, inom hvilken anvisad åtgärd skall hafva 
vidtagits. 

Har anvisning enligt denna § eller 24 § meddelats af tillsynsmyndigheten och 
finnes sjakkassan icke tillbörligen ställa sig anvisningen till efterrättelse, äger till
synsmyndigheten hos rätten eller domaren göra ansökning om åläggande för kassan 
att träda i likvidation. Har sådan ansökning gjorts, skall rörande kungörelse om ansök
ningen och förordnande af sysslomän samt angående underrättelse om sådant förord
nande för registrering gälla hvad i 61 § är föreskrifvet. Styrker ej kassan å den utsatta 
tiden, att meddelad anvisning behörigen efterkommits, förklare rätten, att kassan skall 
träda i likvidation, och förordne en eller flera likvidatorer att verkställa densamma. 

94 §. 
Om tillsynsmyndighetens beslut i ärende, som icke afser registrering, så ock om 

beslut, hvarigenom registrering vägrats, skall skriftlig underrättelse ofördröjligen öfver-
lämnas eller med allmänna posten försändas till någon, hvilken äger företräda sjuk
kassan. Innefattar beslutet afgörande af tvist, hvarom i 14 § sägs, eller anvisning en
ligt 24 eller 93 §§, eller har genom beslutet af sjukkassa gjord ansökning afslagits, 
eller med stöd af 25 § lämnadt medgifvande återkallats eller registrering af anmäldt 
förhållande vägrats, skola i underrättelsen om beslutet skälen därför angifvas. 

Är sjukkassa eller annan, som enligt denna lag i ärende angående kassan gjort 
framställning hos tillsynsmyndigheten, missnöjd med tillsynsmyndighetens beslut, må, 
vid talans förlust, besvär öfver beslutet hos Konungen anföras, där kassans styrelse 
har sitt säte å ort inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands eller Västernorrlands län, 
före klockan tolf å fyrtiofemte dagen och, där styrelsen har sitt säte å ort inom annan 
del af riket, före klockan tolf å trettionde dagen från beslutets dag. 

95 §. 
Närmare föreskrifter om tillsynsmyndighetens organisation samt om sjukkassere

gistrets förande och tillsynsmyndighetens verksamhet i öfrigt äfvehsom angående tid 
och sätt för utgifvande af den i 86 § omförmälda samling och dess öfversändande till 
vissa myndigheter meddelas af Konungen. 

96 §. 
I enlighet med bestämmelser, som Konungen meddelar, skall utses en sjukkasse

nämnd, bestående af medlemmar af sjukkassor eller ledamöter af deras eller fortsätt
ningskassors styrelser, hvilken nämnd äger att årligen sammanträda inför tillsynsmyn
digheten för samråd med denna myndighet i sjukkasse väsendet rörande angelägenheter. 

Straffbestämmelser. 

97 §. 
Med böter från och med tjugufem till och med ettusen kronor straffes 
1) styrelseledamot eller annan, som vid anmälan för registrering mot bättre ve

tande meddelar oriktig uppgift; 
2) styrelseledamot eller likvidator, där han mot bättre vetande i handling, som 

framlägges å sjukkassesammanträde, rörande sjukkassans angelägenheter meddelar orik
tig uppgift; 

3) styrelseledamot, hvilken använder någon sjukkassans tillgång för ändamål, 
som, efter hvad han inser, är ett annat än det, för hvilket samma tillgång är afsedd; 

4) revisor, där han i berättelse eller annan handling, som framlägges å sjukkasse
sammanträde, mot bättre vetande lämnar oriktig uppgift rörande sjukkassans angelä
genheter eller uppsåtligen underlåter att göra anmärkning mot dylik uppgift i handling, 
som af honom granskats. 
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Ej må straff, som ofvan är stadgadt, ådömas, där förseelsen enligt allmänna straff
lagen bör beläggas med strängare straff. 

98 §. 
Åsidosattes föreskrift, som är meddelad i 24 § första stycket, 38 §, 46 § första 

stycket, 48 § sista stycket, 59 § första stycket, 79 § första stycket eller 91 § eller 
försummas anmälan, som är föreskrifven i 92 §, straffes den försumlige med böter från 
och med fem till och med trehundra kronor. 

Samma lag vare om likvidator, som ej fullgör hvad honom enligt 68 §, 69 § an
dra stycket eller 76 § åligger. 

Förseelse mot 46 § första stycket, 48 § sista stycket eller 69 § andra stycket må 
åtalas allenast af målsägande; och skall härvid såsom målsägande anses såväl sjuk
kassan som hvarje medlem däraf. 

99 §. 
Böter, som ådömas enligt denna lag, tillfalla kronan. Saknas tillgång till bö

ternas falla gäldande, skall förvandling ske enligt allmänna strafflagen. 

Särskilda bestämmelser. 

100 §. 
Rätt till understöd från sjukkassa kan icke öfverlåtas och må förty ej tagas i 

mät för gäld. 
101 §. 

Sjukkassemedlemmar, som genom att öfverträda denna lag eller kassans stadgar 
tillskynda kassan skada, svare för skadan, en för alla och alla för en. 

Öfverträda styrelseledamöter, likvidatorer eller medlemmar denna lag eller kassans 
stadgar och tillskyndas tredje man därigenom skada, vare de, som låtit sådant komma 
sig till last, ansvariga för skadan, en för alla och alla för en. 

102 §. 
Sjukkassa vare uti de mål, för hvilka ej annorlunda genom lag Btadgas, lydande 

under allmän underrätt i den ort, där styrelsen enligt stadgarna har sitt säte. 

103 §. 
Försummelse att enligt bestämmelse i denna lag göra anmälan för registrering 

skall åtalas vid allmän underrätt i den ort, där sjukkassans styrelse enligt stadgarna 
har sitt säte. 

104 §. 
Innehålla sjnkkassas stadgar förbehåll, att tvister mellan kassan och styrelsen 

eller ledamot däraf eller medlem af kassan skola hänskjutas till afgörande af en eller 
flera skiljemän, äge det förbehåll samma verkan, som tillkommer skiljeaftal; och gälle 
om påkallande af förbehållets tillämpning hvad om stämning i 41 § finnes stadgadt 

2 kap. Om oregistrerade sjukkassor. 
105 §. 

Sjukkassa, hvilken ej blifvit registrerad enligt denna lag, kan ej förvärfva fast 
egendom, ej heller inför domstol eller annan myndighet göra fordran eller annan rät
tighet gällande. 

106 §. 
Handla ledamöter af styrelsen för sjukkassa, som icke blifvit registrerad enligt 

denna lag, eller medlemmar af kassan eller andra å kassans vägnar, svare de, som i 
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åtgärden eller beslut därom deltagit, för uppkommande förbindelser såsom för annan 
sin gäld, en för alla och alla för en. 

3 kap. Om fortsättningskassor. 
107 §. 

Medlemskap i fortaättningskassa kan, där icke kassans stadgar bestämma annor
lunda, förvärfvas såväl af sjnkhjälpsförsäkrade medlemmar af sjukkassa, som anslutit 
sig till fortsättningskassan, som äfven af sjnkhjälpsförsäkrade medlemmar af annan 
sjukkassa. 

Sjukkassa, som är ansluten till fortsättningskassa, är på grund däraf pliktig att 
utöfva nödig sjukkontroll och uppbära medlemsbidrag för fortsättningskassans räkning 
äfvensom att i öfrigt på sätt, som i fortsättningskassans stadgar må vara föreskrifvet, 
tillhandagå fortsättningskassau vid åtgärder i dess förvaltning. 

Ej vare sjukkassa förment att samtidigt vara ansluten till mer än en fortsätt
ningskassa. 

108 §. 
Fortsättningskassa må ej registreras, med mindre dess medlemsantal uppgår till 

femhundra. Därest särskilda omständigheter därtill föranleda, kan registrering beviljas 
jämväl fortsättningskassa med lägre antal medlemmar än nyss nämnts, dock ej under 
två hundra. 

109 §. 
Sjukkassa må oj åtaga sig att ansvara för gäldandet af bidrag, som skola erläg

gas till fortsättningskassan af de sjukkassans medlemmar, hvilka äro medlemmar af 
fortsättningskassan. 

Af anBlutning till fortsättningskassa föranledda kostnader för sjukkassa skola anses 
såsom förvaltningskostnader. 

110 §. 
Firma, som fortsättningskassa antager, skall utmärka, att kassan är fortsätt

ningskassa. 

111 §. 
Fortsättningskassa må ej meddela sjnkhjälp åt annan än medlem. 
Fortsättningskassa är pliktig att bereda enhvar medlem sjnkhjälp för den tid, 

som erfordras, för att han skall äga att för hvarje tidsperiod af tolf månader bekomma 
sjnkhjälp från sjukkassa, som han tillhör, och fortsättningskassan för tillhopa etthun
draåttio dagar. Dock må i stadgarna bestämmas, att, där en sjukdom ensam eller i 
förening med annan, som inträffat medan i följd af den förra väsentlig nedsättning af 
arbetsförmågan ännu förefanns, redan föranledt meddelande af sjnkhjälp från sjukkassa 
och fortsättningskassan för tid, ej understigande etthundraåttio dagar, ytterligare sjnk
hjälp från fortsättningskassan ej skall utgå för nämnda sjukdomar. 

112 §. 
Särskild klass inom fortsättningskassa må icke meddela sjnkhjälp, med mindre 

antalet medlemmar i klassen uppgår till etthundra; dock må, äfven efter det medlems
antalet nedgått under hvad na nämnts, sjnkhjälp fortfarande tilldelas dem, som voro 
medlemmar i klassen, medan dess medlemsantal ännn utgjorde minst etthundra. 

113 §. 
Nedgår antalet medlemmar i fortsättningskassan under femhundra eller, om kas

san registrerats med mindre antal medlemmar, under tvåhundra, eller nedgår medlems-



DEN NYA SJUKKASSELAGSTIFTNINGEN. 569 

antalet i klass inom fortsättningskassa under etthundra, åligger det styrelsen att oför-
dröjligen om förhållandet göra anmälan hos tillsynsmyndigheten. I anledning af an
mälan, som afser förstnämnda fall, har tillsynsmyndigheten att, så snart ske kan, med
dela besiat, haravida det må vara fortsättningskassan medgifvet att med mindre med
lemsantal än femhundra fortsätta sin verksamhet. Har sådant medgifvande lämnats 
och nedgår sedermera medlemsantalet under tvåhundra, skall anmälan därom af sty
relsen ofördröjligen göras hos tillsynsmyndigheten. 

Åsidosattes i denna § stadgad skyldighet att göra anmälan, straffes den försum
lige med böter från och med fem till och med trehundra kronor. 

114 §. 
Fortsättningskassa skall träda i likvidation, 
1) då medlemsantalet, där det vid registreringen utgjorde femhundra eller mera, 

nedgått under femhundra och tillsynsmyndigheten enligt meddeladt beslut funnit det 
icke kunna medgifvas kassan att med mindre medlemsantal än femhundra fortsätta sin 
verksamhet samt sistnämnda tal icke åter uppnåtts inom tre månader; 

2) då medlemsantalet, där tillsynsmyndigheten funnit skäligt lämna sådant 
medgifvande, som nyss angifvits, eller kassan registrerats med mindre antal medlem
mar än femhundra, nedgått under tvåhundra och detta tal ej åter uppnåtts inom 
tre månader; 

3) då förhållande inträffat, på grund hvaraf enligt bestämmelse i stadgarna kas
san skall upphöra med sin verksamhet. 

115 §. 
Såvidt ej annat framgår af hvad ofvan i detta kapitel är stadgadt, skola de 

med afseende å sjnkkassa gifna bestämmelser i tillämpliga delar gälla jämväl beträf
fande fortsättningskassa. 

4 kap. Öfvergångsbestämmelser. 
116 §. 

Mom. 1. Sökes registrering af sjukkassa eller fortsättningskassa, som utöfvat 
verksamhet innan denna lag trädt i kraft, skall vid ansökningen fogas dels, därest 
kassan ej är registrerad enligt lagen om sjukkassor den 30 oktober 1891, de i 5 § 2 
mom. angifna handlingar eller, där kassan är registrerad enligt nämnda lag, de i sagda 
mom. vid 1) och 2) omförmälda handlingar, dels ock redogörelse för kassans tillgångar 
och skulder. Anser tillsynsmyndigheten ytterligare upplysningar angående kassans 
verksamhet eller dess medlemmar erforderliga, skola sådana på anmodan ofördröjligen 
meddelas af kassans styrelse. 

Är kassan registrerad enligt lagen den 30 oktober 1891, skall i ansökningen upp-
gifvas, utöfver hvad i 5 § 1 mom. stadgas, jämväl hos hvilken myndighet kassans 
registrering skett. 

Åsidosattes i denna § stadgad skyldighot att meddela upplysningar, straffes den 
försumlige med böter från och med fem till och med trehundra kronor. 

Mom. 2. Varder sjukkassa eller fortsättningskassa, som är registrerad enligt la
gen den 30 oktober 1891, registrerad enligt denna lag, skall underrättelse om den nya regi
streringen af tillsynsmyndigheten ofördröjligen meddelas den myndighet, hos hvilken 
den förra registreringen skett; och varde kassan afförd ur det hos sistnämnda myndig
het förda register öfver sjukkassor. 

Mom. 3. Är någon vid den tid, då en enligt lagen den 30 oktober 1891 regi
strerad sjukkassa varder registrerad enligt denna lag, medlem af kassan allenast för 
beredande af begrafningshjälp, och har han, där han inträdt i kassan uteslutande för 
nämnda ändamål, vunnit inträde före denna lags utfärdande, eller har han, där inträdet 
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skett såväl för erhållande af sjnkhjälp som för beredande af begrafningshjälp, på grand 
af åtnjuten sjnkhjälp förlorat rätt att från kassan bekomma ytterligare sådant under
stöd, vare han, utan hinder af hvad i 9 § första punkten stadgas, berättigad att alle
nast för beredande af begrafningshjälp kvarstå i kassan, jämväl sedan densamma blif-
vit registrerad enligt denna lag. 

Är någon vid tiden för denna lags utfärdande medlem af särskilda registrerade 
sjukkassor, äge han utan hinder af bestämmelsen 1 första punkten af 12 § första styc
ket kvarstå i dessa kassor, jämväl sedan desamma blifvit registrerade enligt denna lag. 
Afflyttar den, hvilken sålunda kvarstår i skilda kassor, från verksamhetsområdet för 
någon af kassorna till ort, som ligger inom området såväl för kassa, hvilken den flyt
tande tillhör, som för annan kassa, vare den förra af sistnämnda kassor pliktig utöfva 
den i 14 § omförmälda sjukkontroll. 

117 §. 
Mom. 1. Bereder en vid tiden för denna lags utfärdande enligt lagen den 30 

oktober 1891 registrerad sjukkassa jämlikt sina vid nämnda tid gällande stadgar be
grafningshjälp till belopp öfverstigande tvåhundra men ej femhundra kronor, vare den 
kassa, utan hinder af det i 2 § först gifna förbud, berättigad att, jämväl sedan den
samma registrerats enligt denna lag, meddela begrafningshjälp till belopp, som nyss 
nämnts, i anledning af sådan medlems frånfälle, som var tillförsäkrad dylik begraf
ningshjälp redan vid tiden för denna lags utfärdande. 

Mom. 2. Afser sjukkassa, som omförmäles i 1 mom., att begagna sig af där 
nämnda rättighet, varde sådant tillkännagifvet i ansökningen om kassans registrering 
enligt denna lag; och skola i ty fall för kassan gälla, utöfver hvad i denna lag om 
sjukkassa i allmänhet stadgas, följande särskilda bestämmelser: 

l:o. Vid ansökningen om kassans registrering skall fogas dels redogörelse för 
hvilka tillgångar, enligt beslut å sjukkassesammanträde eller annorledes gifven bestäm
melse, äro afsedda för kassans sjukhjälpsverksamhet och hvilka för dess begrafnings-
hjälpsverksamhet, så ock hvilka skulder skola räknas belasta hvardera af nämnda verk
samhetsgrenar, dels äfven uppgift angående hvilka kassans medlemmar vid tiden för 
denna lags utfärdande voro tillförsäkrade högre begrafningshjälp än två hundra kronor. 

Nn nämnda handlingar skola vara till riktigheten styrkta med styrelseledamö
ternas egenhändiga, bevittnade namnunderskrifter. 

2:o. Af kassan skola fasta afgifter upptagas särskildt för sjukhjälpsverksamheten 
och särskildt för begrafningshjälpsverksamheten. 

Kassans för endera af nämnda verksamhetsgrenar bestämda inkomster må icke 
användas för den andra. 

För hvardera verksamhetsgrenen skola hållas särskilda räkenskaper så förda, att 
ntaf dem framgår, af hvilka tillgångar hvardera af de vid 3:o här nedan omförmälda 
fonder består. 

3:o. Hvad utaf de för kassans sjukhjälpsverksamhet bestämda inkomster och 
genom uttaxering erhållna medel enligt upprättadt bokslut återstår från det år, bok
slutet afser, skall ingå till en sjukhjälpsfond. Motsvarande återstod utaf de för be
grafningshjälpsverksamheten bestämda inkomster och uttaxerade medel skall afsättas 
till en begrafningshjälpsfond. Sjukhjälpsfondens kapital och afkastning må tagas i 
anspråk allenast för sjukhjälpsverksamheten samt begrafningshjälpsfondens kapital och 
afkastning allenast för begrafningshjälpsverksamheten. 

4:o. Den, som mot kassan har fordran å sjukhj&lp, äge ej rätt till betalning för 
denna fordran ur de för begrafningshjälpsverksamheten bestämda tillgångar, och den, 
som har fordran å begrafningshjälp, ej rätt till betalning ur de för sjukhjälpsverk
samheten bestämda tillgångar. 

5:o. Af anslutning till fortsättningskassa föranledda kostnader för kassan skola 
anses såsom förvaltningskostnader för kassans sjukhjälpsverksamhet. 
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118 §. 
Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1911, och upphör lagen om sjukkas 

sor den 30 oktober 1891 vid samma tidpunkt att gälla; dock att, därest sjukkassa eller 
fortsättningskassa vid nämnda tid är registrerad enligt sistnämnda lag, densamma skall 
fortfara att gälla för kassan, intill dess kassan blifvit registrerad enligt denna lag, lik
väl ej längre än till utgången af femte året från det denna trädt i kraft. 

Rättigheter och skyldigheter, hvilka uppkommit innan denna lag blifvit gällande 
för kassa, skola bedömas efter äldre lag. hvarvid dock skall gälla, att kassa, som ej 
registrerats enligt denna lag, icke må hos domsto! eller annan myndighet göra rättighet, 
som ofvan nämnts, gällande, sedan denna lag vunnit tillämplighet å kassan. 

Bet 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 4 juli 1910. 

G U S T A F . 
(L. S.) 

(Civildepartementet.) HUGO HAMILTON. 

Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angående statsbidrag 
åt sjukkassor; 

gifven Stockholms slott den 4 juli 1910. 

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Véndes Konung, 

göra veterligt: att, sedan Riksdagen, med bifall till Vår därom gjorda 

framställning, medgifvit, a t t för år 1911 finge af de till underlät

tande af arbetares olycksfallsförsäkring och sjukkassors bildande af-

sat ta belopp användas, hvad som erfordrades för a t t bereda registre

rade sjukkassor statsbidrag, Vi, som denna dag beslutat utfärdande af 

lag om sjukkassor, i sammanhang därmed och med upphäfvande af 

nådiga kungörelsen angående förvaltningsbidrag åt sjukkassor den 

26 maj 1899, i enlighet med Riksdagens beslut funnit godt i nåder 

förordna, a t t registrerad sjukkassa må kunna af statsmedel tilldelas 

bidrag i enlighet med följande grunder och under nedan angifna 

villkor, nämligen: 

A) beträffande sjukkassa och fortsättningskassa, som registrerats enligt 
den nya lagen: 

att sådan kassa må kunna af nämnda medel tilldelas 
dels 1 krona för hvarje medlem, fortsättningskassa dock allenast 25 öre för med

lem, därvid antalet medlemmar skall beräknas efter förhållandena den 31 december 
nästföregående år; dock att för sjukkassemedlem, som är medlem jämväl i annan sjuk
kassa, dylikt bidrag skall utgå med endast 50 öre, 

dels 25 öre för hvarje sjukdag, söndagar oräknade, för hvilken under nästföregå
ende år eller den del däraf, som kassan varit registrerad, kontant sjukhjälp från kassan 
utgått med minst 90 öre eller vård å sjukhus af kassan bekostats, dock för sjukkassa 
minst 50 öre och högst 2 kronor, samt för fortsättningskassa högst 50 öre, allt per 
medlem den 31 december nästföregående år, 

dels slutligen ett belopp lika med fjärdedelen af de utgifter, kassan under näst
föregående år eller den del däraf, som kassan varit registrerad, fått vidkännas för be
kostande af läkarvård och läkemedel åt medlemmarna, dock för sjukkassa högst 1 
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krona samt för fortsättningskassa högst 25 öre, allt likaledes per medlem den 31 
december nästföregående år; 

att vidare i fråga om statsbidragets beräkning skall gälla: 
att statsbidraget, till den del detsamma utgår i förhållande till antalet medlem

mar, icke beräknas för medlem, hvilken tillförsäkrats antingen begrafningshjälp enbart 
eller sjnkhjälp i mindre omfattning, än sådant understöd enligt lag om sjukkassor den 
4 juli 1910 skall utgå till själfförsörjande medlem, eller ock kontant sjnkhjälp till belopp, 
öfverstigande 4 kronor per dag; samt att ifrågavarande del af statsbidraget, för det fall 
kassan icke varit registrerad under det nästföregående året i dess helhet, skall ntgå alle
nast i förhållande till det antal hela månader, kassan under samma år varit registrerad; 

att statsbidraget, till de delar detsamma utgår i förhållande till antal sjukdagar 
eller kassans kostnader för läkarvård och läkemedel, skall beräknas på sätt som ofvan 
stadgats, vare sig kassan under nästföregående år eller viss del däraf varit registrerad 
enligt den nya lagen eller efter den nu gällande; och 

att nyssberörda delar af statsbidraget icke beräknas för medlem, hvilken tillför
säkrats kontant sjnkhjälp till belopp, öfverstigande 4 kronor per dag; 

att slutligen med afseende å statsbidragets användning och för dess åtnjutande 
skola gälla följande villkor, nämligen: 

att statsbidraget må användas allenast för enahanda ändamål som de fasta af gif
ter, hvilka enligt 20 § i den nya lagen skola upptagas; 

att medlem, för hvilken, enligt hvad ofvan är sagdt, statsbidrag eller viss del 
däraf icke må beräknas, ej heller vid bestämmandet af de fasta afgifternas storlek må 
tillgodoföras andel i nämnda bidrag eller del däraf; 

att, därest sjukkassa meddelar begrafningshjälp till belopp, öfverstigande 200 kro
nor, statsbidraget skall uteslutande användas för sjukhjälpsverksamheten; 

att fortsättningskassa, som upprättats allenast för medlemmar af en viss sjuk
kassa, ej må tilldelas den del af statsbidraget, som enligt hvad ofvan angifvits skall 
beräknas i förhållande till antalet medlemmar i kassan: 

att kassa, som i sina stadgar upptagit bestämmelser, hvilka med hänsyn till ända
målet med kassas verksamhet och dess sociala uppgift pröfvas vara obehöriga, ej må 
tillerkännas statsbidrag; samt 

att kassa, som vid ansökan om statsbidrag uppsåtligen eller af vårdslöshet med
delat oriktiga uppgifter, skall, efter tillsynsmyndighetens pröfning, varda statsbidrag 
förlustig för det år, som är i fråga; 

B) beträffande sjukkassa, som är enligt nu gällande lag registrerad: 
att sådan sjukkassa må kunna af berörda medel tilldelas: 
1 krona 50 öre för hvarje medlem till och med 100, 
1 krona för hvarje medlem därutöfver till och med 300, 
50 öre för hvarje medlem därutöfver till och med 2,600, samt 
25 öre för hvarje medlem därutöfver; under villkor: 
att sjukkassan nnder föregående år haft egna inkomster, uppgående till minst lika 

mycket som det begärda förvaltningsbidragets belopp; samt 
att förvaltningsbidraget skall för år utgå i förhållande till det antal afgiftsplik-

tiga medlemmar, sjukkassan under nästföregående år städse haft. 
Hvad sålunda är stadgadt skall lända till efterrättelse från och med år 1911 

tills vidare. 

Det alla, som vederbör, hafva sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso 
hafva Vi detta med egen hand nnderskrifvit och med Vårt knngl. sigill bekräfta låtit. 
Stockholms slott den 4 juli 1910. 

G U S T A F . 
(L. S.) 

(Civildepartementet.) HUGO HAMILTON. 
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De registrerade sjukkassornas reglementariska be
stämmelser vid 1908 års slut. 

De svenska registrerade sjukkassornas reglementariska bestäm
melser erbjuda en synnerligen brokig bild af enligt olika system 
uppgjorda stadganden. I allmänhet kan sägas, a t t vid reglementenas 
utarbetande icke tillräckligt ofta hänsyn tagits till nödvändigheten 
af a t t t rygga kassans ekonomiska bestånd och i anslutning därtill 
tillgodose medlemmarnes ställning inom kassan på ett fullt tillfreds
ställande sätt. Visserligen äro flertalet af kassornas stadgar jäm
förelsevis utförliga, men de enskilda bestämmelserna understundom 
af den art, at t deras tolkning kan lämna rum för ovisshet, om hvad 
med bestämmelsen egentligen afsetts. Likaså hafva icke allt för 
sällan för kassans arbete så grundläggande bestämmelser som före
skrifter om inträdesålder, afgifternas och understödens storlek m. m. 
erhållit en jämförelsevis godtycklig affattning, föga grundad på 
hänsynstagande till den inom olika åldrar eller yrken skilda graden 
af sjukdomsrisk o. s. v. 

Förklaringen till denna omständighet ligger sannolikt däri, a t t 
sjukkassornas reglementen oftast utarbetats af personer, hvilka icke 
blott saknat nödiga förutsättningar a t t på ett tillfredsställande sätt 
affatta reglementariska föreskrifter öfverhufvud, utan äfven saknat 
förmåga att kunna beräkna en sjukkassas ekonomiska bärighet. 
Dessa bristfälligheter, hvilka i och för sig ingalunda äro ägnade at t 
ingifva någon förvåning, då ju sjukkassefolket som sig bör rekryte
rats förnämligast ar arbetarnes och småfolkets led, hafva ej heller 
med stöd af nu gällande lagstiftning i ämnet kunnat i någon afse-
värd mån undanrödjas genom den registreringsmyndigheten tillkom
mande granskningsplikten af kassornas stadgar. Lagen om sjukkassor 
den 30 oktober 1891 innehåller nämligen i detta hänseende i 3 § en
dast den bestämmelsen, att, om registreringsmyndigheten finner 
»sjukkassans stadgar icke stå i strid med föreskrifterna i denna lag 
eller annan lag eller författning, varde kassan hos myndigheten 
registrerad». Nu äger emellertid 1891 års lag eljes knappast några 
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bestämmelser af här åsyftad art, ämnade a t t reglerande inverka på 
kassans verksamhet, hvadan registreringsmyndighetens granskning 
af stadgarne dels måste bli rent formell, dels ock för denna formella
granskning äger yt ter l igt ringa reala hållpunkter i den citerade 
lagen. 

I stor utsträckning synas kassornas stadgar hafva tillkommit så,, 
att en äldre, registrerad kassas reglemente tagits till förebild, och 
detta reglemente sedan mycket nära följts vid uppgörande af den 
nya kassans stadgeförslag. Därför finner man också vid undersökning 
af kassornas bestämmelser en viss lokal likformighet, d. v. s. inom 
en viss stad eller en viss t rak t äger et t större eller mindre antal af 
där arbetande kassor en så hög grad af öfverensstämmelae, att däraf 
tydl igt framgår, at t de haft samma förebild. Då däremot sjukkas
sorna å olika orter ursprungligen utarbetat sina stadgar efter sin» 
emellan högst olikartade system, förstärkes genom den antydda om
ständigheten yt terl igare olikheten mellan grunderna för skilda trak
ters sjukkasseväsende, och ökas möjligheten till at t genom en eller 
annan variation af detaljbestämmelserna öka mångfalden af olikartade 
bestämmelser rörande hvarje enskild punkt. 

I den efterföljande framställningen har en hufvudindelningsgrund 
varit hänsynen til l , huruvida kassorna vari t indelade i Masser eller ej. 
Förekomsten af klassindelning synes i viss mån känneteckna särskildt 
stadgarna för kassor, registrerade under de senare åren. Många 
kassor, bestående af både män och kvinnor, ägde likvisst redan tidigare 
en indelning i tvänne klasser, af hvilka den första var förbehållen 
männen, under det at t den andra, med i regel halfva afgifter och 
understöd mot de i den första klassen gällande, var kvinnornas-
klass. Samtidigt som en klassindelning af denna ar t ännu före
kommer i en ganska betydande utsträckning, finner man under åé 
sista åren en utveckling af detta systems grundtanke, hvilken inne
bär, a t t högre afgifter medföra i samma mån ökade kraf på under
stöd. Sålunda utsträckas numera klasserna att hvar för sig omfatta 
såväl män som kvinnor, deras antal ökas o. s. v. Men äfven i en 
annan betydelsefullare r iktning har denna utveckling gått. Det 
finnes numera kassor i ej obetydligt antal, som differentiera klass
gränserna efter medlemmarnes ålder och därvid ofta äfven samtidigt 
söka att någorlunda rationellt proportionera afgifterna med hänsyn 
t i l l medlemsålder och klass. Denna sista tendens, hvilken tillsvidare 
knappast vunnit någon starkare utbredning, närmar sig en sådan 
anordning af kassornas ekonomi, där berättigade hänsyn tagits t i l l 
olikheter emellan kassamedlemmarne i afseende på sjukdoms- och 
dödsfallsrisk o. s. v. 
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Af de 2,386 registrerade sjukkassor, som i riket förefunnos vid 
1908 års slut, hade: 

1,719 kassor 1 klass, d. v. s. ingen klassindelning. 
515 > 2 klasser, 
115 » 3 » , 

19 » 4 > , 
9 » 5 > 
4 » 6 » , 
2 » 7 » , 
1 kassa 8 » , 
1 » 9 » , 
1 » 13 » . 

Således voro 667 eller 28 % — drygt V4 — af samtliga kassor 
klassindelade. Af dessa kom hufvudparten, 77 % eller något mer 
än 3/t, på kassor med 2, Ve på kassor med 3 samt ett ringa fåtal på 
kassor med mera än 3 klasser. Bland de 172 rena sjukkassorna — 
d. v. s. sjukkassor, som endast meddelat sjukhjälp — voro 49 kassor, 
eller 28 % af samtliga, kassor med klassindelning. 40 af dessa 
sistnämnda kassor ägde endast 2, 7 hade 3 och de återstående 2 
resp. 4 och 9 klasser. 

De flesta kassors stadgar innehålla i form af inträdesbestämmel
ser vissa stadganden, som afse a t t i någon mån åstadkomma ett för 
kassans verksamhet betryggande urval af de personer, som upptagas 
såsom medlemmar. Undantag härifrån bilda i viss mån kassor med 
obligatoriskt inträde, hvilka i regel äro afsedda för arbetare, anställda 
hos en och samma arbetsgifvare. Under år 1908 förefunnos dylika 
kassor till ett antal af 169. 

De vanligaste af de skyddsbestämmelser, som tillämpas inom 
sjukkassorna, innehållas i de stadganden, hvilka föreskrifva vissa 
åldersgränser — en lägsta eller högsta ålder — för inträde. Om-
stående båda tabeller lämna en öfversikt af dessa bestämmelsers 
förekomst. 

E t t stort antal kassor — 63 proc. af samtliga — ägde en be
stämmelse af det innehåll, at t hvarje nytil l trädande medlem bör 
hafva tillhört kassan en längre eller kortare tid (väntetid), innan 
rä t t till understöd vid sjukdom tillkommer honom. För omkring 
hälften af dessa kassor uppgick väntetiden till högst 3 månader, 
medan för 11 % af kassorna en längre väntetid förekom. 

De viktigaste af öfriga i reglementena förekommande stadganden, 
som kunna hänföras ti l l skyddsbestämmelsernas klass, äro de före-
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Minimiålder för inträde. 

Maximiålder för inträde. 
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skrifter, som afse sjulihjälpens begränsning. I nedanstående tablå 
äro kassorna grupperade efter den längre eller kortare tid, hvarunder 
sjukhjälp (penningunderstöd) utgick med oafkortadt belopp till en 
och samma person under loppet af kalenderår, sjukår, tolf på hvar-
andra följande månader o. s. v. 

Kassornas fördelning efter längsta understödstiden. 

Å andra sidan innehålla det stora flertalet kassors stadgar en 
bestämmelse angående den kortaste tid, för hvilken sjukhjälp lämnas, 
såsom framgår af efterföljande tablå: 

Kassornas fördelning efter kortaste understödstiden. 

43—100060. 
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En bestämmelse, som står den nyssnämnda nära, afser indrag
ning af sjukhjälpen under den första sjukdomstiden, i regel högst 4 
dagar. Endast 23 % af samtliga kassor tillämpade bestämmelser 
af ifrågavarande art. 

De reglementerade afgifternas belopp äro i hög grad växlande. 
I regel stå de i viss proportion till den kontanta sjukhjälpens storlek. 
De kunna indelas i tre grupper, inträdesafgifter, regelbundna års-
afgifter och uttaxerade bidrag. 

Inom de flesta kassor erlägga medlemmarna en inträdesafgift, 
som till sin storlek kan variera ganska mycket, men som vanligen 
uppgick till 1 ä 3 kronor. Inträdesafgifterna spela dock en under
ordnad roll i sjukkassornas ekonomi. 

Sjukkassornas hufvudsakliga inkomst utgöres af de regelbundna 
medlemsafgifterna, hvilka erläggas under hvarje år per vecka eller 
per månad. Ungefär 44 % af samtliga kassor upptogo en fix års-
afgift, ej öfverstigande 6 kronor, inom 41 % af kassorna åter steg 
detta belopp till mer än 6 kronor. I allmänhet synas landsbygdens 
kassor hafva upptagit lägre afgifter än städernas. 

Förutom på inkomsten af inträdesafgifter och regelbundna af
gifter är sjukkassornas ekonomi i större eller mindre utsträckning 
fotad på uttaxering. Denna uttaxering, som i regel växlar mellan 
25 öre och 1 krona per medlem och fall, företages hufvudsakligen 
för bestridande af begrafningshjälp, men tillgripes äfven, om än i 
mindre utsträckning, för bestridande af sjukhjälp och andra ut
gifter. 

Den viktigaste utgiftsposten är den kontanta sjukhjälpen. 
I flertalet kassor uppgick dennas belopp ti l l 1 kr. eller 1 kr. 50 öre 
per dag. 44 % af samtliga kassor betalade i intet fall högre 
belopp än 1 kr., medan 49 % under alla förhållanden lämnade 
mer än 1 kr. per dag. 

Näst sjukhjälpen utgöres kassornas största utgift af den begraf
ningshjälp, som vid medlems frånfälle utbetalas till den aflidnes 
anhöriga eller rättsinnehafvare. 

Detta understöds belopp växlar betydligt, som synes af vid-
stående tablå. 
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Sjuk- och begrafningskassor,1) fördelade efter begrafningshjälpens storlek. 

1) Två rena begrafningskassor äro här medräknade. 
2) Häraf 3 kassor, som i sin andra klass medgifva utbetalning af begrafningshjälp af 1,001—2,000 kr., 

samt 2 kassor, som i samma klass utbetala mer än 2,000 kr. Dessa sistnämnda kassor utbetala emellertid det 
åberopade beloppet endast vid af olyckshändelse föranledt dödsfall. 

3) Däraf 419 kassor med uttaxerad begrafningshjälp. 
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Lefnadskostnader i Tyskland år 1907. 
Den arbetsstatistiska afdelningen inom tyska rikets statistiska 

ämbetsverk har nyligen publicerat en större undersökning angående 
inkomster och utgifter under år 1907 för et t betydande antal tyska 
familjer tillhörande de mindre bemedlade samhällsklasserna,1) hvilken 
såsom utförd med synnerlig omsorg och berörande ett närgränsande 
land äfven i Sverige torde vara förtjänt af intresse. 

I motsats t i l l vissa föregående hushållsstatistiska undersöknin
gar för enskilda tyska städer, äfvensom til l den af engelska handels
ministeriet företagna hela r iket afseende utredningen rörande tyska 
arbetares lefnadsförhållanden år 1905,ä) stöder sig föreliggande fram
ställning icke på frågeformulär, å hvilka upptagits vissa familjers 
efteråt gjorda uppskattningar rörande inkomster och utgifter antingen 
under ett kalenderår eller under en detta representerande »normalvecka», 
utan på h u s h å l l s b ö c k e r , i hvilka under ett års tid hvarje äfven den 
minsta inkomst- och utgiftspost, medan den ännu var i friskt minne, 
införts af vederbörande hushållsföreståndare. A t t förmå ett större 
antal familjer a t t under ett helt års tid underkasta sig en dylik 
minutiös bokföring, har ingalunda vari t någon lä t t sak, hvilket be
lyses däraf, a t t af de utdelade 4,134 hushållsböckerna endast 852 
såsom innehållande fullständiga och omsorgsfullt förda årsräkningar 
kunde läggas till grund för den slutliga bearbetningen. At t mate
rialet likväl kunde blifva så stort och därjämte fördeladt öfver ri
kets olika delar, möjliggjordes dock endast genom ett intimt sam
arbete mellan det statistiska riksämbetsverket och de statistiska 
kontor, som finnas upprättade i ett antal större tyska städer. Dessa 
myndigheter använde i sin ordning för hushållsböckernas fördelning 
biträde af fackföreningar, sjukkassor, tjänstemans- och lärareföre
ningar, konsumtionsföreningar m. fl. och sökte flerstädes uppmuntra 
t i l l noggrann bokföring genom utlofvande af belöningar och premier 
för väl förda hushållsböcker. 

1) Erhebung ron Wirtschaftsrechnnngen minderbemittelter Familien im Dentschen 
Reiche. Bearbeitet im Kais. Statistischen Amt, Abteilnng fur Arbeiterstatistik (2. 
Sonderheft zum >Reichs-Arbeitsblatt>, 1909). 

2) Cost of living in German towns. Report of an enquiry by the Board of 
Trade into working clasa rents, housing and retail prices, togetber with the råtes of 
wages. London 1908. 
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Inkomster och utgifter för tyska hushåll år 1907. 
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Sedan det på sådant sätt insamlade materialet underkastats be
arbetning inom det riksstatistiska ämbetsverket och de kommunal
statistiska kontoren, kunde man bilda sig en uppfattning om under
sökningens hufvudresultat. 

Hushållsföreståndarnes yrken äfvensom de af undersökningen be
rörda familjernas inkomster och utgifter framgå af omstående tabeller. 
Totalsumman för inkomster utgjorde 1,867,652-13 mark och den för 
utgifter 1,903,386-85 mark, hvarigenom ett d e f i c i t af 35,734-72 mark 
uppkommer. Detta förorsakas däraf, att medan 413 hushåll fingo 
inkomster och utgifter a t t gå jämnt ihop eller vid årets slut hade 
a t t uppvisa öfverskott, afslutades ej mindre än 439 böcker med brist. 
Sistnämnda förhållande, hvilket företrädesvis ägde rum beträffande 
familjer i högre inkomstklasser, torde delvis kunna förklaras däraf, 
at t man af psykologiska skäl mindre gärna och därför mindre full
ständigt bokför sina inkomster än sina utgifter. 

M e d e l å r s i n k o m s t e n per familj utgjorde 2,192-08 mark. Denna 
härrörde ti l l öfvervägande del af husfaderns arbetsförtjänst i hans 
yrke, hvilken utgjorde 82-4 % af nyssnämnda summa. Något öfver 
en tredjedel af männen hade någon bisyssla, men utskiftad på samt
liga hushåll utgjorde inkomsten från dylika källor endast 2 3 % af 
totalinkomstsumman. I ungefär hvar t tredje hushåll hade hustrun 
och i hvart åttonde barnen något bidrag at t gifva till familjens in
komster, men deras arbetsförtjänst uppgick i genomsnitt t i l l blott 
resp. 2-7 % och 1-7 % af familjeinkomsten. En fjärdedel af famil
jerna hyrde u t rum i andra hand, och härigenom ernåddes 2 % af 
>/normalfamiljens> inkomster. »Andra kontanta inkomster» belöpte sig 
till 8 % af slutsumman på budgetens inkomstsida. De utgjordes af 
räntor och uttag från banker, upptagning af lån, rabatt och utdelning 
från konsumtionsföreningar, spel- och lotterivinster, strejkunderstöd, 
reshjälp och begrafningshjälp, gåfvor m. m., men af dessa inkomster 
voro några — såsom tillgripande af besparingar — rena bokförings
poster och inneburo i verkligheten förmögenhetsförlust. Naturaför
måner spela för de af undersökningen berörda, merendels i storstäder 
bosatta hushållen en ringa roll, och utgöra allenast 0-9 % af totalin
komsten. Som hufvuddel häri ingår det beräknade värdet af den 
ett antal lärare och tjänstemän tillkommande förmånen af fri bostad. 

Af normalfamiljens u t g i f t e r , 2,234-02 mark per år, utgöres 
nära hälften (456 %) af sådana för n ä r i n g s - och n j u t n i n g s m e d e l , 
en företeelse, som återkommer inom mindre bemedlade hushåll af 
alla samhällsklasser. Undersöker man denna utgiftspost mera i de
talj, visar sig konsumtionen af köttvaror — kött, korfvaror och fisk 
— hafva den största betydelsen, enär på dessa varuslag kommer mer 
än fjärdedelen (26-1 %) af alla födoämnesutgifter. Stor betydelse 
hafva äfven bröd och bakverk (16-2 %), mjölk (10-1 %) samt smör, 
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flott och margarin (126 %). Därefter följer förtäring å värdshus 
(5-9 %). Sammanfattar man näringsmedlen i större grupper, komma 
af samtliga utgifter för närings- och njutningsmedel 53-5 % på kött, 
smör, mjölk m. fl. animaliska näringsämnen, men endast 305 % för 
vegetabiliska födoämnen såsom bröd, potatis, mjöl, socker, grönsaker 
m. m. Öfriga 16 % af gruppens utgifter äro närmast att hänföra 
till kostnader för »njutningsmedel» såsom kryddor, olja, kaffe, te, 
choklad, tobak och cigarrer samt öl. Sistnämnda utgiftspost torde 
dock kunna ökas med inemot två tredjedelar af det belopp, som 
ofvan angifvits såsom utgående för förtäring utomhus. 

I jämförelsen med utgiften för föda spelar kostnaden för k l ä d e r 
en mindre roll, såsom endast utgörande 12-6 % af utgiftsbudgeten. 
Af detta belopp, 282-44 mark, komma mer än nio tiondedelar på ny
anskaffning och resten på tvät t af gång- och sängkläder. Utgiften 
för b o s t a d , 18-0 % af samtliga utgifter eller 401-27 mark, utgöres 
ti l l största delen af hyra, men till någon del jämväl af utgifter för 
bostadens inredning, iståndhållande och rengöring. Kostnaderna för 
b r ä n s l e och b e l y s n i n g uppgå till 90-83 mark (41 %), hvaraf mer 
än två tredjedelar komma på bränslet. 

Bland »öfriga u t g i f t e r » — 441'96 mark eller 19-8 % af samt
liga utgifter — stå i främsta rummet, med tillsammans 88'78 mark, 
kostnader för andliga och sällskapliga behof såsom för tidningar, 
böcker, föreningar m. m. Nästan lika stora äro utgifterna för för
s ä k r i n g med 75-89 mark, och dock ingå häri hufvudsakligen alle
nast premier för frivillig försäkring af olika slag, men endast till 
ringa del afgifterna till den obligatoriska socialförsäkringen, enär 
uppgiftslämnande arbetare vanligen uppgifvit sin lön efter afdrag för 
sjuk- och invaliditetsförsäkringspremier och därför ej upptagit ut
gifter för dessa ändamål. 

Utgifterna för hä l so- och s j u k v å r d , 50-86 mark eller 2-3 % af 
utgiftsbudgeten, förefalla låga, men en stor del af kostnaderna för 
läkarevård, läkemedel, sjukhusvård m. m. betäckas för arbetarefamil
jernas vidkommande genom den obligatoriska sjukförsäkringen. Ut
gifterna för s t a t , k o m m u n och k y r k a gå till 31-97 mark eller 
1-4 % af alla utgifter, hvaraf hufvuddelen kommer på skatter och 
endast 0-50 mark på de genom industridomstolarnes billiga rättskip
ning för arbetare i regeln låga utgifterna för rättsskydd. På 
samma sätt har samhället genom den kostnadsfria folkskolans in
förande så godt som befriat arbetarehushållen för utgifter för bar
nens u n d e r v i s n i n g . Af de 522 arbetarehushållen utgåfvos i ge
nomsnitt 11-63 mark (0-6 %) för undervisning o. d., medan däremot 
i tjänstemanna- och lärarehushållen, där barnen oftare undervisas 
i skolor med skolafgifter, motsvarande utgiftspost utgjorde 75-23 mark 
(2-4 %). För samtliga hushåll, tagna under ett, blir beloppet 30-92 
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mark eller 1-4 % af samtliga utgifter. Kostnader för k o m m u n i k a 
t i o n s m e d e l , 28-94 mark eller 1·3 %, äro väsentligen att betrakta som 
ett t i l lägg till utgiften för bostad, i det ifrågavarande belopp an
vändes hufvudsakligen för a t t inom boningsorten öfvervinna afståndet 
mellan bostad och arbetsplats. Skild härifrån s tår kostnaden för 
r e s o r utom hemorten, hvilka i de högre inkomstklasserna spela en 
stor roll, och hvilka i »normalhushållet» kosta 48-37 mark (2-2 %). 
Bland s m ä r r e u t g i f t e r , hvilka endast uppgå ti l l 1 % eller därunder 
af hela utgiftssumman, märkas gåfvor, afbetalning af skuld och be
talning af skuldräntor samt insättningar i sparbank, vidare kostnader 
för personlig betjäning samt förvärfskostnader, d. v. s. med yrkets 
utöfning förknippade utgifter. 

I »normalfamiljen» kommer på hvarje i n d i v i d en utgift af 
481-63 mark, hvaraf åtgå till föda 219-36, kläder 60-89, bostad 86-51, 
bränsle och belysning 19-58 och öfriga utgifter 95-29 mark. 

Tydligt är emellertid, att inkomster och utgifter icke gestalta 
sig på samma sätt för familjer af olika storlek och förmögenhets
villkor. 

Huru förhållandet mellan de olika utgiftstitlarna förskjuter sig 
beträffande f a m i l j e r af o l i k a s t o r l e k , framgår af följande tablå: 

Medelutgifter i procent af hela utgiftssumman för 
familjer med 

Häraf framgår, at t i stort sedt kostnaden för föda och k l ä d e r 
växer med antalet familjemedlemmar, medan däremot utgiften för 
b o s t a d stadigt sjunker. Trots behofvet af ökadt utrymme nödgas 
man nämligen knappa in på en af de tre stora utgiftsposterna för 
a t t vinna medel att bestrida de två öfriga mera oundgängliga. Af 
samma skäl aftager det för »öfriga u t g i f t e r » tillgängliga beloppet, 
i det familjens inkomster i allt högre grad tagas i anspråk af de 
nödvändigaste behofven. 

Äfven i n o m de fem hufvudkategorierna af utgifter märkas 
starka förskjutningar. 

Af f ö d o ä m n e n a få de i förhållande till sitt näringsvärde 
billigare vegetabiliska i allt större utsträckning ersätta de dyrare 
animaliska. Medan i de mindre familjerna en femtedel af alla 
födoämnesutgifter går till kött, är utgiftsprocenten för dylik 
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föda i större familjer afsevärdt mindre (17 å 18 %). Här äter man 
i stället mera bröd, t y medan kostnaderna för detta varuslag i min
dre familjer endast uppgå ti l l 14 % af samtliga näringsmedelsutgifter, 
stiger ifrågavarande utgiftspost i medelstora familjer t i l l \1 % och i 
större t i l l 22 %. Kaffet intager en allt mera framträdande plats bland 
de större familjernas njutningsmedel, medan däremot konsumtionen af 
andra drycker samt tobak och cigarrer äfvenså förtäring utomhus in-
skränkes. Af utgifterna för ö f r i g a ä n d a m å l minskas hvad som 
utgifves för hygien mycket s tarkt i samma mån familjen växer, och 
samma regel gäller ifråga om tillgodoseendet af andliga och säll
skapliga behof. Kostnaderna för undervisning ökas däremot, ända 
tills familjemedlemmarnas antal blir sex, men aftager därefter åter. 
Svårigheterna a t t försörja större familjer framgå vidare af den stora 
roll räntebetalning och skuldamortering spela för hushållen med sex 
medlemmar eller däröfver. 

Liknande resultat når man, om familjerna fördelas i vissa vä l 
s t å n d s k l a s s e r efter deras utgiftssummor, såsom nedanstående tablå 
utvisar: 

Medelutgifter i procent af hela utgiftssumman för 
familjer med årsutgifter (i mark) af 

I den mån totalutgifterna tilltaga, ökas äfven kostnaderna för de 
enskilda konsumtionsartiklarna, men icke i samma proportion. Jäm
för man den lägsta utgiftsklassen med den högsta, utgöra i den 
senare utgifterna för föda, bränsle och belysning det tredubbla, för 
kläder det niodubbla, för bostad det fyrdubbla och för öfriga ända
mål det tjugudubbla af de belopp, hvilka i den lägsta utgiftsklassen 
utgifvits för nämnda ändamål. Som af tablån framgår, sjunker också 
fr. o. m. den tredje klassen hvad som betalas för föda stadigt i för
hållande till öfriga utgifter, medan kostnaderna för b e k l ä d n a d stiga. 
Inom födoämnesgruppen växa med familjernas välstånd utgifterna 
för kött och smör, medan samtidigt kostnaderna för bröd och billi
gare fettvaror aftaga. Mjölkkonsumtionen synes däremot vara täm
ligen konstant inom de olika grupperna. Utgifterna för bos t ad 
tillhöra dem, hvilka elastiskt afpassa sig efter summan af de medel, 
som återstå, sedan öfriga nödvändigare utgifter blifvit betäckta. 
Bostadspriset utgör, om man bortser från den högsta utgifts-
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klassen, i allmänhet en femtedel af hela utgiftssumman och visar 
ingen bestämd tendens a t t stiga eller sjunka med totalutgifterna. 
Kostnaderna för de mera kulturella ändamål, hvilka inrymmas under 
rubriken »öfriga u t g i f t e r » , visa af alla den kraftigaste stegringen, 
i det med stigande välstånd denna utgiftspost växer från en tionde
del t i l l öfver en tredjedel af utgiftsbudgetens totalbelopp. A t t ut
lagorna för sjukvård kraftigt ökas, synes väsentligen bero därpå, 
a t t de högre utgiftsklasserna utgöras af lärare, tjänstemän o. d., 
hvilka icke äro delaktiga af arbetarnes sjukförsäkring. Mot denna 
sociala bakgrund bör äfven ses undervisningsutgifternas skarpt fram
trädande stegring, i det nämligen af de högre klasserna den afgifts-
fria folkskolan mindre begagnas. Samtidigt växer statens och kom
munens kraf på bidrag till allmänna ändamål från 07 % till 1·7 %, 
i den visserligen svagt företrädda högsta klassen t. o. m. 2-9 % af 
hela utgiftssumman. 

Lag om yrkesmässig arbetsförmedling i Tyskland. 
Den 2 juni 1910 utfärdades i Tyskland en lag om arbetsförmed

ling, hvilken dock icke reglerar hela arbetsförmedlingsväsendet, utan 
endast de privata kommissionärernas rättsförhållanden. Grundtanken 
i lagen är, såsom ock betonades från regeringens sida under riks
dagsförhandlingarna, a t t underlätta sträfvandena för åstadkommandet 
af en offentlig, allmännyttig och paritetisk arbetsförmedling samt 
a t t efter hand inskränka de privata anstalternas verksamhet eller 
ombilda dem på paritetisk grund. 

Från flera håll hade påyrkats ett allmänt förbud mot affärsmässig 
platsförmedling eller åtminstone ett förbud mot meddelande af nya 
rättigheter at t idka dylik rörelse. Riksdagen stannade emellertid 
vid att uppställa ett flertal villkor för erhållande af rättighet, hvari-
genom den privata arbetsförmedlingsverksamheten underkastas en 
ganska sträng begränsning. Sålunda skall tillåtelse a t t upprätta en
skild anstalt förvägi-as å ort, där offentlig arbetsförmedling före
finnes i tillräcklig omfattning. Vidare skola dylika rättigheter 
endast meddelas för vissa bestämda näringsgrenar, hvarigenom de 
privata platsförmedlarne förhindras at t efter eget godtfinnande ut
vidga sina arbetsområden. Slutligen kan tillåtelse förvägras med 
hänsyn till sökandens lämplighet och öfriga personliga förhållanden, 
hvarigenom beredes tillfälle at t från yrket utestänga mindre väl 
kvalificerade personer. 

Ehuru lagen icke direkt omfattar den betydande platsförmed
ling, som bedrifves af vissa föreningar, bl. a. arbetare- och arbets-
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gifvareorganisationer, är möjlighet till kontroll öfver denna verksam
het beredd genom föreskrift (i § 15), att ortsmyndigheterna kunna 
utsträcka vissa lagstadganden — om platsförmedling i förening med 
annan verksamhet och om afgifter för förmedling — att gälla äfven 
den icke yrkesmässigt bedrifna arbetsförmedlingen. Ortsmyndighe
terna kunna till och med utfärda föreskrifter rörande omfattningen 
af dylika anstalters befogenheter och förpliktelser samt deras verk
samhet. För brott häremot stadgas bötesstraff och, vid upprepad 
förseelse, förbud mot rörelsens fortsatta bedrifvande. 

Beträffande afgifter för förmedling medför lagen den föränd
ringen, att dessa, som hittills kommissionären ägt efter eget godtfin-
nande bestämma med skyldighet endast att hos vederbörande myn
dighet göra anmälan om afgiftens storlek, skola fastställas af repre
sentanter för kommissionärer, arbetsgifvare och arbetare samt i samråd 
med styrelserna för den offentliga arbetsförmedlingen. Utöfver den 
sålunda fastställda afgiften får icke lämnas godtgörelse af något som 
helst slag, såsom särskildt brukats vid platsförmedling inom restau-
rantyrket. För at t förekomma exploatering af arbetssökande stad
gas vidare, at t afgift skall erläggas endast i de fall, då förmedlin
gen verkligen sker genom kommissionärens försorg. Om både arbets
gifvare och arbetare anlitat hans medverkan skola de bidraga med 
hälften hvardera ti l l afgiften; hvarje öfverenskommelse härutinnan 
till nackdel för arbetarne är ogiltig. 

Vissa upprepade förseelser eller kommissionärs konstaterade 
olämplighet kunna föranleda rättighetens indragande; styrelse för 
offentlig arbetsförmedling är städse berättigad at t framställa yr
kande härom. 

Betydligt skärpta äro de förut gällande bestämmelserna om för
medlingsverksamhetens bedrifvande i samband med annan rörelse. 
Yrkeskommissionären får icke själf eller genom andra idka värdshus-
och restaurantrörelse, detaljhandel med spirituösa, bostadsförmedling, 
handel med beklädnadsartiklar, närings- eller njutningsmedel eller 
med lotteribref, barberarerörelse, växelaffär samt pantlånerörelse. Där
jämte stadgar lagen, at t kommissionär icke må använda förmedlings
verksamheten såsom reklam för annan rörelse. 

Anmärkningsvärdt är stadgandet, att aftal, hvarigenom arbets
gifvare eller arbetare förpliktiga sig att allt framgent betjäna sig af 
en viss yrkeskommissionär, äro ogiltiga. De kontrakt af dylikt inne
håll, som ännu förefinnas inom värdshusrörelsen och skådespelareyr
ket, äro från och med lagens ikraftträdande annullerade. 

Äfven förekommer ett stadgande riktadt mot den s. k. hvita 
slafhandeln. Vid förmedling af platser i utlandet för kvinnor skall 
en förteckning öfver dessa personers namn och de platser, som för
medlats, delgifvas polismyndigheterna. Sistnämnda bestämmelse till-
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kom på initiativ af vederbörande riksdagsutskott, som äfven i andra 
hänseenden kompletterat regeringsförslaget. Därest lagen i prak
tiken skulle visa sig bristfällig, äro för öfrigt ortsmyndigheterna be
rätt igade att utfärda vidare bestämmelser om förmedlingsanstalternas 
befogenheter, förpliktelser och verksamhet. 

Den nya lagen är särskildt ägnad att undanröja de missförhål
landen, som förefunnits i samband med platsförmedlingen för teater-
och restaurantpersonal, sjöfolk, landtarbetare, tjänstefolk och vissa 
handtverksarbetare. 

Lagens lydelse meddelas här nedan. 

Lag angående yrkesmässig platsförmedlingsverksamhet. 
(Utfärdad den 2 juni 1910.) 

§ 1. Platsförmedlare i lagens bemärkelse är hvar och en som yrkesmässigt: 
1) förmedlar öfverenskommelse om platser; 
2) ger anvisning på platser och för detta ändamål sätter sig i förbindelse 

med arbetsgifvare eller arbetare. 

§ 2. Den som vill förvärfva rättighet att ntöfva platsförmedlingsverksamhet 
har att göra ansökan om tillstånd härtill hos den myndighet, som härför ntses af veder
börande centralmyndighet. 

Ansökningen skall afslås: 
1) om omständigheter föreligga, som tyda på den sökandes olämplighet 

till ifrågavarande yrke, vid bedömande hvaraf hänsyn jämväl skall 
tagas till hans personliga förhållanden; 

2) om på vederbörande ort icke förefinnes något behof af platsförmedlare. 
Sådant behof kan isynnerhet då icke anses föreligga, när offentlig 
arbetsförmedling finnes i orten anordnad i tillräcklig omfattning. 

Vid beviljande af rättighet skola angifvas de yrken, inom hvilka platser få 
förmedlas. 

§ 3. Den, som ntöfvar platsförmedlingsverksamhet, må hvarken själf eller genom 
annan idka värdshusrörelse, krogrörelse, utminntering af sprithaltiga drycker, yrkes
mässig bostads- eller rumsnthyrning, handel med beklädnadsartiklar eller med närings-
och njutuingsämnen eller med lottsedlar, barberare- eller frisöryrket, pantlånerirörelse, 
ej heller innehafva växelkontor. 

Platsförmedlare vare förbjuden att träda i sådan affärsförbindelse med utöfvare 
af något utaf nu nämnda yrken, att han därigenom kan betinga sig godtgörelse af nå
got slag för utöfningen af fömedlingsverksamheten. Detta förbud gäller emellertid icke 
vid förmedling af platser för dylik yrkesutöfvares eget behof. 

Platsförmedlare må icke vid utöfvandet af sin förmedlingsverksamhet uttala sig 
lofordande om annan egen eller andras yrkesutöfning. 

Platsförmedlare må icke förplikta eller söka öfvertala arbetssökande att beställa 
eller köpa varor af honom själf eller af annan. 

Platsförmedlare får icke stå i något slags tjänsteförhållande till arbetsgifvare, som 
anlitar honom, eller på annat sätt vara beroende af denne. 

§ 4. Aftal, hvarigenom arbetsgifvare eller arbetstagare förpliktat eller förpliktar 
sig att jämväl framgent använda sig af viss platsförmedlares medverkan, äro ogiltiga. 

§ 5. Taxor öfver förmedlingsafgifterna fastställas af vederbörande centralmyndig
het eller af den utaf denna utsedda myndighet efter inhämtande af yttrande från sty-
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relsen för resp. offentlig arbetsförmedlingsanstalt samt af representanter för platsför
medlare, arbetsgifvare och arbetstagare. 

Afgift mä endast uppbäras för det fall, att anmäld plats verkligen besattes genom 
pJatsförmedlarens medverkan. Hafva härvid båda parterna anlitat densamma, skall 
afgiften af dem betalas med hälften hvar; en öfverenskommelse härntinnan till arbets
tagarens nackdel är ogiltig. 

Förutom afgiften må icke godtgörelse af något slag uppbäras. Ersättning 
för kontanta utlägg må endast affordras för det fall att dessa äro nödiga samt utbetalats 
på begäran af eller efter öfverenskommelse med uppdragsgifvaren. 

Platsförmedlare vare pliktig att, innan öfverenskommelse träffas om förmedling, 
meddela arbetssökande, huru stor afgift denne har att erlägga. Afgiftstaxan anslås i 
expeditionslokalen på i ögonen fallande plats. 

Stadgandena i stycket 2 gälla icke beträffande utgifvandet af vakanslistor öfver 
lediga platser eller arbetssökande. 

§ 6. Platsförmedlare må icke mot ägares vilja behålla tjänsteböcker (tjänstehjons-
böcker), arbetsböcker, betyg, pass och dylika handlingar, hvilka öfverlämnats till 
honom i hans egenskap af platsförmedlare, och framför allt icke med dem utöfva någon 
retentions- eller panträtt. 

§ 7. Platsförmedlare, hvilken förmedlar platser åt kvinnor till utlandet, har att 
till vederbörande polismyndighet i enlighet med härför meddelade närmare föreskrifter 
öfverlämna förteckning, upptagande namnen på dessa kvinnor och de platser de er
hållit. 

§ 8. Vederbörande centralmyndighet äger meddela ytterligare föreskrifter an
gående platsförmedlares befogenheter och skyldigheter samt rörande dennes verk
samhet. 

§ 9. Rättigheten att utöfva platsförmedlingsverksamhet återkallas, om platsför-
medlaren genom sina göranden eller underlåtanden eller i sina personliga förhållanden 
visar sig olämplig för yrket. 

Under samma förutsättning skall rätten till yrkesutöfning fråntagas platsför
medlare, som börjat bedrifva detta yrke före den 1 oktober 1900. Aterkallelsen gäller 
hela riket. 

Såsom olämplig skall alltid den platsförmedlare anses, som upprepade gånger be
straffats, som öfverskrider fastställd taxa, som därutöfver betingar eller låter utlofva 
åt sig godtgörelse af arbetsgifvare eller arbetstagare i någon form eller som brutit 
emot föreskrifterna i § 3 och § 12 mom. 1 5). Styrelsen för vederbörande offentliga 
arbetsförmedlingsanstalt är berättigad väcka förslag om rättighets indragning. 

§ 10. Talan mot beslut, hvarigenom rättighet vägras eller återkallas, fullföljes 
på vanlig administrativ väg; där sådan rätt icke finnes, gälla §§ 20, 21 i näringsför
ordningen (Gewerbeordnung). 

§ 11. Ett exemplar af denna lag skall finnas tillgängligt i besättningslogementet 
på hvarje tyskt handelsfartyg. 

§ 12. Med böter till högst 600 M. eller med fängelse skall den platsförmedlare 
straffas, som 

1) utöfvar platsförmedling utan att hafva erhållit tillstånd härtill; 
2) utöfvar enligt § 3 mom. 1 förbjudet yrke eller för sin verksamhet betingar 

eller låter utlofva åt sig godtgörelse i någon form af ntöfvare af nämnda 
yrken; 
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3) vid utöfvande af sin verksamhet uttalar sig: iofordande om annan egen 
eller andras yrkesutöfning eller som förpliktar eller söker öfvertala 
arbetssökande att beställa eller köpa varor af honom själf eller af annan ; 

4) öfverskrider den fastställda taxan eller betingar eller låter utfästa åt 
sig af arbetsgifvarc eller arbetstagare någon godtgörelse ntöfver den i 
taxan bestämda (§ 5 mom. 1—3); 

5) söker förleda arbetstagare a t t bryta ingånget arbetsaftal. 
t-amma straff ådömes sådan i § 3 mom. 1 angifven yrkesidkare, hvilken genom 

lämnande eller atlofvande af godtgörelse af något som helst slag söker förniå plats-
förmedlare till ett sådant utöfvande af sitt yrke, som strider mot de arbetssökandes 
intressen. 

Den, som genom lagakraftvunnen dom blifvit ådömd straff enligt mom. 1 eller 2, 
och inom fem år ånyo gör sig skyldig till samma brott, straffas med böter, lägst 100, 
högst 600 M., eller med fängelse. 

§ 13. Med böter högst 150 M. eller med fängelse skall straffas: 
1) den platsförmedlare, som bryter mot bestämmelserna i § 5 mom. 4 eller 

i §§ G, 7 eller mot de i § 8 omförmälda föreskrifter; 
2) den platsförmedlare eller utöfvare af i § 3 mom. 1 angifna yrken, som 

inom landet bryter mot de af vederbörande myndighet utfärdade före
skrifter, hvilka afse att förhindra ett för tidigt stigande om bord å 
inkommande fartyg eller bringandet om bord af sprithaltiga drycker; 

3) den kapten, som i strid mot föreskrifterna af vederbörande myndighet 
i in- eller utlandet mottager eller hyser om bord platsförmedlare eller 
utöfvare af i § 3 mom. 1 angifna yrken; 

4) den kapten, som försummar att tillse a t t ett exemplar af denna lag 
finnes tillgängligt i besättniugslogementet (§ 11). 

Beträffande fallen 3 och 4 skola i utlandet för ådömandet af straflfefoch det fortsatta 
förfarandet tillämpas föreskrifterna i §§ 5, 122—125 af sjölagen (Seemannsordnung). 

§ 14. På yrkesmässig platsförmedling äga föreskrifterna i näringsförordningen 
(Gewerbeordnung) tillämpning i den mån denna lag ej innehåller särskilda bestäm
melser. 

§ 15. Vederbörande centralmyndighet äger bestämma, i hvad mån föreskrifterna 
i §§ 3 och 5 skola äga tillämpning på icke yrkesmässigt utöfvad platsförmedling äfven-
som utfärda närmare bestämmelser beträffande dylika anstalters befogenheter och skyl
digheter äfvensom beträffande deras verksamhet. 

§ 16. Med böter till 150 M. eller med fängelse skall föreståndare för eller bi
träde i en icke yrkesmässigt utöfvad platsförmedlingsanstalt straffas, som handlar i 
strid med de af vederbörande myndighet i enlighet med § 15 meddelade föreskrifter. 

§ 17. Hafva föreståndare för eller biträden i en icke yrkesmässigt utöfvad plats
förmedlingsanstalt inom loppet af 2 år upprepade gånger genom lagakraftvunnen dom 
ådömts straff enligt § 16, äger vederbörande centralmyndighet eller af denna utsedd 
myndighet meddela förbud mot rörelsens bedrifvande. Dylikt beslut kan i enlighet 
med § 10 öfverklagas. 

§ 18. Den, som i trots af meddeladt förbud fortfarande bedrifver förmedlings
verksamhet, eller den, som återupptager verksamheten utan vederbörligt tillstånd, straffes 
med böter t i l l 600 M. eller med fängelse. 

§ 19. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1910. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Juni månad år 1910. 

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 jun i månad. 

I nedanstående tablåer hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka följande äro afsedda för resp. 
länsområden: Uppsala läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Upp
sala och 3 lokalkontor, Östergötlands läns arbetsförmedling med, för
utom hufvudkontor i Linköping, afdelnings kontor å 12 viktigare 
platser inom landstingsområdet, Jönköpings läns arbetsförmedling 
med hufvndkontor i Jönköping och 5 afdelningskontor, Norra Kalmar 
läns arbetsförmedling med kontor i Västervik, Blekinge läns arbets
förmedling med hufvudkontor i i Karlskrona och afdelningskontor i 
Karlshamn, Kristianstads läns arbetsförmedling med hufvudkontor i 
Kristianstad och afdelningskontor å 5 andra orter i länet, Hallands 
läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Halmstad och 3 lokalkontor, 
Göteborgs och Bohus läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Udde
valla och 3 lokalkontor, Västmanlands läns arbetsförmedling med kon
tor i Västerås, Kopparbergs läns arbetsförmedling med kontor i Falun, 
Gräfle stads och läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Gäfle och 
ortsombud å 5 orter i länet samt Norrbottens läns arbetsförmedling med 
hufvudkontor i Luleå och afdelningskontor i Boden, Malmberget och 
Kiruna. — Kontoret i Malmö fungerar som distriktsanstalt för samt
liga anstalter i Malmöhus, Kristianstads och Blekinge län. 

Vid de under juni månad 'verksamma anstalterna gjordes till
hopa 10,634 a n s ö k n i n g a r om a r b e t e (9,141 under juni 1909), 
hvaraf 7,229 af män (6,058 föreg. år) och 3,405 af kvinnor (3,083 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 7,819 l e d i g a p l a t s e r (6,985 föreg. 
år), nämligen 3,989 för män (3,100 föreg. år) och 3,830 för kvinnor 
(3,885 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 4,945 
(3,929 föreg. år), af hvilka 2,967 besattes med män (2,188 föreg. år) 
och 1,978 med kvinnor (1,741 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. 
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Öfversikt af verksamheten under juni månad år 1910. 

På 100 lediga platser kommo: 
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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 
(757) samt grofarbetet (600); därefter följde byggnadsverksamheten 
(537), landtransporten (402), metall- och maskinindustrien (136) samt 
vattentransport (134). Flertalet tillsatta platser för k v i n n o r före-
kommo inom det husliga arbetet (1,344), hotell-, kafé- och restaurant-
rörelsen (211) samt jordbruket (179). 

Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlingens 
verksamhet berör näringslifvets olika hufvudgrupper, hänvisas i öfrigt 
till nedanstående tablå (jfr därjämte efterföljande tabeller). 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo:1) 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
juni 796 platser, hvaraf 635 manliga och 161 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro 650, 479 och 171. 

1) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall, da de absoluta talen äro små. 
Dessa hafva dock medräknats i summan för »samtliga yrkesgrenar», hvaraf förklaras 
vissa skiljaktighetcr mellan de under denna rubrik uppförda talen samt de detalj
summor, som finnas angifna. 

44—100060. 
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Antalet platser, som under juni månad tillsatts utom resp. orter. 

Med afseende å dessa uppgifter är a t t märka, at t v id s a m t l i g a 
l ä n s a n s t a l t e r — Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Norra Kalmar, 
Blekinge, Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Västman
lands, Kopparbergs, Gräfle stads och läns samt Norrbottens läns — 
r e d o v i s a s a l l a i nom r e s p . l ä n t i l l s a t t a p l a t s e r s å som före
f i n t l i g a inom o r t e n . 

På 100 lediga platser kommo: 

Ansökningar om arbete. 

Jordbruket m. m. Öfriga näringsgrenar. Tillsammans. 
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Tillsatta platser. 

Jordbruket m. m. Öfriga näringsgrenar. Tillsammans. 

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 a t t finna platser inom stadsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet fortfarande god tillgång på anställningar, som af brist 
på arbetssökande ej kunna besättas. Vid jämförelse med siffrorna för 
föregående år k a n man emellertid nu konstatera en ökad villighet 
bland ej blott de manliga utan äfven de kvinnliga arbetarna a t t 
antaga jordbrukstjänster. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

A) Allmän öfversikt. 

Stockholm. Manliga afdelningen. Arbetsmarknadens läge har under månaden 
yarit jämförelsevis godt. Någon omfattande arbetsbrist förefinnes ej längre. Svårig
heter hafva dock gjort sig gällande att förmå yrkesarbetare, speciellt fackutbildade bygg
nads-, metall- och maskinarbetare, att antaga arbete utom hufvudstaden. Öfver halfva 
antalet lediga platser inom jordbruksnäringen hafva besatts. — A kvinn l iga afdel
ningen har arbetstillgången varit god. Körande arbetsförmedlingen för folk
skolebarn framhålles, att barnen vanligen varit för späda för andra platser än som 
springgossar. 

Uppsala lan. Manliga afdelningen. Arbetstillgången har varit knapp, i syn
nerhet för grofarbetare. För jordbruksarbetare har på grund af väderleksförhållandena 
skördearbetet gifvit dålig arbetstillgång. — A kv inn l iga afdelningen hafva såväl 
tillgång som efterfrågan på arbetskraft varit sämre än under föregående månad och 
motsvarande tid föregående år. 

Östergötlands län. Manliga afdelningen. Arbetstillgången har varit dålig, i 
synnerhet inom jordbruket, samt sämre än under såväl föregående månad som motsva-
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rande tid föregående år. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n råder brist på platser utom 
för dugliga tjänarinnor till husligt arbete. 

Norrköping. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknaden visar någon ökad till
gång på arbete, utom för grofarbetare, för hvilka arbetsbrist ännu är rådande. — Å 
k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n är arbetstillgången god. 

Jönköpings Un. ställningen å arbetsmarknaden är i hufvudsak oförändrad sedan 
föregående månad. 

Norra Kalmar län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången är något bättre 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 råder stor efterfrågan å 
dugliga tjänarinnor till såväl staden som landet. 

Blekinge län. Arbetstillgången är fortfarande ringa. Till jordbruket råder brist 
på gifta drängar och ladugårdskarlar, hvilkas hustrur äro villiga att deltaga i mjölk-
ningsarbetet. 

Kristianstads län. Arbetstillgången god och betydligt öfverstigande tillgången å 
arbetskraft. 

Malmö. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången dålig, i synnerhet för grof-, 
fabriks- och jordbruksarbetare: antalet arbetssökande dock mindre än under föregående 
månad och motsvarande tid föregående år. Tillgången på arbete var förbättrad för 
yrkesskickliga arbetare, men fortfarande otillräcklig för den stora tillströmningen af 
arbetssökande från landsbygden. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n god arbetstillgång 
med lifiig efterfrågan å arbetskraft utom för kontorsgöromål. 

Lund. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n ar arbetstillgången dålig och sämre än under 
föregående månad i synnerhet för fabriks- och grofarbetare. — A k v i n n l i g a a f d e l 
n i n g e n är tillgången på arbete god. 

Landskrona. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknaden är fortfarande dålig med 
knapp tillgång på arbete i synnerhet för grofarbetare. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n 
har tillgången å yngre arbetssökande öfverstigit efterfrågan. 

Hälsingborg. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknadens läge är oförändradt, och 
tillgången på arbete dålig i synnerhet för icke yrkcsskickliga arbetare. Däremot har efter
frågan å arbetskraft till jordbruket kunnat i det närmaste tillgodoses. — A k v i n n 
l i g a a f d e l n i n g e n har antalet arbetssökande fabriksarbeterskor och minderåriga öfver
stigit efterfrågan, men brist förefunnits å arbetskraft till husligt arbete. 

Ystad. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången vari t god. Tillgång och 
efterfrågan å arbetskraft hafva motsvarat hvarandra med undantag för några industri
grenar. E t t större antal arbetare hafva erhållit arbete med torfupptagning och betarbete. 

Eslöf. Arbctsmarkuaden har varit god och bättre än under föregående månad. 
Hufvudparten af arbetstillgången kommer på jordbruk och betarbete samt till bygg
nadsverksamheten, till hvilken arbetare måst tagas från andra orter. 

Skurup. Arbetsmarknadens läge är oförändradt. Tillgång och efterfrågan på ar
betskraft hafva i det närmaste motsvarat hvarandra: dock råder brist å kvinnliga tjänare. 

Hallands län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Tillgången å arbete har vari t något 
bättre än under föregående månad, men råder fortfarande arbetsbrist hufvudsakligen 
för grofarbetare. kuskar och åkeriarbetare, samt springpojkar och flickor. 

Göteborgs och Bonns ISn. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har vari t 
dålig och på långt när ej motsvarat efterfrågan, särskildt beträffande industri- och grof
arbetare. Beträffande yngre jordbruksdrängar hafva tillgång och efterfrågan motsvarat 
hvarandra: däremot råder brist på torpare och statkarlar. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n 
gen har arbetstillgången vari t god och efterfrågan å arbetskraft alltjämt öfverstigit 
tillgången. 

Göteborg. Å m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden varit jämförelsevis god 
och bättre än under motsvarande tid föregående år ; dock råder fortfarande arbetsbrist 
för butiks- och magasinspersonal, eldare och grofarbetare. — A k v i n n l i g a a f d e l -
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n i n g e n har mycket god arbetstillgång varit rådande. Ökningen af antalet arbets
sökande beror på den nytillkomna a r b e t s f ö r m e d l i n g e n för f o l k s k o l e b a r n . 

Karlstad. Arbetstillgången har varit synnerligen god och bättre än nnder såväl 
föregående månad som samma tid föregående år. 

Örebro. Arbetsmarknadens läge har varit normalt med minskning af antalet ar
betssökande. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft hafva ungefär motsvarat hvarandra 
med undantag för jordbrnket, inom hvilket brist på arbetskraft gjort sig gällande. 

Västmanlands län. Arbetsmarknadens läge har i hufvudsak varit lika med före
gående månad med någon ökad efterfrågan å arbetskraft. På grund af nederbörden 
har höskörden uppskjutits, hvarföre efterfrågan å daglönsarbetare vari t mindre än van
ligt är vid denna tid på året. 

Kopparbergs län. Arbetstillgången å m a n l i g a a f d e l n i n g e n har varit bättre än 
under föregående månad, och hafva tillgång och efterfrågan på arbetskraft nära motsvarat 
hvarandra med undantag för grofarbetare, för hvilka arbetsbrist varit rådande. — A 
k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n råder fortfarande briat på dugliga tjänarinnor. 

Gäfle stad och l in. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden varit medel
god. Tillgången å fabriks- och grofarbetare har dock betydligt öfverstigit efterfrågan-
— Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har tillgången på arbetskraft betydligt understigit 
behofvet, i synnerhet för husligt arbete. 

Sundsvall. Arbetsmarknadens läge har varit normalt. 
Norrbottens län. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden varit föga liflig 

med ringa antal såväl arbetssökande som lediga platser. Arbetsbrist torde råda, ehuru 
ej i någon större utsträckning. — 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. 

B) Tillgången på arbete. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Metall- och maskinarbetare, byggnads
snickare och timmermän, fabriksarbe
tare, typografer, kontors-, butiks- och 
lagerbiträden, åkeri- och grofarbetare. 
— Kontorsbiträden, hushållerskor, stä
derskor. 

Ogifta jordbruksarbetare, yrkesarbetare till 
platser utom hufvudstaden. — Disker-
skor och köksor t i l l restaurantrörelsen, 
ensamjungfrur. 

Uppsala län. 

Grofarbetare. 

Östergötlands län. 

Elektriker, maskinarbetare, plåtslagare, 
jord- och schaktningsarbetare, bokhål
lare, butiks- och magasinspersonal, vakt
mästare, åkeriarbetare, grofarbetare m. fl. 

Hushållerskor, kokerskor, köksor, ensam
jungfrur, mjölkjungfrur. 

Norrköping. 

Filare och bänkarbetare, väfvare, pappers-
brnksarbetare, maskinister och eldare, 
handelsarbetare. — Hjälphustrur, kon
torsbiträden och serveringsflickor. 

Måleriarbetare, lappare, lärlingar. — Tjäna
rinnor till såväl staden som landet. 
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Jönköpings län. 

Mindre yrkesskickliga fabriksarbetare, 
grofarbetare, arbetare till jordbraket 
såväl förmän som underordnade. 

Dugliga kokerskor, ensamjungfrur, hotell
personal. 

Norra Kalmar län. 

Grofarbetare, tändsticksarbetare, industri
arbetare och vattentransportarbetare. 

Kvinnliga arbetare till husligt arbete. 

Blekinge län. 

Byggnad sarbetare, kördrängar, grofarbetare. Gifta jordbruksarbetare. 

Kristianstads län. 

Butiks- och magasinspersonal, spring
pojkar. — Serveringsflickor och pass
gummor. 

Jordbruksarbetare. — Mjölkjangfrur, dug
liga ensamjungfrur och kokerskor. 

Malmö. 

Fabriksarbetare, grofarbetare och för öfrigt 
inom nästan alla yrken och fack. — 
Kontors- och butikspersonal, uppasser-
skor, kontorsstäderskor, tvät t - och ren-
göringsarbeterskor. 

Specialister inom särskilda yrken, yngre 
tjänare ti l l landet. — Mjölkjungfrur, 
köksor samt kunniga ensamjungfrur. 

Lund. 

Daglönsarbetare, eldare, fabriks- och grof
arbetare, springpojkar. — Kontorsstäder
skor, tvät t- och rengöringsarbcterskor 
samt uppasserskor. 

Jungfrur t i l l landet, köksor till restaurant-
röselse. 

Landskrona. 

Fabriks- och grofarbetare, kontorsbiträden 
och springpojkar. — Kontors- och butiks
biträden, barnjungfrur, hjälpgummor 
samt tvätt- och rengöringsarbeterskor. 

Hälsingborg. 

Järnarbetare, byggnadsarbetare, fabriks
arbetare, maskinister, eldare, handels-
arbetare, springpojkar, varuutkörare, 
knskar, sjöfolk och grofarbetare. — 
Fabriksarbeterskor, springflickor och 
hjälpgummor. 

Yngre drängar t i l l landet, järnsvarfvare och 
korgmakare. — Mjölkjungfrur, koker
skor, diskerskor, barnjungfrur och 
kunniga ensamjungfrur. 

Ystad. 

Daglönare, typografer, grofarbetare m. fl. Murare, stenhuggare, skomakare, bleck-
och plitslagare, gördelinakare, ryktare. 
— Kokerskor, städerskor och ensam
jungfrur. 

Eslöf. 
Grofarbetare, springpojkar. 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING JUNI 1 9 1 0 . 599 

Skurup. 

Daglönsarbetare. Kvinnliga tjänare af alla slag. 

Hallands län. 

Grofarbetare, knakar och åkeriarbetare, 
springpojkar. — Barnflickor, tvätt- och 
rengöringsarbeterskor, kontorsBtäderskor 
m. in. 

Jordbruksarbetare, byggnadssnickare, järn-
svarfvare, väfveriarbetare. — Tjäna-
rinnor till landet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Industriarbetare, grofarbetare butiks- och 
magasinspersonal. 

Statkarlar och torpare. — Tjänarinnor af 
alla slag såväl till staden som till landet. 

Göteborg. 

Månadskarlar, sjöfolk, grofarbetare. — 
Butiks- och lagerbiträden, städerskor 
och serveringsflickor, hushållerskor. 

Jordbruksarbetare, yrkesskickliga filare 
och järnsvarfvare. — Tjänsteflickor t i l l 
landet, kokerskor, ensamjungfrur och 
passflickor. 

Karlstad. 

Springpojkar, grofarbetare. Gifta och ogifta jordbruksarbetare. — 
Tjänarinnor af alla slag såväl till sta
den som t i l l landet. 

Örebro. 

Inom alla yrken och fack. 

Västmanlands län. 

Verkstads- och diversearbetare. Yngre jordbruksdrängar, träarbetare. — 
Tjänarinnor ti l l landet. 

Kopparbergs län. 

Bokhållare, springpojkar, grofarbetare Cigarrarbetare. — Dugliga tjänarinnor. 

Gäfle stad och län. 

Brädgårdsarbetare, fabriks- och grofarbe
tare. — Yngre ensamjungfrur. 

Järnsvarfvare. — Dugliga tjänarinnor ti l l 
husligt arbete. 

Sundsvall. 

Inom alla yrken och fack. Hotellpersonal och tjänarinnor till husligt 
arbete. 

Norrbottens län. 

Schaktningsarbetare, maskinister, eldare 
m. fl. 

Dugliga ensamjungfrur m. fl 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juni 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juni 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juni 1910. 

Antalet tillsatta platser inon olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juni 1910. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
Juni månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Juni månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Juni månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910 . 

45—100060 
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Sveriges offentliga 
Juni månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Juni månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 



614 

Lifsmedelspriser å olika orter i 
Medelpris pr månad 

Obs.! De med kursiv stil tryckta siffrorna (juni 1908—dec. 1909) angifva medel-



615 

riket juni 1908—maj 1910. 
för samtliga orter. 

pris för 28 orter, de med vanlig stil tryckta (jan.—maj 1910) för 39 orter. 



616 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 



under maj månad år 1910. 617 



618 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 



under maj månad år 1910. (Forts.) 619 



620 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 



under maj månad år 1910. (Forts.) 621 



622 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 



under maj månad år 1910. (Forts.) 623 



624 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under maj månad år 1910. 



625 
Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under maj 1910. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 

46—100060 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—maj 1909 och jan. —maj 1910. 
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Arbetsmarknaden inom olika näringsgrenar i Sverige 
under andra kvartalet 1910. 

Den efterföljande redogörelsen för arbetsmarknadens läge grun
dar sig, liksom de förut lämnade öfversikterna, t i l l hufvudsaklig 
del på uppgifter, som å särskilda formulär inhämtats dels från en
skilda arbetsgifvare samt dels från fackföreningar. 

Som emellertid svårigheter mött att, förmedelst förut tillämpadt 
system för insamlande af dessa primär uppgifter, erhålla dylika i 
önskvärd utsträckning har från och med nu ifrågavarande kvartal 
en förändring genomförts beträffande såväl affattningen af de an
vända formulären som jämväl sättet för införskaffande af dylika. 

Hvad först angår formulärens affattning, så har denna i väsent
lig grad förenklats och till sin omfattning begränsats. Anledning 
har nämligen förelegat at t antaga, att de förra formulären just på 
grund af sit t detaljerade innehåll i viss mån .afskräckt vederbörande 
från at t besvara desamma. De nya förenklade formulären, som äro 
tryckta i brefkortsformat, äro af följande lydelse:1) 

Uppgifter angående ställningen å arbetsmarknaden under kvartalet 

19 .., afgifna den 19 af _ 

Uppgifterna afse förhållandena inom.. 
(Yrkesgren.) 

1. Antalet anställda arbetare vid utgången af kvartalet: Män , kvinnor Summa 

~Z. Tillgängen å arbete: _. 
(Mycket god, god, medelgod, mindre god, dålig.) 

3. Avbetstillgangen i jämförelse med närmast föregående kvartal: 
(Bättre, lika, sämre.) 

4. Arbetstillgången i jämförelse med motsvarande tid föregående år: — 
(Bättre, lika, sämre.) 

5. Tillgången på arbetskraft: _ 
(Brist, normal tillgång, öfverflöd.) 

6. Har öfvertidsarbete förekommit i större utsträckning under kvartalet! 

7. Har inskränkning i driften ägt rum 
a) genom reducering of arbetsstyrkan! 

b) » » > arbetstiden? _ 

8. Anmärkningar och tillägg {konjunkturorsaker o. d.): 

1) Här återgifves endast det formulär, som är afsedt för arbetsgifvare. Det för 
fackföreningarne afsedda är af samma lydelse med det andantag, att i frågan 1 ut
trycket »anställda arbetare» är utbytt mot »medlemmar i föreningen». 

47—100060. 



628 

Arbetsmarknadens läge under andra 



629 

k v a r t a l e t 1910 (enligt uppgifter från arbetsgifvare). 
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Frågeformulären hafva förr uteslutande infordrats af Kungl. 
Kommerskollegii ombud i orterna med undantag endast beträffande 
arbetsgifvare och fackföreningar i Stockholm samt den närmaste trak
ten däromkring, af hvilka uppgifter infordrats direkt från Kol
legium, och hafva ombuden med ledning af de ti l l dem inkomna 
uppgifter samt sin personliga kännedom om förhållandena utarbetat 
de i det följande meddelade s ä r s k i l d a 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 . I denna anordning har emellertid numera vid
tagits den förändringen, a t t Kollegium direkt infordrar ifrågavarande 
uppgifter äfven från vissa större arbetsgifvare i landsorten till ett 
antal af c:a 250. 

För nu ifrågavarande kvartal hafva besvarade formulär åter
kommit sammanlagdt från 979 arbetsgifvare med 135,583 arbetare 
samt från 187 fackföreningar med 18,080 medlemmar. 

De inkomna uppgifterna omfatta ett betydligt större antal arbets
gifvare och arbetstagare än bvad förut varit fallet — då arbetsgif-
varnes uppgifter genomsnittligen hänförde sig till c:a 50,000 arbetare 
— och äro dessutom mera fullständiga, i det att, såsom af tabellen 
å föregående sidor framgår, i samtliga fall svar afgifvits å formulärets 
alla frågor. 

Med ledning af tabellen å sid. 628—(529, som utgör en samman
fattning af de från arbetsgifvare erhållna uppgifterna, fackföreningar
nas uppgifter samt ombudens rapporter för särskilda orter har utar
betats följande a l l m ä n n a ö f v e r s i k t öfver a r b e t s m a r k n a d e n s l ä g e 
inom v i s s a s t ö r r e n ä r i n g s g r u p p e r under andra kvartalet 1910. 

Inom jordbruket var arbetstillgången som vanligt god. I allmän
het torde brist hafva förelegat på kvinnlig arbetskraft, särskildt på 
mjölkerskor. Skånska landtmännens arbetsgivareförening med sam
manlagdt 14,760 arbetare rapporterar mycket god arbetstillgång med 
normal tillgång på arbetskraft, dock någon brist på yngre tjänare.1) 

Inom grufdriften rådde god arbetstillgång med förbättring sedan 
föregående kvartal ; särskildt synes förbättring hafva inträdt vid de 
stora exportjärnmalmsfälten vid Kiruna, Gellivare och Grängesberg. 
Af arbetsgifvarne rapportera 9 med 7,355 arbetare (89 %) mer än 
medelgod samt 5 med 884 arbetare (11 %) medelgod arbetstillgång. 

Inom närings- och njutning.iämnesindustrien kunde arbetstill
gången närmast betecknas såsom god med undantag endast för tobaks
industrien, inom h vilken konjunkturerna fortfarande voro något tryckta. 
Till följd af årstiden hade inträdt väsentlig förbättring sedan före
gående kvartal inom bryggeriindustrien. Af arbetsgifvarne rapportera 

1) Enär denna rapport är afgifven af en arbetsgivareförening, har det icke ansetts 
lämpligt att upptaga densamma i tabellen å föregående sidor, i hvilkcn endast inga 
uppgifter från enskilda arbetsgifvare. 
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87 med 4,875 arbetare (49 %) mer än medelgod, 70 med 3,695 arbetare 
(37 %) medelgod samt 23 med 1,350 arbetare (14 i,) mindre än medel
god arbetstillgång. 

Inom textilindustrien var arbetstillgången fortfarande god, sär-
skildt hvad gäller ylleindustrien. Hvad bomullsindustrien beträffar, 
synes en försämring vara a t t befara på grund af särdeles högt rå
varupris, hvilket förhöjer priset på den färdiga varan och sålunda 
hämmar afsättningen. Af arbetsgifvarne rapportera 44 med 8,658 
arbetare (53 °i) mer än medelgod, 9 med 3,096 arbetare (19 °i) medel
god samt 12 med 4,538 (28 %) mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom beklädnadsindustrien var arbetstillgången fortfarande god, 
med förbättring sedan föregående kvartal såväl inom skomakeriyrket 
som äfven isynnerhet inom skrädderiet, där brist på arbetskraft 
flerstädes rådde. Af arbetsgifvarne rapportera 77 med 6,061 ar
betare (82 %) mer än medelgod, 37 med 1,249 arbetare (17 %) medel
god samt 3 med 81 arbetare (1 °i) mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom trävaruindustrien var arbetstillgången god och sedan före
gående kvartal mycket förbättrad, väl närmast beroende på skepp-
ningens början. Af arbetsgifvarne rapportera 68 med 12,132 arbetare 
(70 <) mer än medelgod, 33 med 4,584 arbetare (27%) medelgod samt 
23 med 488 arbetare (3 %) mindre än medelgod arbetstillgång. 

Vid såväl trämassefabrikerna som pappersbruken var axbetstill-
gången i det närmaste god och i hufvudsak densamma som nåder 
föregående kvartal. Af arbetsgifvarne rapportera 24 med 3,899 ar
betare (52 %) mer än medelgod, 18 med 3,485 arbetare (46 %) medel
god samt 4 med 151 arbetare (2 %) mindre än medelgod arbets
tillgång. 

Inom malmförädlingen rådde god arbetstillgång och hvad järn
förädlingen beträffar i hufvudsak samma läge som under föregående 
kvartal ; inom koppartillverkningen däremot har en förbättring kunnat 
konstateras. Af arbetsgifvarne rapportera 16 med 6,794 arbetare 
(80 >) mer än medelgod samt 5 med 1,696 arbetare (20 ?») medelgod 
arbetstillgång. 

Inom såväl metall- som maskin- och slceppsbygynadsindustriema 
var arbetstillgången drygt medelgod samt i hufvudsak oförändrad 
sedan föregående kvartal. Af arbetsgifvarne rapportera inom metall
industrien 47 med 9,242 arbetare (60 %) mer än medelgod, 36 med 
5,670 arbetare (36 %) medelgod och 7 med 589 arbetare (4 %) mindre 
än medelgod arbetstillgång samt inom maskin- och skeppsbyggnads
industrierna 42 med 9,016 arbetare (55 %) mer än medelgod, 17 med 
2,703 arbetare (16 %) medelgod och 19 med 4,864 arbetare (29 >) 
mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom jord- och stenindustrierna synas konjunkturerna vid sten-
huggerierna sedan föregående kvartal hafva ytterligare förbättrats, 
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så a t t arbetstillgången kunde anses såsom fullt god, möjligen i någon 
mån bättre vid Blekinge-stenhuggerierna än vid stenhuggerierna på 
västkusten. Stor efterfrågan fanns å gat- och kantsten; försäljnings
priserna voro dock fortfarande jämförelsevis låga. Inom ifrågavarande 
näringsgrupp för öfrigt har jämväl förbättring konstaterats, särskildt 
hvad beträffar tegelindustrien. Af arbetsgifvarne rapportera 33 med 
17,778 arbetare (67 %) mer än medelgod, 23 med 2,729 arbetare (23 %) 
medelgod samt 15 med 1,145 arbetare (10 %) mindre än medelgod 
arbetstillgång. 

Inom byggnadsindustrien inträdde som vanligt under detta kvar
t a l en väsentlig förbättring i arbetstillgången, som emellertid jäm
väl under nu ifrågavarande liksom under fjolårets vårsäsong knappast 
kunde anses fullt medelgod. Af arbetsgifvarne rapportera 18 med 
?75 arbetare (36 %) mer än medelgod, 25 med 644 arbetare (24 %) 
medelgod samt 21 med 1,103 arbetare (40 %) mindre än medelgod 
arbetstillgång. 

För bedömande af arbetsmarknadens läge inom landets näringslif 
i dess helhet under andra kvartalet innevarande år samt i jämförelse 
med de närmast föregående kvartalen må anföras följande summariska 
resultat: 

Arbe t sg i fvarnes uppgifter . 

Arbetare (i %), 
anställda hos arbetsgifvare, hvilka 

angifvit arbetstillgången såsom: 

Fackfören ingarnas uppgifter. 

I sammanhang härmed kan jämväl anföras, a t t arbetstillgången 
under ifrågavarande kvar ta l ansågs: 

i jämförelse med närmast föregående kvartal såsom bättre af 273 
arbetsgifvare med 36,753 arbetare (27 %), såsom oförändrad af 607 
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arbetsgifvare med 85,290 arbetare (63 %) samt såsom sämre af 99 
arbetsgifvare med 13,540 arbetare (10 %), samt 

i jämförelse med samma kvartal föregående år såsom bättre af 
237 arbetsgifvare med 38,953 arbetare (29 %), såsom oförändrad af 
605 arbetsgifvare med 80,827 arbetare (59 %) samt såsom sämre af 
137 arbetsgifvare med 15,803 arbetare (12 >). 

Enär arbetsmarknadens läge gifvitvis måste i hög grad inverka 
på den offentliga arbetsförmedlingens verksamhet och läget i viss 
män återspeglas i denna verksamhet, meddelas här nedan nr de månat
liga redogörelserna för Sveriges offentliga arbetsförmedling till ytter
ligare jämförelse följande resultat angående tillgång och efterfrågan 
på arbetskraft. 

På 100 lediga platser kommo följande antal ansökningar om 
arbete: 

2:dra kvartalet 1910: 

l:sta kvartalet 1910: 

2:dra kvartalet 1909: 

Af det ofvan sagda torde tydligt framgå, at t arbetstillgången 
under nu ifrågavarande kvartal varit ganska riklig och närmast 
at t anse såsom god och förbättrad i jämförelse med såväl närmast 
föregående kvartal som motsvarande tid föregående år. Gifvetvis 
inträder alltid under andra kvartalet till följd af klimatiska förhål
landen en större eller mindre stegring i arbetstillgången med säsong 
inom de flesta yrken. Med fullt skäl torde man emellertid kunna 
anse, att tillgången på arbete under andra kvartalet 1910 varit den 
bästa sedan senaste ekonomiska krisen, och kan detta sägas vara ett 
resultat af den förbättring, som sedan ett år tillbaka i stort sedt 
oafbrutet fortgått inom landets näringslif. 
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Jordbruket. 

Uppsala. God arbetstillgång iför manliga jordbruksarbetare. 
Linköping. Arbetstillgången medelgod för manliga arbetare, god för kvinnliga. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgång för manliga arbetare; brist på kvinnlig 

arbetskraft, särskildt beträffande mjölkerskor. God tillgång på tillfällig arbetskraft. 
Växjö. Arbetstillgången god. Normal tillgång på fast anställd arbetskraft, dock 

brist på ladngårdsskötare och mjölkerskor. 
Malmö. Mindre god arbetstillgång utom för yngre drängar samt för mjölk-

jungfrur. Öfverflöd på daglönsarbetare. 
Lund. Efterfrågan på manlig arbetskraft till jordbruksnäringarna mycket ringa. 

Orsaken härtill torde vara den, att vårarbetet ovanligt tidigt afslutades, hvarigenom 
tillfälle förefanns för arbetsgifvarne, att med den lagstadda arbetskraften förrätta för
sommararbetet utan hjälp af s. k. daglönsarbetare. 

Ystad. Tillgången på arbetskraft god, dock något öfverflöd på daglönsarbetare 
under kvartalets första månad. 

Tidaholm. Normal tillgång på manlig arbetskraft; delvis brist på kvinnlig 
arbetskraft, särskildt i fråga om mjölkerskor. 

Kar l s tad . God arbetstillgång med brist på såväl manlig som kvinnlig ar
betskraft. 

Örebro. God arbetstillgång. Brist på arbetskraft. 
Östersund. Arbetstillgången medelgod. Tillgången på arbetskraft normal. 
Umeå. Tillgången på arbete god, på grund af vårarbetet bättre än under före

gående kvartal. 

Skogsbruket. 

Sundsval l . Vid Kvitsle sorteringsbom låg arbetet nere under tiden 19 maj—i) 
juni på grund af för högt vattenstånd. I öfrigt har arbetstiden varit 64 timmar i 
veckan. 

Grufdriften. 

Kopparberg . Tillgången på arbete medelgod liksom under föregående kvartal. 
God tillgång på arbetskraft. 

Falun. Tillgången på arbete mindre god. Öfverflöd på arbetskraft. 
Kiruna. Arbetstillgången god. 

Annan brytnings- och upptagningsindustri. 

Växjö. Inom torflndustrien medelgod arbetstillgång med förbättring i jämförelse 
med föregående kvartal. Något öfverflöd på arbetskraft. 

Närings- och njutningsämnesindustrien. 

Kvarnindustrien. 

Stockholm. God arbetstillgång, normal tillgång på arbetskraft. 
Uppsala. Arbetstillgången medelgod med normal tillgång på arbetskraft liksom 

under föregående kvartal. 
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Esk i l s t una . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartat: normal 
tillgång på arbetskraft. 

Linköping. Mindre god arbetstillg&ng; öfverflöd på arbetskraft. 
Norrköping. God arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Kr i s t i ans t ad . Arbetstillgången mindre god liksom nnder föregående kvartal 

samt motsvarande tid föregående år. Öfverflöd på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången god. 
Lund. God arbetstillgång liksom under närmast föregående kvartal och andra 

kvartalet 1909. 
Ystad. Arbetstillgången god. Normal tillgång på arbetskraft. 
Halmstad. Tillgången på arbete fullt medelgod. Ställningen i hufvudsak oför

ändrad sedan förra kvartalet. Normal tillgång på utbildade arbetare, öfverflöd å annan 
arbetskraft. 

Göteborg. Inom hafre- och risgrynstillverkningen god arbetstillgång liksom 
under såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909; god tillgång på arbetskraft. 

Tidaholm. Tillgången på arbete god och oförändrad. Normal tillgång på ar
betskraft. 

Gäfle. Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 

Bageriyrket. 

Stockholm. God arbetstillgång, i hufvudsak densamma som under föregående 
kvartal; normal tillgång på arbetskraft. 

Uppsala. Arbetstillgången god och sedan förra kvartalet oförändrad; normal 
tillgång på arbetskraft. 

Inom karamell- och konfektfabrikationen god och sedan förra kvartalet förbättrad 
arbetstillgång. God tillgång på arbetskraft. 

Esk i l s tuna . Arbetstillgången bättre än under föregående kvartal. Normal till
gång på arbetskraft. 

Norrköping. God arbetstillgång. 
Vid karamelltillverkningen god arbetstillgång. 
Jönköping. Arbetstillgången medelgod och sämre än under närmast föregående 

kvartal. Normal tillgång på arbetskraft. Ingen förändring i arbetstiden. 
Växjö. Arbetstillgången knappt medelgod med någon försämring i jämförelse 

med såväl föregående kvartal som motsvarande tid förra året. Normal tillgång på 
arbetskraft. 

Visby. Tillgången på arbete medelgod liksom under föregående kvartal och 
samma tid föregående år; normal tillgång på arbetskraft. 

Kar l skrona . Medelgod och något förbättrad arbetstillgång; normal tillgång på 
arbetskraft. 

Kr i s t i ans t ad . Arbetstillgången god och i hufvudsak densamma som under före
gående kvartal, men något sämre än under motsvarande tid föregående år. Normal 
tillgång på arbetskraft. 

Malmö. Jämn arbetstillgång. 
Inom konditori- och ehokladindustrien jämväl god arbetstillgång. 
Lund. Tillgången på arbete mindre god liksom under närmast föregående kvar

tal; försämring i jämförelse med andra kvartalet 1909. Öfverflöd på arbetskraft. 
Ystad. Arbetstillgången god med normal tillgång på arbetskraft. 
Halmstad. God arbetstillgång. Snarare öfverflöd än brist på arbetskraft. 
Göteborg. Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal men något 

mindre än nnder motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
Inom choklad- och konfektfabrikationen god arbetstillgång. Öfvertidsarbete före

kom fast i mindre utsträckning. 
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T i d a h o l m . Arbetstillgången mycket god med förbättring sedan närmast före
gående kvar ta l : normal tillgång på arbetskraft. 

K o p p a r b e r g . Medelgod arbetstillgång liksom under föregående kvartal, sämre 
an under motsvarande tid i fjol; öfveräöd på arbetskraft. 

Gä f l e . God arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Inom karamelltillverkningcn medelgod arbetstillgång. 
S ö d e r h a m n . God arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal ; dock 

någon arbetslöshet. 
Inom karamelltillverkningen medelgod arbetstillgång liksom under föregående 

kvar ta l och samma tid 1909. 
Ö s t e r s u n d . Arbetstillgången god. Öfverflöd på arbetskraft. 
Umeå . Medelgod arbetstillgång. Normal tillgång på arbetskraft. 

Sockerindustrien. 

N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång. 
M a l m ö . Arbetstillgången i aftagande under andra kvartalet. 
L u n d . Tillgången på arbete dålig och sämre än under närmast föregående kvar

tal och motsvarande tid 1909. Öfverflöd på arbetskraft. 

Brännvinsbrännerier och punschbryggerier. 

S t o c k h o l m . Fortfarande god arbetstillgång inom spritförädlingsbranschen. 

Bryggeriindustrien. 

S t o c k h o l m . Inom öl- och svagdrickstillverkningen medelgod arbetstillgång med 
förbättring sedan föregående kvar ta l ; öfverflöd på arbetskraft. 

Inom portertillverkningen mindre god arbetstillgång med försämring sedan före
gående kvar ta l ; öfverflöd på arbetskraft. 

Inom mineralvatteufabrikationen mycket god arbetstillgång. 
U p p s a l a . Tillgången på arbete god, bättre än under förra kvartalet; öfverflöd å 

arbetskraft. 

L i n k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång. 
N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Inom mineralvattenfabrikationen god arbetstillgång. 
J ö n k ö p i n g . Arbetstillgången god liksom under närmast föregående kvartal och 

samma tid föregående år. Ingen förändring i arbetstid. 
V ä x j ö . Arbetstillgången medelgod. Något öfverflöd på arbetskraft. 
V i s b y . God arbetstillgång och normal tillgång på arbetskraft liksom under före

gående kvartal och samma tid i fjol. — Inom maltfabrikationen medelgod arbetstillgång 
liksom under föregående kvartal och samma tid föregående år. Reducering af arbets
kraften har förekommit. 

K a r l s k r o n a . Medelgod arbetstillgång. 
K r i s t i a n s t a d . Tillgången på arbete medelgod, bättre än under föregående kvar

tal. Normal tillgång på arbetskraft. 
M a l m ö . Arbetstillgången god. 
L u n d . Tillgången på arbete medelgod och i hufvudsak densamma som under före

gående kvartal och motsvarande tid 1909. Tillgång på arbetskraft normal. 
Vid mineralvattens- och läskedryckstillverkningen god arbetstillgång, bättre än 

under närmast föregående kvartal och delvis bättre än under andra kvartalet 1909. 
Öfverflöd på arbetskraft. Öfvertidsarbete har förekommit. 
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Ystad. Arbetstillgången god. Normal tillgäng på arbetskraft. 
Vid vattenfabrikationen har öfvertidsarbete förekommit. 
Göteborg. Arbetstillgången normal liksom under såväl föregående kvartal som 

motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
Vänersborg. Medelgod arbetstillgång, öfvcrfiöd på arbetskraft. 
Kopparberg. Arbetstillgången god liksom nnder såväl förra kvartalet som mot

svarande tid föregående år. God tillgång på arbetskraft; normal arbetstid. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången medelgod liksom under föregående kvartal. 
Inom läskedryckstillverkningen öfvertidsarbete nnder juni månad. 
Östersund. Arbetstillgången god. Öfverflöd på arbetskraft. 
Umeå. Jämn arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Luleå. Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal men sämre än 

nnder samma tid föregående år. 

Tobaksindustrien. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång; något öfverflöd på arbetskraft. Inskränk
ningar i driften hafva förekommit. 

Uppsala. Mindre god arbetstillgång. Ingen förändring sedan förra kvartalet 
men försämring i jämförelse med motsvarande kvartal 1909. Arbetskraften i någon mån 
reducerad. 

Norrköping. Medelgod — god arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
Kar lskrona . Arbetstillgången fortfarande försämrad; öfverflöd på arbetskraft; 

reducerad arbetstid. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god och något sämre än under föregående kvartal. 
Lund. Tillgången på arbete god och bättre än under närmast föregående kvartal 

och andra kvartalet 1909. Öfverflöd på arbetskraft. 
Ystad. Arbetstillgången mindre god. Öfverflöd på arbetskraft. Eeducering af 

såväl arbetsstyrka som arbetstid har förekommit. 
Göteborg. Inom snns-, tobaks- och cigarrbranschen god arbetstillgång liksom 

under såväl föregående som motsvarande kvartal 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
Kar ls tad. Arbetsmarknaden god. 
Falun. Tillgången på arbete under kvartalet god. 
Gäfle. God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 

Margarintillverkningen. 

Malmö. Mycket god arbetstillgång. 
Vänersborg. Medelgod arbetstillgång, normal tillgång på arbetskraft. 

Slakteri- och charkuteriyrket. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång, i hufvudsak densamma som under före
gående kvartal; normal tillgång på arbetskraft. 

U ppsala. Jämn och god tillgång på arbete, oförändrad sedan föregående kvartal. 
Linköping. God arbetstillgång. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgång. 
Visby. Arbetstillgången liksom under föregående kvartal mindre god; försämring 

i jämförelse med motsvarande tid föregående år; öfverflöd på arbetskraft. 
Malmö. God arbetstillgång. 
Ystad. Arbetstillgången god. Normal tillgång på arbetskraft. 
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Göteborg. Inom eharkuteribranschen medelgod arbetstillgång liksom under så
väl föregående kvartal som motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 

Tidaholm. God arbetstillgång, bättre än nnder föregående kvartal. Normal 
tillgång på arbetskraft. Något öfvertidsarbete har förekommit. 

G af le. Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången dålig liksom under föregående kvartal. Ställningen 

sämre än nnder samma kvartal i fjol. 
Östersund. Arbetstillgången god. Normal tillgång på arbetskraft. 
Umeå. Arbetstillgången mindre god. 

Textilindustrien. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft;.reducering 
af arbetstiden har förekommit. 

Uppsala. Inom färgeribranschen mycket god tillgång på arbete; bättre än under 
föregående kvartal. Normal tillgång på arbetskraft. 

Linköping. God — mycket god arbetstillgång. 
K o n k ö p i n g . Inom ylleindustrien god arbetstillgång; brist på kvinnliga väfveri-

arbetare och på minderåriga spinneriarbetare. 
Inom färgeribranschen god arbetstillgång. 
Växjö. Arbetstillgången god. Normal tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången god. 
Lund. Tillgången på arbete vid en större fabrik betecknas som god, vid en mindre 

däremot som dålig. Öfverflöd på arbetskraft. 
Ystad. God tillgång på arbete. Normal tillgång på arbetskraft. 
Göteborg. Inom textilbranschen mindre god arbetstillgång, sämre än under så

väl föregående kvartal som motsvarande tid 1909; brist på arbetskraft. 
Vid kamgarnsspinnerierna var arbetstillgången god liksom under såväl föregående 

kvartal som motsvarande tid 1909. 
Inom möbeltygs- och mattfabrikationen medelgod arbetstillgång, något bättre än 

under föregående kvartal; god tillgång på arbetskraft. 
Inom ångrepslageribranschen arbetstillgången dålig; god tillgång på arbetskraft. 
Tidaholm. Arbetstillgången inom yllebranschen mycket god liksom under före

gående kvartal och nnder motsvarande tid föregående år. Tillgången på arbetskraft 
normal. 

Örebro. Brist på kvinnlig arbetskraft. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 

Beklädnadsindustrien. 

Hattillverkningen. 

Stockholm. God och jämn arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Kar l skrona . God arbetstillgång. 
Malmö. Arbetstillgången medelgod men sämre än under föregående kvartal. 
Tidaholm. Arbetstillgången medelgod och oförändrad sedan förra kvartalet och 

motsvarande tid nnder föregående år. Tillgången på arbetskraft normal. 

Skrädderi- och sömnadsyrkena. 

Stockholm. Inom herrskrädderiet god, inom damskrädderiet mycket god arbets
tillgång: brist på arbetskraft. 
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Uppsala. Arbetstillgången god och i hnfvudsak densamma som under förra 
kvartalet; trist på yrkesskickliga arbetare, eljest god tillgäng. 

Esk i l s tuna . Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal och något 
bättre än under motsvarande tid föregående år. Brist å arbetskraft. Öfvertidsarbete 
har förekommit. 

Linköping. Mycket god arbetstillgång; brist på arbetskraft. 
Norrköping. Inom herrskrädderiet medelgod arbetstillgång med försämring i 

jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. 
Motala. God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Jönköping. Inom herrskrädderiet mycket god arbetstillgång, bättre än under 

närmast föregående kvartal. Normal tillgång på arbetskraft. Ingen förändring i arbets
tiden. 

Växjö. Arbetstillgången fullt medelgod. Normal tillgång på arbetskraft. 
Visby. Medelgod arbetstillgång, bättre än under föregående kvartal och mot

svarande tid föregående år. Normal tillgång på arbetskraft. 
Kar lskrona . Arbetstillgången god. Knapp tillgång på arbetskraft. 
Kr i s t i ans tad . Arbetstillgången mycket god, bättre än under föregående kvartal 

och motsvarande tid föregående år. Brist på arbetskraft. Öfvertidsarbete har före
kommit i större utsträckning. 

Malmö. Arbetstillgången inom alla branscher mycket god. 
Ystad. Arbetstillgången mycket god; normal tillgång på arbetskraft. 
Halmstad. Arbetstillgången mycket god under vårsäsongen, bättre än under 

motsvarande tid föregående år. Arbetstiden normal; tillgången på arbetskraft normal. 
Göteborg. Inom skrädderibranschen god arbetstillgång, bättre än under före

gående kvartal, men något sämre än nnder motsvarande tid i fjol; någon brist på 
arbetskraft. Öfvertidsarbete förekom fast i mindre utsträckning. 

Vänersborg. Mycket god tillgång på arbete; normal tillgång på arbetskraft. 
Tidaholm. Mycket god arbetstillgång och bättre än nnder föregående kvartal. 

Normal tillgång på arbetskraft. 
Kar l s t ad . God arbetstillgång för kapp- och klädsömmerskor. 
Kopparberg. Mycket god arbetstillgång, bättre än under föregående kvartal 

och motsvarande tid i fjol. Brist på arbetskraft. 
Gäfle. God och förbättrad arbetstillgång; delvis brist på arbetskraft. 
Söderhamn. Mycket god arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 
Östersund. Arbetstillgången mycket god. Brist på arbetskraft. 
Umeå. Mycket god tillgång på arbete, något bättre än under samma tid 1909. 

Brist på skicklig arbetskraft, särskildt inom damskrädderiet. 

Trikåfabrikationen. 

Stockholm. Arbetstillgången god och densamma som under föregående kvartal: 
brist på lämplig arbetskraft. 

Norrköping. God arbetstillgång. 
Motala. God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Kar lskrona. Medelgod arbetstillgång. 
Malmö. Arbetstillgången god. 
Kar ls tad . God tillgång på arbete. 

Skomakeriyrket. 

Stockholm. Vid skofabrikerna god arbetstillgång med normal tillgång på ar
betskraft. 

Uppsala. Arbetstillgången god och i hnfvudsak densamma som under föregående 
kvartal. Normal tillgång på arbetskraft. 
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Esk i l s tuua . Arbetstillgången medelgod. Förbättring sedan föregående kvartal. 
Tillgången på arbetskraft ringa. 

Linköping. God arbetstillgang. 
Norrköping. God arbetstillgang. 
Motala. God arbetstillgang och brist på arbetskraft. 
Växjö. Arbetstillgången medelgod. Normal tillgång på arbetskraft. 
Visby. Arbetstillgången medelgod, bättre än under första kvartalet. Normal 

tillgång på arbetskraft. 
Karlskrona. Arbetstillgången god med normal tillgång på arbetskraft. 
Kr i s t i ans tad . Inom fabrikstillverkningen mycket god arbetstillgang, bättre än 

under motsvarande tid föregående år. Normal tillgång på arbetskraft utom på minder
åriga. Öfvertidsarbete har förekommit. För handskomakarne medelgod arbetstillgang, 
sämre än under föregående kvartal och motsvarande tid föregående år. Normal till
gång på arbetskraft. 

Malmö. Arbetstillgången medelgod för såväl hand- som fabriksarbetare, bättre 
än nnder föregående kvartal. 

Ystad. Arbetstillgången medelgod. 
Halmstad. Vid skofabrikerna fortfarade god arbetstillgang, dock något förbätt

rad sedan förra kvartalet, men ungefär lika som under motsvarande tid 1909. Inom 
handtverket har arbetstillgången varit medelgod och som vanligt bättre än under årets 
första kvartal. 

Kopparberg. Medelgod arbetstillgang, bättre än under föregående kvartal men 
ungefär lika som under motsvarande tid 1909. Tillgången på arbetskraft normal, lika
så arbetstiden. 

Gäfle. Medelgod och förbättrad arbetstillgang med brist på yrkesskicklig ar
betskraft. 

Sundsva l l . Arbetstillgången medelgod, bättre än uuder föregående kvartal. 

Handsk-, möss- och pälsvarufabrikation. 

Stockholm. God arbetstillgang med normal tillgång på arbetskraft. 
Kr i s t i ans tad . Inom handskfabrikationen medelgod arbetstillgang och ungefär 

densamma som under föregående kvartal och motsvarande tid föregående år. Normal 
tillgång på arbetskraft. 

Malmö. Arbetstillgången medelgod. 
Gäfle. Inom mössfabrikationen god arbetstillgang med delvis brist på arbetskraft. 
Inom pälsvarubranscben mindre god arbetstillgang med normal tillgång på ar

betskraft. 

Annan beklädnadsindustri. 

Stockholm. Inom paraplytillverkningen god och förbättrad arbetstillgang. 
Norrköping. Vid tvättinrättningarna medelgod arbetstillgang. 

Läder-, hår- och gummivaruindustrierna. 

Stockholm. Arbetstillgången mindre god; inskränkningar i driften hafva före
kommit. 

Linköping. Medelgod arbetstillgang. 
Norrköping. Inom sadelmakeriyrket mindre god arbetstillgang. 
Växjö. För tapetserare mindre god arbetstillgang med försämring i jämförelse 

med såväl föregående kvartal som motsvarande tid förra året. Öfverflöd på arbetskraft. 
Reducering af arbetstiden har förekommit. 
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V i s b y . Inom tapetscrarcyrket medelgod tillgång; på arbete liksom under förra 
kvartalet; försämring i jämförelse med motsvarande tid föregående år. Öfverflöd på 
arbetskraft. Inom sadelmakeriyrket god arbetstillgång med förbättring i jämförelse 
med såväl föregående kvartal som motsvarande tid i fjol. Normal tillgång på arbetskraft. 

K a r l s k r o n a . Inom garfveriindustrien god arbetstillgång. 
K r i s t i a n s t a d . Inom garfveriindustrien medelgod tillgång på arbete liksom under 

föregående kvartal och motsvarande tid föregående år. Normal tillgång på arbetskraft. 
M a l m ö . Inom sadelmakare- och tapetserareyrket dålig arbetstillgång. 
Inom gummifabrikationen god och inom garfveriindustrien medelgod arbetstillgång. 
L u n d . För garfveriarbetare god arbetstillgång. Tillgången på arbetskraft normal. 
För sadelmakare och tapetserare medelgod arbetstillgång, bättre än nnder före

gående kvartal. 
Y s t a d . God arbetstillgång. 
H a l m s t a d . God arbetstillgång, bättre än under motsvarande tid 190?. 
G ö t e b o r g . Inom läderbranschen i Alingsås god arbetstillgång liksom under såväl 

föregående kvartal som motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
Tnom remfabriksbranschen god arbetstillgång liksom under föregående kvartal; 

god tillgång på arbetskraft. 
Inom reseffektbranschen mindre god arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 

Arbetstiden något reducerad. 
V ä n e r s b o r g . Mindre god arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
Gä f l e . Inom garfveriindustrien god arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Inom sadelmakeriyrket äfven god arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 

Trävaruindustr ien. 

Sågverk och brädgårdar. 

N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång med förbättring i jämförelse med såväl före
gående kvartal som motsvarande kvartal föregående år. 

V ä x j ö . Arbetstillgången medelgod — god. Normal tillgång på arbetskraft. 
Y s t a d . Delvis försämrad arbetstillgång. 
H a l m s t a d . Till följd af minskad afsättning, särskildt af props och bjälkar, 

var arbetstillgången i bjälk- och brädgårdarna dålig och betydligt sämre än vanligt 
under samma tid. Arbetstiden väsentligt reducerad. 

G ö t e b o r g . Inom pitpropsbransehen dålig arbetsmarknad, sämre än under såväl 
föregående kvartal som motsvarande tid 1909; stor tillgång på arbetskraft. 

K a r l s t a d . Mindre arbetstillgång än förut. Öfverflöd på arbetare. 
G ä f l e . God arbetstillgång. 
S ö d e r h a m n . Tillgången på arbete god; på arbetskraft normal tillgång. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången i allmänhet mycket god och bättre än under före

gående kvartal. Brist på arbetskraft har tillfälligtvis förmärkts vid ett och annat 
verk, hvarför öfvertidsarbete i någon mån förekommit. 

Ö s t e r s u n d . Arbetstillgången god. Öfverflöd på arbetskraft. 
U m e å . Arbetstillgången god, på en del platser mycket god; normal tillgång på 

arbetskraft. En del sågverk hafva under senare delen af kvartalet sågat med dubbla 
vakter. 

L u l e å . Arbetstillgången god. 

Snickerier och annan träförädling. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången mindre god liksom under föregående kvartal. 
Tillgången på arbetskraft normal. 
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L i n k ö p i n g . Inom möbelsnickeriet god arbetstillgång. 
N o r r k ö p i n g . God — mycket god arbetstillgång. 
Inom möbelindustrien medelgod — god arbetstillgång med förbättring i jämförelse 

med såväl första kvartalet som motsvarande kvartal föregående år. 
M o t a l a . God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
J ö n k ö p i n g . Inom byggnadssnickeriet medelgod arbetstillgång. Tillgången på 

arbetskraft normal. 
Inom trätoffelfabrikationen medelgod arbetstillgång. Normal tillgång på arbets

kraft. 
V ä x j ö . Inom möbelindustrien fullt medelgod arbetstillgång med förbättring i 

jämförelse såväl med föregående kvartal som motsvarande tid förra året. Något öfver-
flöd på arbetskraft. 

Inom leksaksindnstrien mycket god arbetstillgång med förbättring i jämförelse 
med såväl föregående kvartal som motsvarande tid förra året. Större order från såväl 
in- som utlandet. Normal tillgång pä arbetskraft. 

Inom byggnadssnickeriet fullt medelgod arbetstillgång. Normal tillgång på ar
betskraft. 

V ä s t e r v i k . Arbetstillgången god med någon förbättring sedan föregående kvar
tal. Normal tillgång på arbetskraft. 

V i s b y . Liksom under förra kvartalet god arbetstillgång. Normal tillgång på ar
betskraft. 

K a r l s k r o n a . Arbetstillgången god och bättre än under motsvarande tid förra året. 
Ma lmö . Inom möbelsnickeriet dålig arbetstillgång. 
Inom maskin- och modellsnickarefacket likaledes dålig arbetstillgång. 
Inom korgmakeriyrket god arbetstillgång. 
L u n d . Inom modellsnickeriet medelgod arbetstillgång. Normal t i l lgång på ar

betskraft. 
Inom möbelindustrien tillgången på arbete mindre god och sämre än under samma 

tid förra året. Öfverflöd på arbetskraft. 
Inom tunnbinderiyrket medelgod arbetstillgång, bättre än under föregående 

kvartal. 
Y s t a d . Inom möbelsnickeriet mindre god arbetstillgång liksom under föregående 

kvartal , men sämre än under samma tid föregående år. Någon reducering både i arbets
styrka och arbetstid. 

H a l m s t a d . Inom möbelsnickeriet dålig arbetstillgång samt något försämrad 
sedan första kvartalet . 

Byggnadssniokeriet däremot visar någon förbättring, i det att vid några fabriker, 
där arbetet senaste tiden varit nedlagdt, verksamheten återupptagits om än i mindre 
utsträckning. 

G ö t e b o r g . Vid snickerifabrikerna god arbetstillgång och ungefår densamma som 
under föregående kvartal : normal tillgång på arbetskraft. 

Inom möbelindustrien normal arbetstillgång och något sämre än under föregående 
kvartal ; normal t i l lgång på arbetskraft. 

V ä n e r s b o r g . God arbetstillgång, normal tillgång på arbetskraft, förbättring 
sedan föregående kvartal. 

T i d a h o l m . Arbetstillgången medelgod; förbättring i jämförelse med föregående 
kvartal och motsvarande tid under föregående år. 

K o p p a r b e r g . . Mindre god arbetstillgång liksom under motsvarande kvartal 1909, 
dock något bättre än nnder föregående kvartal . Normal tillgång på arbetskraft. 

V ä s t e r å s . Arbetstillgången mycket god med förbättring sedan föregående kvar
tal : normal tillgång på arbetskraft. 

Gä f l e . God arbetstillgång. dock öfverflöd på arbetskraft. 
S ö d e r h a m n . Medelgod arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 
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Östersund. Arbetstillgången inom möbel- och byggnadssnickerierna mindre god. 
Öfverflöd på arbetskraft. 

Umeå. Inom möbelsnickeriet medelgod arbetstillgång, sämre än i fjol, beroende 
på sviter från storstrejken, men bättre än nnder föregående kvartal. Öfverflöd på ar
betskraft. 

Inom byggnadssnickeriet medelgod arbetstillgång, något bättre än i fjol. Till
gången på arbetskraft normal. 

Korkfabrikationen. 

Stockholm. God arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången medelgod. 
Göteborg. Inom korkarbetarefacket mindre god tillgång på arbete, dock bättre 

än under föregående kvartal; normal tillgång på arbetskraft. Arbetstiden något redu
cerad. 

Trämasse- och pappersindustrierna. 

Trämassefabriker och pappersbruk. 

Motala. Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Jönköping. Inom takpappfabrikationen mycket god arbetstillgång, bättre än 

nnder föregående kvartal och motsvarande tid föregående år. Normal tillgång på ar
betskraft. 

Växjö. Inom papperstillverkningen god arbetstillgång. Normal tillgång på ar
betskraft. 

Inom trämassetillverkningen medelgod arbetstillgång med något mer än normal 
tillgång på arbetskraft. 

Göteborg. Inom papperspåsfabrikationen normal arbetstillgång liksom nnder 
såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 

Vänersborg. God arbetstillgång; förbättring sedan motsvarande tid föregående år. 
Kopparberg. Mycket god arbetstillgång liksom nnder föregående kvartal och 

motsvarande tid 1909. Tillgången på arbetskraft normal. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsvall . Arbetstillgången god, delvis mycket god, lika med och delviB bättre 

än nnder föregående kvartal Öfverflöd på arbetskraft. 
Östersund. Arbetstillgången god. Öfverflöd på arbetskraft. 
Umeå. God arbetstillgång liksom nnder föregående kvartal; normal tillgång på 

arbetskraft. 

Bokbinderiyrket. 

Stockholm. Arbetstillgången tämligen god; normal tillgång på arbetskraft. 
Uppsala. God och oförändrad arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgång: öfverflöd på arbetsskraft. 
Växjö. Arbetstillgången medelgod — god med någon försämring i jämförelse med 

föregående kvartal. Normal tillgång på arbetskraft. 
Visby. Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal. Normal tillgång 

på arbetskraft. 
Kr i s t i ans tad . Arbetstillgången mindre god, sämre än under föregående kvartal 

och motsvarande tid föregående år. Inskränkning i driften genom reducering af såväl 
arbetsstyrka som arbetstid. Öfverflöd på arbetskraft. 

Malmö. Arbetstillgången god. 
Halmstad. Arbetstillgången medelgod utan väsentlig förändring i jämförelse 

med föregående kvartal men något mindre än nnder motsvarande tid föregående år. 

48—100060 
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E a r l s t a d . Arbetstillgången god liksom under f6rra kvartalet. 
Gäfle. Medelgod arbetsdi Igång med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången ganska god, nästan lika med den nnder föregående 

kvartal. Förhållandena i det hela lika med dem nnder samma kvartal 1909. 

Tapetfabrikationen. 

Norrköping. Medelgod arbetstillgång. 

Grafiska industrien. 

Stockholm. ArbetBtillgången i det närmaste god; normal tillgång på arbetskraft. 
Uppsala. God arbetstillgång, bättre än nnder förra kvartalet. God tillgång på. 

arbetskraft. 
L inköping . God arbetstillgång. 
Norrköping. Medelgod—mycket god arbetstillgång inom tryckerierna; normal 

tillgång på arbetskraft. 
Växjö. Arbetstillgången medelgod med någon försämring i jämförelse med såväl 

föregående kvartal som motsvarande tid förra året. Öfverflöd på arbetskraft. 
Visby. Inom tryckerierna god arbetstillgång, bättre än nnder föregående kvartal. 

Tillgången på arbetskraft normal. 
Kr i s t i ans t ad . Arbetstillgången medelgod liksom under föregående kvartal, me» 

något sämre än nnder motsvarande tid föregående år. Öfverflöd på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången god såväl för typografer som litografer. 
Lund. Tillgången på arbete för sättare och tryckare god, för stilgjutare dålig; 

sämre än under andra kvartalet 1909. Öfverflöd på arbetskraft. 
Ystad. Arbetstillgången god; öfverflöd på arbetskraft. 
Ha lmstad . Vid bok- och accidenstryckerierna var arbetstillgången något försäm

rad, dock medelgod. Arbetsstyrkan något mindre än under samma tid förra året. 
Tidaholm. Arbetstillgången medelgod och sedan förra kvartalet oförändrad med 

normal tillgång på arbetskraft. 
Gäfle. Inom tryckerierna medelgod arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Inom litografien mycket god och förbättrad arbetstillgång med normal tillgång pä. 

arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången god och bättre än under föregående kvartal. 
Östersund. Arbetstillgången god. Tillgången på arbetskraft normal. 
Umeå. Arbetstillgången god. Normal tillgång på arbetskraft. 

Malmförädlingsindustrien. 

Kopparberg. God arbetstillgång liksom under föregående kvartal och andra kvar
talet 1909. Normal tillgång på arbetskraft. 

Luleå. Arbetstillgången god, bättre än under motsvarande kvartal föregående år. 

Metallindustrien. 

Järn- och stålvarufabriker samt gjuterier. 

Stockholm. Inom fotogenkökstillverkningen mycket god arbetstillgång. 
Inom vågtillverkningen god arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 
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Uppsala. Vid gjuterierna dålig arbetstillgång, sämre än under förra året. Nor
mal tillgång på arbetskraft. 

Esk i l s tuna . Arbetstillgången inom fickknifsfabrikationen dålig och lika med 
den under föregående kvartal. Ingen brist på arbetskraft. 

Linköping. Vid en järntråd- och spikfabrik medelgod arbetstillgång. 
Motala. Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Jönköping. Inom Tågfabrikationen mindre god arbetstillgång liksom under 

föregående kvartal. Tillgången på arbetskraft normal. 
Växjö. Arbetstillgången god. Normal tillgång på arbetskraft. 
Västervik . Arbetstillgången i det närmaste god och i hufvudsak oförändrad 

sedan föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. 
Kar lskrona . Arbetstillgången medelgod, tillgången på arbetskraft normal. 
Inom gjnteribranschen fortfarande dålig arbetstillgång med till 7 timmar om dagen 

reducerad arbetstid. 
Inom lampfabrikationen medelgod tillgång på arbete. 
Kr i s t i ans tad . Arbetstillgången mycket god, bättre än under föregående kvar

tal och motsvarande tid föregående år. Normal tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Vid gjuterierna mindre god arbetstillgång. 
Ystad. God arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 
Vänersborg. God arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft, förbättring 

sedan föregående kvartal. 
Inom spikfabrikationen mycket god tillgång på arbete; normal tillgång på ar

betskraft. 
Kopparberg. God arbetstillgång, bättre än under föregående kvartal; normal 

tillgång på arbetskraft. 
Västerås . Arbetstillgången god; normal tillgång på arbetskraft. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Umeå. Inom gjuteribranschen dålig arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Luleå. Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal. 

Smidesyrket. 

Uppsala. God arbetstillgång och sedan förra kvartalet förbättrad. Tillgången 
på arbetskraft normal. 

Esk i l s tuna . Arbetstillgången medelgod med någon förbättring. Öfverflöd på 
arbetskraft. 

Linköping. God arbetstillgång. 
Norrköping. Medelgod — god arbetstillgång. 
Växjö. Arbetstillgången god. Normal tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången medelgod. 
Ystad. God arbetstillgång, bättre än under motsvarande tid föregående år. Nor

mal tillgång på arbetskraft. 
Halmstad. Medelgod arbetstillgång, bättre än under motsvarande tid 1909. 

Normal tillgång på arbetskraft. 
Göteborg. Arbetstillgången normal liksom nnder föregående kvartal, men bättre 

än under motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
Tidaholm. I likhet med föregående kvartal och motsvarande tid förra året god 

arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Kar ls tad. Arbetstillgången medelgod; öfverflöd på arbetskraft. 
Falun. Tillgången på arbete god. Öfverflöd på arbetskraft. 
Gäfle. God och förbättrad arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
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Bleck- och plåtslageriyrket. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången medelgod med förbättring sedan föregående kvar
t a l : normal tillgång på arbetskraft. 

U p p s a l a . Arbetstillgången medelgod; normal tillgång på arbetskraft. 
L i n k ö p i n g . Mindre god — medelgod arbetstillgång. 
N o r r k ö p i n g . (Jod arbetstillgång. 
V ä x j ö . - Arbetstillgången medelgod — god med förbättring i jämförelse med före

gående kvartal och någon förbättring i jämförelse med motsvarande tid förra året. 
Normal tillgång på arbetskraft. 

K a r l s k r o n a . Arbetsförhållandena oförändrade. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mindre god liksom under föregående kvartal och 

motsvarande tid föregående år. Normal tillgång på arbetskraft. Delvis inskränkning 
i driften. 

M a l m ö . Arbetstillgången mycket god. 
Y s t a d . Medelgod arbetstillgång. Normal tillgång på arbetskraft. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången medelgod, bättre än nnder såväl föregående måna

der som under andra kvartalet 1909. 
T i d a h o l m . Medelgod arbetstillgång liksom under föregående kvar ta l och mot

svarande tid förra året. Normal tillgång på arbetskraft. 
K a r l s t a d . Medelgod arbetstillgång, öfverflöd på arbetskraft. 
K o p p a r b e r g . Mycket god arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvar

tal och motsvarande tid 1909: öfverflöd på arbetskraft. 
G ä f l e . Medelgod och förbättrad arbetstillgång med normal tillgång på arbets

kraft. 
S ö d e r h a m n . Medelgod tillgång på arbete, sämre än nnder samma tid föregående 

år. Öfverflöd på arbetskraft. 
Umeå . Arbetstillgången knapp. Öfverflöd på arbetskraft. 

Annan metallindustri. 

S t o c k h o l m . Inom guldsmedsyrket medelgod arbetstillgång och i hufvudsak lika 
som under föregående kvartal . 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången medelgod, bättre än nnder föregående kvartal . 
God tillgång på arbetskraft. 

N o r r k ö p i n g . Inom guldsmedsyrket medelgod arbetstillgång: öfverflöd på ar
betskraft. 

Ma lmö . Arbetstillgången mindre god inom galvaniserings- och emaljerings-
facket. 

K a r l s t a d . Arbetstillgången inom gnldsmedsyrket medelgod. 
( i ä f l e . Inom guldsmedsyrket god arbetstillgång med normal tillgång på arbets

kraft. 

Mask in - och s k e p p s b y g g n a d s i n d u s t r i e n . 

Den mekaniska verkstadsindustrien. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången i det närmaste god och i hufvudsak lika som 
under föregående kvar ta l : normal tillgång på arbetskraft. 

U p p s a l a . Mycket god tillgång på arbete, bättre än under förra kvartalet. Nor
mal tillgång på arbetskraft. 
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Linköping. God — mycket god arbetstillgång. 
Vid järnvägsvagnstillverkningen medelgod arbetstillgång. 
Norrköping. Medelgod — god arbetstillgång, öfverflöd på arbetskraft. 
Växjö. Arbetstillgången medelgod — god. Ganska god tillgång på arbetskraft. 
Visby. Mindre god tillgång på arbete liksom nnder första kvartalet, men bättre 

än nnder samma tid föregående år. Normal tillgång på arbetskraft. 
Kr i s t i ans tad . Arbetstillgången medelgod liksom nnder föregående kvartal och 

motsvarande tid föregående år. Normal tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången dålig, men något bättre än nnder föregående kvartal. 
Lund. Tillgången på arbete medelgod, bättre än nnder närmast föregående kvar

tal och andra kvartalet föregående år. 
Halmstad. Ställningen afsevärdt förbättrad. Arbetstillgången fullt medelgod. 

Arbetsstyrkan något större än nnder föregående kvartal. 
Göteborg. Medelgod arbetstillgång, bättre än nnder föregående kvartal och 

motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. Öfvertidsarbete i mindre ut
sträckning. 

Tidaholm. Medelgod arbetstillgång liksom under föregående kvartal och mot
svarande tid förra året med normal tillgång på arbetskraft. 

Kopparberg. Tillgången på arbete god liksom nnder årets första kvartal. Normal 
tillgång på arbetskraft. 

Falun. Tillgången på arbete god. I någon mån öfverflöd på arbetskraft. 
Gäfle. Arbetstillgången mycket god vid separatorfabriken, men mindre god vid 

öfriga verkstäder; öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsval l . Ställningen delvis sämre än under samma kvartal 1909. 
Östersund. Arbetstillgången god. Normal tillgång på arbetskraft. 

Skeppsvarfven. 

Stockholm. Vid kungl. flottans varf fortfarande mycket god arbetstillgång; 
normal tillgång på arbetskraft. 

Vid de enskilda varfven mindre god arbetstillgång med reducering i arbetsstyrka 
och arbetstid. 

Göteborg. Arbetstillgången god liksom nnder föregående kvartal och motsva
rande tid 1909; mycket god tillgång på arbetskraft. 

Annan maskinindustri. 

Stockholm. Inom den elektromekaniska branschen god och oförändrad arbets
tillgång; normal tillgång på arbetskraft. Öfvertidsarbete har förekommit. 

Linköping. Inom det elektromekaniska facket medelgod arbetstillgång; inom 
vagnmakeriet mindre god. 

Malmö. Inom pianotillverkningen god arbetstillgång. 
Göteborg. Inom pianoindustrien delvis mindre god arbetstillgång, sämre än 

nnder såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909. Normal tillgång på arbetskraft-
Falun. Tillgången på arbete medelgod inom vagn-och maskintillverkningen med 

förbättring i jämförelse med motsvarande tid föregående år. 
Gäfle. Medelgod och försämrad arbetstillgång vid orgel- och pianofabriken. 

Jord- och stenindustrierna. 

Stenhuggeribranschen. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång, dock delvis inskränkning i arbetstiden; 
öfverflöd på arbetskraft. 
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Uppsala. Medelgod arbetstillgång. Öfverflöd på arbetskraft. 
L inköping. Mindre god arbetstillgång. 
Växjö. Arbetstillgången mindre god — god. Normal tillgång på arbetskraft. 
Väs te rv ik . Arbetstillgången god och i hufvudsak oförändrad sedan föregående 

kvartal. Tillgången på arbetskraft normal. 
Kar lskrona . Arbetstillgången god — mycket god; vid en del arbetsplatser knapp 

tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången god. 
Östersund. Arbetstillgången god. Öfverfiöd på arbetskraft. 

Kakel- och lerkärlsindustrien. 

Uppsala. Arbetstillgången medelgod och något förbättrad sedan förra kvartalet. 
Öfverflöd på arbetskraft. 

Linköping. Inom kakeltillverkningen dålig arbetstillgång. 
Norrköping. Mindre god arbetstillgång vid kakelfabrikerna, dock förbättring 

från föregående kvartal; försämring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. 
Visby. Arbetstillgången mindre god liksom nnder föregående kvartal och samma 

tid i fjol. Tillgången på arbetskraft normal. 
Kar l sk rona . Arbetstillgången obetydligt förbättrad, dock fortfarande mindre 

god: reducerad arbetstid; öfverflöd på arbetskraft. 
Göteborg. Inom lerkärlsindnstrien fortfarande god arbetstillgång. Ställningen 

densamma som under såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909; normal till
gång på arbetskraft. 

Tidaholm. Arbetstillgången medelgod, bättre än nnder föregående kvartal och 
motsvarande tid förra året. Öfverflöd på arbetskraft. 

Fa lun . Tillgången på arbete inom kakeltillverkningen medelgod, något bättre än 
motsvarande tid föregående år. 

Gäfle. Arbetstillgången dålig inom kakelindustrien men god inom lerkärlstill
verkningen. 

Tegelindustrien. 

Linköping. God arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
Växjö. Arbetstillgången god. Normal tillgång på arbetskraft. 
Visby. Arbetstillgången medelgod och något bättre än under motsvarande tid 

föregående år. Tillgången på arbetskraft god. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god. 
Lund. Tillgången på arbete medelgod, bättre än under andra kvartalet 1909. 

Öfverflöd på arbetskraft. 
Ystad. Arbetstillgången god. Normal tillgång på arbetskraft. 
Vänersborg. God — mycket god arbetstillgång. Normal tillgång på arbetskraft. 
Tidaholm. Arbetstillgången god — medelgod liksom under föregående kvartal 

och under motsvarande tid föregående år. Fullt normal tillgång på arbetskraft. 
Gäfle. Medelgod och förbättrad arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Östersund. Arbetstillgången mindre god. Öfverflöd på arbetskraft. 
Luleå. Arbetstillgången god — mycket god. 

Glasindustrien. 

Växjö. Arbetstillgången medelgod med tendens till förbättring; någon försäm
ring i jämförelse med motsvarande tid förra året. Normal tillgång på arbetskraft. 

Kar ls tad . Tillgången normal liksom under föregående arbetsår. 
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Gäfle. Medelgod arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången god liksom nnder föregående kvartal och. samma 

tid 1909. 

Annan jord- och stenindustri. 

Motala. God tillgång på arbete med normal tillgång på arbetskraft. 
Jönköping. Tillgången på arbete mycket god med förbättring såväl i jämförelse 

med närmast föregående kvartal som motsvarande tid föregående år. Öfverflöd på ar
betskraft. Intet öfvertidsarbete. 

Malmö. Inom gips- och cementbranschen god arbetstillgång. 
Halmstad. Arbetstillgången medelgod med betydlig förbättring sedan föregåen

de kvartal men ungefär densamma som under motsvarande tid föregående år. 
Tidaholm. God arbetstillgång, bättre än under föregående kvartal; normal till

gång på arbetskraft. 

Kemisk-tekniska industrien. 

Stockholm. Inom såp- och tvåltillverkniDgen medelgod arbetstillgång; normal 
tillgång på arbetskraft. 

Inom ljustillverkningen medelgod och oförändrad arbetstillgång. 
Inom sprängämnestillverkningen god och jämn arbetstillgång. 
Uppsala. Mindre god arbetstillgång. 
Linköping. God arbetstillgång. 
Malmö. Inom såp- och tvåltillverkningen god arbetstillgång; likaså inom tänd-

sticksfabrikationen. Inom gödningsämnesfabrikationen jämn arbetstillgång. 
Ystad. Inom tvålfabrikationen medelgod arbetstillgång. 
Göteborg. Arbetstillgången god, bättre än nnder första kvartalet: normal till

gång på arbetskraft. 
Inom snperfosfattillverkningen medelgod arbetstillgång och bättre än under såväl 

föregående som motsvarande kvartal 1909; god tillgång på arbetskraft. 
Gäfle. God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Sundsval l . Inom karbidtillverkningen medelgod arbetstillgång, bättre än under 

föregående kvartal. Fabriken, som stått under vintern, pådrogs vid kvartalets början. 
Öfverflöd på arbetskraft. 

Inom klorattillverkningen god arbetstillgång liksom nnder föregående kvartal med 
öfverflöd på arbetskraft. 

Byggnadsindustrien. 

Husbyggnadsindustrien. 

Uppsala. Arbetstillgången medelgod; bättre än under förra kvartalet. Normal 
tillgång på arbetskraft. 

Eski l s tuna . Arbetstillgången medelgod liksom under föregående kvartal. Till
gången på arbetskraft normal. 

L inköping . Medelgod arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgång med förbättring i jämförelse med mot

svarande tid föregående år; öfverflöd på arbetskraft. 
Jönköping. Byggnadsverksamheten har i det närmaste legat nere. 
Växjö. Arbetstillgången medelgod med förbättring i jämförelse med motsvarande 

tid förra året. Normal tillgång på arbetskraft. 
Västervik. Arbetstillgången god med förbättring sedan föregående kvartal; nor

mal tillgång på arbetskraft. 
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V i s b y . Tillgången pä arbete medelgod, bättre än under föregående kvartal ; nor
mal tillgång på arbetskraft. 

K a r l s k r o n a . Arbetstillgången något förbättrad jämförd med förhållandet under 
de närmast föregående åren, dock fortfarande mindre god. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången dålig, sämre än under föregående år. Bland 
kakelugnsuppsättarna öfverflöd på arbetskraft. 

M a l m ö . Arbetstillgången medelgod. 
L u n d . Tillgången på arbete för murare och mureriarbetsmän god, bättre än 

under samma tid 1909. Tillgången på arbetskraft normal. 
För byggnadssnickare medelgod arbetstillgång. Normal tillgång på arbetskraft. 
Y s t a d . Arbetstillgången mindre god. 
H a l m s t a d . Tämligen god arbetstillgång. 
G ö t e b o r g . Inom kakelugnsmakeribranschen medelgod arbetstillgång liksom under 

föregående kvar ta l : god tillgång på arbetskraft. 
T i d a h o l m . Medelgod arbetstillgång, bättre än under föregående kvartal men 

ungefär densamma som under motsvarande tid förra året. Normal tillgång på arbets
kraft. 

K a r l s t a d . God tillgång på arbete, bättre än under förra kvartalet. 
Ö r e b r o . Dålig arbetstillgång. Öfverflöd på arbetskraft. 
K o p p a r b e r g . God ti l lgång på arbete, bättre än under föregående kvartal och 

ungefär lika som under motsvarande tid föregående år. Tillgången på arbetskraft normal. 
G ä f l e . Medelgod och förbättrad arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Ö s t e r s u n d . Tillgången på arbete inom staden medelgod. Öfverflöd på arbets

kraft inom alla byggnadsyrken. 
Umeå . Arbetstillgången mycket dålig, ehuru någon förbättring ti l l följd af re

parationsarbeten under slutet af kvartalet. Öfverflöd på arbetskraft. 
K i r u n a . Arbetstillgången mycket god. 

Målning och glasmästerirörelse. 

»Stockholm. Mindre god arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
U p p s a l a . God tillgång på arbete, bättre än under förra kvartalet. Normal till

gång på arbetskraft. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången fortfarande mindre god, sämre än nnder motsva

rande tid föregående år. Öfverflöd på arbetskraft. 
L i n k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång. 
N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång. 
M o t a l a . God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
V ä x j ö . Arbetstillgången mindre god med försämring i jämförelse med såväl 

föregående kvartal som motsvarande tid förra året. Öfverflöd på arbetskraft. 
V i s b y . Mindre god tillgång på arbete liksom nnder föregående kvartal , men 

sämre än under samma tid i fjol. Normal tillgång på arbetskraft. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången medelgod, bättre än under förra året: fortfaran

de öfverflöd på arbetskraft. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången medelgod: bättre än under föregående kvartal . 

Måleriarbetarna hafva till en stor del lämnat staden och erhållit arbete å andra orter. 
M a l m ö . För målarna mindre god arbetstillgång, för glasmästarna medelgod och 

bättre än under föregående kvartal . 
Y s t a d . Arbetstillgången mindre god, sämre än under motsvarande tid före

gående år. 
H a l m s t a d . Inom måleriyrket, som nnder första kvartalet hade nästan full

ständig arbetsbrist, var arbetstillgången förbättrad och medelgod. Ställningen åtskilligt 
bättre än under andra kvartalet föregående år. 
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Göteborg. Inom måleriyrket medelgod arbetstillgång liksom under föregående 
kvartal men sämre än nnder motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 

Tidaholm. God och oförändrad arbetstillgång med normal tillgång på arbets
kraft. 

Kopparberg. Medelgod arbetstillgång liksom nnder andra kvartalet 1909, dock 
bättre än nnder föregående kvartal; normal tillgång på arbetskraft. 

Gäfle. Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången mindre god liksom under föregående kvartal. I 

början af kvartalet öfverflöd på arbetskraft. 
Östersund. Arbetstillgången mindre god, öfverflöd på arbetskraft. 
Umeå. Dålig arbetstillgång, öfverflöd på arbetskraft. 

Annan byggnadsindustri. 

Stockholm. Inom gas- och vattenledningsbranschen medelgod arbetstillgång. 
Uppsala. För grofarbetare var tillgången på arbete bättre än nnder förra kvar

talet dock icke fullt motsvarande efterfrågan. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgång inom rörläggarefacket. 
Kar lskrona. Inom grofarbetarefacket mindre god arbetstillgång med öfverflöd 

på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången dålig inom grofarbetet. 
Lnnd. För stadens arbetare dålig arbetstillgång, sämre än under andra kvarta

let 1909. Öfverflöd på arbetskraft. 
Göteborg. Inom rörläggareyrket medelgod arbetstillgång, liksom nnder såväl 

föregående kvartal som motsvarande tid 1909: delvis öfverflöd på arbetskraft. 
Karls tad. Arbetstillgången god inom grofarbetet. 
Örebro. Arbetstillgången för grofarbetarna tämligen god. 
Falun. Medelgod och förbättrad arbetstillgång inom grofarbetarefacket. 
Gäfle. Inom rörledningsbranschen god arbetstillgång; dock öfverflöd på arbets

kraft. 
Mindre god tillgång på grofarbete med öfverflöd på arbetskraft. 
Söderhamn. Medelgod arbetstillgång, förbättring från föregående kvartal. Öfver

flöd på arbetskraft. 
Östersund. Arbetstillgången dålig; öfverflöd på arbetskraft. 
Vid stadens arbeten medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 

Belysning och vattenledning. 

Stockholm. Vid belysningsverken medelgod arbetstillgång med normal tillgång 
på arbetskraft. 

Uppsala. Medelgod arbetstillgång, bättre än under förra kvartalet: tillgången 
på arbetskraft normal. 

Växjö. Vid stadens elektricitets- och vattenverk normal tillgång på arbete och 
arbetskraft. 

Visby. God arbetstillgång vid elektricitetsverket, normal tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången jämn. 
Lund. För gasverksarbetarna dålig arbetstillgång, sämre än under andra kvarta

let 1909. Öfverflöd på arbetskraft. 
Ystad. Vid gasverket normal arbetstillgång. 
Göteborg. Inom lys- och gasolje- samt benzin- och gasolinbranschen god arbets

tillgång, bättre än under såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909; normal 
tillgång på arbetskraft. 
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Vid gasverket var arbetstillgången den for årstiden vanliga; god tillgång på ar
betskraft. 

Tidaholm. God och oförändrad tillgång på arbete med normal tillgång på ar
betskraft. 

Transportarbete. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvartal; 
normal tillgång på arbetskraft. 

Linköping. Medelgod arbetstillgång. 
Norrköping. Medelgod—god arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
Växjö. För järnvägsmän normal arbetstillgång och normal tillgång på ar

betskraft. 
Kar l skrona . Mindre god arbetstillgång. fcrod tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Vid hamnarbetet mindre god arbetstillgång. 
För järnvägs- och spårvägspersonalen jämn arbetstillgång. 
För varuutkörare och handelsarbetare medelgod arbetstillgång, något bättre än 

under föregående kvartal och motsvarande tid föregående år. 
Lnnd. För varuutkörarna mindre god arbetatillgång liksom nnder närmast före

gående kvartal och sämre än under andra kvartalet 1909. Öfverflöd på arbetskraft. 
För maskinister och eldare god arbetstillgång. 
Ystad. Inom stufverifacket mycket god arbetstillgång under början af kvarta

let, dock försämring mot slutet af detsamma. 
Halmstad . Arbetstillgången vid härvarande hamn dålig och mycket sämre 

än under de föregående kvartalen. Ringa export af props, trämassa och papper 
samt mindre import än vanligt af stenkol anses som förnämsta orsaken till försämrin
gen. Den ordinarie arbetsstyrkan lika stor som förut men i saknad af jämn syssel
sättning. 

Kar ls tad . Dålig arbetstillgång för sjömän, maskinister, eldare och stufveri-
arlietare. 

För kuskar och åkeriarbetare god arbetstillgång. 
Gäfle. Medelgod tillgång på arbete till både land- och sjötransport med öfver

flöd på arbetskraft. 
Söderhamn. Inom stnfveriyrket medelgod arbetstillgång liksom under föregå

ende år. Normal tillgång på arbetskraft. 
Sundsval l . Under förra hälften af april och senare hälften af maj samt hela 

juni mycket dålig arbetstillgång, men för öfrigt mycket god. Öfverflöd på arbetskraft. 
Umeå. Medelgod arbetstillgång med förbättring i förhållande till första kvarta

let 1910 men betydligt sämre än i fjol. Öfverflöd på arbetskraft. 
Luleå. Inom stufverifacket medelgod arbetstillgång och i hufvudsak densamma 

som under motsvarande tid föregående år. 
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Inkomstförhållanden i Köpenhamn år 1907. 

En intressant statistik öfver inkomst- och förmögenhetsförhållan
den år 1907 bland den danska hufvudstadens befolkning har nyligen 
publicerats af staden Köpenhamns statistiska kontor, som utarbetat den
samma hufvudsakligen på grundval af påföljande års skattelängder.1 

Under det de svenska taxeringslängderna på grund af bristfällig yrkes-
specificering, åtminstone hvad arbetarklassen beträffar, så godt som 
omöjliggöra hvarje mera detaljerad fördelning af inkomsttagarne på 
olika yrkesgrupper, synas de köpenhamnska skattelängderna bilda 
ett förträffligt material för undersökningar rörande inkomsternas 
storlek och fördelning inom olika yrken och samhällsklasser. 

Såsom en inledning till ifrågavarande utredning meddelas några 
uppgifter rörande den s a m l a d e b e f o l k n i n g e n s inkomstförhållan
den. Undersökningen utsträckes här ända till år 1862, den säregna 
köpenhamnska inkomstskattens första år, och af de förskjutningar, 
som ägt rum mellan inkomstgrupperna under tiden 1862—1907, gifver 
följande tabell en god bild: 

1 Indkomst- og Formueforholdene i Köbenhavu i Aaret 1907. Udglvet af Köben-
havns Kommanalbestyrelse. 1910. 
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Mest i ögonen fallande i utvecklingen från 1862 t i l l 1898 ä r 
nedgången i promilletalen för inkomsttagare under 800 kr. — gränsen 
mellan skattefri och skattskyldig inkomst — vidare den relativt 
ringa ökningen för alla inkomstgrupper mellan 1,800 och 15,000 kr. 
och i motsats härti l l den starka stigningen dels för inkomster 
mellan 1,000 och 1,800 kr., dels för de stora inkomsterna på 15,000 
kr. och däröfver. På det hela taget går utvecklingen från 1898 t i l l 
1907 samma väg, men företer ett särdrag däruti, at t nu för första 
gången inträdt en utpräglad ökning för inkomstklassen 1,800—3,000 kr. 
Då därjämte den förut påbörjade tillväxten i antal af inkomsterna 
1,200—1,800 kr. fortsattes, ligger utvecklingens tyngdpunkt under 
perioden 1898—1907 i den mycket-starka ökningen af de små mellan-
inkomsterna å 1,200—3,000 kr., hvilkas sammantagna promilletal ökas 
från 127-s t i l l 206-1. Vid sidan häraf framträder nedgången i antal 
för de stora inkomsterna öfver 15,000 kr. från 8-i °/<x> år 1898 t i l l 
(5-3 °'oo år 1907. Den starka uppåtgående rörelsen för de stora in
komsterna, hvilken kunnat iakttagas under perioden 1862—1898, ha r 
sålunda icke fortsatt under tiden 1898—1907. 

Särskiljas inkomsterna för män och k v i n n o r , befinnes att år 
1907 af 127,624 manliga själfförsörjare 89,113 (698"2 °/oo), men af 
85,000 kvinnliga själfförsörjare endast 11,736 (138"i °/oo) hade in
komster på 800 kr. eller däröfver. Bland männen funnos sålunda 
relativt taget 5 gånger så många själfförsörjare öfver skattestrecket 
som bland kvinnorna, och dessa senare utgjorde allenast 11-6 % af 
samtliga skattebetalare. Dock visar kvinnornas inkomstförhållanden 
under hela perioden en afgjord förbättring, låt vara at t betalningen 
för kvinnligt arbete först under tiden 1898—1907 nådde den höjd, 
a t t kvinnorna i afsevärdt antal lyftes öfver skattestrecket 800 kr . 
Skattebetalarne utgjorde nämligen af hela antalet själfförsörjande 
kvinnor såväl vid år 1862 som år 1898 ungefär 98 °/<"), men ökades 
under det därpå följande decenniet t i l l 138-i °/<». Likväl beräknades 
år 1907 endast cirka V5 af befolkningens sammanlagda inkomster, 
282\2 millioner kr., komma på kvinnorna mot 4/e på männen. Inkomst
nivån ligger också mycket olika för de båda könen, i det en manlig 
själfförsörjare i genomsnitt förtjänade 1,726 kr., men en kvinnlig 
allenast 733 kr. 

Vänder man därpå uppmärksamheten till inkomstförhållandena 
inom de o l i k a s a m h ä l l s k l a s s e r n a , framgår inkomstfördelningen år 
1907 inom större yrkesgrupper af vidstående tabell, hvilken visar 
skattebetalarnes proeentiska fördelning på olika inkomstklasser. 

Inom dessa stora samlingsgrupper inrymmas tydligen personer 
med vidt skilda arbets- och löneförhållanden. Til l c i v i l a t j ä n s t e 
m ä n hafva sålunda förts dels ämbets- och högre tjänstemän, hvilkas 
genomsnittliga årsinkomst beräknats till 8,052 kr., dels lägre tjänste-
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män, såsom assistenter, postexpeditörer m. fl., som i medeltal för
tjäna 2,868 kr., dels slutligen folkskollärare, hvilkas medel årsinkomst 
är 2,623 kr. De m i l i t ä r a t j ä n s t e m ä n n e n , hvilka lrafvudsakligen 
utgöras af officerare vid armé och flotta, förtjäna i genomsnitt 5,217 
kr. pr år. Bland de l i b e r a l a y r k e n a inrymmas dels vissa lågt 
aflönade personer, hvilka som tjänstemän åt sjukkassor o. d. syssla med 
immateriell verksamhet, dels stora inkomsttagare som advokater och 
läkare, för hvilka senare årsinkomsterna beräknats till i genomsnitt 
resp. 10,879 kr. och 7,399 kr. H a n d e l s k å r e n tillhöra förnämligast tre 
grupper af själfständiga näringsidkare, nämligen grosshandelns män, 
dit äfven bankdirektörer, mäklare m. fl. förts, vidare utöfvare af 
den större detaljhandeln samt slutligen diverse- och småhandlare. 
Af den förstnämnda gruppens medlemmar förtjänade 52'6 % öfver 
5,000 kr. pr år, af den andra 28-7 % och af den tredje allenast 2-2 %. 
Liksom handelns hufvudpersoner kunna äfven handelsmedhjälparne 
fördelas i tre klasser, nämligen kontorschefer och annan öfverordnad 
personal, kontorister samt bodbiträden. Af de öfverordnade handels
medhjälparne tillhöra de flesta inkomstklasserna 1,600—5,000 kr., under 
det kontoristerna sällan förtjäna mera än 3,000 kr. och expediterna 
icke ofta öfver 1,600 kr. I n d u s t r i e n s och h a n d t v e r k e t s hufvud
personer förtjäna i genomsnitt 3.149 kr. pr år, men gifvetvis före
ligger stor skillnad mellan de yrken, som bedrilvas som handtverk, 
och dem, där storindustrien råder. För att nämna några exempel 
har en skomakaremästare i medelår'sinkomst 1,407 kr., en målare
mästare 2,003 kr., en murmästare 3,075 kr., en fabrikör (utan när
mare specificering) 9,832 kr. och en maskinfabrikant 13,369 kr. Den 
sistnämnde har alltså nära tio gånger så stor årsinkomst som sko
makaren. 

Återstår så a r b e t a r k l a s s e n , vid hvars inkomstförhållanden det 
torde vara anledning at t något närmare uppehålla sig. I hvad mån 
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inkomsterna för denna samhällsklass förbättrats under tiden 1862— 
1902, framgår af följande tablå, hvilken i relativa tal utvisar för
hållandet mellan inkomsttagare inom olika grupper och hela antalet 
själfförsörjare: 

Inkomstgrupp. 

År 1862 utgjorde antalet skattebetalande arbetare 861, men år 1907 
hade de ökats till 44,428. Samtidigt ökades motsvarande procent
tal från 4-3 till 71-6 % eller ungefär 17-dubblades. Dessa siffror ut
göra en god illustration till den väldiga höjning i lönenivån, som 
ägt rum under mellantiden. Och inom de till skat t taxerade arbe-
tarnes krets förekommer alltifrån år 1892 en betydande nedgång 
i inkomsterna 800—1,000 kr., hvilken nedåtgående rörelse under pe
rioden 1898—1907 jämväl fortplantar sig till inkomstgruppen 1,000— 
1,200 kr., medan samtidigt härmed en motsvarande höjning kan 
konstateras i procenttalen för alla inkomstgrupper öfver 1,200 kr. 

Huru inkomstförhållandena år 1907 gestaltat sig för olika ar
betarekategorier, framgår af nedanstående tabell: 
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Under byggnadsarbetare hafva i tabellen sammanförts murare, 
målare och timmermän. Ordnas dessa och öfriga yrkesarbetare
kategorier efter storleken af deras medelårsinkomst, blir ordningen 
följande: typografer 1,426 kr., smeder 1,282 kr., timmermän 1,242 kr., 
skrädderiarbetare 1,192 kr., murare 1,176 kr., snickeriarbetare 1,168 
kr., målare 1,162 kr., tobaksarbetare 1,091 kr. och skomakeriarbetare 
1,051 kr. De 3 första grupperna komma öfver, de 6 senare under 
den beräknade medelinkomsten för en yrkesarbetare i allmänhet, 
nämligen 1,211 kr. Grenomsnittsförtjänsten för en grofarbetare torde 
vara ungefär 100 kr. lägre eller cirka 1,120 kr. pr år. 

Slutligen meddelas en undersökning rörande å lderns infly
tande på inkoms te rnas storlek inom olika samhällsklasser. Några 
hufvudresultat af denna utredning återgifvas i följande tabell: 

Medelårsinkomst för 

Inkomsterna för de personer, som bedrifva immateriella närings
fång, stiga sålunda på det hela taget med åldern, om än för läkare 
liksom andra utöfvare af liberala yrken en nedgång i inkomster 
synes inträda i den högsta åldersklassen, hvilket däremot icke är 
fallet med ämbetsmännen. Likartadt är förhållandet med handels-
idkarne. Under det grosshandlarens inkomster i regeln växa i samma 
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mån som firman konsolideras och sålunda fortfara a t t stiga äfven vid 
den tid, då innehafvarens arbetsförmåga icke längre står på sin höjd
punkt, ökas i den mindre detaljhandeln, där affären i regel hålles 
uppe allenast genom innehafvarens eget arbete, inkomsterna för 
affärsmannen blott till 40 ä 50-årsåldern för a t t därefter åter aftaga. 
Samma förhållande råder beträffande skomakaremästare och andra 
utöfvare af mindre handtverk, under det för större industriidkare 
inkomststegringen fortgår upp till de högsta åldersklasserna. Be
träffande småhandlare och småhandtverkare råder sålunda ett lik
nande samband mellan ålder och arbetsförtjänst, som kan konsta
teras inom så godt som hela arbetarklassen. För yrkesarbetarne är 
inkomsten minst för den lägsta åldersgruppen under 25 år och stiger 
därefter int i l l 40 ä 50-årsåldern, hvarefter den åter aftager. I vissa 
fack, såsom typografyrket m. fl., håller sig förtjänsten dock tämligen 
hög jämväl inom de högsta åldersklasserna, hvilket torde bero på, 
at t här finnes ett antal gamla arbetare, som under arens lopp 
knutits fast vid resp. företag samt därigenom uppnått och kunnat bi-
behälla goda löneförmåner. Något liknande synes äga rum beträffande 
magasinsarbetarne och vissa andra grofarbetaregrupper, bland hvilka 
jämväl torde finnas män på förtroendeposter, hvilkas lön växer med 
ancienniteten. 

Den offentliga arbetsförmedlingen i Kristiania och 
Köpenhamn under år 1909. 

Kristiania. 
Under år 1909 hafva vid den offentliga arbetsförmedlingsanstalten 

i Kristiania 24,159 personer, däraf 12,506 män och 11,653 kvinnor, 
anmält sig såsom arbetssökande. Af 19,328 anmälda lediga platser 
— 7,283 för män och 12,045 för kvinnor — besattes 16,269, hvaraf 
(!,345 med män och 9,924 med kvinnor. Af de manliga arbetssökande 
hafva 50'6 % och af de kvinnliga 85-2 % erhållit arbete. Af de lediga 
platserna för män blefvo 87-1 % besatta, medan motsvarande siffra 
för kvinnorna utgjorde 82-4 %. 

Vid kontoret hafva under de senaste fem åren tillsatts följande 
antal platser: 
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Utgifterna för anstaltens verksamhet under år 1909 uppgingo 
till sammanlagdt 17,313'71 kr., hvaraf 383-01 kr. ersatts med stats
medel. 

År 1909 har i det hela varit ett ogynnsamt år för arbetarne, 
ehuru dock vid jämförelse med förhållandena under föregående år 
en mindre förbättring kunnat konstateras inom en del näringsgrenar. 
Kännbarast har depressionen drabbat järn- och metallarbetare, trans
portarbetare samt kontors- och butiksbiträden. Inom samtliga dessa 
fack har efterfrågan på arbetskraft varit mindre än under de när
mast föregående åren. Större har däremot af inkomna förfrågningar 
att döma arbetstillgången varit för jordbruks-, tegelbruks-, sten-
huggeri-, byggnads- och grofarbetare. 

Köpenhamn. 
Vid anstalten hafva under år 1909 40,757 personer, däraf 21,505 

män och 19,252 kvinnor, anmält sig såsom arbetssökande. Under 
samma år hafva 25,642 arbetsgifvare vändt sig till anstalten för 
erhållande af arbetskraft — i 9,115 fall manlig och 16,531 fall 
kvinnlig. Arbete har kunnat anvisas åt 10,939 män och 16,753 
kvinnor eller sammanlagdt åt 27,692 personer. På 100 lediga plat
ser kommo i genomsnitt 159 arbetssökande. 

Vid kontoret hafva under de senaste fem åren tillsatts följande 
antal platser: 

Den starka nedgången i antalet tillsatta platser under åren 1908 
och 1909 torde bero på den under dessa år rådande allmänna eko-
miska depressionen, hvars inverkan särskildt framträdt i den klena 
arbetstillgången inom byggnadsfacken. 

49—100060 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Juli månad år 1910. 

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 jul i månad. 

I nedanstående tablåer hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka följande äro afsedda för resp. 
länsområden: Uppsala läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Upp
sala och 3 lokalkontor, Östergötlands läns arbetsförmedling med, för
utom hufvudkontor i Linköping, afdelningskontor å 12 viktigare 
platser inom landstingsområdet, Jönköpings läns arbetsförmedling 
med hufvudkontor i Jönköping och 5 afdelningskontor, Norra Kalmar 
läns arbetsförmedling med kontor i Västervik, Blekinge läns arbets
förmedling med hufvudkontor i Karlskrona och afdelningskontor i 
Karlshamn, Kristianstads läns arbetsförmedling med hufvudkontor i 
Kristianstad och afdelningskontor å 5 andra orter i länet, Hallands 
läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Halmstad och 3 lokalkontor, 
Göteborgs och Bohus läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Udde
valla och 3 lokalkontor, Västmanlands läns arbetsförmedling med kon
tor i Västerås, Kopparbergs läns arbetsförmedling med kontor i Falun, 
Gäfle stads och läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Gäfle och 
ortsombud å 5 orter i länet samt Norrbottens läns arbetsförmedling med 
hufvudkontor i Luleå och afdelningskontor i Boden, Malmberget och 
Kiruna. — Kontoret i Malmö fungerar som distriktsanstalt för samt
liga anstalter i Malmöhus, Kristianstads och Blekinge län. 

Vid de under jul i månad verksamma anstalterna gjordes till
hopa 10,747 a n s ö k n i n g a r om a r b e t e (8,926 under jul i 1909), 
hvaraf 7,088 af män (6.004 föreg. år) och 3,659 af kvinnor (2,922 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 8,357 l e d i g a p l a t s e r (6,725 föreg. 
år), nämligen 4,481 för män (3,496 föreg. år) och 3,876 för kvinnor 
(3,229 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 4,900 
(3,984 föreg. år), af hvilka 3,084 besattes med män (2,562 föreg. år) 
och 1,816 med kvinnor (1,422 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 
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Öfversikt af verksamheten under juli månad år 1910. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Tillsatta platser under januari—juli 1910. 

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 ofvanstående tabeller. 

Dessa lämna äfven uppgifter om den offentliga arbetsförmedlin
gens betydelse för olika yrkesgrenar. Inom det manliga arbetet 
kommo de flesta tillsatta platserna på jordbruk och skogshushållning 
(1,050) samt grofarbetet (596); därefter följde byggnadsverksamheten 
(533), landtransporten (350), metall- och maskinindustrien (148). Fler
talet tillsatta platser för kvinnor förekommo inom det husliga ar
betet (1,246), hotell-, kafé- och restaurantrörelsen (248) samt jord
bruket (146). 

Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlingens 
verksamhet berör näringslifvets olika hufvudgrupper, hänvisas i öfrigt 
till nedanstående tablå (jfr därjämte efterföljande tabeller). 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
juli 1,016 platser, hvaraf 838 manliga och 178 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro 938, 798 och 140 (se Tab. sid. 664). 
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Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo:1) 

Med af seende å dessa uppgifter ar att märka, att vid samtliga 
länsans ta l te r — Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Norra Kalmar, 
Blekinge, Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Västman
lands, Kopparbergs, Gäfle stads och läns samt Norrbottens läns — 
redovisas a l la inom resp. län t i l l s a t t a p la tser såsom före
f int l iga inom orten. 

Nedan anföras några siffror, som 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 stadsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet fortfarande god tillgång på anställningar, som af brist 
på arbetssökande ej kunna besättas. Vid jämförelse med siffrorna för 

1) Proportionatal hafva här ej beräknats i de fall, dä de absoluta talen äro sma. 
Dessa hafva dock medräknats i samman för »samtliga yrkesgrenar», hyaraf förklaras 
vissa skiljaktigheter mellan de under denna rubrik uppförda talen samt de detalj
sammor, som finnas angifna. 
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Antalet platser, som under juli månad tillsatts utom resp. orter. 

föregående år kan man emellertid nu konstatera en ökad villighet 
bland ej blott de manliga utan äfven de kvinnliga arbetarna att 
antaga jordbrukstjänster. 

På 100 lediga platser kommo: 

Ansökningar om arbete. 
Jordbruket m. m. Öfriga näringsgrenar. Tillsammans. 
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Tillsatta platser. 
Jordbruket m. m. Öfriga näringsgrenar. Tillsammans. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

A) Allmän öfversikt. 

Stockholm. Manliga afdelningen. Under juli månad har tillgången på arbete 
varit något bättre än under föregående månad. Inom metall- och maskinindustrien samt 
för butiks- och magasinspersonal samt grofarbetare är fortfarande dålig arbetstillgång. 
— Kvinnl iga afdelningen. God arbetstillgång inom hotell-, kafé- och restaurant-
rörelsen. 

Uppsal» lin. Manliga afdelningen. Arbetstillgången har änder juli månad 
något försämrats ntom till jordbruket, där det har rådt stor efterfrågan på tillfällig 
arbetskraft till skördearbetet. En stor del af dessa platser har dock ej kunnat besättas 
af brist på vana jordbruksarbetere. Inom alla öfriga yrkesgrupper har arbetstillgången 
varit ringa. — Å kv inn l iga afdelningen råder fortfarande brist på dugliga tjäna-
rinnor. 

ÖstergötUndi län. Manliga afdelningen. I motsats till föregående månad har 
arbetstillgången inom jordbruket varit god. Inom öfriga näringsgrenar utom textil
industrien har tillgången å arbete icke motsvarat efterfrågan. — Å kvinnl iga af
delningen råder brist på dugliga tjänare. 

Norrköping. Manliga afdelningen. Arbetstillgången har undar månaden varit 
knapp utom till jordbruket, där det funnits riklig tillgång på arbete för vana skörde
arbetare. En stor del grofarbetare hafva sökt arbete, men blott några få af dessa hafva 
erhållit anställning, företrädesvis vid jordbruket. — A kv inn l iga afdelningen hafva 
tillgång och efterfrågan på arbete varit mindre än nnder motsvarande tid föregående år. 

Jönköpings Un. Arbetsmarknadens läge har under den gångna månaden försämrats. 
Norr» Kalmar lin. Manliga afdelningen. Arbetsmarknadens läge var under 

förra hälften af juli månad något försämrad i jämförelse med föregående månad. 
Under senare hälften af månaden har den dock förbättrats; i synnerhet har rådt stor 
efterfrågan på arbetskraft till jordbruket. — Å kv inn l iga afde ln ingen råder fort
farande brist på dugliga tjänarinnor till såväl staden som landet. 
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Blekinge län. Arbetsmarknadens läge har under juli manad betydligt förbättrats 
i jämförelse med närmast föregående mänader; dock har arbetstillgången inom Karls
krona varit otillräcklig i förhållande till det antal arbetare, som där sökt anställning. 
Till jordbruket råder stor efterfrågan på såväl manliga som kvinnliga arbetare. 

Kristianstads län. I förhållande till föregående månad kan arbetsmarknaden anses 
oförändrad. Inom de olika industrigrenarna har arbetstillgången varit synnerligen dålig. 
Till jordbruket däremot har efterfrågan å skördearbetare varit mycket liflig nnder 
månadens senare del. 

Malmö. Manliga afdelningen. Arbetstillgången har under den gångna månaden 
varit dålig i synnerhet inom industrien, där endast en och annan specialist kunnat er
hålla arbete. Efterfrågan på yrkesskickliga byggnadsarbetare, murare, snickare och 
målare har varit rätt stor, men hafva de platser, som tillsatts, endast varit af tillfällig 
beskaffenhet. Äfven inom jordbruket har arbetstillgången varit ringa. De platser, som 
varit lediga, hafva utan svårighet kunnat tillsättas. — A kv inn l iga afdelningen 
har arbetstillgången varit god. Brist på kvinnlig arbetskraft till jordbruket. 

Lund. Manliga afdelningen. Arbetstillgången för jordbruks- och grofarbetare 
har varit dålig, men god för yrkesarbetare. — A kv inn l iga afdelningen har efter
frågan på arbetskraft till hemmen varit ytterst ringa. 

Landskrona. Arbetstillgången nnder månaden har i viss mån något förbättrats, i 
det att en del af de arbetslösa grofarbetarne erhållit sysselsättning vid af staden igång
satta arbeten. Efterfrågan på manlig arbetskraft till jordbruket har under månaden ej 
varit särdeles stor. Antalet arbetssökande har betydligt ökats, särskildt beträffande 
skolbarn, som slutat sin skolgång. 

Hälsingborg. Manl iga afdelningen. Tillgången å arbete för yrkesskickliga ar
betare inom järnindustrien och byggnadsverksamheten har något förbättrats, då där
emot efterfrågan på arbetskraft till jordbruket samt för grof- och fabriksarbetare varit 
ytterst ringa. — A kv inn l iga afdelningen är ställningen å arbetsmarknaden oför
ändrad. 

Ystad. Arbetstillgången god inom byggnadsindustrien och dithörande grenar, dock 
råder arbetslöshet bland grofarbetarne. 

Eslöf. Arbetsmarknaden har nnder månaden varit liflig. A manliga afdelningen 
hafva tillgång och efterfrågan på arbetskraft ungefär motsvarat hvarandra, särskildt inom 
jordbruket och byggnadsverksamheten. — A kv inn l iga afdelningen har tillgången 
å arbete varit god. 

Skum». Manl iga afdelningen. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft hafva 
ungefär motsvarat hvarandra. — A kv inn l iga afdelningen råder brist på ar
betskraft. 

Hallands län. Ställningen å arbetsmarknaden försämrad, beroende på för stor till
strömning af arbetssökande till byggnadsföretag. 

Göteborgs och Bohns län. A manl iga afdelningen har efterfrågan å arbets
kraft till städerna varit dålig, liksom under föregående månad, och på långt när ej mot
svarat tillgången, särskildt beträffande industri- och grofarbetare. Till jordbruket råder 
brist på yngre drängar. — A kv inn l iga afdelningen råder brist på tjänarinnor 
såväl till staden som till landet. 

Göteborg. Å manl iga afdelningen har arbetstillgången varit god, i synnerhet 
för yrkesskickliga arbetare. Däremot råder arbetsbrist för handelsarbetare, Bjöfolk och 
grofarbetare. — A kvinnl iga afdelningen har arbetsmarknaden varit synnerligen 
liflig med stor efterfrågan å dugliga tjänarinnor till staden och landet samt restanrant-
personal. 

Karlstad. Tillgången å arbete mycket god liksom under föregående månad. A 
man l iga afdelningen hafva de flesta tillsatta platserna varit till jordbraket; å 
kv inn l iga afdelningen förmedlades de flesta platserna till staden. 
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Örebro. Under den gångna månaden har ställningen å arbetsmarknaden varit god. 
Å manl iga afdelningen bar mer än hälften af de arbetssökande erhållit fast an
ställning dels inom dels ntom staden, de öfriga hafva fått tillfälligt arbete med skörden. 

Västmanlands lin. A manliga afdelningen har arbetsmarknaden varit dålig 
för fabriks- och grofarbetare, för landtarbetare har den däremot varit särdeles god. — 
A kvinnl iga afdelningen har tillgången på arbete varit mycket god. 

Kopparbergs län. Arbetstillgången har nnder den gångna månaden varit god. 
Gille stad och lin. A manl iga afdelningen har tillgången å arbete varit god 

och bättre än under såväl föregående månad som under samma tid föregående år. Till
gången på yrkesskickliga arbetare har i flera fall varit otillräcklig. — Å kv inn l iga 
afdelningen hafva tillgång och efterfrågan ungefär motsvarat hvarandra med undan
tag för några platser med särskilda fordringar på skicklighet. 

Sund»Tall. Tillgången på arbete har varit stor och brist å arbetskraft gjort sig 
gällande utom hvad beträffar springpojkar. 

Angående arbetsförmedl ingen för folkskolebarn må anmärkas att af 19 an
mälda arbetssökande 2 erhållit platser. 

Norrbotten! län. Arbetsmarknadens läge har varit normalt. Tillgång och efter
frågan å arbetskraft hafva ungefär motsvarat hvarandra. 

B) Tillgången på arbete. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Metall- och maskinarbetare, byggnads
snickare och timmermän, fabriksarbe
tare, bageri-, slakteri- och bryggeriar
betare, typografer, kontors-, butiks-och 
lagerpersonal, åkeri- och grofarbetare. 
— Kontorsbiträden och städerskor. 

Ogifta landtarbetare, yrkesarbetare till 
platser utom staden. — Ensamjungfrur, 
diskerskor och köksor till restanrant-
rörelse. 

Uppsala län. 
Byggnadsarbetare, springgOssar, grofar

betare. 
Vana jordbruksarbetare. — Kvinnliga tjä

nare alla slag. 

Östergötlands län. 

Filare, maskinarbetare, sågverks- och bräd
gårdsarbetare, modellsnickare, bokhål
lare, kuskar och åkeriarbetare, grofarbe
tare m. fl. 

Vana täckdikesgräfvare, skördearbetare, 
betfolk. — Dngliga tjänarinnor af alla 
slag. 

Norrköping. 
Väfveriarbetare, eldare och maskinister, 

åkeriarbetare, grofarbetare. — Serve
ringsflickor, hushållerskor m. fl. 

Byggnadssnickare, gifta ladugårdskarlar. 
— Barnjungfrur, ensamjungfrur, mjölk-
erskor. 

Jönköpings län. 
Inom de flesta industrigrenar. Ladugårdsfogdar, ladugårdskarlar, stat

drängar, gårdssmeder, kunniga i trä
slöjd. — Mjölkerskor, dugliga koker
skor, ensamjungfrur till såväl staden som 
landet. 
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Norra Kalmar län. 

Tändsticka- och grofarbetare. Jordbruksarbetare alla slag. 

Blekinge län. 

Jord- och Bchaktningsarbetare, grofar
betare. 

Tjänare till landet. 

Kristianstads län. 

Gårdsinspektorer, ladugårdsfogdar, rättare, 
byggnadssnickare, handelsbiträden, grof
arbetare. — Servitriser, kokerskor samt 
passgummor. 

Skördearbeterskor, mjölkjungfrur samt 
dugliga ensamjungfrur. 

Malmö. 

Inom metall- och maskinindustrien, trä
varuindustrien, kontors- och handels
biträden, fabriks- och grofarbetare. — 
Kontors- och butikspersonal, tvätt- och 
rengöringskvinnor. 

Byggnadssnickare, murare, målare samt 
yngre tjänare t i l l landet. — Kvinnliga 
tjänarinnor alla slag t i l l landet samt 
kunniga ensamjungfrur. 

Lund. 

Jordbruksarbetare, grofarbetare. — Hjälp-
kvinnor. 

Ensamjungfrur kunniga i matlagning. 

Landskrona. 

Fabriks- och grofarbetare. — Äldre kvinnor 
t i l l städning, tvät t - och rengöringsar-
beterskor. 

Mjölkjungfrur, ensamjungfrur kunniga i 
matlagning. 

Hälsingborg. 

Daglönare ti l l jordbruket, fabriksarbetare, 
bokbindare, typografer, maskinister, 
springpojkar, knskar, sjöfolk och grof
arbetare. — Fabriksarbeterskor, yngre 
butiksbiträden, hj älpkvinnor och kontors-
städerskor. 

Skomakarelärling, mjölkjungfrur, disker-
skor, barnjungfrur och kunniga ensam
jungfrur. 

Ystad. 

Grofarbetare och daglönare. Tjänarinnor kunniga i matlagning, mjölk-
erskor. 

Eslöf. 

Grof- och jordbruksarbetare, varuutkörare, 
hotellvaktmästare, springpojkar m. fl. 
— Kontorsstäderskor, serveringsflickor, 
hjälpkvinnor. 

Skurup. 

Kvinnliga tjänare. 
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Hallands län. 

Bokhållare och lagerarbetare, kuskar och 
åkeriarbetare, lärlingar och springpoj
kar, grofarbetare. — Passflickor, kon
torsstäderskor och rengflringskvinnor. 

Smeder och hofslagare, järnsvarfvare. — 
Dagliga tjänarinnor såväl till staden 
som till landet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Industri- och grofarbetare. — Batiksper
sonal. 

Gifta och ogifta jordbruksarbetare. — 
Tjänarinnor alla slag såväl till staden 
som till landet. 

Göteborg. 

Sågverksarbetare, månadskarlar, sjöfolk, 
stnfveri- och grofarbetare. — Butiks-
och lagerbiträden, springflickor, hus
hållerskor, kontorsstäderskor, hjälp-
kvinnor. 

Jordbruksarbetare, bleck- och plåtslagare 
filare och järnsvarfvare. — Tjänste
flickor till landet, kokerskor, ensam
jungfrur, passflickor. 

Karlstad. 

Tjänarinnor alla slag. 

Örebro. 

Inom nästan alla manliga yrken och fack. Inom metall- och maskinindustrien. — 
Inom hotell-, kafé- och restaurantrörel-
sen samt inom det husliga arbetet. 

Västmanlands län. 

Yngre industriarbetare, grofarbetare. Gifta kördrängar och ladugårdsskötare, 
hvilkas hustrur äro villiga att mjölka. 
— Dugliga tjänarinnor såväl till staden 
som till landet. 

Kopparbergs län. 

Bokhållare. — Hushållerskor. Byggnadssnickare. 

Gäfle stad och län. 

Fabriks- och grofarbetare Byggnadssnickare och timmermän, plåt
slagare, rörläggare. 

Sundsvall. 

Springpojkar. Byggnadssnickare och timmermän, hjälp-
kantare, hjälps&gare m. fl. — Kvinnliga 
tjänare alla slag. 

Norrbottens län. 

Butikspersonal, springpojkar m. m. Jordbruksarbetare. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juli 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juli 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juli 1910. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juli 1910. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 



674 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING JULI 1910 . 

Sveriges offentliga 
Juli månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 

50—100060 
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Sveriges offentliga 
Juli månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Juli månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Juli månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Juli månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Lifsmedelspriser å olika orter i 
Medelpris pr månad 

Obs.! De med kursiv stil tryckta siffrorna (juli 1908—dec. 1909) angifva medel-
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riket juli 1908—juni 1910. 
för samtliga orter. 

pris för 28 orter, de med vanlig stil tryckta (jan.—juni 1910) för 39 orter. 
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under juni månad år 1910. 687 



688 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 



under juni månad år 1910. (Forts.) 689 
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under juni månad år 1910. (Forts.) 691 
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under juni månad år 1910. (Forts.) 693 



694 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under juni månad år 1910. 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under juni 1910. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—juni 1909 och jan.—juni 1910. 
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Arbetslösheten i Sverige under vintern 1908—09.1 

Arbetslöshetsräkningen i januari 1909. 

Avbetslöshetsräkningens tillkomst. Den 30 oktober 1908 uppdrog 
statsrådet och chefen för Kungl. Civildepartementet åt t. f. före
ståndaren för Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik 
att skyndsamt utarbeta en promemoria om arbetslösheten i Sverige 
samt om kommunala åtgärder i anledning däraf. I denna utred
ning, som förelåg fullbordad d. 21 november s. å., framhölls bland 
annat, att det ekonomiska läget i vårt land, efter a t t under en följd 
af år hafva varit synnerligen gynnsamt, nått sin höjdpunkt under 
år 1906 och under förra hälften af år 1907, men att mot slutet af sist
nämnda år åtskilliga tecken började tyda på, at t et t bakslag före
stod. Den under längre tid forcerade produktionen kunde icke längre 
finna afsättning, och det rörliga kapitalet, som efter hand bundits 
i stora företag, begynte tryta. Läget förvärrades under inflytande 
af den ekonomiska krisen i Förenta Staterna; den däraf uppkomna 
kreditknappheten blef i Sverige särskildt kännbar på grund af vårt 
stora beroende af den utländska lånemarknaden. Till följd däraf måste 
särskildt byggnadsverksamheten öfverallt inskränkas till ett mini
mum, hvilket inverkade i hög grad menligt på andra näringsgrenar. 

Den allmänna nedgången i afFärslifvet framträdde äfven i be
tydligt minskad utförsel af större stapelartiklar med ty åtföljande 
inskränkningar af produktionen och därmed äfven af arbetsstyrkan 
inom motsvarande näringar, något som i sin tur ogynnsamt påver
kade de öfriga yrkesgrenar, hvilka varit beroende af köpkraften 
och konsumtionen hos de förras utöfvare. Lågkonjunkturerna visade 
sig äfven i importens sjunkande, bankernas aftagande rörelse, kom
munikationsmedlens minskade användning, ökningen af konkursernas 
och de protesterade växlarnas antal m. m. På en del håll sökte 
man visserligen genom förkortning af arbetstiden eller andra åtgär
der, hvilka åsyftade att på så många arbetare som möjligt fördela 
det tillgängliga arbetet, mildra verkningarna af den genom krisen 
framtvungna inskränkningen af produktionen. Mångenstädes såg man 
sig likväl tvungen at t afskeda arbetare i större eller mindre utsträck
ning eller nedlägga hela driften för en t id framåt eller för alltid. 

1 Utgör en sammanfattning af hufvudinnehållet af den i dagarna af Kommers
kollegii afdelning för arbetsstatistik ntgifna publikationen: Arbetsstatistik H-. 1. Arbets
lösheten i Sverige under vintern 1908—1909. 

52—100060 
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I promemorian kunde dock icke fullständig redogörelse lämnas 
för hela det antal arbetare, som på detta sätt blifvit utan sysselsätt
ning. Tillgängliga uppgifter, som på Kollegii begäran afgåfvos af 
ett stort antal industriorganisationer och ledande firmor inom olika 
näringsgrenar, arbetsförmedlingsanstalternas statistik och rapporter 
från arbetarnes fackorganisationer utvisade likväl obestridligt, att på 
hösten 1908 arbetslöshet på många platser förekom i oroväckande 
omfattning, samt a t t det allmänna, ekonomiska läget syntes vara 
sådant, a t t , om ej särskilda åtgärder vidtogos, föga utsikt förefunnes 
för flertalet arbetslösa a t t under den instundande vintern erhålla 
arbete. Härt i l l kom, a t t den säsongarbetslöshet, som hvarje vinter 
gör sig gällande i vår t nordliga klimat, med visshet skulle blifva 
ännu större. 

Under sådana förhållanden var det af stor vikt a t t tillse, huru
vida och hvilka åtgärder från det allmännas sida kunde vidtagas 
mot arbetslösheten. Det har därvid ansetts själffallet, at t det 
närmast var en kommunens sak a t t ingripa mot arbetslösheten, 
såsom äfven skett vid föregående motsvarande tillfällen. Äfven 
under hösten 1908 hade flerstädes förslag om kommunala åtgärder 
mot arbetslösheten framkommit. De ansatser, som sålunda pä viss#, 
orter gjordes, voro emellertid ej tillfyllest. En nödvändig förut
sättning för a t t de skulle blifva effektiva s a k n a d e s , nämligen en 
i n g å e n d e k ä n n e d o m om a r b e t s l ö s h e t e n s o m f a t t n i n g . För vin
nande af sådan nödig kännedom torde för det dåvarande ingen 
annan utväg hafva gifvits än anordnandet af arbetslöshetsräkningar, 
såsom flerstädes i utlandet t idigare skett. I promemorian framhölls 
därför lämpligheten af, att dylika arbetslöshetsräkningar anordnades 
samtidigt öfver hela riket under ledning och kontroll af de kommu
nala myndigheterna (eventuellt styrelse för arbetsförmedlingsanstalt 
och i Stockholm och Göteborg i samverkan med vederbörande 
kommunal-statistiska myndigheter) samt efter et t på förhand af 
Kommerskollegium fastställdt enhetligt program. 

I öfverensstämmelse härmed anbefallde Kungl. Maj:t den 4 dec. 
1908 länsstyrelserna i samtliga län, at t för vederbörande kommunala 
myndigheter i de orter, där anledning förefanns antaga, a t t arbets
löshet i större utsträckning förekom, framhålla önskvärdheten af, 
at t till utrönande af arbetslöshetens verkliga omfattning jämte 
orsakerna därtill, arbetslöshetsräkningar anställdes. Samtidigt fick 
Kommerskollegium sig ålagdt a t t låta utarbeta och tillhandahålla 
länsstyrelserna fullständigt blankettryck jämte program för räknin
garna, innehållande jämväl bestämmelser om tiderna och sättet för 
de insamlade uppgifternas insändande till Kollegium för närmare be
arbetande. Kungl. Maj:t föreskref vidare, a t t arbetslöshetsräknin
garna borde äga rum tisdagen den 12 jan. 1909. 
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Räkningens planläggning och utförande. Inom Kommerskollegii 
afdelning för arbetsstatistik vidtogo omedelbart arbetena för full
görandet af det meddelade uppdraget. I främsta rummet gällde 
det därvid att bestämma tillvägagångssättet för primärmaterialets 
insamlande. Vid valet mellan olika metoder för räkningarnas an
ordnande befanns den personliga anmälningsmetoden under för handen 
varande förhållanden afgjordt vara a t t föredraga. De arbetslösa 
skulle sålunda medelst offentliga kungörelser, annonser i tidningarna 
o. s. v. uppmanas a t t på bestämd dag och tid infinna sig i angifna 
lokaler, där under ledning och kontroll af särskilda räkneförrättare 
skulle tillhandahållas dem frågeformulär at t i tillämpliga delar 
ifyllas. Denna metod är visserligen behäftad med en del brister. 
Försumma t. ex. de arbetslösa att mangrant infinna sig i räkne-
lokalerna, kan resultatet ej gifva en fullständig bild af arbetslös
hetens omfattning. Men användandet af mera effektiva räknemeto-
der, t. ex. h u s r ä k n i n g s m e t o d e n , skulle hafva kraft störa kostna
der, och det oaktadt näppeligen kunnat verkställas på en gång i de 
vidsträckta och glest befolkade landskommunerna i vårt land. 

För att tjäna till ledning vid räkningarnas anordnande utarbe
tades dels » A l l m ä n n a a n v i s n i n g a r » , dels erforderliga blanketter. 
De förra innehöllo bl. a. bestämmelser angående ledningen af räk
ningen, sättet för dess tillkännagifvande för allmänheten, lokalernas 
beskaffenhet och öppethållande, räkneförrättares samt biträdens och 
kontrollanters åligganden, räknekortens behandling, den preliminära 
bearbetningen af materialet, dettas insändande till Kommerskollegium 
m. m. Blankettrycket utgjordes af > T i l l k ä n n a g i f v a n d e om a r 
b e t s l ö s h e t s r ä k n i n g » , » S u m m a r i s k ö f v e r s i k t af a r b e t s l ö s h e t s 
r ä k n i n g e n den 12 j a n . 1909», » R ä k n e k o r t för män», » R ä k n e -
k o r t för k v i n n o r » , » Y r k e s f ö r t e c k n i n g » — densamma som använ
des vid expeditions- och statistikföring inom arbetsförmedlingsanstal
ter, tillhörande Sveriges offentliga arbetsförmedling — samt »För
t e c k n i n g å a r b e t s l ö s a » . 

Tisdagen den 12 jan. 1909 kommo systematiska arbetslöshets
räkningar i enlighet med det uppgjorda programmet till stånd i 
orter inom rikets alla län, nämligen i 77 städer med tillhopa 
1,292,003 inv., 13 köpingar med tillhopa 48,682 inv., 12 municipal-
samhällen med tillhopa 37,910 inv., samt 183 landskommuner med 
tillhopa 820,856 inv., allt räknadt efter folkmängden vid 1908 års 
slut. Sammanlagdt berördes alltså af arbetslöshetsräkningarna orter 
med tillsammans 2,199,451 inv. d. v. s. 40-5 % af rikets hela folk
mängd, såsom närmare framgår af följande tabellariska öfversikt af 
arbetslöshetsräkningarnas omfattning. 

Räkningarna anordnades nästan öfverallt på länsstyrelsernas an-
maning af de kommunala myndigheterna, undantagsvis äfven af 
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Öfversikt af arbetslöshetsräkningens omfattning. 

arbetareorganisationer. Den egentliga l e d n i n g e n af räkneförrätt-
ningarna handhades i allmänhet af respektive kommuners verkstäl
lande myndigheter eller särskild kommitté; där arbetsförmedlings
anstalt lorefanns, fungerade i stället dess styrelse såsom förrättningens 
ledare. Antalet r ä k n e s t ä l l e n uppgick till 416, hvaraf 121 i de 90 
städerna samt 295 inom de 195 landskommunerna. R ä k n e f ö r r ä t t a r n a 
voro t i l l antalet 521, hvaraf 156 i städerna och 365 i landskommu
nerna. Till deras hjälp voro anställda sammanlagdt 643 b i t r ä d e n 
(för räknekortens mottagande) samt 509 k o n t r o l l a n t e r (hvilka bi
trädde de arbetslösa vid kortens ifyllande och genom sin personal-
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kännedom sökte kontrollera deras uppgifter o. s. v.). Hela den vid 
räkneförrättningarna sysselsatta personalen utgjorde alltså 1,673 per
soner, hvaraf 670 medverkade vid räkningarna i städerna och 1,003 
i landskommunerna. Till biträden och kontrollanter hade i regel 
utsetts kommunala tjänstemän, folkskollärare samt förtroendemän 
inom de af arbetslösheten mest berörda yrkenas fackorganisationer. 

Kommerskollegium hade särskildt betonat vikten af att öfverallt 
göra räkningarna kända bland allmänheten och energiskt påverka 
de arbetslösa att infinna sig. För detta ändamål användes särskildt 
tidningspressen, som ock beredvilligt lämnade sin medverkan, vidare 
tillkännagifvanden å offentliga platser, å samlingslokaler o. d., hvar-
jämte fackorganisationerna inbjödos medverka samt genom sina 
publikationer, på möten o. s. v. tillhålla sina arbetslösa medlemmar 
a t t anmäla sig. Då föreningar af arbetslösa flerstädes voro bildade, 
togos dessa särskildt i anspråk för att bekantgöra räkningarna och 
deras ändamål. 

Det sätt, hvarpå vederbörande myndigheter och kommitterade 
anordnat och verkställt arbetslöshetsräkningen, förtjänar det bästa 
vitsord. Af de till Kollegium ingångna rapporterna att döma synes 
också räkneförrättningen öfverallt hafva försiggått i lugn och mön
stergill ordning och de arbetslösa beredvilligt lämnat de å räkne-
korten begärda uppgifterna. 

Räkningens hufrudresultat. Med ledning ai de summariska rap
porter, hvilka inkommo till Kollegium omedelbart efter räknetillfället, 
utarbetades och publicerades i »Meddelanden»1 en preliminär öfversikt, 
innehållande vissa hufvudsakliga uppgifter rörande räkningarnas an
ordnande och resultat inom olika län och särskilda kommuner. Men 
först sedan det egentliga räknematerialet, räknekorten, insändts till 
Kollegium under loppet af våren 1909, kunde den slutliga bearbet
ningen vidtaga. Det är några af de hufvudsakliga resultaten af 
denna bearbetning, som i det följande skola framläggas. 

Vid räkningarna aflämnades tillhopa 21,423 räknekort, från hvilka 
emellertid vid bearbetningen åtskildes sammanlagdt 1,317, nämligen 
f>44 för personer, intagna å offentlig fattigvårdsanstalt (arbetsinrätt
ning) samt 773 kort, afgifna af sådana arbetslösa, som vid räkne
tillfället antingen voro inblandade i pågående arbetsinställelse eller 
oförmögna till arbete på grund af sjukdom. Efter verkställd gransk
ning kvarstodo sålunda 20,106 räknekort, såsom angifvande antalet 
vid räkningarna anmälda arbetslösa i egentlig mening. 

Arbetslöshetsräkningens resultat i de olika länen allt efter 
räkneorternas belägenhet i stad eller på landsbygden och med sär
skiljande af män och kvinnor samt fördelningen af alla anmälda 

1 Jfr >Meddelanden> 1909 (sid. 1—31). 
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arbetslösa i procent på de särskilda länen framställes i nedan
stående tabell: 

Öfversikt af arbetslöshetsräkningens resultat. 

Männen voro sålunda 19,545 och kvinnorna endast 561. Af 
samtliga redovisade arbetslösa förefunnos vidare 64-2 % i städerna 
och 35'8 % å landsbygden. Hvad de arbetslösas fördelning på de 
olika länen beträffar, så uppvisa Malmöhus och Norrbottens län de 
högsta siffrorna; därefter följa Stockholms stad samt Göteborgs och 
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Bohus län. I de flesta länen tillhörde det relativt största an
talet af de anmälda arbetslösa byggnadsverksamheten, med 
undantag väsentligen för Norrbottens län, där jordbruket, och de 
öfriga norrländska länen, där sågverksindustrien stod i främsta 
rummet. 

De arbetslösas fördelning på vissa yrkesgrupper för hela riket fram
går af följande tabell: 

De arbetslösas fördelning på vissa yrkesgrupper. 

Tabellen utvisar, att den relativt största kontingenten arbets
lösa tillhör gruppen byggnadsverksamhet , nämligen 7,693 perso
ner eller 38-3 % af hela antalet anmälda. Därnäst följer på betydligt 
afstånd t r äva ru indus t r i en med 2,295 arbetslösa eller 11-4 % metall-
och maskinindust r ien med 1,794 arbetslösa eller 8'9 %, vatten
t r anspor t med resp. 1,624 och 8·i % samt jo rdbruk och skogshus
hå l ln ing med resp. 1,373 och 6-8 %. Minsta antalet arbetslösa hafva 
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anmält sig inom h o t e l l - , kafé- och r e s t a u r a n t r ö r e l s e n , äfven-
som inom g r a f i s k a industrien eller respektive 36 och 69 personer, 
motsvarande O2 och 0-3 %. 

Af de 20,106 anmälda arbetslösa voro, som sagdt, 561 eller 4-8 % 
kvinnor. Denna proportion de båda könen emellan växlar gifvetvis 
ansenligt, i hufvudsak motsvarande kvinnornas frekvens inom olika 
yrken. Man finner sålunda af tabellen, a t t af ofvannämnda 561 ar
betslösa kvinnliga arbetare icke mindre än 423 d. v. s. öfver 3A vari t 
sysselsatta inom grupperna husligt arbete, närings- och njutnings-
ämnesindustri, beklädnadsindustri samt textilindustri. 

I nedanstående tabell äro antalet anmälda inom de sex yrkes
grenar, hvilka uppvisa det största antalet arbetslösa, sammanställda: 

De arbetslösa inom vissa säsongyrken. 

Af tabellen framgår, att sågverks- och brädgårdsarbetarne stå 
främst med 1,866 arbetslösa eller 9'3 % af hela antalet anmälda. 
Därefter komma, bland de synnerligt ta lr ikt representerade olika slagen 
af byggnadsarbetare, timmermän och byggnadssnickare med 1,750 
eller 8-7 %, vidare måleriarbetare med 1,088 eller 5-4 %, jord- och 
schaktningsarbetare med 1,087 eller 5-4 % samt murare med resp. 1,020 
eller 5-i %. Af arbetslösa stufveri- och hamnarbetare anmälde sig 
äfven et t betydande antal, nämligen 1,105, motsvarande 5-5 % af riks
siffran. Tillsammantagna utgjorde de arbetslösa inom dessa sex 
sistnämnda yrken 39-4 % eller icke mindre än c:a 2/5 af hela antalet 
anmälda. 

Af nyssnämnda siffror framgår med all önskvärd tydlighet, a t t 
arbetslösheten är såväl absolut som relat ivt störst inom säsongyrkena, 



ARBETSLÖSHETEN I SVERIGE UNDER VINTERN 1 9 0 8 — 0 9 . 705 

till hvilka de sex i ofvanstående tabell anförda yrkesgrenarna också 
äro a t t hänföra. Byggnadsverksamheten, sågverksindustrien, stufveri-
rörelsen, sockerindustrien samt vissa grupper af jord- och stenindu
strierna uppvisa de högsta arbetslöshetssiffrorna. Inalles torde icke 
mindre än 65 %, d. v. s. i det närmaste 2/3 af samtliga vid räkningen 
anmälda, tillhöra säsongyrken, beroende af klimatet. I ett land under 
så nordliga breddgrader som vårt innebär detta icke något öfver-
raskande. A t t vidare den öfvervägande delen af dessa säsongarbets
lösa utgjordes af g r o f a r b e t a r e , icke af yrkeslärda, var också na
turl igt i betraktande af a t t just denna kategori af arbetare, hvilkas 
anställningsform dessutom öfverallt är af mer tillfällig och löslig 
natur, hufvudsakligen måste drabbas af detta slags arbetsbrist. 

Den återstående tredjedelen af de vid räkningen anmälda torde 
i sin tur bevisa, huru betänkligt den ekonomiska depressionen åter
verkat på de industriers arbetsmarknad, hvilka i normala fall gå med 
kontinuerlig drift och permanent arbetsstyrka året rundt. Härifrån 
måste visserligen borträknas de arbetslösa inom sådana säsongindu
strier som beklädnads- och sockerindustrierna. I hvarje fall återstå 
c:a 5,000 arbetslösa, hvilka äro a t t anse som offer för en på störningar 
i det ekonomiska samhällslifvet grundad arbetslöshet, d. v. s. kris-
eller honjunhturarbetslöshet. Af arbetslöshetsräkningen at t döma har 
denna krisarbetslöshet hårdast hemsökt metall- och maskinindustrien 
med dess i regel kvalificerade arbetare. 

De arbetslösas åldersfördelning, civilstånd och försörjningsplikt. En
ligt nedanstående öfversikt fördela sig de arbetslösa efter ålders
grupper på följande sät t : 

Med afseende å de här anförda uppgifterna om de arbetslösas 
ålder förtjänar särskildt at t uppmärksammas det relativt höga an-
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talet 29-i %, af manliga arbetare i åldern 18—25 år. Vid gransk
ning af förhållandena inom olika yrkesgrupper befanns det nämligen, 
att dessa sistnämnda åldersklasser icke så mycket rekryterats från 
säsongyrkena som fastmer från de af den allmänna depressionen 
lidande egentliga industrierna, där man uppenbarligen lå t i t det nöd
tvungna afskedandet af arbetare främst drabba de yngre. 

Af de manliga arbetslösa voro 44-6 % gifta, 51-7 % ogifta och 3'7 % 
änklingar eller frånskilda; motsvarande ta l för de 561 kvinnliga ar
betslösa voro resp. 54'2, 2To och 24-8. Bland männen voro vidare 
7,497 eller 38-4 % ensamstående, medan 12,048 eller 61-6 % hade för
sörjningsplikt; bland kvinnorna voro 257 eller 45-8 % ensamstående, 
hvaremot 304 eller 54-2 % hade försörjningsplikt. Hela antalet af 
arbetslösheten berörda uppgick till 56,879 personer. 

Arbetslöshetens orsaker. I det föregående har angifvits, att till 
statistisk bearbetning i förevarande undersökning endast de räkne-
kort medtagits, hvilkas afiämnare vid räknetillfället voro arbetslösa 
på grund af arbetsbrist. Då i det följande arbetslösbetens orsaker 
skola utrönas, gäller det sålunda icke anledningen till dess fortbe
stånd vid räknetillfället, utan uteslutände till dess inträdande. Så
som orsaker härt i l l hafva därvid upptagits sjukdom, arbetsinstäl
lelse (konflikt), värnplikt, egen uppsägning, arbetsbrist. I nedan
stående tablå lämnas en särskild öfversikt af de olika orsakernas 
frekvens: 

Arbetslöshetens orsaker. 
Män. Kvinnor. Tillsammans. 

Af öfversikten framgår, att icke mindre än 90-9 % af samtliga 
arbetslösa hafva uppgifvit arbetsbrist som orsak till arbetslösheten. 
De öfriga orsakerna spela sålunda en alldeles underordnad roll och 
följa i denna ordning: konflikt, sjukdom, egen uppsägning med resp. 
2-8, 2-7 och 2-4 %. Efter ett så stridsfylldt år, som 1908 var för den 
svenska arbetsmarknaden, får en så jämförelsevis ringa frekvens för 
konflikter anses anmärkningsvärdt låg. 

De olika orsakernas frekvens inom de särskilda yrkesgrup
perna var i det hela tämligen likartad och förteedde ingen nämn-
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värd afvikelse från riksgenomsnittet. Där sådan förekom, stodo så 
obetydliga absoluta ta l bakom de beräknade procentsiffrorna, at t 
dessa icke kunde tillmätas någon symptomatisk betydelse. Att be
lysningsindustrien uppvisade en så hög frekvens för konflikter som 
17-8 % mot ett medeltal af 2-8 %, beror på de talrika anmälningar af 
gas- och elektricitetsarbetare i Malmö, hvilka efter den uppseende
väckande kommunalarbetarestrejkens biläggande på hösten 1908 icke 
återfått sina gamla platser. Yrkesgruppen vattentransport uppvisade 
äfven en genomsnittet betydligt öfverstigande frekvens för konflikt
orsaken, hvaruti sviter af föregående sommars stora strider inom 
hamnarbetarefacket tydligt spåras. 

Arbetslöshetens varaktighet m. m. Arbetslöshetsräkningen den 12 jan. 
1909 har icke kunnat gifva en fullt exakt bild af vare sig arbetslös
hetstidens hela längd för de anmälda eller huru ofta och huru länge 
dessa varit arbetslösa under det föregående året. Man har måst be
gränsa sig till a t t söka få utrönt, huru lång tid förflutit mellan den 
dag, då den arbetslöse förlorade sin sista, fasta anställning i eget eller 
annat yrke, och räknedagen. Med arbetslöshetens varaktighet förstås 
alltså här den tidrymd intill den 12 jan., under hvilken de vid räk
ningen anmälda oafbrutet saknat fastare anställning. 

Vidare har i de fall, då arbetslösheten uppgifvits till mera än 
ett år, densamma reducerats till 3f>5 dagar. Denna reduktion har 
måst vidtagas för att eliminera de starkt förryckande siffror, hvilka 
eljest skulle hafva framkallats af ett fatal uppgifter, angifvande en 
arbetslöshetstid på i vissa fall flera år. Dylika uppgifter måste 
tydligen anses såsom abnorma, ehuruväl det låter tänka sig, att t. ex. 
byggnadsarbetare under år 1908 på grund af säsongarbetsbrist under 
den kalla årstiden samt konflikterna i yrket under sommaren fått gå 
utan regelbunden sysselsättning längre än ett år. 

Tabellen å sid. 12 åskådliggör de arbetslösas fördelning efter 
arbetslöshetens varaktighet. 

Arbetslöshetstidens längd visar sålunda ganska stor öfverens-
stämmelse för de båda könen. Dock framträder en betydlig skillnad 
därutinnan, att den medellånga arbetslösheten af 1—(> månader för 
männen var den alldeles förhärskande med 68 % af alla fall, men för 
kvinnorna endast omfattade 50 % Såväl den kortaste arbetslöshets
tiden intill en månad, som den mycket långa af sex månader och 
därutöfver var däremot relativt vanligare bland kvinnorna än bland 
männen. 

Dessa förhållanden återspegla sig ock i den bifogade tabellen 
rörande arbetslöshetens varaktighet inom olika yrken. Kvinnorna 
tillhörde företrädesvis textil- och beklädnadsindustrierna samt det 
husliga arbetet, under det at t männen behärskade öfriga yrkesgrup
per. Man finner i tabellen, att de arbetslösa inom textilindustrien 
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tämligen jämnt fördela sig på olika varaktighetsgrupper, och at t så
lunda afskedandena af arbeterskor skett efterhand i mån af pro
duktionens begränsande. Inom beklädnadsindustrien samt det hus
liga arbetet hade ungefär 1,U vari t arbetslösa 2—4 veckor, d. v. s. 
från midten och slutet af dec, då den forcerade arbetssäsongen för 
julhelgen afslutats. Bland de yrkesgrupper, som företrädesvis bestå 
af män, fanns det likaledes ett större antal, hvars arbetslöshet ior-
skref sig från jultiden. Byggnadsarbetarne, stenhuggarne och tegel-
bruksarbetarne hade dock i flertalet fall varit arbetslösa sedan början 
af nov., då kylan lade hinder i vägen för deras arbete. Af socker-
bruksarbetarne däremot hade ej mindre än (>6 % en arbetslöshetstid 
af 2—4 veckor, d. v. s. från senare delen af dec, då betafverk-
ningen brukar vara afshrtad. Skarpt framträder vidare sågverks
industriens säsongkaraktär; äfven inom öfriga yrken märkes tydligt, 
hurusom deras verksamhet nära påverkas af de egentliga säsong
yrkenas förhållanden. 

Samtliga 20,10H arbetslösa hafva uppgifvit ett sammanlagdt 
antal arbetslöshetsdagar af l,4(io,448, utgörande i medeltal 74 dagar 
per arbetslös. Då söndagarna inräknats i den totala arbetslöshets
tiden, måste denna reduceras med x:i, för at t man skall kunna er
hålla antalet förlorade effektiva arbetsdagar, hvilka befinnas utgöra 
1,254,384 eller i rundt ta l Pfi million. Denna afrundning nedåt af 
sistnämnda summa motiveras också däraf, att vid räkningen äfven 
sådana arbetslösa anmälde sig och godtogos, som vid räknetillfället 
hade eller förut hade haft tillfälligt arbete, och hvilka sålunda tid
vis förrättat produktivt arbete. 
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Arbetslöshetens varaktighet inom olika yrkesgrupper. 

Relativa tal. 

I följande tablå framläggas resultaten af en undersökning rö
rande sambandet mellan de arbetslösas ålder och arbetslöshetens 
varaktighet: 
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Arbetslöshetsdagar i medeltal. 

Denna visar, at t de ålderstigna arbetarne hafva en relativt 
längre arbetslöshetstid, d. v. s. att de mera till åren komna arbetarne, 
en gång arbetslösa, hafva svårare at t skaffa sig ny anställning. 

Bland de manliga arbetslösa voro 3-3 %, bland de kvinnliga 
10-2 % ej fullt arbetsföra. Tillfälligt arbete hade 6-8 % af såväl man 
som kvinnor. Det relativa antalet utom räkneorten födda var lika
ledes detsamma för såväl män som kvinnor eller 66 %, hvilket tal 
klar t ådagalägger huru stark den i n r e o m f l y t t n i n g e n af industri
arbetare varit. Förvånande ringa var däremot antalet på räkne
orten icke mantalsskrifna personer, hvilket för båda könen endast 
utgjorde 3 %. Det ta berodde förnämligast på den starka återflytt
ningen till hemorterna och särskildt landsbygden, som ägt rum bland 
de under den industriella uppsvingsperioden därifrån till städer och 
industriorter utflyttade arbetarne; sannolikt torde ock de på räkne-
orterna bofasta hafva anmält sig i större utsträckning än de lösa 
arbetarne, hvilka mindre kunde hoppas på anställning vid möjligen 
blifvande extra arbeten o. d. 

Anslutna t i l l fackorganisationer voro 49M % af de manliga och 
27-8 % af de kvinnliga arbetslösa. 

Räkningens effektivitet. Med hänsyn t i l l de stora och många hinder, 
hvilka en arbetslöshetsräkning måste öfvervinna för at t blifva effek
tiv, helst om räkningen utsträckes a t t omfatta hela landet, torde det 
icke med fog kunna påstås, at t denna första r iksräkning af arbets
lösa i Sverige förfelat sin uppgift. Obestridligt är visserligen, a t t 
genom densamma hela antalet arbetslösa i landet icke blef ut
rönt. Afsikten med räkningen var dock endast a t t få utredt, i 
hvilken mån massarbetslöshet förekom som följd af de sista årens 
dåliga konjunkturer, för a t t sedan de kommunala myndigheterna, 
med ledning af de siffror, som därvid framkommit, skulle kunna vid
taga de åtgärder, hvilka kunde anses behöfliga för arbetslöshetens 
bekämpande. Räkningen hade sålunda närmast ett direkt prakt iskt 
ändamål; den var af mera administrativ än statistisk natur. 

Oaktadt man sålunda ingalunda lyckades förmå alla arbetslösa 
att anmäla sig den 12 jan. 1909, utgöra likväl de erhållna öfver 
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20,000 räknekorten et t i och för sig enhetligt och tillförlitligt samt i 
allmänhet fullt representativt statistiskt material. Helt visst lämna de 
vid räknekortens bearbetning vunna resultaten en i stort sedt korrekt 
kännedom om de arbetslösa och deras förhållanden vid räknetillfället. 
Det lider dock intet tvifvel, a t t räkningarna väsentligen bidrogo till 
att hos myndigheter och enskilde framkalla större förståelse och upp
märksamhet för arbetslösheten, rättvisare bedömande af densamma, 
lifiigare medkänsla för dess offer samt ökad villighet att bispringa dem. 

De arbetslösa inom arbetarnes fackorganisationer den 
1 mars 1909. 

I syfte att införskaffa kompletterande och kontrollerande uppgifter 
rörande arbetslöshetsräkningen beslöt Kommerskollegium at t genom 
hänvändelse till svenska fackförbundens lokalafdelningar utröna, 
huruvida och i hvilken omfattning arbetslöshet förekom inom fack
föreningarna den 1 mars 1909. E t t frågeformulär härom tillställdes 
under loppet af februari månad 1909 2,835 afdelningar inom 35 fack
förbund med tillsammans 210,865 medlemmar. Till svar härå in-
kommo användbara uppgifter för 1,926 afdelningar, representerande 
134,326 medlemmar eller 6 3 " % af samtliga. Af dessa hade 26,786 
eller 19·9 % uppgifvits vara arbetslösa den 1 mars 1909. 

I nedanstående tabell har antalet arbetslösa inom arbetarnes 
fackorganisationer den 1 mars 1909 jämsides med samtliga vid ar
betslöshetsräkningen den 12 jan. 1909 redovisade fördelats på åtta 
hufvudgrupper af näringar: 

De arbetslösa inom fackorganisationerna, fördelade på näringar. 
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Enligt dessa uppgifter var arbetslösheten synnerligen omfat
tande bland de organiserade arbetarne. De flesta organiserade ar
betslösa förekommo inom byggnadsverksamheten samt inom de af 
årstiden likaledes s tarkt påverkade jord- och stenindustrierna. Vid 
jämförelse med motsvarande siffror för samtliga vid arbetslöshetsräk
ningen anmälda kan em slående öfverensstämmelse konstateras. 

Ofvanstående undersökning om antalet arbetslösa inom de svenska 
fackförbundens lokalafdelningar den 1 mars 1909 torde kunna gifva 
en hållpunkt för bedömandet, huru omfattande arbetslösheten i verk
ligheten var i Sverige under vintermånaderna 1909. Därest man 
nämligen vågar antaga, at t arbetslöshetsfrekvensen inom de icke 
redovisade fackföreningarna endast uppgick ti l l 5 %, skulle mot
svarande antal arbetslösa utgöra cirka 3,500. Under denna förut
sättning skulle det alltså hafva funnits i rundt tal minst 30,000 
arbetslösa inom samtliga faekorganisationer den 1 mars 1909. 

Af de vid arbetslöshetsräkningen den 12 jan. 1909 anmälda hade 
emellertid 51-s % uppgifvit sig vara anslutna t i l l någon fackförening, 
hvilken siffra öfverensstämmer därmed, at t organisationsfrekvensen 
för hela arbetsstyrkan inom bergshandtering, industri och handtverk 
samt handel och samfärdsel i Sverige vid denna tidpunkt beräknades 
hafva uppgåt t t i l l ungefär 50 %. Med stöd häraf och i anslutning 
till det nyss sagda torde den slutsatsen kunna dragas, at t antalet 
oorganiserade arbetslösa i Sverige den 1 mars 1909 torde hafva upp
gått t i l l ungefär samma antal som de organiserade arbetslösa eller 
i rundt ta l 30,000. 

Det finnes sålunda skäl at t förmoda, a t t hela antalet arbetslösa 
i Sverige under vintern 1908—09 uppgått till ej mindre än 60,000, 
motsvarande 15 % af samtliga inom industri och snarlika näringar 
sysselsatta. Af dessa 60,000 torde minst 2/3 hafva utgjorts af sä
songarbetare. 

Det allmännas åtgärder mot arbetslösheten under vintern 
1908—09. 

I särskilda skrifvelser till länsstyrelserna hade regeringen ålagt 
dessa a t t verka för a t t lämpliga arbetsföretag måtte komma til l stånd, 
där de arbetslösa kunde beredas arbete. Genom särskild utredning har 
också konstaterats, a t t extra arbeten och nödhjälpsarbeten af olika slag 
förekommit i 38 städer och 14 landskommuner. Den beräknade kost
naden för de i städerna anordnade arbetena uppgick därvid till 1,079,305 
kr. och för de i landskommunerna ti l l 156,365 kr. Staten har själffallet 
i sin egenskap af arbetsgifvare t i l lämpat de principer, som regeringen 
i sina skrifvelser förordat. Så långt förhållandena det medgifvit 
hade man vid statens olika arbetsplatser sökt undvika de reducerin-
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gar af arbetsstyrkan, som om vintrarna äro vanliga eller eljest bort 
ske af ekonomiska skäl. Äfven andra åtgärder hade vidtagits. Så
lunda hade genom Kungl. Domänstyrelsen anvisats medel för att ge
nom skogsafverkningar och väganläggningar bereda arbetsförtjänst i 
de af arbetslöshet mest hemsökta reviren i öfre Norrland. 

Inom arbetarnes egna led hade man äfven återupplifvat en del 
organisatoriska anordningar t i l l arbetslöshetens bekämpande och den 
värsta nödens mildrande, hvilka med framgång praktiserats under 
föregående arbetslöshetsperioder. Genom arbetarekommunernas för
sorg hade enligt tillgängliga uppgifter under vintern 1908—09 på 
39 orter, hvaraf 29 städer och köpingar, bildats »De arbetslösas för
ening-» med tillhopa 7,006 medlemmar, hvilka föreningar tillvaratogo 
de arbetslösas intressen, organiserade insamlingar, fördelade infly
tande bidrag o. s. v. 

53—100060 



714 

Yrkesinspektionen i Sverige under år 1909. 
Efter den af Kungl. Kommerskollegium utgifna publikationen »Yrkesinspektionens 

verksamhet år 1909».) 

Registrerade arbetsställen. Enl igt af yrkesinspektörerna förda re
gister öfver sådana arbetsställen, som äro eller antagas vara före
mål för inspektion, skulle antalet dylika arbetsställen under år 1909 
hafva utgjort : 

inom Härnösands distrikt 1,269 
. Gäfle > 2,386 
» Stockholms » 2,343 
» Örebro > 2,589 
> Linköpings » 2,521 
» Jönköpings » 2,535 
» Göteborgs » 3,066 
. Malmö > 3,094 
> sprängämnestillverkningen 53 

Summa 19,856 

Inspekterade arbetsställen. Af 19,856 registrerade arbetsställen 
inspekterades under år 1909: 

Af ifrågavarande 2.291 arbetsställen med tillsammans 57,393 
arbetare hafva 809 arbetsställen med tillhopa 7,140 arbetare blifvit 
under år 1909 för första gången inspekterade. Antalet arbetsställen, 
som, sedan lagen angående skydd mot yrkesfara den 1 jul i 1890 
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trädde i kraft, minst en gång besökts af yrkesinspektör, utgjorde 
vid 1909 års utgång 15,913 eller 80-1 % 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 et t antal af tillsammans 4,971, däraf 
1,816 vid arbetsställen, som under året för första gången undergått 
inspektion. 

Dessa anvisningar kunna fördelas på följande sätt: 

Beträffande skyddsanordningarna åtföljes berättelsen af 20 
skisser, utvisande deras beskaffenhet i olika fall, samt dessutom af 
7 andra bilder. 

Ångpannor. Genom ångpanneägares direkta försorg hafva 2,724 
ängpannor under året underkastats besiktning och profning, hvar-
jämte 2,122 ångpannor ståt t under kontroll af Norra och Mellersta 
samt Södra Sveriges ångpanneföreningar. 

Af de till ofvannämnda 2,724 besiktningar hörande och till yr
kesinspektionen insända protokollen hafva 446 eller 16-4 % gifvit 
anledning till anmärkningar rörande pannornas beskaffenhet, arma
tur etc. 

Explosioner. Under året hafva följande 5 mer eller mindre omfat
tande explosioner kommit till vederbörande yrkesinspektörs kännedom, 
hvaraf dock den nedannämnda explosionen i aeetylengasverket in
träffat vid arbetsställe, som ej står under yrkesinspektionens tillsyn. 

Vid Nyköpings gasverk exploderade en ångpanna och vid Fal
kenbergs toffelfabrik en baspanna. Vid Katrineholms järnvägssta
tion inträffade explosion i ett acetylengasverk. Dessutom iorekommo 
explosioner af en ugn vid ett bageri inom Göteborgs distrikt samt 
af en paraffinvärmare vid Malmö tändsticksfabrik. Ingen af dessa 
explosioner medförde skada till person. 
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Olycksfall. Till yrkesinspektionens kännedom hafva under året 
kommit 9,621 olycksfall i arbete, däraf 61 med dödlig utgång, inom 
samtliga till yrkesinspektionens verksamhet hörande industriella 
anläggningar. På de olika distrikten fördelas de sålunda: 

Yrkessjukdomar. Af dylika har till yrkesinspektionens känne
dom kommit ett fall af fosfornekros vid en tändsticksfabrik i Jön
köpings distrikt. Den af sjukdomen drabbade arbetaren lär efter 
genomgången operation vara fullt återställd. 

Minderåriga. Enligt hvad som kommit t i l l yrkesinspektörernas 
kännedom, ha under år 1909 minderåriga arbetare haft anställning 
vid 3,878 sådana arbetsställen, vid hvilka lagen angående minder
årigas och kvinnors användande t i l l arbete i industriellt yrke äger 
tillämpning. F rån samtliga dessa arbetsställen hafva föreskrifna 
registerböcker inkommit t i l l vederbörande yrkesinspektör. 

Af tabellen å sid. 718—721, hvilken utgör et t sammandrag af 
uppgifterna i samtliga inkomna registerböcker, inhämtas bland annat, 
a t t sammanlagda antalet minderåriga arbetare, som under år 1909 
någon längre eller kortare tid sysselsatts vid omförmälda arbetsstäl
len, utgjort 56,833, hvaraf 39,588 manliga och 17,245 kvinnliga. I 
tabellen äro dessa minderåriga fördelade dels på industrigrupper, 
dels ock på de olika åldersklasser, hvilka i ett eller annat afseende 
äro i nyss nämnda lag föremål för särskilda bestämmelser. 

Af samma skäl, som redan i föregående års berättelser an
förts, omfattar här ofvan angifna antal minderåriga arbetare ej 
allenast det största antal, som under året samtidigt sysselsatts vid 
hithörande arbetsställen, utan inrymmas jämväl i denna summa alla 
de minderåriga, som under året en eller flera gånger by t t anställ
ning. Med anledning häraf torde det få anses vanskligt, för a t t ej 
säga omöjligt, att noggrant angifva det största antal minderåriga, 
som under året samtidigt sysselsatts i industriellt yrke. Af tabellen 
inhämtas emellertid, a t t antalet af de vid årets slut i arbete kvar
stående minderåriga uppgick ti l l 33,645, men måste detta antal an
ses vara betydligt mindre än det högsta antalet samtidigt arbetande, 
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då bland annat vid denna tidpunkt af året flertalet af de i säsong
arbete sysselsatta minderåriga äro ur registerböckerna afförda. 

Hvad angår öfverträdelser af minderårighetslagen, hafva 300 
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 rum: 

Af tabellen å sid. 718—721 framgår vidare, att under år 1909 35,258 
minderåriga undergått föreskrifven läkarebesiktning. Då, enligt 
hvad här ofvan anmärkts, största antalet minderåriga arbetare, 
som under året samtidigt sysselsatts, icke är kändt, har det ej 
heller kunnat utrönas, huruvida under år 1909 ett större eller 
mindre antal minderåriga vari t föremål för läkarebesiktning, än hvad 
fallet var under år 1908. 

Af anförda tabell inhämtas jämväl, a t t utaf de minderåriga 
arbetare, som undergått besiktning, 73 af besiktningsläkarne med
delats förbud att fortsätta i arbete och 483 blifvit förflyttade till 
lättare arbete. 

Anmälan till Konungens befallningshafvande. I 7 särskilda fall har 
yrkesinspektör under året måst göra anmälan hos Konungens befall-
ningshafvande för att få föreslagna skyddsanordningar genomförda, 
nämligen: 

Yrkeshemligheter. Undantagande af arbetsplats från besiktning 
af vederbörande yrkesinspektör på den grund, a t t industriidkare 
önskat bevara vissa yrkeshemligheter, har icke under året före
kommit. 

Yrkesinspektionens öfriga verksamhet. Yrkesinspektörerna hafva 
under år 1909 vari t kallade till gemensamma öfverläggningar under 
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Sammandrag af uppgifter rörande minderåriga 
(Enligt de till yrkesinspektionen 
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arbetare i industriellt yrke under år 1909. 
ingångna registerböcker.) 
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(Forts.) Sammandrag af uppgifter rörande minderåriga 
(Enligt de ti l l yrkesinspektionen 
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arbetare i industriellt yrke under år 1909. 
ingångna registerböcker). 
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21 dagar inför föredraganden af ärenden rörande fabriker och handt-
verk hos Kungl. Kommerskollegium. 

Därvid fastställdes den slutgiltiga formuleringen af yrkesinspek
tionens cirkulär n:r 13, hvilket älven föregående år vari t föremål 
för behandling. Vidare upprättades cirkulären n:r 14—18, inne
hållande anvisningar rörande bl. a. förvaring af giftiga ämnen i fa
briker och åtgärder till förekommande af ohälsa inom cigarrfabriker 
samt angående ventilation, uppvärmning m. m. af arbetslokaler. 
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De kollektiva aftalen i Tyskland år 1909. 

1909 års kollektivaftal i Tyskland behandlas i Reichs-Arbeitsblatts 
augustihäfte för år 1910. Antalet nyingångna eller förnyade aftal 
var, såvidt kändt, 2,360, gällande 30,766 arbetsställen med 256.116 
arbetare, gent emot 1,973 aftal, omfattande 40,068 arbetsställen och 
396,816 arbetare, år 1908 samt 2,782 aftal för 52,369 arbetsställen 
med 441,365 arbetare år 1907. Hela antalet den 31 december 
1909 gällande kollektivaftal uppgick till 6,578, afseende 137,214 ar
betsställen och 1,107,478 arbetare. År 1908 var motsvarande antal 
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5,671 för 120,401 arbetställen med 1,026,435 arbetare, och år 1907 
voro gällande 5,324 aftal, omfattande 111,050 arbetsställen samt 
974,564 arbetare. Dessa siffror gifva vid handen, a t t under redo-
g.örelseåret området för kollektivaftalens användning högst väsentligt 
vidgats och at t kollektivaftalsrörelsen, som under år 1908 visade 
någon minskad stegring gentemot föregående år, ånyo tagit stark 
fart. 

På de särskilda näringsgrupperna fördelar sig antalet under 
nämnda trenne år förnyade och nyingångna aftal såsom utvisas 
af tabellen å föregående sida. 

Såsom af den meddelade öfversikten framgår, är byggnadsindu
strien den näringsgren, inom hvilken de flesta kollektivaftalen träf
fats. Relativt taget falla på densamma 28 % af hela antalet under 
år 1909 nyingångna eller förnyade aftal, och gällde dessa för 29 % af 
arbetsställena och 35 % af arbetarne. 

För år 1908 voro motsvarande siffror ännu högre, nämligen 38 % 
af aftalen, 53 > af arbetsställena och 61-5 % af arbetarne. Med af-
seende på antalet aftal kommer under år 1909 närings- och njutnings-
ämnesindustrien i andra rummet, år 1908 däremot metall- och 
maskinindustrien. Räknadt efter antalet berörda arbetare följer denna 
näringsgrupp under bägge åren närmast efter byggnadsindustrien. 

Andra näringsgrenar, inom hvilka kollektivaftal under redogö
relseåret afslutats i mera nämnvärd utsträckning, äro trävaruindu
strien, textilindustrien samt beklädnadsindustrien. Alldeles utanför 
denna aftalsform stå fortfarande viktiga grenar af den egentliga 
storindustrien, nämligen bergshandteringen, de elektrotekniska och 
kemisk-tekniska industrierna samt dessutom jordbruk, skogsbruk 
o. s. v. 

Af de under redogörelseåret träffade aftalen äro 1,457 verkstads-, 
334 orts-, 253 distrikts- och 5 riksaftal. fördelade på de olika nä
ringsgrupperna falla verkstadsaftalen hufvudsakligen på närings-
och njutningsämnesindustrien, byggnadsindustrien samt textilindu
strien, ortsaftalen på byggnadsindustrien och beklädnadsindustrien. 
Af riksaftalen tillhöra 3 den grafiska industrien och de två 
öfriga närings- och njutningsämnesindustrien samt transportverk
samheten. 

I 1,920 aftal finnas bestämmelser rörande arbetstidens längd. 
Timantalets fördelning under åren 1907, 1908 och 1909 framgår af 
följande öfversikt: 
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I det öfvervägande antalet aftal (55-9 ?.) är den genomsnittliga 
dagliga arbetstiden allt fortfarande fastställd till 91/2—10 timmar; 
någon tendens a t t sänka arbetstiden kan dock spåras. I stort sedt 
kan emellertid sägas, att 10 timmars arbetsdag är den i aftalen 
oftast förekommande. Det ta gäller särskildt aftalen inom byggnads-, 
närings- och njutningsämnes- samt beklädnadsindustrierna. 

I 2,035 aftal ingå bestämmelser om arbetslönen. Löneformen 
är i 966 aftal tidlön, i 342 aftal ackordslön samt i 727 aftal dels 
tidlön dels ackordslön. Bland de olika grupper, hvari aftalen för
delats med hänsyn ti l l den l ä g s t a s t i p u l e r a d e t i m l ö n e n för 
u t l ä r d a arbetare, räknade gruppen 36—45 Pf de flesta arbetarna. 
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Arbetsinställelser i Tyskland under år 1909. 

Enligt den officiella statistiken afslutades under år 1909 i Tysk
land 1,652 arbetsinställelser gentemot 1,524 år 1908, 2,512 år 1907 
och 3,(526 år 1906. Medan den i slutet af år 1907 inträffade ekono-
nomiska krisen och den därpå följande depressionstiden medfört en 
stark nedgång i konflikternas antal år 1908 i jämförelse med före
gående år, förspörjes sålunda år 1909, i sammanhang med en be
gynnande förbättring i det ekonomiska läget inom ett flertal yrkes
grenar, åter en ökning i strejkernas och lockouternas antal. 

Af de under detta år inträffade 1,652 arbetsinställelserna karak
täriseras 1,537 såsom strejker och 115 såsom lockouter. Lockouternas 
antal utgjorde under de båda närmast föregående åren resp. 177 och 
246, hvadan sålunda tillbakagång under år 1909 förspörjes beträffande 
ifrågavarande ar t af konflikter. Antalet strejker är däremot större 
än under år 1908, då 1,347 dylika konflikter afslutades, men mindre 
än under åren 1907 och 1906, för hvilka år resp. 2,266 och 3,328 
strejker redovisas. 

Antalet af konflikter direkt berönta arbetare, 119,849 personer, 
var äfven något större under år 1909 än under det närmast före
gående året, då 112,110 arbetare voro inblandade i arbetsstriderna, 
men däremot afsevärdt mindre än under år 1907, då de konfliktbe
rördas antal uppgick till 273,597. Strejkerna omfattade under redo
görelseåret 96,925 arbetare och voro i genomsnitt af betydligt mindre 
storlek än lockoiiterna, som, ehuru jämförelsevis få till antalet, till
sammans omfattade ej mindre än 22.924 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 1909. 
Mera afsevärd nedgång är at t finna inom jord- ocb stenindustrien 
samt inom närings- och njutningsämnesindustrien, medan stegring 
ägt rum särskildt inom byggnadsverksamheten, på hvilken föll 
öfver en tredjedel af samtliga konflikter. Med afseende å antalet kon
fliktberörda arbetare står också byggnadsverksamheten främst, 
hvarefter följer jord- och stenindustrien, hvilka båda näringsgrupper 
tillsammans omfatta omkring hälften af hela antalet i konflikter 
invecklade arbetare. Anmärkningsvärdt är det ringa antalet af ar
betsinställelser berörda arbetare inom de grafiska yrkena, hvarest 
sedan flera år tillbaka riksaftal varit gällande. 

Nedanstående jämförande öfversikt utvisar den relativa före
komsten af olika konfliktorsaker, sammanförda i trenne större grupper.1 

Antal arbetsinställelser per 100, som helt eller delvis förorsakats af 

Procentsiffrorna utvisa sålunda minskning af tvisterna om arbets
tiden men ökning af lönestriderna. Absolut taget är dock de förras antal 
detsamma under år 1909 som under närmast föregående år eller 284, hvar-
emot de senare ökats från 1,111 under år 1908 till 1,254 under år 1909. 

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

Antal konflikter per 100, som förorsakats af 

Löneförhöjningsstridernas antal var sålunda afgjordt domine
rande samt utvisar såväl absolut som relativt taget en ganska afse-

1 Arbetsinställelser, som föranledts af olika tvistefrågor, räknas härvid flera gånger. 
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värd ökning under redogörelseåret. Tvisterna om lönesänkning 
gingo däremot tillbaka i antal, hvilket finner sin förklaring i det 
förbättrade ekonomiska läget. 

Rörande förekomsten af vissa andra tvistefrågor må anföras föl
jande absoluta siffror: 

I fråga om de tämligen talrika organisationsstriderna bör an
märkas, a t t under år 1909 endast 1 konflikt med 22 berörda arbe
tare rörde föreningsrätten, bvaremot de öfriga gällde det mera ak
tuella spörsmålet om lönetariffer. 

Arbetsinställelsernas resultat framgår af nedanstående beräkning: 

Antal arbetsinställelser per 100, som afslutats 

Under det året 1908 visade en afsevärd förskjutning af konflikt
resultaten till arbetsgifvarnes förmån, kännetecknad af en ökning i 
procenten af arbetsgifvaresegrar och minskning i procenten af kom
promisser ocb arbetaresegrar, är 1909 års statistik något förmånligare 
för arbetarne. Fortfarande voro dock arbetsgifvarne de mest segerrika, i 
det nära nog hälften af samtliga arbetsinställelser afslutades på deras 
villkor, medan arbetarne i ej fullt en femtedel af hela antalet kon
flikter genomdrefvo sina fordringar. Relativt störst voro arbetsgif
varnes framgångar inom maskinindustrien, textilindustrien, bergs-
handteringen, jord- och stenindustrien samt trävaruindustrien. Till 
arbetarnes förmån utföllo tvisterna hufvudsakligen inom närings-

1 Innefattar frågor om föreningsrättens erkännande samt införande och upprätt
hållande af lönetariffer. 
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och njutningsämnesindustrien, där ungefär halfva antalet afslutades 
i enlighet med deras fordringar. 

Ser man särskildt på tvisterna rörande a f lön ingen , fördelade 
sig resultaten af dessa under år 1909 enligt nedanstående procentuella 
beräkning: 

Rörande a r b e t a r e o r g a n i s a t i o n e n s inflytande på resultatet 
meddelas i den tyska statistiken vissa siffror, som utvisa, att de orga
niserade arbetarne haft större framgång än de icke organiserade. 
Särskildt är a t t märka, att de till fackföreningar anslutna arbetarnes 
strider vida oftare slutat med ömsesidiga eftergifter än de öfriga 
arbetarnes. Slutligen kan framhållas, a t t arbetaresegrarna varit 
talrikast vid de konflikter, som omfattat ett större antal arbetare 
(öfver 50), äfvensom att de arbetsinställelser, i hvilka hela den 
sysselsatta styrkan deltagit, utfallit 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 att genast nedlägga arbetet eller icke; af de 
96,925 strejkande under år 1909 räknas icke mindre än 30,446 eller 
31-4 % såsom skontraktsbrytare», 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 1,537 under år 1908 afslutade 
strejkerna 447 eller 29'i % påkallade polismyndighets och 298 eller 
19-4 % allmän åklagares ingripande. 

Af konflikterna bilades under år 1909 80 eller 4-8 % genom med
ling inför yrkesdomstol, men har denna institution, relativt taget, 
kommit mindre ti l l användning under år 1909 än under föregående 
år, då ej mindre än 6-4 % af årets strejker och lockouter på detta 
sätt fingo sin afslutning. Däremot var det relativa antalet konflik
ter, som bilades genom organisationernas eller utomståendes medling 
— 34'i % — afsevärdt större än under år 1908, då det uppgick till 
30-i %. Genom förhandlingar mellan parterna direkt bilades 36'3 % 
af samtliga konflikter eller i det närmaste samma procenttal som 
under året förut. 

54—100060 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1910. 

(Preliminär redogörelse.) 

Andra kvartalet. 

Af förut redovisade under 1910 års första kvartal påbörjade 
arbetsinställelser kvarstodo vid andra kvartalets början såsom olösta: 

n:r 12, 13 och 16. 
När dessa konflikter afslutats, finnes emellertid angifvet i näst

föregående redogörelse. 

Af under 1910 års andra kvartal påbörjade arbetsinställelser 
redovisas härnedan 17, hvilka, enligt nu tillgängliga uppgifter, direkt 
berört inalles 40 arbetsgifvare och 561 arbetare. Af konflikterna 
hafva 8 börjat i april, (> i maj och 3 i juni . (För andra kvartalet 
under år 1909 voro de motsvarande siffrorna: 59 påbörjade arbets
inställelser — 15 i april, 23 i maj och 21 i juni — hvilka direkt be
rörde 244 arbetsgifvare och 9,405 arbetare). 

I livad mån de olika yrkesgrenarna berörts af de under kvar
talet påbörjade arbetsinställelserna framgår af tabellen å sid. 733. 

Till sin karaktär äro 14 arbetsinställelser strejker. 1 lockout 
samt 2 af blandad eller obestämbar karaktär. 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är kändt i samtliga fall och 
uppgår, som nämndt, till 40. Hela antalet direkt berörda arbetare 
utgör enligt tillgängliga uppgifter 561. 

Af dessa arbetsgifvare och arbetare berördes 27 arbetsgifvare 
och 442 arbetare af de 14 strejkerna, 1 arbetsgifvare och 36 arbetare 
af ofvannämnda lockout samt 12 arbetsgifvare och 83 arbetare af de 
2 arbetsinställelserna af blandad eller obestämbar 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 
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kändt något öfver 3,000. Ytterligare tillkomma emellertid c:a 2,000 
under årets andra kvartal förlorade arbetsdagar t i l l följd af kon
flikter, påbörjade under innevarande års första kvartal. 

Arbctsgifvame hafva i 9 fall vari t helt eller delvis organi
serade; i 8 fall hafva de icke tillhört organisation eller saknas upp
gift härom. 

Arbetarne hafva i 11 fall helt eller delvis tillhört facklig orga
nisation; i 6 fall hafva de däremot icke vari t organiserade eller 
saknas uppgift om organisation. 

Konflikternas hufvudorsaker voro i 10 fall lönefrågor, i 3 fall 
organisationsspörsmål samt i 4 fall andra orsaker. 

Lönefrågorna gällde i 7 fall löneförhöjning och i 3 fall andra 
lönefrågor, utbetalning af innestående aflöning eller arlöningsform. 

Under gruppen andra orsaker inbegripas tvister om arbetstiden 
i 1 fall, om personliga förhållanden i 1 fall samt om arbetares an
tagande och afskedande i 2 fall. I 3 fall har arbetarnes hufvud-
fordran uppgifvits vara kombinerad med andra yrkanden. 

Beträffande resultatet kan meddelas, a t t af de 17 konflikterna 
hafva 4 bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar, 9 hafva ledt 
t i l l arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda vill
koren, 3 hafva afgjorts genom kompromiss; en konflikt är ännu icke 
afslutad. De 3 genom kompromiss afgjorda konflikterna hafva lösts 
efter ungefär lika stora eftergifter å ömse sidor. 

E n sammanställning af de afslutade konflikternas orsaker och 
resultat, såvidt detta är kändt, ter sig på följande sät t : 
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I 1 fall har statens förlikningsman medverkat vid konfliktens 
biläggande. 

Arbetsinställelserna, hvilka samtliga hade lokal karaktär, för
delade sig på följande sät t inom de olika delarna af landet: 

För öfrigt kan anmärkas, att, enligt de föreliggande uppgifterna, 
13 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna emellan, 
under det att i 3 fall några dylika icke ägde rum; i 1 fall saknas 
uppgift härom. 

I fråga om aftals- och kontraktsbrott framkastar arbetsgifvaren 
mot arbetarne beskyllning i detta afseende i 2 fall. I 3 fall beskylla 
arbetarne arbetsgifvaren för aftalsbrott. I 5 fall uppgifves samstäm
migt intet aftals- eller kontraktsbrott hafva förekommit; i likaledes 
5 fall, angående hvilka uppgift i detta hänseende föreligger endast 
från den ena parten, besvaras frågan likaledes nekande; i 2 fall 
saknas uppgift härom. 

Vidkommande här redovisade, under 1910 års andra kvartal 
inträffade 17 konflikter hafva infordrade uppgifter inkommit från 
båda parterna i 13 fall, endast från arbetare i 2 fall, från arbets-
gifvare och kommunalnämndens ordförande i 1 fall samt från arbets-
gifvare och Kungl. Kommerskollegii ombud i 1 fall. 

Hela antalet under 1910 års andra kvartal pågående (under 
kvartalet påbörjade samt från årets första kvartal kvarstående) ar
betsinställelser utgjorde 20 med tillsammans c:a 5,000 förlorade ar
betsdagar. 

1) Östra Sverige omfattar Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands 
och Östergötlands län; Småland och öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Gottlands län; Södra Sver ige: Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län; Väs t ra 
Sverige: Hallands, Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Örebro län: 
Norra Sver ige: Kopparbergs, Gäfleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län. 
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Arbetsinställelser, påbörjade under andra kvartalet 1910 inom olika näringsgrenar. 
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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 1910. 
kvartalet. 
afvika från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Augusti månad år 1910. 

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 månad. 

I nedanstående tablåer hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka följande äro afsedda för resp. 
länsområden: Uppsala läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Upp
sala och 3 lokalkontor, Östergötlands läns arbetsförmedling med, för
utom hufvudkontor i Linköping, afdelningskontor å 12 viktigare 
platser inom landstingsområdet, Jönköpings läns arbetsförmedling 
med hufvudkontor i Jönköping och 5 afdelningskontor, Norra Kalmar 
läns arbetsförmedling med kontor i Västervik, Blekinge läns arbets
förmedling med hufvudkontor i Karlskrona och afdelningskontor i 
Karlshamn, Kristianstads läns arbetsförmedling med hufvudkontor i 
Kristianstad och afdelningskontor å 5 andra orter i länet, Hallands 
läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Halmstad och 3 lokal
kontor, Göteborgs och Bohus läns arbetsförmedling med hufvudkontor 
i Uddevalla och 3 lokalkontor, Örebro läns arbetsförmedling med 
kontor i Örebro, Västmanlands läns arbetsförmedling med kontor i 
Västerås, Kopparbergs läns arbetsförmedling med kontor i Falun, 
Gäfle stads och läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Gäfie och 
ortsombud å 5 orter i länet samt Norrbottens läns arbetsförmedling med 
hufvudkontor i Luleå och afdelningskontor i Boden, Malmberget och 
Kiruna. — Kontoret i Malmö fungerar som distriktsanstalt för samt
liga anstalter i Malmöhus, Kristianstads och Blekinge län. 

Vid de under augusti månad verksamma anstalterna gjordes 
tillhopa 13,114 a n s ö k n i n g a r om a r b e t e (7,340 under augusti 1909), 
hvaraf 8,534 af män (3.981 föreg. år) och 4,580 af kvinnor (3,359 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 12,715 l e d i g a p l a t s e r (7,383 föreg. 
år), nämligen G,838 för män (3,423 föreg. år) och 5,877 för kvinnor 
(3,960 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 7,098 
(3,000 föreg. år), af hvilka 4,605 besattes med män (1,554 föreg. år) 
och 2,493 med kvinnor (1,506 föreg. år). 

Bland de särskilda anstalterna uppvisa gifvetvis de i storstäderna 
belägna samt de större länsförmedlingarna den största omsättningen 
af arbetskraft; en relativt större frekvens framträder äfven vid de 
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Öfversikt af verksamheten under augusti månad år 1910. 

P å 100 lediga platser k o m m o : 
Ansökningar om arbete. Tillsatta platser. 
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Tillsatta platser under januari—augusti 1910. 

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 här meddelade tabeller. 

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 
(2,184) samt grofarbetet (728); därefter följde byggnadsverksamheten 
((542), landtransporten (360), metall- och maskinindustrien (184). Fler
talet t i l lsatta platser för k v i n n o r förekommo inom det husliga ar
betet (1,982), hotell-, kafé- och restaurantrörelsen (182) samt jord
bruket (1(>2). 

Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlingens 
verksamhet berör näringslifvets olika hufvudgrupper, hänvisas i öfrigt 
till tablån å nästföljande sida (jfr därjämte efterföljande tabeller). 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
augusti 1,574 platser, hvaraf 1,381 manliga och 193 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro Cl 2, 478 och 134 (se tab. sid. 740). 
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Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo:1) 

Med afseende å dessa uppgifter är at t märka, at t v id s a m t l i g a 
L ä n s a n s t a l t e r — Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Norra Kalmar, 
Blekinge, Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Örebro, Väst
manlands, Kopparbergs, Gäfle stads och läns samt Norrbottens läns — 
r e d o v i s a s a l l a i nom re sp . l än t i l l s a t t a p l a t s e r såsom före
f i n t l i g a inom o r t e n . 

Nedan anföras några siffror, som gifva en klar belysning åt den 
grund väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket 
och öfriga yrkesgrenar. Medan arbetarne trängas med hvarandra vid 
försöken a t t finna platser inom stadsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet fortfarande god tillgång på anställningar, som af brist 
på arbetssökande ej kunna besättas. Vid jämförelse med siffrorna för 

1) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall, då de absoluta talen äro smä. 
Dessa hafva dock medräknats i samman 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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Antalet platser, som under augusti månad tillsatts utom resp. orter. 

föregående år kan man emellertid nu konstatera en ökad villighet 
bland ej blott de manliga utan äfven de kvinnliga arbetarna att 
antaga jordbrukstjänster. 

På 100 lediga platser kommo: 

Ansökningar om arbete. 

Jordbruket m. m. Öfriga näringsgrenar. Tillsammans. 
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Tillsatta platser. 
Jordbruket m. m. Öfriga näringsgrenar. Tillsammans. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

A) Allmän öfversikt. 

Stockholm. Manliga af delningen. Ställningen pä arbetsmarknaden har varit 
synnerligen god särskildt för yrkesarbetare och inom byggnadsverksamheten. För fabriks
arbetare och grofarbetare har dock arbetstillgången varit mindre god. — Kvinnl iga 
afdelningen. Arbetstillgången god inom gruppen »husligt arbete». Efterfrågan på 
platser till kontor och lager har varit stor, men tillgången & dylika platser ringa. 

Uppsala län. Manliga afdelningen. Arbetstillgången har änder den gångna 
månaden varit god och bättre än under samma tid föregående år. — A kv inn l iga 
afdelningen råder stor efterfrågan å tjänarinnor. 

Östergötlands län. Manliga afdelningen. Arbetsmarknaden har beträffande jord
bruket varit beeydligt bättre än nnder motsvarande tid föregående år — A kv inn l iga 
afdelningen har arbetstillgången varit god, dock synes tillgången å arbetskraft icke 
motsvara efterfrågan. 

Norrköping. Manliga afdelningen. Arbetstillgången mindre god och i det 
närmaste lika med föregående månad. Inom jordbruket har arbetsmarknaden varit 
särskildt liflig. Ett stort antal arbetare från staden har erhållit sysselsättning med 
skördearbete. — A kv inn l iga afdelningen har arbetstillgången varit god, med brist 
på tjänarinnor af alla slag. 

Jönköpings lan. Ställningen å arbetsmarknaden i det närmaste oförändrad. 
Norra Kalmar län. Manliga afdelningen. Ställningen å arbetsmarknaden har 

varit tämligen god. Inom jordbruket har efterfrågan å arbetskraft betydligt öfver-
stigit tillgången. — A kv inn l iga afdelningen råder brist på tjänarinnor till hus
ligt arbete. 

Blekinge län. Manliga afdelningen. Arbetsmarknaden har under den gångna 
månaden varit god såväl i städerna som i landsbygden. Tidvis har till och med brist 
på arbetskraft gjort sig gällande inom vissa branscher. Tillgången på gifta jordbraks-
arbetare motsvarar icke på långt när efterfrågan. — Å kv inn l iga afdelningen 



742 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING AUGUSTI 1 9 1 0 . 

råder brist på ensamjungfrur kunniga i matlagning samt köksor och mjölkjnngfrur till 
landet. 

Kristianstads län. Arbetstillgången har varit synnerligen god och betydligt bättre 
än nnder motsvarande månad föregående år. Största efterfrågan å arbetskraft har af-
sett jordbruket. 

Malmö. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Tillgången å arbete har under deu gångna 
månaden varit större än under någon af årets föregående månader; dock råder arbets
löshet inom staden. Till jordbruket hafva tillgång och efterfrågan å arbetskraft varit 
lifliga och nära motsvarat hvarandra. Trots detta hafva flera platser förblifvit obesatta 
på grund af a t t medel för resa ti l l arbetsplatsen saknats. — K v i n n l i g a a f d e l n i n g e n . 
Tillgång och efterfrågan på arbetskraft hafva ungefär motsvarat hvarandra; dock råder 
brist å dugliga ensamjungfrur och arbetskraft till jordbruket, under det att öfverflöd 
råder å kontors- och butikspersonal. 

I.und. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har varit god. — 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 yngre tjänsteflickor, men brist på kunniga ensam
jungfrur. 

Landskrona. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången varit bättre än 
under föregående månad, särskildt hvad beträffar arbetare ti l l jordbruket och grof-
arbetare inom staden, af hvilka de flesta erhållit arbete. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n 
g e n är tillgången å arbetskraft god utom beträffande mjölkerskor och dugliga ensam
jungfrur. 

Hälsingborg. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången varit god och bättre än 
under föregående månad i synnerhet beträffande jordbruket. Behofvet af arbetskraft till 
skördearbetet har emellertid utan svårighet kunnat tillgodoses. För vissa arbetaregrupper, 
särskildt grofarbetare. har dock arbetstillgången inom staden fortfarande varit otill
räcklig. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har tillgången å arbetskraft varit större än 
under motsvarande tid föregående år; dock råder fortfarande brist på kunniga ensam
jungfrur, tjänsteflickor till landet och mjölkjungfrur. 

Ystad. Arbetstillgången har under den gångna månaden varit god, särskildt inom 
byggnadsindustrien. För grofarbetare har arbetstillgången dock varit otillräcklig. Till
gång och efterfrågan på arbetskraft till jordbruket synes hafva nära motsvarat hvar
andra. 

Eslör. Arbetsmarknaden har under den gångna månaden varit lifiig med god till-
gånd å arbete för byggnads-, jordschaktnings- och rörläggningsarbetare samt för jord
bruksarbetare. 

Skurup. Arbetsmarknadens läge normalt. Tillgång och efterfrågan hafva ungefär 
motsvarat hvarandra utom för kvinnliga tjänare, å hvilka brist alltjämt är rådande. 

Hallands län. Tillgången å arbete bättre än under föregående månad. Efterfrågan 
å arbetskraft till jordbruket har vari t jämförelsevis lifiig. 

Göteborgs och Bohus län. Arbetsmarknaden har liksom under föregående månad 
varit synnerligen dålig, särskildt för industri- och grofarbetare; för jordbruksarbetare 
och kvinnliga arbetare däremot synnerligen god. 

Göteborg. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Under den gångna månaden har arbets
marknaden varit jämförelsevis god, betydligt bättre än under föregående månad och 
motsvarande tid föregående år. Arbetslösheten har betydligt minskats. .— A k v i n n 
l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden varit synnerligen god, särskildt hvad beträffar 
dugliga tjänarinnor såväl till staden som till landet. 

Karlstad. Arbetsmarknaden har under den gångna månaden varit något sämre 
än under föregående månad och motsvarande tid föregående år, men kan i det hela 
betecknas som jämförelsevis god. 

Örebro län. Arbetstillgången har under månaden varit synnerligen god jämförd med 
samma tid föregående år. Inom staden torde för närvarande ingen arbetslöshet vara 
rådande och äfven inom jordbruket har arbetstillgången på grund af skörden vari t god. 
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Västmanlands län. God arbetstillgång inom jordbruket och det husliga arbetet. 
i öfrigt ringa efterfrågan på arbetskraft. 

Kopparbergs län. Arbetstillgången har i likhet med föregående månad varit god. 
Gäfle stad och län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknaden har varit god 

och. sedan, föregående månad förbättrad. Tillgången å yrkeslärda arbetare har ej mot
svarat efterfrågan. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har tillgången icke på långt när 
motsvarat efterfrågan på tjänarinnor till husligt arbete. 

Sundsvall. Tillgången å arbete goi och större än efterfrågan, i synnerhet för 
byggnads- och sågverksarbetare. 

Norrbottens län. Arbetsmarknadens läge har varit normalt med någon brist på 
kvinnlig arbetskraft. 

B) Tillgången på arbete. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Förvaltare och inspektörer, smeder, filare, 
maskinarbetare, bergsprängare, fabriks
arbetare, typografer, kontorister, lager
arbetare, åkeri- och grofarbetare. — 
Husföreståndarinnor, hushållerskor, stä
derskor, kontorsbiträden, fabriksarbe-
terskor. 

Jordbruksarbetare, gifta och ogifta, bygg
nadssnickare och timmermän, verkstads
arbetare till landsorten. — Mjölkerskor, 
ensamjungfrur, hus- och barnjungfrur, 
kokerskor till privat tjänst, diskerskor 
och köksor till restaurantrörelsen. 

Uppsala län. 

Skördearbetare, gifta och ogifta ladugårds
karlar, gifta kördrängar. — Tjänstflic
kor till landet. 

Östergötlands län. 

Befallningsmän, rättare, kuskar, träd
gårdsmästare, maskinister, bokhållare, 
butiks- och magasinspersonal, vaktmäs
tare samt grofarbetare m. fl. 

Ladugårdsskötare, möbelsnickare. — Mjölk
jungfrur, kokerskor och köksor samt 
ensamjungfrur. 

Norrköping. 

Befallningsmän och rättare, trädgårds
mästare, järnarbetare, maskinister och 
eldare samt grofarbetare af alla slag. 

Ladugårdsskötare, springpojkar och lär
lingar. — Tjänarinnor till husligt ar
bete, mjölkerskor. 

Jönköpings län. 

Ladugårdsskötare, såväl förmän som andra, 
gifta jordbruksdrängar. —Dugliga tjä
narinnor, kokerskor, jungfrur till landet. 

Norra Kalmar län. 

Butiks- och magasinspersonal, grofarbetare. Jordbruksarbetare, alla slag. — Dugliga 
tjänarinnor såväl till staden som till 
landet. 
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Blekinge län. 

Kvinnlig handelspersonal och yngre tjänst
flickor. 

Gifta drängar och ladugårdskarlar. — 
Hjölkjungfrur. 

Kristianstads län. 

Grof arbetare. Hjölkjungfrnr samt dugliga ensamjungfrur. 

Malmö. 

Inom metall- och maskinindustrien, fabriks-
och grofarbetare, kontors-, butiks- och 
handelsbiträden. — Tvätt- och ren-
göringsarbeterskor, servitöser, kontors-
städerskor samt kontors-, butiks- och 
handelsbiträden m. fl. 

Yngre jordbruksdrängar, yrkesarbetare. — 
Dugliga ensamjungfrur, kokerskor samt 
dugliga tjänarinnor såväl t i l l staden 
som till landet. 

Lund. 

Kontors- och rumsstäderskor. Jordbrnksdrängar och ryktare. — Ko
kerskor, ensamjungfrur, kunniga i mat
lagning, jungfrur t i l l landet. 

Landskrona. 

Befälspersonal och statdrängar t i l l jord
bruket, maskinister, kontorspersonal, 
springpojkar, fabriks- och grofarbetare. 
— Fabriksarbeterskor, kontors- och 
butiksbiträden, kontorsstäderskor, hjälp-
och tvät tkvinnor. 

Yngre drängar. — Mjölkjungfrur, ensam
jungfrur kunniga i matlagning såväl 
t i l l staden som till landet. 

Hälsingborg. 

Statdrängar, järnarbetare, mureriarbets-
män, bagare, bokbindare, maskinister, 
kuskar, springpojkar, sjöfolk och grof
arbetare. — Fabriksarbeterskor, söm
merskor, springflickor, kontorsstäderskor 
och hjälpkvinnor. 

Ogifta drängar, ryktare. — Mjölkjung
frur, tjänsteflickor t i l l landet, diskerskor, 
barnjungfrur och kunniga ensamjung
frur. 

Ystad. 

Grofarbetare. Ogifta drängar och ryktare. — Mjölkjung-
frur, tjänarinnor kunniga i matlagning. 

Eslöf. 

Grofarbetare, bokförare, varuutkörare, m. fl. Ensamjungfrur knnniga i matlagning, 
städerskor och barnflickor. 

Skurup. 

Yngre jordbruksdrängar. — Tjänarinnor 
ti l l landet. 
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Hallands län. 

Grofarbetare, kusk- och åkeriarbetare, 
springpojkar, bokhållare och handels
arbetare. — Springflickor och kontors
städerskor. 

Yrkesarbetare inom järnindustrien, jord
bruksarbetare. — Dugliga ensamjungfrur 
såväl t i l l staden som t i l l landet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Industri- och grofarbetare, byggnadssnic
kare, kuskar och hästskötare, butiks-
och magasinspersonal. — Bokhållare 
och hushållerskor. 

Yngre jordbruksdrängar. — Tjänarinnor 
såväl till staden som till landet. 

Göteborg. 

Månadskarlar, sjöfolk och grofarbetare. 
— Butiksbiträden, serveringsflickor och 
springflickor. 

Drängar, statkarlar, ladugårdskarlar, bleck-
och plåtslagare, järnsvarfvare, tunnbin
dare. — Mjölkerskor, tjänarinnor till 
husligt arbete. 

Karlstad. 

Grofarbetare, bokhållare och expediter. Ladugårdsjungfrur, mjölkerskor, köksor 
och diskerskor till restaurantrörelsen,, 
tjänarinnor såväl t i l l staden som til l 
landet. 

Örebro län. 

Inom nästan alla yrken och fack. 

Västmanlands län. 

Inom metall- och maskinindustrien samt 
grofarbetare. 

Landtarhetare, ladugårdskarlar. — Tjä
narinnor såväl t i l l staden som till landet. 

Kopparbergs län. 

Kuskar, springpojkar. Dugliga tjänarinnor af alla slag. 

Gäfle stad och län. 

Sågverks-, fabriks- och grofarbetare Byggnadssnickare och timmermän. — Ko
kerskor och ensamjungfrur. 

Sundsvall. 

Snickare, timmermän, jordbruksdrängar, 
bas för mudderverk, snickare- och sadel-
makarelärlingar. — Kvinnliga tjänare af 
alla slag. 

Norrbottens län. 

Dugliga tjänarinnor af alla slag. 

55—100060 
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Sveriges offentliga 
Augusti månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910 . 
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Sveriges offentliga 
Augusti månad 
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arbetsförmedling. 
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Sveriges offentliga 
Augusti månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Augusti månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Augusti månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling augusti 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling augusti 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbets-

Antalet tillsatta platser 
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förmedling augusti 1910. 

inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling augusti 1910. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 



761 

Registrering af sjukkassor i Sverige år 1910. 
Andra kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 
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Lifsmedelspriser å olika orter i 
Medelpris pr månad 

Obs.! De med kursiv stil tryckta siffrorna (ang. 1908—dec. 1909) angifva medel-
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riket aug. 1908—juli 1910. 
för samtliga orter. 

pris för 28 orter, de med vanlig stil tryckta (jan.—juli 1910) för 39 orter. 
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under juli månad år 1910. 765 
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under juli månad år 1910. (Forts.) 767 
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under juli månad år 1910. (Forts.) 769 
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under juli månad år 1910. (Forts.) 771 



772 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under juli månad år 1910. 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under juli 1910. 
(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 1909 och jan.—juli 1910. 
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Olycksfall i arbete år 1907. 1) 
Olycksfallen fördelade efter yrken. Hela antalet olycksfall i ar

bete, som år 1907 anmälts till Kommerskollegium, utgjorde 16,337; 
motsvarande siffra för år 1906 var 15,041. Uppdelade efter yrken 
fördelade de sig sålunda under de bägge nämnda åren: 

A. Råämnesproduktion. 

B. Tillverknings- och förädlingsindustri. 

C. Byggnadsverksamhet, belysning m. m. 

1) Utgör en sammanfattning af hufvudinnehållet af den i dagarne åtkommande 
publikationen: Arbetsstatistik C: 2. Olycksfall i arbete år 1907. 

57—100060 
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D. Handel och samfärdsel. 

Af tabellen framgår att olycksfallsfrekvensen under år 1907 
varit störst inom trävaruindustrien. Därefter komma maskin- och 
skeppsbyggnadsindustri, malmförädlingsindustri, grufdrift, metall
industri, byggnadsindustri och annan brytnings- och upptagningsindu
stri. Inom gruppen sjötransport har frekvensen varit minst, i det 
at t där icke ett enda olycksfall anmälts. Emellertid är hufvudor-
saken därtill den, att sjötransport egentligen icke inbegripes i den 
kategori af yrken, rörande hvilka enligt kungl. kungörelsen den 17 
november 1905 här ifrågavarande anmälan skall verkställas. 

Olycksfallens relativa frekvens. Inom de grupper, där årsarbetames 
antal vari t kändt, tedde sig den relativa olycksfallsfrekvensen, be
räknad per 1,000 arbetare (med 300 arbetsdagar), på följande sätt: 

1907. 1906. 

Grufdrift 931 

Stenbrott och stenhuggerier 98'4 

Närings- och njutningsämnesindustri 27·4 

Textilindustri 7 2 

Beklädnadsindustri 4'0 

Läder-, hår- och gummivaruindustri 15'2 

Trävaruindustri 51'3 

Trämasse- och pappersindustri 44"9 

Grafisk industri 7'1 

Malmförädlingsindustri 900 

Metallindustri 4 1 1 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustri 58'1 

Mineralindustri 232 

Kemisk-teknisk industri 32'5 

Gas- och elektricitetsverk 4 8 1 

Spårvägar och järnvägar 37'5 

93-2 

105-4 

29-9 

7-1 

4 3 

14-1 

46-6 

38-2 

9-7 

79-8 

39-9 

5 1 4 

25-1 

330 

44-7 

Per 1,000 arbetare utgjorde olycksfallsfrekvensen inom dessa 
yrkesgrupper gemensamt under redogörelseåret 42-4. 
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Olycksfallen efter skadans tillkomst och förlopp. År 1907 fördelade 
sig de förutnämnda olycksfallen efter tillkomst och förlopp sålunda: 

Som synes har största antalet af under året inträffade olycks
fall (3,364) förorsakats af olika slags arbetsmaskiner. Därefter följde 
lastning, lossning, bärning och lyftning (för hand) samt handverktyg 
med resp. 3,048 och 2,705 olycksfall. Efter dessa tre kategorier, som 
tillsammans utgjorde mer än hälften af alla under år 1907 anmälda 
olycksfall, kommo redskap och arbetsanordningar med 1,691 olycks
fall och transportbanor med 1,011. Det är under rubrikerna elektriska 
ledningar, spårvägar, motorer och sprängämnen, som det minsta an
talet olycksfall anträffas. 

Olycksfallen efter skadans beskaffenhet och skadad kroppsdel, 1 för
hällande härtill fördelade sig olycksfallen åren 1906 och 1907 på 
följande sätt: 
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Inom kategorien fingerskador var olycksfallsfrekvensen störst eller 
5,063 under redogörelseåret, närmast därefter följde skador å ben och 
fötter med 3,762 och å armar och händer med 2,542 fall o. s. v. 

Olycksfallen etter skadans påföljd. För de år 1907 anmälda olycks
fallen gestaltade sig fördelningen med hänsyn ti l l påföljden sålunda: 

Öfvergående skada. 

Invaliditet. 
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Det öfvervägande antalet olycksfall medförde skador af lindrigar e 
ar t : för kvinnorna 91·1 % och för männen 90'2 % af samtliga anmälda 
olycksfall. De olycksfall, som medfört för lifvet kvarstående men 
(invaliditet), motsvarade hos männen 7-8 % och hos kvinnorna 8-7 %. 
Dödlig utgång hade för männen 1-6 % och för kvinnorna 0-2 % af 
samtliga olycksfall. 

Olycksfallen efter veckodagar och klockslag. Olycksfallens fördel
ning med hänsyn till deras förekomst på olika veckodagar ter sig 
på följande sätt under åren 190(! och 1907: 

Det framgår af denna tabell, att, bortsedt från söndagarna, då 
arbetet i regel ligger nere, olycksfallsfrekvensen under år 1907 
vari t störst under måndagen. Olycksfallen aftogo sedan successivt i 
antal under tisdagen och onsdagen, stego ånyo under torsdagen 
och fredagen, för a t t åter minskas under lördagen, som af veckans 
söckendagar uppvisar lägsta antalet olycksfall. Det är emellertid att 
märka, a t t arbetstiden under lördagen vanligen är betydligt kortare. 

Oberäknadt de olycksfall, för hvilka uppgift i detta hänseende 
icke kunnat erhållas, fördelade sig de för år 1907 anmälda olycksfallen 
med hänsyn till deras förekomst under olika tider af dygnet sålunda: 

Under dagen. 
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Under natten. 

Det framgår af denna tabell, a t t af de olycksfall, som inträffat 
under dagen, det öfvervägande antalet (54-2 %) faller på de sex 
första timmarna. Samma förhållande, ehuru i ännu högre grad, 
gäller för natten. Sålunda inträffade tiO'9 % af hithörande olycksfall 
under förnatten och omkring 4/io under tiden från kl. 6—9 e. m. 

En annan omständighet, som genast faller i ögonen, är den an
hopning af olycksfall, som äger rum mot slutet af såväl efter
som i all synnerhet förmiddagen. Sålunda inträffade sammanlagdt 
4,773 olycksfall under tiden från 9—12 f. m. mot 2,9(>4 under närmast 
föregående tre timmar. Under eftermiddagen steg siffran under tiden 
från 12—3 från 2,937 till 3,607 för de tre därpå följande timmarna. 

De skadades olycksfallsförsäkring. Enligt uppgifter för år 1907 
voro 11,048 (eller 67-6 %) af de skadade försäkrade enligt lagen den 
5 juli 1901 angående ersättning för skada ti l l följd af olycksfall i 
arbete. I 5,289 fall hafva arbetsgifvarne själfva ståt t risken. Det 
är at t märka a t t af de skadade, som inbegripas i denna summa, ett 
stort antal arbetat i statens eller kommunernas tjänst. I de fall, då 
olycksfallsförsäkring enligt den redan nämnda lagen förekommit, 
har denna i 2,800 fall tagits i Riksförsäkringsanstalten, för 4,489 
fall i andra försäkringsanstalter och för 3,759 fall i arbetsgifvare-
sammanslutningar. 
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Den danska lagen om upprättande af en ständig 
skiljedomstol den 12 april 1910. 

§ 1. 

En ständig skiljedomstol, bestående af 12 ledamöter, nämligen 6 ordinarie bisit-
tare och 6 suppleanter, äfvensom en ordförande, en vice ordförande — eller, om skilje
domstolen så pröfvar tjänligt, två vice ordförande — samt en sekreterare, skall upp
rättas. 

Så länge >Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening» och >De samvirkende Fagfor-
bund i Danmark> i öfvervägande grad representera landets i industri, handtverk, sam
färdsel och jordarbete1 sysselsatta organiserade arbetsgifvare och arbetare, väljer hvar 
af dessa föreningar 3 ordinarie bisittare och 3 suppleanter. Därest för någon af deBsa 
föreningars vidkommande nämnda representationsförhållande icke längre skulle äga be
stånd, skola föreningarna efter förhandling sinsemellan ingifva förslag om ändring i 
valsättet till inrikesministeriet, som då vidtager anstalter för ändring af lagen. 

Valet, som gäller för nästföljande kalenderår, skall äga rum hvarje år i oktober 
månad, och resultatet ofördröjligen gifvas domstolens sekreterare tillkänna, hvilken 
sammankallar de valda ordinarie bisittarne — eventuellt suppleanter — till val af 
ordförande och vice ordförande för nästföljande kalenderår, och skall sistnämnda val, 
vid hvilket flertalets röster gälla, hafva ägt rnm före den 1 december. 

Sker icke val af ordförande eller vice ordförande inom utsatt tid, skall sekrete
raren göra anmälan till presidenten i H0jesteret, som jämte ordförandena i öfriga kol
legiala domstolar i Köpenhamn förrättar valet bland dessa domstolars lagkunniga leda
möter. 

Kommer annat val, livarom i denna paragraf sägs, icke till stånd inom utsatt 
tid, skall sekreteraren göra anmälan till inrikesministeriet, som under behörigt iaktta
gande af, att arbetsgifvare- och arbetareintressen blifva lika företrädda i domstolen, 
besätter den lediga platsen genom ntnämning. 

Domstolens sekreterare utnämnes af inrikesministeriet. 
Anhängiggörcs mål vid domstolen, skall samtidigt vederbörande förening lämna 

en förteckning öfver af föreningen angifna medlemmar, hvilka anses såsom sakkunniga 
i målet. 

§ 2 . 
Ordinarie bisittare och suppleanter skola vara myndiga danska medborgare, som 

åtnjuta medborgerligt förtroende och råda öfver sitt gods. Ordförande och vice ord
förande skola äga kompetens såsom ständig domare i vanlig domstol. 

1 Med jordarbete förstås ej landtbruk, hrilket är uteslutet från lagens verksamhetsområde. 
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Lagkunniga ledamöter af kollegiala domstolar i Köpenhamn, med undantag af 
deras ordförande, äro skyldiga att mottaga Tal till ordförandeskapet. Denna skyldig
het upphör dock, efter det att vederbörande i trenne är innehaft befattningen. 

Beflnnes arbetet såsom ordförande i skiljedomstolen rara så omfattande, att där
till utsedd ledamot i någon af nämnda domstolar förhindras att fullgöra de skyldig
heter, som äro förenade med sistnämnda befattning, skall domstolen sörja för ersätt
ning i arbetskraften. 

Beflnnes det skiljedomstolen påhvilande arbetet öfverstiga en ensam domstols 
krafter, skall inrikesministeriet på hemställan från skiljedomstolen föranstalta om en 
eller flera liknande domstolars upprättande inom särskilda områden. Närmare före
skrifter härom meddelas i förordning, utfärdad af konungen efter samråd med »Dansk 
Arbejdsgiver- og Mesterforening» samt »De samvirkende Fagforbund». 

§3. 

Arfvoden till ordförande, vice ordförande, sekreterare och bisittare liksom ock 
kanslintgifter skola, där de icke täckas genom af domstolen ådömda rättegångskostnader, 
bestridas af statsmedel. 

§4. 

A. Till skiljedomstolens handläggning höra mål, som hittills skolat upptagas af 
den i kungl. förordningen n:r 109 den 18 maj 1900 omförmälda skiljedomstolen. 

B. Äfven kan vid skiljedomstolen anhängiggöras talan för brott mot aftal mellan 
å ena sidan en arbetareorganisation å andra sidan en arbetsgivareorganisation eller 
ensamt företag (enskild person, firma, aktiebolag), där icke annorlunda är stadgadt, i 
följande fall, på sätt nedan sägs och med den påföljd, som stadgas i § 5. 

1. När en arbetsgifvareorganisation gör sig skyldig till förhållande, hvarigenom 
aftal med en arbetareorganisation kränkes; 

2. när en eller flera medlemmar af en arbetsgivareorganisation i strid mot af 
organisationen träffadt aftal företaga handling, hvarigenom vederbörande arbetareorga
nisation eller dess enskilde medlemmars rätt på grund af aftalet kränkes, eller 

3. när å sin sida en arbetareorganisation gör sig skyldig till förhållande eller 
medlemmar af dylik gemensamt företaga handling, hvarigenom aftal med en arbetsgif-
vareorganisation kränkes, 

kan den organisation, hvars rätt eller hvars medlemmars rätt är kränkt, beifra 
kränkningen genom att instämma vederparten för skiljedomstolen. 

4. Därest ett ensamt företag har slutit aftal med en arbetareorganisation, kunna 
organisationen och företaget instämma hvarandra för skiljedomstolen på grund af för
seelser, hvarom sägs i mom. 1—3. 

5. När en arbetsgivareorganisation eller medlemmar af dylik resp. ett ensamt 
företag tillkännagifver lockout mot en arbetareorganisation eller medlemmar af dylik, 
och den arbetareorganisation, mot hvars medlemmar den bebådade lockouten är rik
tad, förmenar, att lockouten eller det ouppfyllda rättskraf, hvarpå den grundas, är 
stridande mot träffadt aftal samt genom rekommenderad försändelse har protesterat mot 
lockoutens behörighet hos den organisation, hvilken själf eller hvars medlemmar till
kännagivit arbetsinställelse — resp. hos det företag, som tillkännagivit arbetsinstäl
lelse — äger enhvar af parterna vid skiljedomstolen anhängiggöra talan om lockoutens 
behörighet. 

På samma sätt äger ock enhvar af parterna vid skiljedomstolen anhängiggöra fa-
lan om behörigheten af strejk, som tillkännagifves af arbetareorganisation eller medlem
mar af dylik gentemot arbetsgivareorganisation eller medlemmar af dylik eller gent
emot ett ensamt företag. 
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6. När en arbetsgivareorganisation eller medlemmar af dylik resp. ett ensamt 
företag öppnar eller fortsätter lockont gentemot en arbetareorganisation eller medlem
mar af dylik, må sistnämnda organisation, för såvidt den anser, att lockouten i och 
för sig eller det ouppfyllda kraf, hvarpå den grundas, strider mot gällande aftal, laga 
skiljedom eller af här ifrågavarande skiljedomstol fälldt utslag, instämma arbetareor
ganisationen resp. företaget för skiljedomstolen. 

7. När en arbetareorganisation eller medlemmar af dylik på samma sätt i strid 
mot gällande aftal, skiljedom eller den här ifrågavarande skiljedomstolens utslag öpp
nar eller fortsätter lockout gentemot en arbetsgivareorganisation eller medlemmar af 
dylik resp. gentemot ensamt företag, äger arbetsgivareorganisationen resp. företaget in
stämma arbetareorganisationen för skiljedomstolen. 

C. Afven andra tvister mellan en arbetsgifvareorganisation och en arbetareor
ganisation eller mellan ett ensamt företag och en arbetareorganisation kunna med skilje
domstolens medgifvande instämmas för densamma, när parterna därom träffat aftal i 
allmänhet eller för det särskilda fallet. 

D. Därest någon af ofvannämnda organisationer eller företag är medlem af en 
mera omfattande organisation, skall talan föras af eller riktas mot den sistnämnda 
organisationen, hvilken i afkunnad dom å rätte målsägandens vägnar angifves såsom den 
berättigade resp. förpliktade. 

§ 5. 

1. I de fall, hvarom sägs i § 4 B mom. 1—4, afgör skiljedomstolen, huruvida 
den handling, som legat till grund för käromålet, är stridande mot träffadt aftal eller 
huruvida det beslut, hvarom saken rör sig, såsom aftalsstridigt är ogiltigt och kunna 
den eller de ansvariga ådömas bot, hvilken, där skada skett, skall tillfalla den. som 
lidit skadan, men eljest käranden. 

Är annorlunda förut icke öfverenskommet, kan organisationen såsom sådan göras 
ansvarig endast då den gjort sig delaktig i det förfarande, som ligger till grund för 
den förda talan. 

2. Är skada skedd, beräknas botens belopp efter skadans storlek med behörigt 
afseende fäst därå, i hvad mån aftalsbrottet må hafva varit ursäktligt från den bry
tandes sida. Liksom boten eljest vid synnerligen förmildrande omständigheter kan 
helt bortfalla, skall bot för olaglig arbetsinställelse bortfalla, då skälig orsak till ar-
betsnedläggelse kan anses hafva förefunnits i aftalsstridigt beteende från den parts 
sida, mot hvilken arbetsnedläggelsen är riktad. 

3. Såsom särskildt försvårande omständighet skall anses, att aftalsbrytaren väg
rat att låta saken afgöras genom skiljedom, oaktadt aftalet förpliktat honom därtill, 
eller handlat i strid mot lagligen afkunnad skiljedom eller mot ett af här ifrågava
rande skiljedomstol fälldt utslag. 

4. I de fall, hvarom sägs i § 4 B mom. 6 och 7, kan den eller de ansvariga 
ådömas bot enligt de regler, som äro gifna i mom. 1—3 af denna paragraf. Ar i här 
berörda fall dels fråga om att förklara en påbörjad arbetsinställelse olaglig, dels fråga 
om att ådöma bot, kan skiljedomstolen, därest den senare frågan kräfver en långva
rigare undersökning, tillsvidare afgöra den förra. 

Är annorlunda förut icke öfverenskommet, kan organisationen såsom sådan göras 
ansvarig, endast då den gjort sig delaktig i arbetsinställelsens vidtagande eller upp
rätthållande eller då striden rör tolkningen af en gällande prislista med allmänna be
stämmelser eller af ett mellan organisationerna gällande allmänt kollektivaftal. 

5. Enligt i denna paragraf gifna regler kan bot äfven ådömas i sak, som anhängig. 
gjorts för skiljedomstolen jämlikt § 4 A. 

6. Då talan kan anhängiggöras vid skiljedomstolen, må saken icke upptagas af 
vanlig domstol; dock kan arbetare föra talan vid allmän domstol om utfående af ar-
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betslön, för såvidt ej hans organisation under rättegången inför skiljedomstolen å hans 
vägnar afstått från rä t t därtil l . 

7. När en strejk eller lockout icke är olaglig, är ett offentligt meddelande där
om, at t arbetsinställelse t i l lkännagifvits eller vidtagits, icke heller olagligt. 

§ 6 . 

Domstolen har s i t t ordinarie säte i Köpenhamn, men kan, när den Bä pröfvar 
tjänligt, äfven sammanträda å annan ort. Tid för sammanträde utsattes af ordföran
den. Dombok skall föras enligt de stadganden, som äro gifna i 3 kap. >Lov om Eet-
tens Pleje>. Domstolens sekreterare tjänstgör som notarie. I ordförandens frånvaro 
fungerar vice ordföranden. 

§ 7. 

Vid talans anhängiggöramle skall käranden till domstolen inlämna klagoskrift i 
minst 2 exemplar. Ordföranden inkallar parterna till sammanträde att äga rum sna
rast möjligt, i det han samtidigt tillställer käranden ett exemplar af klagoskriften. 
Ordföranden kan äfven fastställa viss tid. inom hvilken svaranden skall hafva inläm
nat svarsskrift till sammanträdet. I undantagsfall må ytterligare skriftväxling äga 
rum och sammanträdet uppskjutas. 

Ordföranden kan på bemyndigande af skiljedomstolen, innan rättegång hålles och 
för att söka åstadkomma förlikning mellan parterna eller i förväg inhämta ytterligare 
uttalanden af dem, sammankalla dem til l ett förberedande sammanträde, till hvilket dom
stolens öfriga ledamöter icke behöfva inkallas. 

§ 8 . 

I fråga om processordningen gälla i öfrigt i tillämpliga delar samma grundsat
ser som för civila mål enligt »Lov om Bettens Pleje» bok 2, kap. 26 — 29. Den sär
skilda rättegångsordning, hvarom stadgas i kap. 38, är användbar. 

Då en organisation svarar å underorganisations vägnar, äro stadgandena i samma 
lag § 273 kap. 28 om parts hörande och parts edgång äfven tillämpliga å den eller 
dem, å hvars vägnar talan föres. 

§ 9. 

Ordföranden äger, om så nödigt pröfvas, gifva stämning å svaranden enligt stad
gandena i »Lov om Rcttcns Pleje» § 146, och därförutan kunna de i § 354 stadgade på
följder af svarandens nteblifvande icke inträda. 

Svaranden är skyldig at t inställa sig för skiljedomstolen oberoende af det tings
område, hvarunder han lyder. 

§ 10. 

Skiljedomstolen bör verka för att mellan parterna träffade aftal om skiljedom 
upprätthållas. Om ett mål i dess helhet hör till facklig skiljenämnd, kan domstolen 
afvisa detsamma, men om åvägabringandet af facklig skiljedom anses vara ogörligt 
eller förmodas vålla allt för stort besvär eller t idsutdräkt eller om bägge parterna så 
önska, kan domstolen själf afgöra saken. 

Hör ett mål delvis t i l l facklig skiljenämnd, kan domstolen ock uppskjuta domens 
afkunnande ti l l dess skiljenämndens beslut inhämtats. Domstolen kan för inhämtande 
af upplysningar i en tvist sätta sig i direkt förbindelse med facklig skiljenämnd och, 
när den så pröfvar nödigt eller någon af parterna begär det, påkalla bistånd af sak
kunniga, hvilka helst böra ntses bland de i § 1, sista mom., nämnda personerna till
l ika antal för hvardera parten. Efter beslut af skiljedomstolen kunna de sakkunniga 
öfvervara omröstningen till dom. 
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§ 11. 
Den i »Lov om Eettens Pleje> kap. 28 omnämnda skyldigheten för part att per

sonligen inställa sig för rätta för svars afgifvande gäller utan hänsyn till afstånd. Ef
ter beslut af skiljedomstolen kan dock undantagsvis förhör äga ram inför underrätt å 
den ort. där parten är bosatt eller uppehåller sig. 

§ 12. 

Enhvar är skyldig att oberoende af afstånd inställa sig som vittne inför skilje
domstolen efter beslut af denna. 

I öfrigt är enhvar skyldig att för afgifvande af upplysning i mål, som skall af-
göras i skiljedomstolen, inställa sig såsom vittne vid den underrätt, i hvars distrikt 
han är bosatt eller uppehåller sig, sedan kallelse ägt rum enligt gällande bestämmelser 
om stämning. 

Intill dess >Lov om Eettens Pleje» trädt i kraft, sker vittnesförhör vid under
rätterna, enligt bestämmelserna om »Gaesteretsbehandling»' efter stämning, uttagen af 
den part, hvilken har intresse af vittnesförhöret, så att följaktligen det stadgade förlik-
ningsförfarandet icke förekommer, när stämningsansökningen försetts med anteckning 
af skiljedomstolens ordförande därom, att vittnesmålet skall komma till användning 
vid skiljedomstolen. 

§ 13. 

Med hänsyn till domstolens befogenhet att utse sakkunniga skola gränserna för 
domstolens ämbetsområde (Lov om Rettens Pleje § 187, mom. 2) anses vara det i § 
162, mom. 2, p. 2 angifna afståndet från skiljedomstolens säte. 

Med afseende å de sakkunnigas skyldighet att inställa sig äga stadgandena i § 12 
denna lag tillämpning. 

§ 14. 

Skiljedomstolens ordförande afgör genom besiat de tvister, som under vittnesför
höret och inhämtandet af de sakkunnigas mening uppkomma vid domstolen. 

Intill dess »Lov om Rettens Pleje> trädt i kraft, öfverklagas dylikt beslut vid 
Landsoverretten i Viborg, för såvidt det fattats under rättegång, hållen i Jylland; 
eljest vid Landsoverretten i Köpenhamn. Sedan >Lov om Rettens Pleje» trädt i kraft, 
föres klagan enligt motsvarande regler vid landsrätterna. 

§ 15. 
Med afseende å ersättning till vittnen och sakkunniga skall gälla »Lov om Ret

tens Pleje» resp. § 183 och § 202.-

§ 16. 

Af skiljedomstolen fälldt utslag verkställes såsom slutgiltig och laga kraftägande 
dom. Adömda rättegångskostnader tillfalla skiljedomstolens kassa (jfr § 3). 

§ 17. 
Såsom en organisation anses enligt denna lag antingen ett flertal arbetsgifvare, 

som sysselsätta arbetare i industri, handtverk, jord- eller transportarbete, och som ge
nom ett för dem alla bindande, med ett flertal arbetare träffadt aftal äro skyldiga att, 
mot iakttagande från arbetarnes sida af vissa förpliktelser, gentemot dem tillämpa 
vissa arbetsvillkor, därest arbetarne sysselsättas inom nämnda näringsområden, eller 

1 »Gaesteretsbehandling» äger rum i mål, som erfordra särskild skyndsamhet på 
grund däraf, att antingen käranden eller svaranden icke är bosatt, utan endast tillfäl
ligtvis uppehåller sig å den ort, där rättegången hålles. 
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ock ett flertal arbetare, som genom ett dylikt med en arbetsgivareorganisation eller 
ett ensamt företag träffadt aftal mot iakttagande af vissa förpliktelser äro tillförsäk
rade vissa arbetsvillkor, när nämnda arbetare sysselsättas hos vederbörande arbets-
gifvare. 

Därest den organisation, hvilken är kärande eller svarande vid skiljedomstolen, 
är sä ringa i omfattning eller betydelse, att det gagn, som sakens behandling vid skilje
domstolen kan medföra, icke synes stä i rimligt förhållande till den kostnad och tids
förlust, som är förknippad med rättegången vid domstolen, äger skiljedomstolen afvisa 
saken. 

Likaså är skiljedomstolen berättigad att afvisa ett mål, såframt det emellan de 
tvistande parterna saknas betryggande bestämmelser till garanterande af regelmässigt 
afgörande af facklig tvist genom skiljedom. 

§ 18. 

Med denna lags ikraftträdande upphör den i kungl. förordningen n:r 109 den 18 
maj 1900 behandlade skiljedomstolen, kallad »Den permanente Voldgiftsret», hvilken 
dock skall fälla ntslag i de mål, som instämts före denna lags ikraftträdande. 

Snarast möjligt efter lagens ikraftträdande skola erforderliga anstalter träffas för 
upprättandet af den i denna lag behandlade skiljedomstolen, hvilken benämnes »Den 
fäste Voldgiftsret>. 

§ 19. 

Då 5 år förflutit efter lagens ikraftträdande, skall inrikesministern låta tillsätta 
en kommitté med liknande sammansättning som den, hvilken behandlat förslaget till 
denna lag, för att företaga revision af lagen och eventuellt föreslå förändringar i den
samma. 
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Den danska lagen om utnämnande af en förliknings
man i arbetstvister den 12 april 1910. 

§ 1. 

Inrikesministern skall för tvänne år i sänder — räknadt första gången från den 
1 april 1910 — på förslag af den ständiga skiljedomstolen utnämna en förlikningsman 
för hela landet. Skiljedomstolens förslag skall hafva biträdts af åtminstone en af de 
af arbetsgifvare resp. arbetare valda ledamöter af domstolen. Föreligger icke sådant 
förslag senast en månad efter det att begäran därom inkommit från inrikesministeriet, 
utnämner inrikesministern utan vidare förlikningsman. Inrikesministern kan upp
draga åt en förlikningsman, som påbörjat handläggning af ett ärende, att slutbehandla 
detta. 

Förlikningsmannen skall årligen afgifva berättelse om sin verksamhet till inrikes
ministeriet. 

§ 2. 

Förlikningsmannens uppgift är att, på sätt nedan sägs, medverka till biläggande 
af tvister mellan arbetare och arbetsgifvare. 

§3. 

När förlikningsmannen erfar, att det finnes anledning befara arbetsinställelse, eller 
när arbetsinställelse utbrutit, och han anser stridens verkningar och omfattning vara 
af större samhällelig betydelse, kan förlikningsmannen — för såvidt förhandlingar förts 
mellan parterna i enlighet med dem emellan aftalade bestämmelser och från endera 
sidan förklarats afslutade utan resultat — på eget initiativ eller på anmodan af någon
dera parten inkalla de tvistande till förhandling. Parterna bestämma själfva, af hvem 
de skola representeras; dock må denne icke vara någon utanför vederbörande organisa
tion eller hnfvudorganisation stående person. 

Det åligger parterna att efterkomma förlikningsmannens kallelse. 

§4. 

Har förlikningsmannen inkallat till förhandling, skall han försöka att bringa 
denna till en fredlig afslutning och är bl. a. berättigad att under förhandlingen 
hemställa till parterna om de eftergifter, som kunna synas lämpliga för ändamålet. 
När han så pröfvar tjänligt, kan han framställa medlingsförslag, som dock icke må 
offentliggöras utan bägge parters samtycke, för såvidt icke arbetsinställelse äger rnm 
och förlikningsmannen upphört att hafva befattning med ärendet. Vid utarbetande af 
medlingsförslag skall förlikningsmannen rådgöra med tvänne representanter, valda för 
hvarje särskildt fall af de två huvudorganisationerna — en af hvar organisation — 
eller, där parterna icke tillhöra hufvudorganisation, af parterna själfva. 
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§ 5 . 

När i en tvist, som föranledt förlikningsmannens ingripande enligt § 3, menings
skiljaktighet uppstår rörande lön, arbetstid, öfvertidsarbete o. d. och kännedomen om de 
faktiska förhållandena i nämnda hänseenden synes vara af betydelse för tvistens lös
ning, är förlikningsmannen berättigad att affordra parterna förklaring härom. 

Bärest dessa förklaringar synas honom vara otillförlitliga eller icke tillräckligt 
upplysande, har förlikningsmannen rätt att begära vittnesförhör vid den ständiga skilje
domstolen. 

Förlikningsmannen har rätt att närvara vid dessa vittnesförhör inför skiljedom
stolen och kan i fråga om de i första stycket omnämnda förhållanden begära fram
ställande till vittnena af de ytterligare spörsmål, som deras vittnesmål kan föranleda. 

§ 6. 

Kostnader för aflöning, kansli m. m. bestridas af statsmedel genom bevillning. 
Tvist om förlikningsmannens kompetens kan hänskjntas till afgörande af den 

ständiga skiljedomstolen. 

§ 7. 

Denna lag gäller till den 1 april 1914; senast vid början af den sista riksdagen 
före lagens utlöpande skall af inrikesministeriet aflåtas förslag om dess förnyande eller 
revision. 
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Förslag till lag om medling och skiljedom i arbets-
tvister m. m. 

afgifvet af den norska skiljedomskommittén den 20 november 1909. 

KAP. I. 

Om fackföreningar och arbetsgifvareföreningar, kollektivaftal och 
arbetstvister. 

§ 1. 

Definitioner. 

1. Med fackförening förstås i denna lag en förening af arbetare eller en sam
manslutning af sådana föreningar och med arbetsgifvareförening en förening af ar
betsgifvare eller en sammanslutning af sädana föreningar, för såvidt föreningen eller 
sammanslutningen har en Tåld styrelse och bl. a. har till ändamål att med till
hjälp af sammanslutningen inverka på förhållandet mellan arbetare och arbetsgifvare. 

2. Med arbetare förstås i denna lag enhvar, som i regel själf utför arbete för en 
arbetsgifvares räkning mot lön eller annat vederlag. 

3. Med arbetsgifvare förstås enhvar, som i mer eller mindre stadigvarande ar
bete sysselsätter en eller flera arbetare. 

4. Med strejk förstås i denna lag hvarje arbetsinställelse, etablerad af arbetare, 
som handla gemensamt i syfte att genom arbetsinställelsen förmå en eller flera arbets
gifvare att ingå på vissa villkor beträffande arbetarnes egen eller andras lön eller be
träffande andra arbetsförhållanden eller för att upprätthålla dylika villkor eller hindra 
deras genomförande. 

5. Med lockout förstås i denna lag hvarje arbetsinställelse, etablerad af en eller 
flera arbetsgifvare eller personer, som handla å deras vägnar, i syfte att genom arbets
inställelsen förmå arbetare, anställda hos dem själfva eller hos andra arbetsgifvare, 
att ingå på vissa villkor beträffande lön eller andra arbetsförhållanden eller för att 
upprätthålla dylika villkor eller hindra deras genomförande. 

Som lockout anses det också, om en eller flera arbetsgifvare eller personer, som 
handla å deras vägnar, efter det kraf rests på vissa villkor beträffande lön eller andra 
arbetsförhållanden, i förenämnda syfte afskeda däraf berörda arbetare och intaga andra 
arbetare i deras ställe. 

§ 2. 

Begränsning af lagens tillämplighetsområde. 

Denna lag äger icke tillämpning å: 
1. fristående fackförening, som icke räknar mera än 10 arbetare, och 
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2. ämbetsmän, ombudsmän och >bestillningsm£end> samt personer, som, ntan att 
tillhöra någon af nämnda kategorier ntaf offentliga befattningshafvare, äro medlemmar 
i pensionskassan för statens tjänstemän, de norska statsbanornas pensionskassa, stam
banans pensionskassa, pensionsinrättningen för Kongsbergs silfver- och myntverk eller 
i kommunala pensionskassor för i kommunernas tjänst anställda personer. 

§3. 

Registrering af fackföreningar och arbetsgifvareföreningar. 

1. För hvarje fackförening och arbetsgivareförening, som äger bestånd vid denna 
lags ikraftträdande, skall inom 30 dagar därefter, och för hvarje senare bildad sådan 
förening skall inom 30 dagar efter bildandet ingifvas anmälan till det i lag af den 10 
september 1909 afhandlade arbetsrådets kontor. 

2. Denna anmälan skall innehålla upplysning om 
a) föreningens fullständiga namn, 
b) den ort där föreningen har sitt säte, 
c) styrelsemedlemmarnes fullständiga namn och 
d) styrelsens adress. 

Till anmälan skall fogas en bestyrkt afskrift af föreningens stadgar samt uppgift 
å medlemsantalet. 

3. Inträder förändring med afseende å hvad som blifvit anmäldt eller i stad
garna, skall motsvarande anmälan därom jämte bilagor insändas inom 30 dagar. 

4. Dessutom skola alltid anämnas de öfriga upplysningar, som arbetsrådet på 
bemyndigande anser sig böra kräfva. 

§ 4. 

Kollektivaftal. 

1. Aftal mellan en fackförening å ena sidan och en arbetsgivareförening eller en 
eller flera enskilda arbetsgifvare å den andra sidan, i hvilka aftal gifvas föreskrifter 
angående arbetslön eller andra arbetsvillkor, äro bindande också för hvarje afdelning 
och hvarje medlem af de föreningar, som beröras af kollektivaftalet, såvida icke i det
samma är stipuleradt undantag för någon afdelning eller någon medlem. 

I arbetsaftal mellan arbetsgifvare och arbetare, hvilka bägge äro bundna af sådant 
aftal, som förut är nämndt, kunna icke med rättslig verkan intagas bestämmelser, som 
stå i strid med kollektivaftalet. 

2. Kollektivaftalens bestämmelser förblifva gällande äfven efter den mellan par
terna aftalade giltighetstidens utgång, intill dess de blifvit vederbörligen ersatta med 
nya bestämmelser eller någondera parten minst tvänne dygn i förväg gifvit den andra 
parten meddelande om, att kollektivaftalet skall betraktas såsom upphördt. 

3. Kraf på ändring i bestående kollektivaftal kan resas af hvardera parten efter 
3 års förlopp, för såvidt icke ett kortare eller längre tidsram för aftalets giltighet är 
stipuleradt. 

4. Exemplar eller afskrift af kollektivaftal skall af parterna ofördröjligen" insän
das till arbetsrådets kontor. 

5. Som kollektivaftal anses också inför förlikningsnämnden träffadt aftal om 
förlikning och de utlåtanden, hvarom i § 16 sägs, för såvidt de icke inom den däri 
fastställda tiden blifvit förkastade, samt annat skiljedomsutslag än sådant, som af-
gifvits enligt kap. II § 14 och kap. I l l denna lag. 
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§ 5 . 

Om utträde ur fackföreningar och arbetsgifvareföreningar. 

1. Medlem må icke utträda ur en fackförening eller arbetsgivareförening och 
förening icke utträda ur en sammanslutning af föreningar, utan att minst 3 månader 
förut ingifvits skriftlig anmälan om utträde till vederbörande styrelse. Dylik uppsäg
ning skall ock ske, innan en förening eller ett förbund, som är medlem af en samman
slutning, får upplösas. 

Härigenom göres ingen inskränkning i föreningars eller andra sammanslutningars 
rätt att, i överensstämmelse med sina stadgar, utesluta afdelningar, att stryka eller 
utesluta medlemmar. 

2. Utträdda eller uteslutna afdelningar och. medlemmar samt medlemmar af ut
trädda, uteslutna eller upplösta föreningar eller sammanslutningar äro, oaktadt utträdet, 
uteslutningen eller upplösningen, skyldiga att ställa sig till efterrättelse kollektivaftal 
eller skiljedom, som träffats eller fällts (jfr §§ 4 och 23) i anledning af tvist, som upp
kommit före utträdet, uteslutningen eller upplösningen. 

§ 6 . 

Om arbetstvister. 

Tvister mellan en fackförening å ena sidan och en arbetsgivareförening eller en 
arbetsgifvare å den andra sidan afseende kraf, som grundas på kollektivaftal eller 
skiljedom eller på brott däremot eller som angå tolkning däraf, skola handläggas af 
de i denna lag stadgade förliknings- och skiljenämnder (jfr kap. II och III). Sådana 
tvister kunna icke utan bägge parternas skriftliga samtycke dragas inför vanlig 
domstol. 

Tvister mellan en fackförening å ena sidan och en arbetsgivareförening eller en 
arbetsgifvare å den andra sidan, hvilka uppstå i anledning af andra än ofvan om
nämnda kraf och som röra fastställandet af arbetslön, arbetssätt eller andra arbetsför
hållanden, skola, för såvidt parterna vid förhandling sinsemellan hvarken knnnat enas 
i sak eller om något sätt att lösa tvisten, af den part, som icke vill finna sig i att 
de bestående förhållandena fortfara, likaledes hänskjutas till behandling af förliknings-
och eventuellt skiljenämnden. 

§ 7. 

Om arbetsinställelse. 

1. Strejk eller lockout får icke vidtagas i syfte att inverka på lösningen af så
dana tvister, som omnämnas i föregående paragrafs första stycke. 

I sådana tvister, som omnämnas i föregående paragrafs andra stycke får strejk 
eller lockout icke vidtagas, förrän skiljenämnden slutbehandlat ärendet utan att fälla 
bindande utslag. Därest vid tidpunkten för afgifvandet af skiljenämndens utlåtande 
(§ 23, mom. 1) är gällande ett kollektivaftal eller en skiljedom, hvaraf parterna äro 
bundna, skall tillika dess utlöpningstid afvaktas och meddelande om att aftalet eller 
skiljedomen skall betraktas såsom icke längre gällande gifvas minst två dygn i förväg 
(§ 4, mom. 2, och § 23, mom. 5, litt. b). Därest icke vid nämnda tidpunkt för parterna 
bindande kollektivaftal eller skiljedom är gällande, får strejk eller lockout icke vid
tagas, förrän beslutet om arbetsinställelse minst två dygn i förväg delglfvits motparten. 

Den, som i strid med förestående bestämmelser vidtager eller deltager i strejk eller 
lockout, straffas med böter, som för arbetsgifvares vidkommande vid upprepad förse
else kunna uppgå till 50,000 kronor. Med böter straffas ock styrelsemedlemmar af fack-
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förening eller arbetsgivareorganisation, hvilka medverka till eller understödja en straff
bar arbetsinställelse genom försträekning eller utbetalande af fackföreningens eller ar
betsgivareföreningens medel, eller som icke efter förmåga hafva sökt hindra dylik 
arbetsinställelse. 

KAP. II. 

Förl ikningsnämnder . 

§ 8. 

Förlikningsnämndernas sammansättning och lokala verksamhetsområde. 

1. Riket indelas i minst 4 förlikningsdistrikt, och i livart distrikt skall upprättas 
en förlikningsnämnd, bestående af 3 medlemmar (män eller kvinnor). Ordföranden för
ordnas af konungen för 3 år i sänder och kan från uppdraget skiljas efter högst 6 
månader i förväg skedd tillsägelse. De två andra medlemmarne utses af ordföranden 
för behandling af hvarje särskildt ärende bland ledamöterna af den i nästa paragraf 
afhandlade nämnden, en från hvar och en af dess afdelningar. Förlikningsnämnd, som 
upptagit ett ärende ti l l behandling, fortsätter därmed til l dess ärendet slutbehandlats, 
oaktadt tiden för ordförandens mandat må hafva utlupit. 

Gäller tvisten tolkning af kollektivaftal eller skiljedom eller brott däremot, kan 
ärendet, när bägge parterna äro eniga därom, handläggas af förlikniugsnämndens ord
förande ensam. 

2. Antalet förlikningsdistrikt och deras särskilda områden fastställas af konungen, 
efter det att utlåtande genom arbetsrådet inhämtats från arbetsgifvarnes och arbetarnes 
huvudorganisationer. Hvarje distrikt indelas i minst tvänne kretsar med hvar sin nämnd 
af bisittare, för såvidt icke en ensam stad med omgifvande amt eller del däraf utgör 
ett eget förlikningsdistrikt. 1 öfrigt fastställas antalet kretsar och gränserna för deras 
områden af konungen, sedan utlåtande genom arbetsrådet inhämtats från arbetsgifvar
nes och arbetarnes huvudorganisationer. 

3. En tvist hänskjutes till förlikningsnämnden i det förlikningsdistrikt och den 
krets, där det företag eller de företag äro belägna, hvilka beröras af tvisten. Berör 
tvisten företag i flera förlikningsdistrikt, hänskjutes den till förlikningsnämnden i det 
distrikt, hvarest vederbörande fackföreningsförbund har sitt säte. 

§ 9 . 

Val af bisittare. 

1. Val af bisittare i nämnden förrättas hvart tredje år. Hvarje nämnd består af 
två afdelningar, af hvilka den ena väljes af de fackföreningar, som hafva sit t säte inom 
kretsen, och den andra af de arbetsgivareföreningar, som hafva sitt säte inom kretsen 
eller förlikningsdistriktet. Antalet ledamöter i nämnden fastställes af arbetsrådet, sedan 
utlåtande inhämtats från arbetsgi fvarnes och arbetarnes huvudorganisationer. På samma 
sätt bestämmes ledamöternas fördelning på olika föreningar, hvarvid dock ti l l samma 
fackförbund hörande föreningar i hvarje fall kunna välja en representant tillsammans. 

Medlemmar af fackföreningar och arbetsgivareföreningar äfvensom fast anställda 
funktionärer hos medlemmar af en arbetsgivareförening äro skyldiga att a t t mottaga val. 

2. Valen skola vara afslutade före utgången af oktober månad det år, som före
går den period af trenne är, hvarunder förlikningsnämnden skall tjänstgöra. 

Efter hållet val har vederbörande styrelse att ofördröjligen till arbetsrådets kontor 
insända meddelande om valets utgång. 
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3. Skalle icke till hvarje nämnd vara valda så många personer, som af arbets-
rådet är bestämdt, kan detta företaga nödvändiga kompletteringsval. Detta skall i så 
fall ske. innan den tidpunkt inträder, då ledamöter skola börja tjänstgöra. 

§ 10. 

Ansökan om ett ärendes hänskjutande till förlikningsnämnden. 

1. På ansökan af endera parten skall förlikningsnämnden behandla alla sådana 
ärenden, som i § 6 omförmälas. 

I tvist, hvarom förmäles i § 6, första stycket, kan föratom förening, som träffat 
kollektivaftalet eller direkt berörts af skiljedomen, jämväl förening eller arbetsgifvare, 
som är bunden af kollektivaftalet (§ 4, mom. 1) eller skiljedomen (§ 23, mom. 3) och 
som reser kraf eller mot hvilken reses kraf på grund af aftalet eller skiljedomen eller 
ock beskyller eller beskylles för brott däremot, nppträda såsom kärande eller svarande. 

2. Ansökan om ärendes hänskjutande till förlikningsnämnden skall göras skrift
ligen och insändas till ordföranden i det distrikt, hvartill tvisten hör (§ 8. mom. 3). 

Den skall innehålla: 
a) en sakljg redogörelse för det eller de förhållanden hvari ändring afses: 
b) upplysning om 

1. på hvad sätt beslut fattats om att resa krafvet och begära medling; 
2. mellan parterna förda förhandlingar oeh därunder dryftade kraf och 
3. hvem, som å partens vägnar fört dessa förhandlingar. 

3. Ansökan skall vara beledsagad af en noggrann framställning af de kraf, 
med afseende å hvilka medling begäres. 

4. Ansökningshandling jämte bilagor skall insändas i 3 exemplar och vara date
rad samt undertecknad af parten eller af den eller de personer, som äro berättigade 
företräda honom. 

§ 1 1 . 

Kollektivaftals och skiljedomars fortsatta giltighet. 

Från den tidpunkt, då ansökan om att få en tvist hänskjuten till förliknings
nämnden ingifvits till dennas ordförande och till dess ärendet är slutligt afgjordt eller 
slntbehandladt, skall, för såvidt parterna icke enas om annat, gällande kollektivaftal 
eller skiljedom fortfarande äga kraft, äfven om giltighetstiden under tiden utlöper och 
uppsägning skett i öfverensstämmelse med § 4, mom. 2, och § 23, mom. 5. litt. b. 
Är kollektivaftal eller skiljedom icke gällande, skola de vid nämnda tidpunkt be
stående arbetsvillkor oförändradt bibehållas. 

§ 12. 

Förlikningsärendets förberedande behandling. 

1. Å ansökningshandling jämte bilagor skall af förlikningsnämndens ordförande 
antecknas tiden för mottagandet. Senast inom 36 timmar efter mottagandet skall han 
öfversända ett exemplar af ansökningshandlingen jämte bilagor till den nppgifne mot
parten och ett annat till arbetsrådets kontor. Öfversändandet till den andre parten 
skall ske på sådant sätt, att mottagandet kan bevisas. 

2. Samtidigt med öfversändandet utsätter ordföranden för den uppgifne mot
parten en viss tid för svars afgifvande å den öfversända skrifvelsen. Tiden, inom 
hvilken svaret skall vara lagdt på posten, må icke öfverskrida 3 dygn från hand
lingarnas mottagande. 
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Vill motparten å sin sida få handlagda vissa själfständiga kraf, skola dessa 
framställas inom den utsatta tiden. Härvid äger bestämmelsen i § 10, mom. 4, till-
lämpning. 

3. När den tid, som blifvit utsat t för besvarande af ansökan jämte bilagor, 
är ntlupen, skall ordföranden anhålla om framläggando af bevismaterial i den män han 
pä anmodan af parterna eller efter deras uttalanden finner det erforderligt. Så snart 
hans åligganden såsom ordförande i förlikningBnämnden ti l låta, skall han därefter ge
nom fritt val utse de två andra bisittarne i förlikningsnämnden bland ledamöterna i 
nämnden i den krets, dit tvisten hör, eller om tvisten omfattar företag inom ett större 
område, i nämnderna inom detta, dock i hvarje fall inom hans distrikt. Ingen kan 
inkallas, som har deltagit i föregående förhandlingar mellan parterna angående samma 
sak och, därest tvisten blott gäller enstaka företag eller arbeten, ej heller någon, som 
antingen är innehafvare af företaget eller arbetet eller ledare af detsamma eller an
ställd därstädes såsom styrelseledamot, tjänsteman eller arbetare. 

4. Omedelbart efter det bisittarne blifvit utsedda skall ordföranden utlysa sam
manträde för ärendets behandling samt underrätta parterna på sätt som för delgifning 
är bestämdt. Kallelse ti l l sammanträde skall ske minst 48 timmar i förväg. Där
jämte utfärdar han kallelse till angifna vittnen, som önskas hörda. Han skall dess
utom i största möjliga utsträckning meddela parterna, hvilket annat bevismaterial han 
anser önskligt att åvägabringa till det beramade sammanträdet. 

§ 13. 

Parternas ombud. 

1. Hvardera parten kan vid sammanträde representeras af högst 3 personer. 
2. Ombuden skola hafva oinskränkt fullmakt. Hvad en parts ombud beslutar, 

är bindande för parten. 
3. Endast personer, som äro bosatta här i riket, kunna uppträda såsom ombud. 

§ 14. 

Följderna af en parts uteblifvande från förlikningsnämnden. 

1. Därest förlikningsnämnden har skäl antaga, att en uteblifven part icke veder
börligen erhålli t kallelse t i l l sammanträdet, skall den uppskjuta ärendets behandling 
så lång tid, som är nödvändig, för att parten själf eller hans ombud på telegrafisk an
modan skall kunna tillstädeskomma. 

2. Underlåter någon af parterna, oaktadt han blifvit lagligen kallad och varit i 
tillfälle att erhålla sådant meddelande, som i mom. 1 afses, att inställa sig inför för
likningsnämnden, skall denna på begäran fatta beslut i tvistefrågan med hänsyn till 
de kraf, som den närvarande parten har uppställt antingen samtidigt med ansökan 
om medling eller i den enligt § 12, mom. 2, afgifna svarsskrifvelsen. 

3. I beslutet skall angifvas, från hvilken dag det är bindande för den ute
blifvande parten. 

4. Förenämnda beslut kan inom 8 dagar efter delgifningen öfverklagas hos den 
nedan i kap. I I I afhandlade skiljenämndens ordförande, som pröfvar, huruvida förut
sättningarna för fattande af ett bindande beslut varit för handen. Upphäfves beslutet 
skall meddelande därom gifvas förlikningsnämnden, som då skall upptaga ärendet t i l l 
förnyad behandling. 

5. För öfrigt gäller med hänsyn ti l l de af en förlikningsnämnd i enlighet med 
mom. 2 fattade beslut hvad i denna lag är stadgadt angående de af skiljenämnden 
afgifna utslag, med den skil lnad, a t t det för fattande af dessa beslut icke i något 
fall fordras, a t t beslutet skall vara enhälligt. 
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§ 15. 

Tvistens behandling inför förlikningsnämnden. 

1. Förlikningsnämnden skall efter förmåga söka få parterna att enas om en 
billig och rimlig lösning af tvisten. 

Förlikningsnämnden äger icke befogenhet att handlägga tvisten eller besluta an
gående densamma utan at t alla 3 medlemmarne äro tillstädes. 

2. a) Finner nämnden det erforderligt, kan den besluta a t t inkalla och afhöra 
vittnen och sakkunniga, dock utan att kunna ålägga dessa edgång. 

b) Likaså kan förlikningsnämnden eller hvar och en af dess medlemmar efter 
därom af nämnden fattadt beslut besiktiga, granska och nndersöka hvarje arbetsplats, 
-rum eller -byggnad, hvarje maskin, verktyg eller arbetsredskap och hvarje arbetssätt 
eller arbetsmetod. Finner någon af nämndens ledamöter det erforderligt med hänsyn 
till bevarandet af yrkeshemligheter, skall dock besiktningen, granskningen eller under
sökningen företagas antingen af nämndens ordförande ensam eller af denne tillsammans 
med sakkunnige, utsedda af nämnden. 

c) Erhål la förlikningsnämndens medlemmar eller utsedda sakkunnige kännedom 
om förhållanden, som endera parten har berättigadt intresse af a t t icke få bekant
gjorda, åligger dem på vederbörande parts begäran tystnadsplikt. Sådan begäran an
tecknas t i l l protokollet. 

3. Förhandlingarna vid sammanträdena ledas af ordföranden. För fattande af 
beslut är det tillräckligt, a t t ordföranden och en af de andra ledamöterna äro eniga. , 

4. Inträffar förfall för ordföranden, sedan förhandlingarna påbörjats inför nämnden 
men innan de äro afslutade, och detta kan väntas räcka minst 8 dagar, skall medr 
lingen fullföljas under ledning af en utaf vederbörande statsdepartement förordnad 
ställföreträdare. Inträffar förfall för någon af de andra ledamöterna af nämnden, innan 
tvistens behandling är afslutad, och detta kan väntas räcka minst 8 dagar, skall ord
föranden uttaga ny bisittare. 

5. Förhandlingarna skola drifvas med största möjliga skyndsamhet och böra 
under vanliga omständigheter vara afslutade inom 8 dagar från första sammanträdet. 

Beslutar nämnden at t uppskjuta ärendet, bör uppskofvet göras så kort som möj
ligt. Är resultat icke uppnådt inom 14 dagar efter första sammanträdet, är medlingen 
i hvarje fall a t t anse såsom strandad, för såvidt icke bägge parterna och nämnden äro 
eniga om dess fortsättande. 

6. Öfver sina förhandlingar för förlikningsnämndens protokoll, hvari införes upp
gift om tid och plats för sammanträdena, de närvarandes namn, alla af nämnden 
fattade beslut samt ingångna förlikningar eller det i nästa paragraf afhandlade förslag. 
Protokollen undertecknas af förlikningsnämnden och, hvad angår förlikning, jämväl af 
parterna eller deras ombud. 

Af protokollen och därtill hörande bilagor skola parterna på begäran utan afgift 
erhålla afskrift. Likaså skall afskrift af protokollen snarast möjligt efter det tvisten 
är slutbehandlad öfversändas till arbetsrådets kontor. 

§ 16. 

Förlikningsnämndens förslag till tvistens lösning. 

För såvidt förlikningsnämndens medlemmar enas om ett bestämdt förslag till 
lösning af tvisten, skall nämnden, om förlikning icke träffas, afgifva motiveradt ut
låtande angående dot sät t , hvarpå tvisten enligt dess mening efter föreliggande upp
lysningar rätteligen bör lösas. I utlåtandet skall angifvas, för huru lång tid dess 
bestämmelser skola vara gällande. Denna tid får dock icke öfverstiga 3 år. Utlåtandet 
skall genom ordförandens försorg delgifvas parterna. Det blir bindande för dessa, för 



796 FÖRSLAG TILL LAG OM MEDLING OCH SKILJEDOM I ARBETSTVISTER. 

såvidt icke inom 14 dagar efter delgifningen från en af parterna till förliknings-
nämndens ordförande inkommit meddelande, a t t det är förkaatadt. 

§ 17. 

Besvär i anledning af förlikningsnämndens vägran att upptaga en tvist. 

Har förlikningsnämnden afvisat ett ärende, kan dess beslut inom 14 dagar öfver-
klagas hos skiljenämnden. 

KAP. III. 

Om ski l jenämnden. 

§ 18. 

Skiljenämndens sammansättning. 

1. Skiljenämnden skall bestå af 3 ledamöter. Den ene af dem, som skall vara 
ordförande, förordnas af konungen för en tid af 3 år. 

2. De två öfriga ledamöterna af skiljenämnden väljas, för såvidt icke be
stämmelsen i mom. 5 kommer till användning, likaledes för en tid af 3 år, den ene 
af Korsk Arbeidsgiverforenings generalförsamling och den andre af Landsorganisationens 
kongress. För hvar och en af dessa två väljas samtidigt 4 suppleanter med angifvande 
af deras inbördes rangordning. 

3. Sknlle någon af de i mom. S nämnda ordinarie ledamöterna af nämnden 
fä giltigt förfall, vara inkompetent, afgå med döden eller hafva afsagt sig uppdraget, 
skall ordföranden tillkalla den af hans suppleanter, som står i första rummet, och för 
hvilken ej kan åberopas något hinder af ofvan angifvet slag. 

4. Skulle icke så många ledamöter vara valda, a t t skiljenämnden kan blifva 
fulltalig, utser arbetsrådet erforderligt antal ledamöter och suppleanter. Sådan ut
nämning gäller, till dess val ägt rum, dock icke längre än till slutet af den treårs
period, för hvilken ordföranden är förordnad. 

5. Därest väsentligare förändringar, med hänsyn ti l l arbetsgifvarnes eller ar-
betarnes organisationer, sknlle inträda så att de i mom. 2 nämnda sammanslutningarna 
icke längre kunna anses representera den Bfvervägande delen af de organiserade ar-
betsgifvarne eller arbetarne, kan konungen, sedan arbetsrådets utlåtande inhämtats, 
förordna, att val af skiljemän skall uppskjutas och att de tjänstgörande skiljemännen 
fortfarande skola fungera eller att valet skall företagas af andra eller af flera sam
manslutningar än de ofvan i mom. 2 nämnda eller att skiljemännen kunna utses på 
annat sätt än ofvan är stadgadt. Konungcna förordnande gäller, till dess annorlunda 
bestämts genom lag. 

B. a) Såsom ledamöter af skiljenämnden kunna blott de män eller kvinnor 
tjänstgöra, som äro norska medborgare, hafva fyllt 30 år, äro vederhäftiga och icke 
dömts förlustiga medborgerligt förtroende. 

b) Ordföranden skall dessutom besitta de öfriga kvalifikationer, som erfordras 
för domare i hoiesteret. Han får vidare hvarken som innehafvare, aktieägare, delägare 
i kommanditbolag eller stilla bolagsman vara intresserad i något industriellt företag, 
i handtverks-. handels- eller bankaffär, ej heller hafva afiönad anställning hos eller 
utföra arbete åt sådana. 

o) Med anställning som fast ledamot af skiljenämnden må icke förenas anställ

ning såsom styrelsemedlem i en fackförening eller arbetsgifvareförening eller aftönadt 

uppdrag för dylik förening. 
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7. Ledamöter af skiljenämnden må icke deltaga i handläggningen af ärenden-
hvilka röra kraf eller klagomål, som äga omedelbar betydelse för deras eget företag 
eller deras egna löne- eller arbetsvillkor, eller därest de stå i sådant släktskaps- eller 
svågerskapsförhållande till dem, hvilkas företag eller hvilkas löne- eller arbetsför
hållanden beröras, att de skalle vara jäfviga efter de för domare i vanliga civilmål 
gällande regler. 

Hnrnvida någon af nämndens ledamöter i enlighet med ofvanstående bestämmelse 
skall förklaras jäfvig, afgöres genom beslnt af nämnden. 

8. Innan någon tjänstgör som ledamot, skall han till vederbörande statsdeparte
ment hafva afgifvit försäkran om att samvetsgrant uppfylla sina plikter. 

9. Den skiljenämnd, som har påbörjat handläggningen af ett ärende, fortsätter 
därmed, till dess ärendet är slntbehandladt. äfven om den tid, skiljenämnden skall 
fungera, under tiden gått till ända. 

10. Skiljenämnden har sitt säte i rikets hnfvudstad. 

§ 19. 

Skiljenämndens verksamhetsområde. 

1. Föratom de ärenden, som enligt denna lag direkt skola hänskjntas till skilje
nämndens afgörande (§ 17, § 22 mom. 7, § 23. mom. 6, sista punkten, och §§ 28 och 31), 
skall denna, på begäran af endera parten, handlägga de af förlikningsnämnden behand
lade tvister, i hvilka förlikning icke träffats och i hvilka nämndens förslag till lös
ning blifvit förkastadt. 

2. Inför skiljenämnden kunna icke resas andra eller mera vidtgående kraf än 
de, som blifvit framställda på samma gång medling begärdes (§ 10, mom. 3) eller 
innehöllos i den med anledning däraf afgifna svarsskrifvelsen (,§ 12, mom. 2) eller 
som af förlikningsnämnden framställts i det af densamma afgifna förslag och som 
antingen antecknats till protokollet eller intagits i nämndens enligt § 16 afgifna 
utlåtande. 

3. Har mera än 1 år förflutit, sedan förlikningsnämndens förslag blifvit för
kastadt. skall ny medling företagas, innan ärendet kan hänskjutas till skilje
nämnden. 

4. Skiljenämnden kan icke ådöma straff utom i de fall. som äro nämnda i § 22, 
mom. 7, samt §§ 28 och 31. 

§ 20. 

Tvisters hänskjutande till skiljenämnden. 

Ansökan om hänskjntande af tvist till skiljenämnden skall göras skriftligt och 
insändas till skiljenämndens ordförande. Den skall åtföljas af 

a) en bestyrkt afskrift af den till förlikningsnämnden insända ansökan med 
därtill hörande bilagor och den med anledning däraf afgifna svarsskrifvelsen jämte de 
bilagor, som åtföljde den sistnämnda: 

b) bevis från forliknirgsnämndens ordförande att ärendet handlagts af nämnden 
och eventuellt en af honom utfärdad afskrift af dess utlåtande och 

c) en noggrann redogörelse för de framställda krafven. 
Denna ansökan med tillhörande bilagor skall ingifvas i 3 exemplar och vara 

daterad samt undertecknad af parten eller parterna eller af den eller dem, som äro 
berättigade att företräda vederbörande. 
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§ 21. 

Skiljedomsärendets förberedande behandling. 

1. Å ansökningshandlingen med därtill hörande bilagor skall af ordföranden an
tecknas tiden .för mottagandet. Befinna» ansökan eller bilagorna ej vara tillfyllest
görande, skall ordföranden senast inom 36 timmar återsända dem till vederbörande part 
med angifvande af förefintliga brister. 

2. Anses ansökan med därtill hörande bilagor tillfyllestgörande, eller äro de 
efter återsändandet ånyo emottagna, skall ett exemplar inom tid, som nyss angifvits, 
öfversändas till den uppgifne motparten. Öfversändandet sker på sådant sätt, att 
mottagandet kan bevisas. Ett annat exemplar insändes till arbetsrådets kontor. Sam
tidigt med öfversändandet utsätter ordföranden för den nppgifne motparten en viss 
tid, inom hvilken svar skall gifvas. Tiden, inom hvilken svar skall vara lagdt på 
posten, må icke öfverstiga 3 dygn från tidpunkten för mottagandet af handlingarna. 
Inom samma tid skall motparten också hafva framställt sina kraf (jfr § 19, mom. 2), 
hvarvid bestämmelsen i § 20, sista stycket, äger tillämpning. 

3. Så snart tiden är ute, skall ordföranden anhålla om framläggande af bevis
material, i den mån han på anmodan af parterna eller efter deras uttalanden finner 
det erforderligt samt bestämma tid och plats för ärendets behandling samt utfärda 
kallelse till vittnen, som önskas hörda, och kalla parterna till sammanträde på det 
sätt, som för delgifvande är stadgadt. Kallelse skall ske minst 48 timmar före sam
manträdet. Ordföranden skall därjämte i största möjliga utsträckning meddela par
terna, hvilket annat bevismaterial han anser önskligt att åvägabringa till det utlysta 
sammanträdet. 

4. Sammanträde utlyses att hållas å den plats, som ordföranden finner härför 
ändamålsenlig. 

Sedan behandlingen af ett ärende är påbörjad, kan nämnden besluta, att den 
skall fortsättas å annan plats. 

§ 22. 

Ärendets behandling inför skiljenämnden. 

1. Det åligger skiljenämnden att undersöka saken samt allt, som efter dess 
åsikt kan hafva betydelse för bedömande af de resta krafven och klagomålen, detta 
äfven om endast den ena parten inställer sig för nämnden, när denna part begär att 
få ärendet handlagdt. 

Skiljenämnden äger icke befogenhet att handlägga eller fatta beslut i ärendet, 
utan att alla 3 ledamöterna äro tillstädes. 

Det är nämndens skyldighet att behandla ärendet fortast möjligt. 
2. Ett kraf eller ett klagomål kan af skiljenämnden genom beslut omedelbart 

afslås utan vidare undersökning och förhandling med parterna, om skiljenämnden en
hälligt finner, att krafvet eller klagomålet är af för ringa betydelse eller af den natur, 
att det icke ägnar sig för dess handläggning. 

3. Stadgandet i § 13 gäller också för skiljenämnden. 
4. Parter och deras ombud hafva rätt att muntligen motivera framställda kraf 

och att minst en gång bemöta det af motparten anförda. 
5. Skiljenämnden har befogenhet att instämma och höra vittnen (jfr §§ 24—28), 

att inkalla och höra sakkunnige (jfr §§ 29-31), att af parterna infordra hand
lingar i ärendet och fordra framläggande af de bevis, som äro af betydelse för 
detsamma samt att besiktiga, granska och undersöka hvarje arbetsplats, -rum eller 
-byggnad, hvarje maskin, verktyg eller arbetsredskap och hvarje arbetssätt eller ar
betsmetod. 
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6. Finner skiljenämnden det erforderligt, kan den begära framläggande af be
vismaterial inför vanlig domstol (§ 32) och bemyndiga förlikningsnämndens ordförande 
eller en eller flera sakkunniga att företaga sådan besiktning, granskning ock under
sökning, som ofvan är nämnd. 

7. Underlåter någondera parten att framlägga de handlingar eller bevis, som 
skiljenämnden i enlighet med mom. 5 har fordrat att få sig förelagda, eller söker 
någon att förhindra en af skiljenämnden i enlighet med mom. 5 och 6 beslntad be
siktning, granskning eller undersökning, kan han genom utslag af nämnden ådömas 
böter samt förpliktigas att helt eller delvis ersätta de genom hans vållande uppkomna 
kostnader. 

8. Det åligger skiljenämnden och dem, hvilka på dess anmodan åvägabragt be
vismaterial eller som företagit granskning att, för såvidt vederbörande part därom 
framställer begäran, hvilken antecknas till protokollet, iakttaga tystnad rörande alla 
förhållanden, som genom att komma till obehörigas kännedom kunde försvaga någon
dera partens kredit, förråda yrkeshemligheter eller på annat sätt tillskynda en part 
skada. 

9. Är så erforderligt för hemlighållande af sådant, som icke skall komma till 
obehörigas kännedom, kunna parter eller deras ombud förvägras att åhöra vittnesmål 
om dylikt eller att deltaga i besiktningar, granskningar och undersökningar. Nämn
den kan också genom utslag ålägga parter, deras ombud och andra, som äro när
varande, att iakttaga tystnad angående särskilda omständigheter, som nnder ärendets 
behandling komma till deras kännedom. 

10. Förhandlingarna föras inför öppna dörrar. Dock kan skiljenämnden, när 
särskilda skäl föreligga, besluta, att de skola försiggå inför slutna dörrar. Så bör i 
hvarje fall ske, när till behandling föreligga omständigheter, som genom att komma 
till obehörigas kännedom kunde antagas tillskynda en part skada. 

11. Förhandlingarna vid sammanträdena ledas af ordföranden. För beslut rö
rande sättet för ett ärendes behandling och afgörande erfordras, att ordföranden och 
minst en af de andra äro ense. 

12. Inträffar förfall för ordföranden, sedan förhandlingarna inför nämnden på
börjats, men innan ärendets behandling är afslutad, och förfallet kan väntas komma 
att räcka minst 8 dagar, skall ärendet öfvertagas af en ställföreträdare, utsedd af 
konungen eller den han därtill förordnar. 

Inträffar förfall för någon af de öfriga medlemmarne, innan ärendets behandling 
är afslutad och förfallet kan väntas komma att räcka minst 8 dagar, tillkallar ord
föranden ny medlem i hans ställe i enlighet med bestämmelserna i § 16. 

13. Öfver sina förhandlingar för skiljenämnden protokoll, hvari angifvas tid 
och plats för sammanträdena, de närvarandes namn, alla af nämnden fattade beslut, 
ingångna förlikningar, afknnnade ntslag och afgifna utlåtanden. Protokollen under
tecknas af skiljenämnden och, hvad angår förlikningar, också af parterna eller deras 
ombnd. 

Af utslag och utlåtanden med tillhörande motivering skola parterna ntan afgift 
erhålla afskrift. På begäran erhållas också afgiftsfritt afskrift af protokoll i öfrigt 
samt af till dem hörande bilagor. 

§ 23. 

Skiljenämndens utslag. 

1. När ett skiljenämnden förelagdt ärende är slutbehandladt, skall nämnden 
inom 3 dagar afgifva motiveradt utslag. Beträffande de i § 6, andra stycket, afhand-
lade tvister skall dock utslag afgifvas blott för såvidt inom nämnden råder enighet 
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om beslutet, eller parterna på förhand öfverenskommit att vara bundna af det
samma. 

Afknnnas icke något utslag, skall nämnden afgifva ett motiveradt utlåtande om 
sättet för tvistens lösning. 

2. Vid de i § 6, första stycket, omnämnda tvister kan skiljenämnden icke taga 
hänsyn till andra kraf än dem, som parterna själfva framställt. Detta kan däremot 
ske vid de i § 6, andra stycket, omnämnda tvister, hvarvid dock inga andra kraf 
komma i betraktande än sådana, som i öfverenBstämmelse med § 19, mom. 2, kanna 
hafva framställts af parterna. 

Skiljenämnden kan i tvister af det i § 6, andra stycket, omnämnda slag fast
ställa, a t t bestämmelser om lön eller andra arbetsvillkor också skola gälla för den 
tid, som förflutit, sedan ansökan em ärendets npptagande inkom till förliknings-
nämnden. 

o. Nämndens utslag äro bindande för parterna, och om dessa eller en af dem 
utgör en förening eller sammanslutning af sådana, äfven för dess afdelningar och med
lemmar. 

I arbetsaftal mellan arbetsgifvare och arbetare, som båda äro bnndna af ett ut
slag, kunna icke med laga verkan intagas bestämmelser, som stå i str id med det
samma. 

4. Innehåller ett ntslag åläggande at t betala något eller a t t företaga någon 
annan handling, kan i utslaget bestämmas, att exekution skall äga rum. för såvidt 
enligt gällande lagstiftning exekutivt förfarande är til låtet. Sådant förfarande skall 
äga rum på sät t som för vanliga civilmål är stadgadt. 

Om en eller flera enskilda personer fått åläggande att företaga en annan hand
ling än at t betala penningar eller a t t underlåta något, och någon pl ikt icke är fast
ställd af skiljenämnden såsom tvångsmedel, straffas den, som underlåter att efter
komma åläggandet eller handlar i strid därmed, med böter, för såvidt icke skilje
nämnden bestämt, att förhållandet icke skall vara straffbart. 

Utslag, innehållande sådana ålägganden, som ofvan nämnts, skola genom ord
förandens försorg delgifvas. 

h a) 1 hvarje ntslag, hvarigenom fastställas villkoren för framtida arbetsför
hållanden, skall angifvas, för hnrn lång tid dess bestämmelser skola vara gällande, 
dock utan parternas samtycke ej öfver 3 år. 

b) Äfven sedan tiden för ett utslags giltighet är nte, äga dess bestämmelser gäl
lande kraft, t i l ls detsamma aflösts af ett nyt t ntslag eller af ett kollektivaftal eller 
till dess endera parten minst 2 dygn i förväg gifvit den andra parten meddelande om, 
a t t utslaget skall anses såsom icke längre gällande. 

c) Enas parterna om ett kollektivaftal och om en bestämd giltighetstid för det
samma, kunna de när som helst bestämma, a t t det skall träda i stället för en skilje
dom. 

ti. Skrif- eller räknefel eller andra uppenbara oriktigheter eller nteslutningar 
kunna rät tas af nämndens ordförande, såframt han gifvit parterna meddelande om den 
påtänkta rättelsen och de haft 2 dygns tid t i l l a t t framställa invändningar. Fram-
ställes sådan, må rättelse icke företagas utan efter utslag af nämnden. 

7. Af skiljenämnden fålldt ntslag kan icke öfverklagas. 
f>. Styrelsemedlemmar i fackföreningar oeh arbetsgifvareföreningar, som med

verka ti l l eller icke efter förmåga sökt motverka, att bestämmelser i skiljedomar ej 
efterföljas eller a t t man handlar i strid däremot, straffas med böter. 



FÖRSLAG TILL LAG OM MEDLING OCH SKILJEDOM I ARBETSTVISTER. 801 

KAP. IV. 

Om vittnen, sakkunnige och framläggande af bevismaterial. 

§ 24. 

Vittnens skyldighet att inställa sig och afgifva vittnesmål. 

Skyldig att efter laga stämning inställa »ig som vittne vid de af förliknings- och 
skiljenämnden hållna sammanträdena är enhvar. som bor eller uppehåller sig inom 
sådant afstånd från platsen för sammanträdet, att han för att infinna sig där icke 
behöfver resa öfver 600 km. med järnväg eller 300 km. med ångbåt eller 100 km. på 
annat sätt eller en motsvarande våglängd dels på det ena, dels på det andra sättet. 

Gäller det särskildt viktiga ärenden, kan förliknings- eller skiljenämndens ord
förande på ena partens begäran vidga området för ett vittnes skyldighet att in
ställa sig. 

Med hänsyn till vittnens skyldighet att aflägga vittnesmål och deras edgång 
gälla samma regler som i vanliga civilmål. 

§ 25. 

Vittnesersättning. 

Vittnen äro berättigade att åtnjuta ersättning för nödvändiga utgifter och mistad 
arbetsförtjänst enligt af konungen utfärdade bestämmelser. 

§ 26. 

Inkallande af vittnen. 

Till vittnen utfärdas kallelse af förliknings- eller skiljenämndens ordförande, och 
skall kallelsen hafva det innehåll och delgifvas på det sätt, som gäller för vanliga 
civilmål. Vittnena skola kallas ett dygn före inställelsedagen, oberäknadt den tid, 
som åtgår till resan. 

Personer, som befinna sig å platsen för sammanträdet eller i närheten däraf, 
knnna af förliknings- eller skiljenämndens ordförande åläggas att ntan nppehåll in
ställa sig för att aflägga vittnesmål. Närvarande vittnen knnna åläggas att inställa 
sig vid nytt rättegångstillfällc. 

§ 27. 

Särskilda ålägganden för vittnen. 

I kallelsen kunna vittnen åläggas att medtaga handlingar eller andra föremål, 
som de hafva i sin ägo, eller som de hafva rätt att sätta sig i besittning af, samt att 
granska räkenskapsböcker, bref eller annat bevismaterial, hvartill de ntan särskildt 
besvär hafva tillgång, samt att därom göra anteckningar och medtaga dessa till skilje
nämnden. 

§ 28. 

Påföljd vid frånvaro och vid annat uraktlåtande af ett vittnes skyldigheter. 

Uteblir ett vittne utan giltigt förfall eller har det försummat att vederbörligen 
anmäla sitt förfall eller lämnar det utan tillåtelse sammanträdet före dess afalutande 
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eller har det trots åläggande uraktlåtit att medtaga bevismaterial eller att anställa 
undersökningar rörande dettas innehåll eller att medtaga anteckningar angående det
samma eller vägrar det trots nämndens åläggande att besvara något spörsmål, kan 
vittnet omedelbart eller genom ett senare utslag af nämnden ådömas böter, hvarjämte 
det kan åläggas att helt eller delvis ersätta de genom dess förvållande åsamkade ut
gifter. 

Uteblifvande vittnen kan nämnden efterskicka på sätt, den finner lämpligast. 

§ 29. 

Skyldighet att fungera som sakkunnig. 

Enhvar, som är pliktig aäägga vittnesmål, är efter nämndens kallelse skyldig att 
fungera som sakkunnig. Dock bör, såvidt möjligt, ingen kallas eller, för den händelse 
någon blifvit kallad, befrielse från uppdraget medgifvas, för såvidt vederbörande på
visar, att han icke kan åtaga sig detsamma utan betydande olägenhet för honom eller 
för honom åliggande arbete. 

§ 30. 

Ersättning till sakkunnige. 

De af nämnden utsedda sakkunnige skola af nämnden tillerkännas lämplig er
sättning. 

§ 31. 

Påföljd för sakkunnig vid vägran att fullgöra honom åliggande skyldigheter. 

Vägrar en sakkunnig utan skäl eller med angifvande af skäl, som nämnden ej 
godkänner, att åtaga sig uppdraget, eller underlåter han att fullgöra något, som åligger 
honom i anledning däraf, eller uteblir han från sammanträdet utan giltigt förfall eller 
utan att vederbörligen anmäla sådant, kan han genom utslag af nämnden ådömas böter 
och åläggas att helt eller delvis ersätta de genom hans förvållande åsamkade kost
nader. 

§ 32. 

Framläggande af bevismaterial. 

Enhvar domare skall på hemställan af förliknings- eller skiljenämndens ord
förande pröfva det bevismaterial, som omnämnes i dennes hemställan. 

Pröfningen af bevismaterialet skall försiggå fortast möjligt. Såväl parter som 
vittnen kallas på sätt som är stadgadt för »gjastretssaker».1 Bevispröfningen före
tages och utlåtande afgifvcs utan ersättning. 

Vittnen äro skyldiga att inställa sig vid sådan bevispröfning blott för såvidt de 
äro bosatta inom jurisdiktionsområdet. I öfrigt gälla de ofvan i §§ 24—28 gifna be
stämmelser, dock så att kallelse utfärdas af domaren. 

1 Se not å sid. 785. 
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KAP. V. 

Om omkostnaderna. 

§ 33. 

Omkostnaderna vid lagens genomförande. 

1. För fullgörande af dem åliggande skyldigheter erhålla förliknings- och skilje
nämndens ledamöter och de af skiljenämnden utsedda sakkunnige samt vittnen, för 
såvidt dessa icke erhålla godtgörelse af parterna (mom. 5), ersättning af statsmedel. 
Med statsmedel bestridas därjämte utgifterna för de för förliknings- och skiljenämn
dens ordförande nödiga ämbetsrum och skrifbiträden samt lokaler för sammanträden. 

2. Skiljenämndens ordinarie ledamöter och förlikningsnämndernas ordförande åt
njuta fast årslön. De öfriga, som deltaga i ett ärendes behandling såsom ledamöter af 
förlikningsnämnder eller skiljenämnden, erhålla resp. 6 och 10 kronor per dag för 
sammanträde. 

3. Skiljenämndens och förlikningsnämndens ledamöter och utsedda sakkunnige 
åtnjuta resekostnads- och traktamentsersättning i enlighet med bestämmelserna i 
lagen af den 10 juli 1894, hvarvid med afseende å traktamentetsersättningens beräkning 
skiljenämndens ordinarie ledamöter äro att hänföra till 2:a klass i § 17 af nämnda lag 
och de öfriga till 3:e klass i samma paragraf. 

4. För ett ärendes behandling i förliknings- eller skiljenämnd erlägges ingen 
afgift. 

5. Ersättning ti l l de vittnen, hvilkas inkallande påfordras af endera parten, 
utgår af denne. 

§ 34. 

Rättegångskostnader. 

Vid domstolsbehandling af de i § 6, första stycket, omnämnda ärenden äga gäl
lande regler för ådömande af rättegångskostnader i vanliga civilmål tillämpning. 
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Förslag till lag om arbetsaftal 
afgifvet af Lagberedningen i Finland den 14 april 1908. 

KAP. I. 

Om arbetsaf ta l i a l lmänhet . 

§ 1. 
Genom arbetsaftal förbinder sig arbetare att åt arbetsgifvare under dennes upp

sikt och ledning ntföra arbete emot ersättning. Afven om ersättning icke uttryckligen 
betingats, men af omständigheterna dock ej framgår, att afsikten -varit a t t därförutan 
ntföra arbetet, så skall detsamma ersättas och denna lag på aftalet tillämpas. 

Arbetsaftal kan afslutas angående utförande af hvarje slag af arbete, och skall 
denna lag därvid tillämpas, såvida icke aftalet afser offentlig tjänsteanställning, eller 
särskild lag därom innehåller härifrån afvikande stadganden. 

§ 2. 

Arbetsaftal kan afslutas mnntligen eller skriftligen. 
Afslutas aftalet muntligen, så är arbetsgifvaren skyldig at t till arbetaren på be-

begäran ntgifva intyg om de aftalade villkoren 
Kostnaderna för upprättande af skriftligt aftal drabba arbetsgifvaren, ifall annor

lunda ej öfverenskommes. 

§ 3. 

Arbetsaftal må ingås på viss tid, högst tre år, eller med ömsesidig uppsägnings
rätt, eller ock för utförande af visst, bestämdt arbete. 

Aftal om arbete, som först efter en tid af mer än ett år skall vidtaga, vare ogildt. 

§ 4. 

Fortsattes arbetsförhällande utöfver aftalstiden utan därom uttryckligen träffad 

öfverenskommelse, så gäller aftalet såsom förnyadt under villkor som därförinnan, dock 

icke på längre tid än ett år. 
§ 5. 

Arbetsaftal, som afslutas för längre tid än tre år. är ogildt till den del nämnda 
tid öfvcrskridits. Kortsättes l ikväl arbetsförhållandet betraktas aftalet därefter såsom 
ingånget tillsvidare. 

§ 6. 
Uppsägningstid vare högst sex månader, och skall på ömse sidor vara lika. 

Annat aftal vare ogildt. 
Ifall olika uppsägningstid öfverenskommits, så skall tillämpas hvad i § .'S2 är 

stadgadt om uppsägningstid, när arbetsaftal gäller tillsvidare. 

§ 7 . 

Vid arbetsaftal må öfverenskommelse ske om särskild pröfvotid, hvarunder af
talet å ömse sidor kan ntan uppsägning häfvas. 
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Pröfvotid må ej öfverskrida sex månader, och bör på båda sidor vara lika. Äro 
olika pröfvotider för kontrahenterna aftalade, gälle den kortare för hvardera. 

§ 8 . 

Arbetsaftal äger äfven laggift hustru såsom arbetstagare afsluta. 

§ 9 . 
Omyndig, som fyllt femton år samt försörjer sig genom eget arbete, må själf 

afslnta arbetsaftal, men i annat fall slntes sådant aftal af förmyndare. Arbetsaftal, 
som af förmyndare för omyndigs räkning afsluta.», må ej utsträckas utöfver tiden för 
dennes inträde i myndighetsåldern. 

§ 10. 

Rättigheter och skyldigheter på grnnd af ingånget arbetsaftal må ej af arbets-
gifvare eller arbetare på annan öfverföras, utan att den andre deltagaren i aftalet där
ti l l samtycker. 

Arbetsgifvare må dock i sitt ställe såsom ledare eller öfverv:ikare af arbetet till
sätta ärlig och oförvitlig person, hvilken i sådant afseende äger utöfva hans rät t och 
myndighet. 

§ 11. 
Till efterföljd på arbetsplatsen knnna särskilda ordningsregler angående arbets

villkoren upprättas. Dessa ordningsregler skola affattas på arbetarnes språk, eller på 
landets hvardera språk, därest ej samtlige arbetare äro antingen finska talande eller 
svenska talande. 

Sedan vederbörande arbetare erhållit tillfälle att antingen vid gemensamt möte, 
eller genom af dem valde förtroendemän, utlåta sig öfver förslag till ordningsregler, 
bör detsamma inlämnas t i l l fastställelse, på landet hos guvernören, i staden hos 
magistraten. Innehålla ordningsreglerna ej någon emot lag stridande eller uppenbart 
obillig bestämning, skola desamma till efterrättelse fastställas. 

Behörigen fastställda ordningsregler skola anslås på sådana ställen inom arbets
området, där de kunna af arbetarne läsas, hvarförutom ett exemplar af desamma kost
nadsfritt skall lämnas enhvar af de arbetare, hvilka desamma angå. 

Ordningsregler äro för arbetsgifvaren och i arbete varande arbetare bindande, 
sedan desamma på förut angifvet sätt blifvit stadfästade och anslagna, äfvensom gäl
lande uppsägningstid tilländalupit, samt för senare i arbetet anställda arbetare, ifall 
de vid aftalsslutet af dem emottagit ett exemplar. 

§ 12. 

Den ersättning, som tillkommer arbetare, kan beräknas efter tid som för arbetet 
användes, efter det arbete som utförts, eller efter annan beräkningsgrund, om hvilken 
aftalets afslutare förenat sig. 

Ifall arbetare åtagit sig att anskaffa arbetsmaterial, så bör sådant särskildt er
sättas, ifall annat ej aftalats. 

§ 13. 

Arbetsaftal är ogiltigt så framt arbetsgifvaren genom missbruk af arbetarens 
nödställda belägenhet, okunnighet eller lättsinne betingat sig eller annan arbete emot 
ersättning, som icke står i rimligt förhållande till det utfästade arbetet, eller annars 
på villkor, hvilka till arbetarnes skada stå i tydlig strid med sedvana på orten, eller 
vedertaget bruk vid ifrågavarande art af arbete. 

Likaså är det aftal ogiltigt, hvarigenom arbetsgifvare oskäligen inskränker ar
betares rät t a t t afslnta nya arbetsaftal. 
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§ 14. 
För den händelse villkoren vid arbetsaftal icke kunna ledag i bevis, lände ortens 

sed och vedertaget bruk vid ifrågavarande art af arbete i sådant afseende till efter
rättelse. 

KAP. II. 
Om rättigheter och skyldigheter på grund af arbetsaftal. 

§ 15. 
Arbetsgifvare eller dennes ställföreträdare samt arbetare böra inbördes visa hvar-

andra aktning och välvilja, äfvensom vid arbetet iakttaga skick och goda seder. 
Arbetsgifvare är pliktig att vid arbete fästa behörigt afseende å arbetarens hälsa 

och arbetsförmåga, samt lämna honom nödig tid för hvila och vederkvickelse, äfven
som för fallgörande af medborgerliga skyldigheter. 

Arbetare bör med flit och omsorg ntföra sina åligganden, noggrant iakttaga ar
betstiden, nnder arbetet undvika allt, som kan sätta hans egen eller hans medarbetares 
säkerhet i fara eller skada arbetsgifvarens egendom, samt må icke rörande arbets-
gifvarens affärshemligheter olofligen yppa, hvad han erhållit kännedom om. 

§ 16. 
Arbetare, som ingått arbetsaftal, må ej åtaga sig nytt arbete, hvilket kan in

kräkta på hans förmåga att fullgöra aftalet. 
Om arbetare förbnndit sig till arbete hos tvänne, vare det aftal giltigt som först 

afslöts, och vare arbetare skyldig att ersätta den skada han af sådan anledning kan 
vålla den, med hvilken det senare aftalet ingåtts, såvida icke denne vid ingåendet af 
sagda öfverenskommelse afvetat det tidigare aftalet. 

§ 17. 
Arbetsgifvare må ej ntan arbetarens begifvande använda honom till göromål, 

väsentligt afvikande ifrån det öfverenskomna arbetet. 

§ 18. 
Arbetsgifvare är skyldig att till arbetaren utgifva hans arbetslön då arbetet är 

fullgjordt, såvida annorlnnda icke är aftaladt. 
Ifall arbetslönen är beräknad efter tid, så bör densamma utbetalas åtminstone en 

gång i månaden. Arbetslön, Bom beräknas efter dag eller kortare tid, hör dock ut
betalas åtminstone hvar fjortonde dag. 

Ersättning, som är utfästad i naturprodukter, bör förskottsvis utgifvas, efter 
som dess beskaffenhet och ortssed vidhandengifva. 

§ 19. 
Blir aftalets fullgörande för någon tid för arbetaren omöjligt i följd af sjukdom 

eller annan orsak, hvilken icke beror på honom själf, så bör till honom erläggas skälig 
del af den arbetslön, som motsvarar sagda tid. 

Ifall arbetaren efter aftalet stått till arbetsgifvarens förfogande, men utan eget 
förvållande under någon tid ej fått utföra arbete, så skall aflöning till honom utgifras 
jämväl för denna tid. 

Beräknas lönen efter det färdiga arbetet, så skall arbetaren i detta fall erhålla 
skälig godtgörelse för sagda tid. 
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§ 20. 
Arbetslönen skall utgifvas i landets gällande mynt, varor eller förmåner, såsom 

vid aftalet betingats, och må varor eller anvisning å penningar ej sättas i stället för 
kontant aflöning. Annat aftal är ogildt. 

Aftal, hvarigenom arbetsgifvare inskränker arbetares rätt att fritt förfoga öfver 
arbetslön, vare ock ogildt, såvida icke gäller bidrag till kassor och inrättningar, hvilka 
nteslntande afse arbetarens fördel. 

Hvad arbetsgifvare såsom gåfva gifvit arbetare, eller annan förmån, hvilken den 
förre själfmant lämnat arbetare, må ej på aflöning sedermera afräknas. 

§ 21. 
Ar handpenning gifven på aftalets fullgörelse, så skall densamma på arbetslönen 

afräknas, där ej annorlunda är öfverenskommet. 
Arbetsgifvare må till säkerhet för aftalets bestånd innehålla en del af arbetarens 

lön, såsom i § 27 närmare stadgas. 
Arbetsaftal kan icke af vederbörande brytas emot afstående af handpenning, eller 

innehållen aflöning, om sådant ej uttryckligen aftalats. 

§ 22. 
Ifall ersättningens belopp beror af mätning, vägning eller annat beräkningssätt, 

afseende fastställandet af arbetsproduktens mängd eller värde, så hafva arbetarne rätt 
att därvid genom ombud närvara, eller att taga del af därtill hörande handlingar. 
Annat aftal är ogildt. 

Sådana ombud ntses ibland arbetare, som äro i arbetsgifvårens tjänst, till det 
antal arbetsgifvare och arbetare sig emellan öfverenskomma. 

§ 23. 
Arbetsgifvare bör förse arbetare, som är i hans hus och kost, med sund bostad 

samt tjänlig och tillräcklig föda, äfvensom bereda honom nödig vård under sjukdom, 
eller om han träffas af olycksfall. Har sjukdom eller olycksfall med afsikt fram
kallats, eller beror sjukdom på lättsinnigt lefverne, vare arbetsgifvaren berättigad att 
å aflöningen afdraga, hvad han för den sjukes vård utgifvit. Upphör aftalet under 
arbetarens sjukdom, varde arbetsgifvaren sjuk arbetare till dess denne kan förflyttas 
utan fara för lif och hälsa, samt vården af annan öfvertagas. Annat aftal är ogildt. 

Arbetare, som är i arbetsgifvarens hus och kost, rätte sig efter husets ordning. 

§ 24. 
Är arbetsaftalet ingånget för en månad eller längre tid, och har arbetaren därvid 

ställt hela sin arbetskraft till arbetsgifvarens förfogande, samt åtnjuter han hos denne 
husrum och kost, så bör arbetaren erhålla full lön jämväl för den tid han genom 
sjukdom eller olycksfall är hindrad att arbeta. 

Arbetsgifvare är likväl berättigad att ifrån denna lön afdraga det skadestånd, 
hvilket efter lag för samma tid tillkommer arbetaren på grund af olycka, som träffat 
honom i arbetet, äfvensom det understöd, som tillfaller arbetaren efter inträffadt olycks
fall i arbetet, eller vid sjukdomsfall, ifrån sådan understödskassa, till hvilken arbets
gifvaren för sin del bidragit med åtminstone en tredjedel af årsbidragen. 

§ 25. 
Arbetsgifvare bör förse arbetare med verktyg och arbetsmaterial, såvida annor

lunda ej är öfverenskommet eller allmänneligen uppå orten brukligt. 
Arbetare bör i behörigt skick återställa arbetsredskap, äfvensom arbetsmaterial, 

hvilket han ej användt. där de ej utan hans förvållande gått förlorade. 

59—100060 
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§ 26. 

Ofverenskommet vite eller annat äfventyr för förseelse i arbete kan arbetare 
åläggas endast på grund af bestämning i ordningsregler eller i tariffaftal, eller på 
grnnd af skriftligen aftattad, vid aftalet träffad öfverenskommelse. Vite må ej för en 
förseelse ntsättas till högre belopp än den felandes penningelön för en dag utgör. 

Vite bör användas för inrättningar till förmån för arbetarne eller annorledes till 
dessas nytta. 

§ 27. 
Till sin säkerhet under aftalstiden må arbetsgifvaren å arbetarens lön innehålla 

sammanräknadt högst en veckas arbetslön i penningar, ifall därom ingår bestämmelse 
i ordningsregler eller i tariffaftal, eller sådant vid aftalsslutct skriftligen öfverens-
kommits. Sålunda innehållet lönebelopp skall i postsparbanken på arbetarens namn 
insättas, och skall sparbanksboken, när arbetsaftalet lagligen upphör, till arbetaren 
öfverlämnas. A innehållen lön äger arbetaren rätt att utfå räntan. 

§ 28. 
Ifall arbetaren på grnnd af lättja, vårdslöshet eller tredska underlåter att full

göra det öfverenskomna arbetet, och arbetsgifvaren låter utföra detta genom andra7 

sa är arbetsgifvaren berättigad att afdraga den härigenom förorsakade kostnad ifrån 
arbetarens aflöning. 

§ 29. 
.För ändamål, som i §§ 26, 27 och 28 sägas, äfvensom för sina genom arbets

förhållandet uppkomna fordringar, där de af arbetaren till riktigheten godkännas, må 
arbetsgifvaren vid hvarje likvid taga i anspråk sammanräknadt högst en sjättedel af 
hvad därvid i penningar tillkommer arbetaren. 

Ifall arbetares arbetsförtjänst uppgår till mera än tvåhundra mark i månaden, 
må dock öfverenskommelse utan förenämnda inskränkningar träffas rörande det öfver-
skjutande beloppet. 

§ 30. 
Då arbetsaftal uppsäges eller då detsamma upphör, åligger det arbetsgifvaren, 

ifall arbetaren sådant fordrar, att till denne ntgifva intyg däröfver, huru länge och i 
hyad slags arbete arbetaren varit hos honom anställd, samt ifrån hvilken tid denne är 
ifrån tjänsten fri, äfvensom därjämte, om så begäres, vitsord öfver arbetarens därvid 
visade arbetsskicklighet, flit och uppförande. 

Arbetsgifvaren är härförutom berättigad, samt på begäran af arbetaren skyldig, 
att i betyget angifva orsaken till arbetsförhållandets upphörande. 

Arbetsgifvare må ej förse intyget med märke eller utfärda detta i sådan form, 
som afser att om arbetaren lämna andra uppgifter, än hvad som framgår af orda
lydelsen i betyget. 

KAP. III. 

Om upphörande af arbetsaftal. 

§ 31. 
Arbetsaftal upphör när den aftaläde arbetstiden lupit till ända, när uppsäg

ningstid efter verkställd uppsägning är förtiden, eller när ofverenskommet arbete är 
slutfördt. 

I brist på uttryckligt aftal kan också ortssed åberopas såsom grnnd för upp
hörande af arbetsaftal. 
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§ 32. 

Då arbetsaftal gäller tillsvidare, upphör detsamma först efter verkställd uppsäg
ning, ifall icke annorlunda är uttryckligen aftaladt. Är särskild uppsägningstid ej 
aftalad, så bör som sådan anses tiden emellan tvänne lönebetalningar; men om regel
bundna betalningar ej ägt rum, är uppsägningstid fjorton dagar. 

Vid tillfälligt arbete, hvarom ej annorlunda är aftaladt, behöfver ingen upp
sägningstid iakttagas, utan kan tillsägelse om aftalets upphörande till följande dag 
städse ske senast vid dagsarbetets afslutande. 

§ 33. 

Arbetsaftal upphör vid arbetarens frånfälle. 
Aflider arbetsgifvare, så äro såväl dennes rättsinnehafvare, som ock arbetaren, 

berättigade att aftalet uppsäga. 
§ 34. 

Då arbetsgifvare råkar i konkurstillstånd kan arbetsaftal på hvardera sidan 
uppsägas. 

§ 35. 

Utan afseende å aftalad arbetstid eller uppsägning vare arbetare berättigad att 
genast bryta arbetsaftal i följande fall : 

l:o) när arbetsgifvare vid aftalsslutet väsentligen missledt arbetare med falska 
uppgifter; 

2:o) när arbetsgifvare eller hans ställföreträdare våldför sig å, eller groft miss-
firmar arbetare, eller söker förleda honom till lagstridig handling, dryckenskap eller 
osedlighet, eller ock sakfälles för groft brott; 

3:o) när det aftalade arbetet är förbundet med men för arbetarens hälsa, som icke 
kunnat förutses, eller om arbetsgifvare, dennes ställföreträdare eller annan vid arbetet 
anställd arbetare, med hvilken arbetaren måste komma i omedelbar beröring, lider af 
vidrig och smittosam -sjukdom; 

4:o) när lönen icke utbetalas på aftaladt sätt, samt om styckelönsarbetare ej 
erhåller tillräcklig sysselsättning; 

5:o) när arbetsgifvaren flyttar till annan kommun och arbetsförhållandet skulle 
komma att härigenom väsentligen förändras: 

6:o) när arbetsgifvare väsentligen brister i fullgörandet af bestämmelserna i ar-
betsaftalet, eller uti hvad som enligt allmänt vedertaget bruk vid sådant arbetsför
hållande bör följas, eller om förutsättningarna för arbetsaftalet genom arbetsgifvarcns 
åtgörande väsentligen förändras. 

Likvisst må arbetare ej åberopa sig på denna sin rätt , för såvidt densamma 
stöder sig på punkt 1, 2, 5 och 6, under längre tid än en vecka efter det anledning 
för honom yppats till dess begagnande. 

§ 36. 

Kvinna, hvilken är till äktenskap förelyst, vare berättigad att för äktenskapets 

ingående från arbetsanställning afgå fjorton dagar efter uppsägning. 

§ 37. 

Utan afseende å aftalad arbetstid eller uppsägning äger arbetsgifvare bryta ar-
betsattal i följande fall: 

l:o) när arbetare vid aftalsslutet väsentligen missledt arbetsgifvare med falska 
uppgifter: 

2:o) när arbetaren våldför sig på arbetsgifvaren eller dennes ställföreträdare, eller 
groft missfirmar dem, eller gör sig skyldig till oärlighet, bedrägeri eller tjufnadsbrott. 
eller ock sakfälles för annat groft brott: 
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3:o) när arbetaren på grund af sjukdom, som varar längre än sex veckor, eller af 
någon annan fortfarande orsak, är oförmögen att fullgöra det arbete som arbetsaftalet 
afser, eller om arbetaren lider af vidrig och smittosam sjukdom; 

4:o) när arbetaren visar sig för det åtagna arbetet uppenbart oskicklig, eller är 
hemfallen åt dryckenskap: 

5:o) när arbetare uppsåtligen fördärfvar maskiner, verktyg, arbetsmaterial, arbets
produkter eller annan arbetsgifvarens egendom, obehörigen yppar arbetsgifvarens affärs
hemligheter, eller till arbetsstället medför, eller där förtär rusdrycker: 

6:0) när arbetare väsentligen brister i fullgörandet af bestämmelserna i arbets
aftalet, eller uti hvad som enligt allmänt vedertaget bruk vid sådant arbetsförhållande 
bör följas, eller ock bevisligen förleder medarbetare till sådan handling. 

Likvisst må arbetsgifvare ej åberopa sig på denna sin rätt, för såvidt densamma 
stöder sig på punkt 1, 2, 5 och 6, under längre tid än en vecka efter det anledning 
för honom yppats till dess begagnande. 

KAP. IV. 

Om tjänare. 

§ 38. 
Beträffande tjänare skall tillämpas hvad i denna lag om arbetare är stadgadt, 

för såvidt icke i detta kapitel annorlunda bestämmes. 

§ 39. 
Husbonde och tjänare äga sig emellan fritt öfverenskomma angående tjänstetid, 

uppsägning, aflöning och öfriga villkor, såvida icke i lag är stadgadt att annat aftal 
är ogiltigt. 

Ifall ej annat uttryckligen är aftaladt, så skall tjänare af husbonde erhålla hus
rum och kost. 

§ 40. 
Såvida särskild öfverenskommelse icke blifvit träffad angående tjänstetiden, eller 

af omständigheterna tydligen framgår att vederbörande annat åsyftat, så anses aftalet, 
därest detsamma afser tjänsteanställning vid landtbruk, ingånget på ett år framåt, 
räknadt ifrån den första därpå följande november, äfvensom i öfriga fall att gälla 
tillsvidare, ifrån början af därefter närmast följande månad, intill dess detsamma 
ifrån någondera sidan uppsäges. 

§ 41. 
Ifall särskild uppsägningstid ej är öfverenskommen, så bör tjänsteaftal uppsägas 

sist en månad före tjänstetidens slut, om tjänsten varit aftalad för längre tid än en 
månad, samt i öfriga fall fjorton dagar innan tjänsten skall upphöra. Om uppsägning 
ej skett, så anses aftalet fortsatt på villkor som förut och på samma tid, likvisst ej 
utöfver en tid af ett år. 

Ifall husbonden vid uppsägningstidens utgång icke befinner sig på orten, samt 
icke häller satt annan person i sitt ställe, kan uppsägningen ifrån tjänarens sida ske 
inför husfolket. 

§ 42. 
Då aftal med tjänare slntcs är husbonden berättigad att omhändertaga företedda 

intyg, samt att behålla desamma tills aftalet uppsäges, eller tjänsteförhållandet lag-
ligen upphör. 
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§ 43. 

Husbonde är skyldig på anfordran till tjänare ntgifva sådant intyg, som i § 
30 säges. 

§ 44. 

När tjänare antagit årstjänst vid landtbrnk, så beräknas en tredjedel af den 
årslön, som utbetalas i penningar, för tiden ifrån den 1 november intill den 1 maj, 
äfvensom två tredjedelar för det återstående halfåret; hvad arbetare sålunda intjänat 
skall månatligen till honom utbetalas. 

Till öfriga tjänare erlägges aflöning för månad: likväl äger husbonden rätt att 
till sin säkerhet intill tjänstetidens slut på den aflöning, som utgår i penningar, inne
hålla så stor del, som motsvarar en half månads lön. 

Till säkerhet för aftalets bestånd, för vite, när sådant enligt § 26 kan 
åläggas, samt till betäckande af fordran, som uppkommit genom tjänsteförhål
landet, och hvars riktighet tjänaren erkänner, äge husbonde rätt att innehålla 
högst fjärdedelen af den lön i penningar, som vid en löneutbetalning tillkommer 
tjänaren. 

Tjänares rätt att utbekomma arbetslön må icke genom aftal inskränkas utöfver 
hvad nu är sagdt. 

§ 45. 

Där tjänare insjuknar, vare lag som i §§ 23 och 24 stadgas. 

§ 46. 

Tjänare, som är antagen för visst slag af arbete, vare dock skyldig att tillsvidare 
utföra annan syssla, som husbonden kan honom skäligen ålägga, ifall sådant på grund 
af medtjänares sjukdom eller annan dylik anledning blir nödvändigt. 

§ 47. 

Husbonde är berättigad att förutom i de uti § 37 omförmälda fall, genast afskeda 
tjänare ifrån tjänsten, ifall denne utan afseende å bevislig varning beträdes med osed
ligt lif. Utom i de uti § 35 nämnda fall vare ock tjänare berättigad att bryta sitt 
aftal, när hans goda namn eller sedlighet genom tjänsten råkar i fara. 

§ 48. 

Ifall husbonde utan laga skäl antingen vägrar att i tjänsten emottaga tjänare 
eller därifrån skiljer honom, så är han skyldig att till denne ntgifva fnll aflöning, 
äfvensom skälig ersättning för förlust af bostad och kost för aftalstiden, samt för 
annan skada, som tilläfventyrs härigenom kan orsakas. 

§ 49. 

Ifall husbonde blir urståndsatt att emottaga eller i tjänsten bibehålla tjänare, 
jämväl om sådant inträffar ntan hans förvållande, vare lag som i § 48 säges. Likväl 
är husbonde berättigad att ifrån den ersättning han sålunda bör erlägga, afdraga hvad 
tjänare på annat håll genom sitt arbete intjänar under den tid aftalet omfattat, eller 
skulle kunna förtjäna, ifall han begagnat honom på orten erbjudet tillfälle till lik
nande tjänsteanställning. 

Lag samma vare när husbonde säljer fast egendom, för hvars brukande tjänare 
varit antagen, samt därför icke längre är i tillfälle att använda denne, eller om hus
bonde flyttar till annan ort, till hvilken han icke önskar medföra tjänare. 
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§ 50. 
Ifall tjänare utan laga skäl afviker ifrån tjänsten, så är husbonde berättigad att 

i skadestånd erhålla ett belopp, som eniotsvarar dennes penningelön för en månad, för 
den händelse han icke önskar leda i bevis a t t den honom tillskyndade skadan uppgår 
t i l l högre belopp. 

§ 51. 
Tjänare, som antagit tjänst på helt eller hälft år, är berättigad att utan afkort-

ning på aflöningen erhålla ledighet, i det förra fallet nnder åtta, i det senare nnder 
fyra dagar, samt på tid, hvarom aftalsparterna sig förena. 

KAP. V. 

Om tari f fafta l . 

§ 52. 

Genom tariffaftal öfverenskomma en eller flere arbetsgifvare samt ett flertal ar
betare angående en del. eller om samtliga villkor för de enskilda arbetsaftal, hvilka 
desse komma at t framdeles afsluta. 

Jämväl föreningar kunna på endera eller hvardera sidan taga del i tariffaftal. 

§ 53. 

Tariffaftal binder alla dem som godkänt eller efteråt biträdt detsamma, äfven-
som, ifall förening af arbetsgifvare eller arbetare däri tagit del, icke blott föreningen, 
om densamma äger rät t a t t ingå aftal, utan därutöfver äfven föreningsmedlemmarna 
personligen. 

Medlem i förening, som icke biträdt dess beslnt om ingående af tariffaftal, må 
för att därifrån vara fri, inom fjorton dagar därefter göra skriftlig anmälan härom 
hos de myndigheter, hos hvilket sådant aftal enligt § 59 anmälas bör. Aftal eller 
föreningsbeslut, som häremot strider, är ogiltigt: icke häller må i förenings stadgar 
sådan bestämmelse intagas. 

Den som efteråt inträder i förening, hvilken ingått tariffaftal. är af dettas be
stämmelser bunden. 

§ 54. 

Genom tariffaftal knn öfverenskommelse ske om arbetsvillkoren antingen rörande 
arbetsaftal endast emellan deltagarnc inbördes, eller ock tillika angående öfriga arbets
aftal, som af de däri delaktiga afslutas. 

Arbetsaftal, som i strid med tariffaftal ingås emellan däraf bundna personer, är 
ogiltigt, och skola tariffaftalets bestämmelser därpå tillämpas, om någondera af dem. 
eller ock annan deltagare i tariffaftalet, sådant yrkar. 

Arbetsaftal, hvilket i strid med tariffaftal ingås med utanför detsamma stående 
person af den, som är förbunden a t t jämväl i sådant fall tillämpa dess bestämmelser, 
är likaledes ogiltigt, där deltagare i tariffaftalet sådant yrkar, och skall den, som 
däremot brutit, ersätta all skada. 

§ 55. 
Har arbetsgifvare deltagit i tariffaftal, om ock utan at t förbinda sig att följa 

dess bestämmelser jämväl vid arbetsaftal med arbetare, hvilka stå utanför detsamma. 
så skall dock tariffaftalet t i l lämpas på sådana arbetsaftal till den del dessa senare 
äro ofullständiga, såvida detta icke tydligen s tår i strid med hvad vid arbetsaftalets 
afslutande vari t afsedt. 
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§ 56. 
Tariffaftal må icke afslutas för längre tid än fem år. Ifall bestämd tid ej af-

talats anses tariffaftalet afslutadt ffir en tid af ett år. 
Tariffaftal är förfallet, ifall detsamma icke inom en tid af fjorton dagar efter 

dess afslutande anmäles till tariffregistret af någon utaf de däri deltagande. Lag 
samma vare vid ändring af tariffaftal och vid tillägg därtill. 

§ 57. 
Där tariffaftal icke uppsagts inom därför öfverenskommen tid, eller, där sådan 

ej är bestämd, senast tre månader före aftalstidens slut, så anses detsamma förlängdt 
för ett år i gången, hvarvid dock detsamma innan giltighetstiden utlöper bör till 
tariffregistret ånyo anmälas. 

§ 58. 
Tariffregister skall för hela landet föras af den myndighet i Helsingfors, hvilken 

Kejsaren och Storfursten därtill förordnar. 
I stad skall hos magistrat eller ordningsrätt och på landet hos kronofogden 

finnas en i öfverensstämmelse med tariffregistret gjord förteckning öfver tariffaftal, 
upprättade i staden eller häradet. 

Tariffregistret och omförmälda förteckningar, så ock till dem hörande anmäl
ningsskrifter och bilagor, äro offentliga och för enhvar tillgängliga. Utdrag ur dem 
ntfärdas på begäran emot stadgade afgifter. 

§ 59. 
Anmälan till tariffregistret göres skriftligen, i stad hos magistrat eller ordnings, 

rätt, på landet hos kronofogden i härad där tariffaftal afslntats. Anmälningsskriften 
jämte därtill hörande bilagor bör affattas i två exemplar, hvaraf det ena skall omedel
bart öfversändas till registreringsmyndigheten, hvilken, därest lagligt hinder för re
gistreringen icke förefinnes, skall densamma verkställa samt om åtgärden och tiden 
för densamma genast underrätta lokalmyndigheten. Det andra exemplaret kvarstannar 
hos sistnämnda myndighet. 

§ 60. 
Befinnes tariffaftal stridande emot lag eller annans goda rätt, så skall registrering 

vägras och skall registreringsmyndigheten ofördröjligen till den lokalmyndighet, genom 
hvilken anmälan inkommit, öfversända resolution tecknad på ansökningen samt inne
hållande jämväl skälen för afslaget, för att sökanden tillställas. 

Är sökanden med beslutet missnöjd, ägc han däri anhålla om ändring hos Senatens 
Ekonomiedepartement inom trettio dagar efter af beslutet erhållen del. 

§ 61. 
Ttegistreringsmyndigheten skall låta i landets officiella tidningar införa en kort

fattad kungörelse om verkställd inregistrering. 

§ 62. 
Förmenar någon, att en i tariffregistret verkställd inskrifning länder honom till 

förfång, må han hos Senatens Ekonomiedepartement ansöka om registreringens upp-
häfvande inom trettio dagar efter det densamma är kungjord. 

§ 63. 
Å Senatens Ekonomiedepartement ankommer att meddela närmare föreskrifter om 

förande af tariffregister' och af ofvannämnda förteckningar. 
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KAP. VI. 

Om ansvar och öfriga påföljder för öfverträdelse af denna lag. 

§ 64. 

Om arbetsgifvare emot aftal eller i strid med lag afskedar arbetare eller arbetare 
nnder sådana omständigheter ifrån arbetet afgår, eller om emot arbetsaftal annorledes 
brytes, så bör den, som till sådant gör sig skyldig, upprätta all skada. 

Den som enligt § 35 pnnkt 1, 2, 4, 5 och 6 samt § 37 punkt 1, 2, 4, 5 och 6 
häfver arbetsaftal, äge ock rätt till skadestånd, såsom om aftalet orättmätigt blifvit 
af den andre brutet. 

§ 65. 

Om arbetsgifvare eller hans ställföreträdare förbjuder arbetare att tillhöra eller 
ansluta sig till lagligen tillåten förening, eller om arbetare försöker på samma sätt 
förgripa sig uppå arbetsgifvarens föreningsrätt, straffes den som därtill gör sig skyldig 
med böter, högst femhundra mark. 

Öfverenskommelse, genom hvilken vederbörande förbundit sig att icke tillhöra 
förening, vore ogiltig. 

§ 66. 

Den som med våld eller hot om våld tvingar arbetsgifvare att inställa arbete, 
eller att därifrån afskeda eller att till detsamma ej antaga arbetare, eller arbetare 
ifrån att deltaga i arbetsinställelse, eller ock förhindrar honom att arbeta, straffes 
såsom i § 12 25 kap. strafflagen är utsagdt. 

§ 67. 

Den som vid utbetalandet af aflöning bryter emot stadgandet i § 20 mom. 1 
straffas med böter, minst femtio och högst femhundra mark. För återfall vare 
straffet högst ett tusen marks böter, eller ifall omständigheterna äro synnerligen 
försvårade fängelse högst tre månader. 

§ 68. 

Arbetsgifvare, som utan laga skäl vägrar att utgifva sådant intyg, som i §§ 30 
och 43 omförmäles, straffas med böter minst tio och högst tvåhundra mark, samt 
ersatte skadan. 

Samma lag vare om arbetsgifvare vägrar att återställa arbetaren tillhöriga intyg, 
hvilka han omhändertagit, eller om han i strid med därom i § 30 intaget förbud för
sett intyg med hemligt märke, eller utfärdat detsamma i där förbjuden form. 

§ 69. 

Arbetsgifvare, som till arbetare utfärdat sämre betyg än denne förtjänat, straffas 
med böter högst femhundra mark, ifall icke gärningen enligt strafflagen är straffbar, 
samt upprätte skadan. 

§ 70. 

Hvar som i sitt arbete tager person, som han vet vara af tidigare arbetsaftal 
hindrad att åtaga sig sådant arbete, straffas med böter högst trehundra mark, samt 
ersatte skadan. 
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§ 71. 

Om arbetare bryter emot det i § 15 mom. 3 stadgade förbud att obehörigen 
yppa omständigheter, hvilka röra arbetsgifvarens affärsställning, straffes med böter 
ifrån tio till tvåhundra mark. 

§ 72. 

Denna lag, hvarigenom legostadgan för husbönder och tjänstehjon, gifven den 30 
januari 1865, npphäfves, träder i gällande kraft den 19.... 

Franskt lagförslag om kollektivaftal 
af arbetsministern framlagdt för deputeradekammaren den 12 juli 1910. 

Art. 1. Representanter för en fackförening eller annan sammanslutning af ar
betstagare äge att sluta kollektivaftal såväl med enskilde arbetsgifvare som med repre
sentanter för yrkesförbund eller annan sammanslutning af arbetsgifvare om villkor, 
som skola lända till efterrättelse vid de personliga arbetsaftal, hvilka nägon af de af 
kollektivaftalet bundna kan ingå. 

Såsom bundna af kollektivaftalet anses: 
1) Arbetsgifvare eller arbetare, hvilka hvar för sig skriftligen nppdragit åt om

bud att å deras vägnar träffa öfverenskommelse. 
2) Enhvar, som vid tidpunkten för aftalets ingående är medlem af yrkesför

ening eller annan sammanslutning, som träffat aftalet, därest han icke inom tre dagar 
efter tidpunkten för den registrering, hvarom i Art. 3 sägs, utgått ur vederbörande 
yrkesförening eller sammanslutning genom en uppriktigt menad anhållan om utträde, 
hvilken bör delgifvas det sekretariat eller kansli, där registreringen verkställts. 

3) Enhvar, som efter aftalets registrering inträdt i förening, hvilken deltagit i 
eller är bunden af aftalet. 

Art. 3. Af kollektivaftal bundna skola med afseende å däri omförmälda arbeten 
iakttaga aftalets bestämmelser vid arbetsaftals ingående, äfven gent emot dem som 
icke äro bundna af kollektivaftalet, för såvidt ej uttryckligen är fastställdt, att af-
talade villkor skola lända till efterrättelse för de af aftalet bundna, antingen endast 
i deras mellanhafvande sinsemellan och med tredje man eller ock allenast inom ett 
visst bestämdt område. 

Art. 3. Kollektivaftal skall, för att äga laga kraft, vara skriftligen affattadt. 
Det registreras hos indnstridomstolens (conseil des prnd'hommes) sekretariat och kansliet 
vid fredsdomstolen i den ort, där den ingåtts. liksom å hvarje ort, där det äger till
lämplighet. 

Hvarje intresserad part äger att utan afgift taga del af handlingen. 
Registreringen äger rum genom försorg af den part det gitter, men kostnaderna 

bestridas af båda parterna. 
Närmare föreskrifter rörande aflöning för notarier, sätt för aftalens delgifning och 

sätt för arfvoden3 betackande meddelas i särskild förordning. 
Art. 4. Kollektivaftal må slutas för obestämd tid. I dylikt fall skall aftalet 

upphöra att gälla en månad efter det tillsägelse härom skett från representant för i af
talet deltagande sammanslutning. Bestämmelse, afseende att förkorta denna tidsfrist, 
vare ogiltig. 
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Är kollektivaftal slutet för bestämd tid, må denna ej öfverstiga 5 år. 
Där ej annorlunda öfverenskommits, fortsätter aftal med bestämd giltighetstid att 

efter utlöpningstiden gälla som aftal på obestämd tid. 
Art. 5. Är kollektivaftalet ingånget på obestämd tid, äge af aftalet bundna från-

träda detsamma efter en månad fornt gjord tillsägelse å det sekretariat eller kansli, 
där registrering, hvarom i Art. 3 sägs, ägt rum, äfvensom efter utträde ur förening, 
som deltagit i aftalet. Är aftal genom tyst öfverenskommelse förlängdt för bestämd 
tid, äge af aftalet bundna på enahanda villkor frånträda detsamma inom 8 dagar efter 
prolongationen. 

Öfverenskommelse, hvarigenom arbetsgifvare eller arbetare afsäga sig rä t t att på 
sätt i Art. 1. mom. 2, sägs Yägra biträda kollektivaftal eller annan kollektiv uppgörelse 
eller hvarigenom de afstå från rä t t att efter 5 år frånträda gällande aftal, vare ogiltig. 

Art. 6. Ingås arbetsaftal mellan arbetsgifvare och arbetare, för hvilka enligt 
föregående artikel kollektivaftal skall lända till efterrättelse, skola, ändå at t annor
lunda öfverenskommits, kollektivaftalets bestämmelser blifva gällande med afseende å 
ur arbetsaftalet härflytande förhållanden. 

Art. 7. 1 fråga om arbetsaftal, som slutes mellan arbetsgifvare och arbetare, af 
hvilka endast den ena är bunden af kollektivaftal, skall, där ej annorlnnda öfverens
kommits, kollektivaftalet äga tillämpning å ur arbetsaftalet härflytande förhållanden. 
Har någon, som är bnnden af kollektivaftal, hvilket skall äga tillämpning äfven med 
afseende å dem, som icke äro bundna af aftalet (Art. 2), det oaktadt med dessa träffat 
aftal å villkor, som strida mot kollektivaftalets bestämmelser, vare han förfallen ti l l 
ansvar såsom för underlåtenhet a t t fullgöra åtagna förpliktelser. 

Art. 8. Arbetsgifvare- eller arhetarefackföreningar, som äro bundna af ett kollek
tivaftal, må icke företaga åtgärd, som kan vara ägnad at t hindra aftalets uppfyllande. 

Föreningar äro ansvariga för aftalets uppfyllande endast i den mån aftalet be
stämmer. 

Art. 9. Mot af kollektivaftal bundna föreningar eller enskilda personer, som 
bryta mot aftalets bestämmelser, knnna framställas anspråk på skadestånd: 

antingen af föreningar eller enskilda såsom medlemmar af den gemenskap (collec-
tivité), med hvilken öfverenskommelse träffats, eller af föreningar eller enskilda såsom 
medlemmar af samma gemenskap. 

Art. 10. Förening, som slutit kollektivaftal, äger föra talan på grund af aftalet 
för enhvar af sina medlemmar äfven utan särskild fullmakt, för såvidt medlemmen under
rä t ta ts därom och ioke vägrat s i t t samtycke. Medlem äger städse själf utföra sin talan 
i af föreningen väckt mål. 

Föreningen äge ock föra talan i mål, som enhvar af dess medlemmar väckt om 
ersättning för skada genom kränkning af kollektivaftal, på grnnd af det samfälda in
tresse, som de öfriga äga af tvistens lösning. 

Art. 11. Bestämmelser i kollektivaftal, hvarigenom af aftalet bundna helt eller 
delvis hänvisa tvister på grund af aftalets t i l lämpning ti l l afgörande af skiljemän, ut
sedda på förhand eller enligt vissa regler, skola äga laga kraft. 
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Riksvakanslistan för Sveriges offentliga 
arbetsförmedling. 

För at t den offentliga arbetsförmedlingen i riket skall vara i 
stånd at t på ett tillfredställande sätt fylla sin särdeles viktiga upp
gift a t t utjämna och reglera tillgången på arbetskraft inom landets 
olika delar, framstår såsom ett oeftergifligt villkor att mellan de olika 
anstalterna finnes ett snabbt och tillförlitligt rapportsystem, så att 
hvarje särskild anstalt ständigt känner till , hvad som är tillgäng
ligt i lediga platser och i arbetssökande vid alla öfriga anstalter. 
Så länge offentliga arbetsförmedlingsanstalter funnos inrättade en
dast på ett fåtal från hvarandra ofta aflägsna orter, och den offent
liga arbetsförmedlingen sålunda ännu icke kunde påräknas äga nå
gon större dylik reglerande betydelse för arbetsmarknaden, ansåg 
man icke nödigt, att härutinnan vidtaga några särskilda åtgärder. 

Vid den arbetsförmedlingskonferens, som afhölls inom kungl. kom
merskollegium under augusti 1907, fann man emellertid med hän
syn till den omfattning, som den offentliga arbetsförmedlingen da 
ägde, tiden vara inne för införande af et t intimare rapportsystem 
de olika anstalterna emellan. Bland annat beslöt konferensen så
lunda beträffande de former, under hvilka samarbetet mellan olika 
anstalter borde anordnas, a t t för sin del förorda: 

a t t af hvarje kontor minst en gång i veckan upprättas en för
teckning öfver de vid kontoret disponibla platser och arbetssökande, 
för hvilka lämplig arbetskraft, resp. lämpliga platser ej finnas an
mälda; 

a t t denna förteckning (lokal vakanslista) anslås i orten och dess 
närmaste omgifning, där så lämpligt synes; 

a t t exemplar af den lokala vakanslistan hvarje fredag från fri
stående anstalter insändas till andra dylika anstalter äfvensom till 
förefintliga hufvudkontor; 

a t t likaledes exemplar af denna förteckning hvarje fredag från 
lokalanstalter insändas till resp. hufvudkontor; 

att hufvudkontor, med ledning af sitt distrikts lokala vakans
listor upprät tar en sammanfattande förteckning å de lediga platser, 
som icke synas kunna med arbetskraft å anmälningsorten omedel
bart tillsättas (interlokal vakanslista); 
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a t t exemplar af denna interlokala vakanslista senast söndag 
f. m. utsändas dels t i l l distriktets samtliga lokalkontor, ombud eller 
i öfrigt de platser, där det pröfvas lämpligt anslå desamma, och 
dels till andra hufvudkontor eller fristående anstalter; 

samt a t t exemplar af samtliga lokala och interlokala vakans
listor insändas till kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 

Det rapportsystem, som i öfverensstämmelse med detta beslut 
infördes vid den offentliga arbetsförmedlingen och som alltjämt hit
ti l ls tillämpats, har emellertid med dennas starkt växande omfatt
ning icke längre visat sig ändamålsenligt. Dess väsentliga fel torde 
vara dess brist på öfverskådlighet. Hvarje fristående anstalt eller 
hufvudkontor mottager ju en vakanslista (lokal resp. interlokal) från 
alla öfriga dylika kontor. Vid förekommande fall har man således nu
mera vid en anstalt att genomse ett 25-tal dylika listor, något som 
naturl igtvis vållar åtskilligt besvär, särskildt som yrkesbeteckningarna 
och uppställningen af listorna icke genomgående äro desamma. E n 
annan olägenhet ligger jämväl däri, a t t det torde medföra icke så 
litet arbete och kostnad för det kontor, som uppgör vederbörande 
lista, dels a t t mångfaldiga denna i tillräckligt antal exemplar dels 
ock at t expediera och försända densamma till samtliga öfriga an
stalter. 

Vid den arbetsförmedlingskonferens, som afhölls sistlidne decem
ber, var frågan ånyo före till behandling. Med anknytning till det 
ditti l ls tillämpade systemet samt jämväl med hänsyn till distrikts
sammanslutningar — som endast afse a t t åstadkomma en samman
dragslista för intill hvarandra liggande anstalter och som då redan 
kommit t i l l praktiskt utförande beträffande arbetsförmedlingsanstal
terna i Malmöhus, Kristianstads och Blekinge län — fattade denna 
konferens ett beslut af följande innehåll: 

»I fråga om utbyte af vakanslistor de olika kontoren emellan 
ansåg konferensen, a t t dylika listor borde utväxlas minst en gång i 
veckan såväl mellan vederbörande distriktskontor resp. hufvudkontor 
och till dem anslutna kontor som jämväl mellan olika distrikts-
resp. hufvudkontor. Det ta ansåg konferensen böra tillgå på följande 
sätt. Ti l l distriktskontor anslutna kontor resp. afdelningskontor 
borde sålunda afsluta och afskicka sina vakanslistor (lokala) t i l l 
vederbörande distrikts- resp. hufvudkontor på torsdag eller senast 
fredag i hvarje vecka. Distrikts- resp. hufvudkontoret uppgör med 
ledning af på det ta sätt inkomna lokala listor en sammandrags
lista (interlokal vakanslista), omfattande såväl kontoret själft som 
til l detsamma anslutna kontor, hvilken lista sedermera omedelbart 
öfversändes dels t i l l alla t i l l det egna systemet anslutna kontor, 
dels t i l l öfriga distrikts- och hufvudkontor äfvensom till alla fri-
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stående anstalter, dels ock slutligen till kungl. kommerskollegium 
(för uppgörande af en riksöfversikt, när en sådan kan komma till 
stånd). Sedan dylika interlokala listor sålunda inkommit t i l l ett 
distrikts- eller hufvudkontor, är detta i tillfälle a t t vid behof med
dela uppgifter ur desamma til l öfriga kontor inom samma system. 

Hvad de fullt fristående anstalterna beträffade, syntes det vara 
tillräckligt, a t t dessa öfversände sina lokala vakanslistor, förutom 
til l kommerskollegium, endast till i närheten liggande anstalter 
(fristående anstalter samt distrikts- och hufvudkontor).> 

Den direkta vinsten af detta beslut synes vara dels at t för 
hvarje distrikt försändes endast en lista till öfriga anstalter dels 
ock at t ett resultatlöst utbyte af listor mellan vissa mera aflägset 
från hvarandra liggande anstalter undvikes. 

Vid samma konferens fattades emellertid ett för samarbetet inom 
den offentliga arbetsförmedlingen långt mera betydelsefullt beslut. 
Konferensen uttalade nämligen, med hänsyn till den utveckling den 
offentliga arbetsförmedlingen då vunnit, såsom ett önskemål, at t en 
riksvakanslista måtte börja utgifvas. Med anledning häraf samt 
jämväl med hänsyn ti l l den väsentliga ti l lväxt i omfattning, som 
den offentliga arbetsförmedlingen sedan dess erhållit — den omfattar 
i nuvarande stund ej mindre än sammanlagdt 65 kontor i olika delar 
af landet — har inom kungl. kommerskollegium uppgjorts förslag 
ti l l en dylik riksvakanslista. Förslaget har sedermera remitterats 
till en del arbetsförmedlingsföreståndare för afgifvande af utlåtande, 
och har detsamma af dessa i hufvudsak tillstyrkts. 

Listan upptager i tabellform vid anstalterna anmälda lediga 
platser, fördelade på olika yrkesgrenar, hvarvid dock de olika an
stalterna äro sammanförda länsvis, äfvensom anmälda arbetssökande, 
jämväl sammanförda länsvis. Dessutom finnes å listan uppräknade 
samtliga arbetsförmedlingskontor. 

Listan, som är afsedd at t utgifvas en gång i veckan, kommer 
a t t sammanställas å kungl. kommerskollegium med ledning af de 
från de olika anstalterna inkomna uppgifter och torde de särskilda 
anstalternas arbete beträffande insamlandet af dessa uppgifter kom
ma att gestalta sig på följande sätt. Till distriktskontor anslutna 
kontor resp. afdelningskontor afsluta och afskicka sina vakanslistor 
(lokala) till vederbörande distrikts- resp. hufvudkontor. Distrikts-
resp. hufvudkontoret uppgör med ledning af på detta sätt inkomna 
lokala listor en sammandragslista (interlokal vakanslista) om
fattande såväl kontoret själft som til l detsamma anslutna kontor, 
hvilken lista därefter omedelbart öfversändes till kungl. kommers
kollegium. De fristående anstalterna insända sina lokala vakanslistor 
direkt till kollegium. Enär såsom af det sagda framgår en riksvakans
lista endast afser a t t gagna den interlokala förmedlingen, ligger det 
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synnerligen stor vikt däruppå, a t t vid uppgörandet af vederbörande 
listor, såväl vid de enskilda kontoren som äfven vid hnfvudkontor och 
distriktskontor, endast sådana anmälda platser eller arbetssökande 
medtagas, hvilka icke kunna besättas resp. placeras på den egna orten 
eller inom det egna länet resp. distriktet. Därest detta icke strängt 
iakttages blir ju riksvakanslistan vilseledande och kan härigenom 
onödigtvis åstadkomma afsevärda kostnader och arbete. 

Med ledning af sålunda inkomna uppgifter uppgöres riksvakans
listan af kungl. kommerskollegium och utsändas sedermera exemplar 
häraf omedelbart till samtliga kontor för att anslås i dessas lokaler. 
Angående dess distribuering i öfrigt är ingenting ännu afgjordt, men 
torde det vara lämpligt a t t söka la den anslagen å vissa järnvägs
stationer, arbetarekommunernas hus i städerna m. fl. ställen. Dessutom 
torde den komma at t t i l lställas en del tidningar. Hvad som synes 
vara af synnerlig vikt är, a t t riksvakanslistan utarbetas och distri
bueras fortast möjligt, så att de i densamma upptagna platserna och 
arbetssökandena kunna påräknas vara till disposition ännu när listan 
kommer de olika kontoren tillhanda. 

Riksvakanslistans fördelar gent emot det nuvarande rapportsy
stemet består däri, dels att densamma blir synnerligen öfverskådlig, 
så at t de olika anstalterna med lätthet kunna konstatera, hvar lediga 
platser eller arbetssökande äro a t t finna inom ett visst yrke, dels 
ock a t t det arbete och kostnad kräfvande utbytet af vakanslistor de 
olika anstalterna emellan icke längre behöfver verkställas i samma 
omfattning som förut. 

Förutom den betydelse en riksvakanslista äger för den inter-
loka förmedlingen, torde densamma komma att blifva ti l l ej ringa 
vikt i följande hänseenden, nämligen, dels såsom en indikator på 
arbetsmarknadens läge såväl inom landet i dess helhet som äfven 
beträffande olika orter och olika näringsgrenar, dels såsom reklam 
för den offentliga arbetsförmedlingen dels ock slutligen såsom medel 
för åstadkommande af en starkare sammanhållning inom denna. 
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Statsbidrag till Sveriges offentliga arbetsförmedling 
för år 1909. 

I öfverensstämmelse med kommerskollegii därom afgifna förslag 
har Kungl. Maj:t den 13 augusti 1910 anvisat följande understöds
belopp för år 1909 åt offentliga arbetsförmedlingsanstalter. 
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I . Sjukförsäkring. 
Socialförsäkringen 

1) Utgör en öfversättning af en sammanställning af hiifvndbestänimelserna i gällande socialförsäs' 
»Sonderbeilage zum Reichs-Arbcitablatt. n:r 7, Juli 1910. — 2) Samtliga i tabellen fBrekommandf 
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i Europa. 1) 
I. Sjukförsäkring. 

ringslagstiftning i vissa europeiska stater, utarbetad af Eaiserl. Statistisches Amt i Berlin och införd 
belopp äro evalyerade från tyskt mynt. 

60—100060 
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I. Sjukförsäkring (forts.). 
Socialförsäkringen 
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i Europa. 
I. Sjukförsäkring (forts.). 
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Socialförsäkringen 
II. Olycksfallsförsäkring. 
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i Europa. 
II. Olycksfallsförsäkring. 



828 

II. Olycksfallsförsäkring (forts.). 
Socialförsäkringen 
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i Europa. 
II. Olycksfallsförsäkring (forts.). 
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II. Olycksfallsförsäkring (forts.). 
Socialförsäkringen 



831 

i Europa. 
II . Olycksfallsförsäkring (forts.). 
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II. Olycksfallsförsäkring (forts.). 
Socialförsäkringen 
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i Europa. 
II. Olycksfallsförsäkring (forts.). 
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III. Invaliditets- och ålderdomsförsäkring (forts.). 
Socialförsäkringen 
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i Europa. 
III. Invaliditets- och ålderdomsförsakring (forts.). 
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III. Invaliditets- och ålderdomsförsäkring (forts.). 
Socialförsäkringen 
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i Europa. 
III. Invaliditets- och ålderdomsförsäkring (forts.). 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
September månad år 1910. 

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 september månad. 

I nedanstående tablåer hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka följande äro afsedda för resp. 
länsområden: Uppsala läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Upp
sala och 3 lokalkontor, Östergötlands läns arbetsförmedling med, för
utom hufvudkontor i Linköping, afdelningskontor å 12 viktigare 
platser inom landstingsområdet, Jönköpings läns arbetsförmedling 
med hufvudkontor i Jönköping och 5 afdelningskontor, Norra Kalmar 
läns arbetsförmedling med kontor i Västervik, Blekinge läns arbets
förmedling med hufvudkontor i Karlskrona och afdelningskontor i 
Karlshamn, Kristianstads läns arbetsförmedling med hufvudkontor i 
Kristianstad och afdelningskontor å 5 andra orter i länet, Hallands 
läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Halmstad och 3 lokal
kontor, Göteborgs och Bohus läns arbetsförmedling med hufvudkontor 
i Uddevalla och 3 lokalkontor, Örebro läns arbetsförmedling med 
kontor i Örebro, Västmanlands läns arbetsförmedling med kontor i 
Västerås, Kopparbergs läns arbetsförmedling med kontor i Falun, 
Gäfle stads och läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Gäfle och 
ortsombud å 5 orter i länet samt Norrbottens läns arbetsförmedling med 
hufvudkontor i Luleå och afdelningskontor i Boden, Malmberget och 
Kiruna. — Kontoret i Malmö fungerar som distriktsanstalt för samt
liga anstalter i Malmöhus, Kristianstads och Blekinge län. 

Vid de under september månad verksamma anstalterna gjordes 
tillhopa 13,822 a n s ö k n i n g a r om a r b e t e (13,062 under september 1909), 
hvaraf 7,738 af män (7.617 föreg. år) och 6,084 af kvinnor (5,445 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 14,866 l e d i g a p l a t s e r (13,234 föreg. 
år), nämligen 6,708 för män (6,429 föreg. år) och 8,158 för kvinnor 
(6,085 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 8,255 
(6,190 föreg. år), af hvilka 4,554 besattes med män (3,411 föreg. år) 
och 3,701 med kvinnor (2,779 föreg. år). 

Anmärkningsvärdt är det relativt stora antalet anmälda lediga 
platser under ifrågavarande månad, i det a t t endast 93 ansökningar 
om arbete kommo på 100 lediga platser. Förhållandet torde i första 
hand bero på den under höstmånaderna vanliga stegringen i efter
frågan på arbetskraft t i l l jordbruket. Afven inom öfriga näringsgrenar 
var emellertid arbetstillgången särdeles god (jfr vidare tabellen å 
sid. 841). 
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Öfversikt af verksamheten under september månad år 1910. 

På 100 lediga platser kommo: 

61—100060. 
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Tillsatta platser under januari—september 1910. 

Bland de särskilda anstalterna uppvisa gifvetvis de i storstäderna 
belägna samt de större länsförmedlingarna 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 här meddelade tabeller. 

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 
(1,887) samt grofarbetet (906); därefter följde byggnadsverksamheten 
(561), landtransporten (447), metall- och maskinindustrien (168). Fler
talet t i l lsat ta platser för k v i n n o r förekommo inom det husliga arbetet 
(3,073), jordbruket (244) samt hotell-, kafé- och restaurantrörelsen (190). 

Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlingens 
verksamhet berör näringslifvets olika hufvudgrupper, hänvisas i öfrigt 
till tablån å nästföljande sida (jfr därjämte efterföljande tabeller). 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
september 1,546 platser, hvaraf 1,256 manliga och 290 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro 1,177, 944 och 233 (se tab. sid. 842). 
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Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

P å 100 lediga platser kommo:1) 

Med afseende å dessa uppgifter är a t t märka, at t v id s a m t l i g a 
l ä n s a n s t a l t e r — Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Norra Kalmar, 
Blekinge, Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Örebro, Väst
manlands, Kopparbergs, Gäfle stads och läns samt Norrbottens läns — 
r e d o v i s a s a l l a i nom resp . l ä n t i l l s a t t a p l a t s e r såsom före
f i n t l i g a inom o r t e n . 

Här anförda siffror gifva en klar belysning å t den grund
väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket och 
öfriga yrkesgrenar. Medan arbetarne trängas med hvarandra vid 
försöken a t t finna platser inom stadsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet fortfarande god tillgång på anställningar, som af brist 
på arbetssökande ej kunna besättas. Vid jämförelse med siffrorna för 

1) Proportionstal hafra här ej beräknats i de fall, då de absolut» talen äro små. 
Dessa hafva dock medräknats i summan för »samtliga yrkesgrenar», hvaraf förklaras 
vissa skiljaktigheter mellan de nnder denna rubrik uppförda talen samt de detalj-
summor, som finnas angifna. 
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Antalet platser, som under september månad tillsatts utom resp. orter. 

föregående år kan man emellertid nu konstatera en ökad villighet 
bland ej blott de manliga utan äfven de kvinnliga arbetarna a t t 
antaga jordbrukstjänster. 

På 100 lediga platser kommo: 

Ansökningar om arbete. 
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Tillsatta platser. 

Jordbruket m. m. Öfriga näringsgrenar. Tillsammans. 

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. 

Storkholm. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har varit jämförelsevis 
god inom industrien och handtverket. Tillgången på grofarbete har varit otillräcklig, 
inom jordbruket har som vanligt varit god arbetstillgång. — K v i n n l i g a a f d e l 
n i n g e n . Bris t på arbetskraft till husligt arbete. 

Uppsala län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknadens läge jämförelsevis godt 
med normal tillgång å arbetskraft med undantag för jordbruket, där det alltjämt är 
brist på lämplig arbetskraft. — K v i n n l i g a a f d e l n i n g e n . Brist på arbetskraft till 
landet; till staden hafva tillgång och efterfrågan på arbetskraft i det närmaste mot
svarat hvarandra. 

Östergötlands län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har under månaden 
vari t god inom de flesta näringsgrupper, särskildt inom jordbruket, där dock i vissa 
fall brist på lämplig arbetskraft gjort sig gällande. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n 
har tillgången icke motsvarat efterfrågan å dngliga tjänarinnor. 

Korrköping. 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 bättre än under såväl föregående månad som under motsvarande tid 
föregående år. Efterfrågan å schaktnings- och grofarbetare har varit ovanligt stor. Till 
jordbruket har rådt stor efterfrågan å arbetskraft. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n 
fortfarande brist på tjänarinnor af alla slag. 

Jönköpings län. Arbetsmarknadens läge i det närmaste oförändradt. 
Jiorr» Kalmar län. Ställningen å arbetsmarknaden har jämfördt med föregående 

månad något förbättrats. 
Blekinge län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har under september 

månad vari t ganska god. En stor del arbetare hafva erhållit anställning vid socker
fabriken i Karlshamn. — 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. 

Kristianstads län. Arbetsmarknaden tämligen god. Inom jordbruket har varit rik
lig tillgång på platser för såväl manliga som kvinnliga arbetare. 
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Malmö. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har under den gångna må
naden vari t ovanligt stor. För grofarbetare har varit riklig t i l lgång på platser. Till 
jordbruket har som vanligt varit god arbetstillgång. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n 
är arbetstillgången god. 

Lund. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har för jordbruksarbetare vari t 
mycket god, men mindre god för i staden bosatta arbetare. — A k v i n n l i g a a f d e l 
n i n g e n råder brist på tjänarinnor kunniga i matlagning. 

Landskrona. Ställningen på arbetsmarknaden har under månaden varit ganska 
god. Arbetsbrist råder dock fortfarande i staden inom byggnadsindustrien samt bland 
fabriks- och grofarbetare. Till jordbruket är fortfarande tillgången på dugliga yngre 
drängar och kvinnliga tjänare knapp. 

Hälsingborg. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Ställningen å arbetsmarknaden bättre än 
under någon af årets föregående månader. Efterfrågan på arbetskraft till staden har 
varit ringa, men till landtbruket ganska stor. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har 
tillgången på platser varit något större, men tillgången på arbetskraft mindre än under 
motsvarande t id föregående år. 

Ystad. Arbetstillgången har varit god inom samtliga yrkesgrenar, dock mindre 
för grofarbetare och byggnadsarbetare. På landsbygden har arbetstillgången varit 
mycket god och tillgången på arbetskraft har i stort sedt varit normal. 

Eslöf. Ställningen å arbetsmarknaden har nnder den gångna månaden varit god, 
särskildt för byggnadsarbetare. Inom jordbruket är som vanligt öfverflöd på platser. 

Skurup. Med undantag af bristen på yngre drängar och kvinnliga tjänare till 
jordbruket hafva tillgång och efterfrågan på arbetskraft idet närmaste motsvarat hvarandra. 

Hallands län. Arbetstillgången har vari t tämligen god och ungefär densamma som 
under föregående månad. 

Göteborgs och Bonns lan. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknaden har äfven 
under denna månad varit mycket god beträffande jordbruksarbetare. Däremot har till
gången på yrkes-, industri- och grofarbetare betydligt öfverstigit efterfrågan. — A k v i n n 
l i g a a f d e l n i n g e n har tillgången på arbetskraft vari t mycket mindre än behofvet; 
detta gäller i synnerhet tjänarinnor t i l l landet. 

Göteborg. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Under den gångna månaden har arbets
marknaden vari t jämförelsevis god och vida bättre än nnder motsvarande t id före
gående år. Särskildt mot slutet af månaden rådde stor efterfrågan å arbetskraft. Nå
gon nämnvärd arbetslöshet har därför icke förekommit nnder månaden. — A k v i n n 
l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden varit synnerligen god, särskildt hvad beträffar 
dugligt tjänstefolk såväl t i l l landt- som stadshnshållen. Under senare hälften af månaden 
har det varit stor efterfrågan på tvätt- och rengöringsarbeterskor. 

Karlstad. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknaden har under månaden varit 
god.— 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 dugliga tjänarinnor. 

Örebro l in . Å såväl m a n l i g a som k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har ställningen å 
arbetsmarknaden under den gångna månaden varit god och jämförd med samma månad 
föregående år betydligt bättre. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft till jordbruket 
hafva i det närmaste motsvarat hvarandra: dock har det ibland vari t svårt att erhålla 
lämplig arbetskraft. 

Västmanlands län. Arbetsmarknaden har varit mycket god och bättre än under 
någon af årets föregående månader. 

Kopparbergs län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har varit något sämre 
än under föregående månad. Särskildt för grofarbetare och gifta dagkarlar t i l l jord
bruket har tillgången på arbete icke fnllt motsvarat efterfrågan. — A k v i n n l i g a af
d e l n i n g e n hafva tillgång och efterfrågan på arbetskraft i det närmaste motsvarat 
hvarandra. 

Gäfle stad och län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Tillgången på tillfälliga arbeten 
har vari t god och har den tillgängliga arbetskraften stundom varit otillräcklig, isyn-
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nerhet när det gällt yrkeslärda arbetare. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n råder brist 
på dugliga tjänarinnor af alla slag. 

Snndsvall. Arbetsmarknaden har i likhet med föregående månad varit god med 
undantag för stufveri- och hamnarbetare, bland hvilka arbetsbrist förekommit. 

Norrbottens lin. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Tillgången å arbetskraft har varit 
normal. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har rådt stor efterfrågan på tjänarinnor. 

B) Tillgången på arbete. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Schaktningsarbetare. bergsprängare, typo
grafer, fabriksarbetare, maskinister och 
eldare, kontorister, lagerarbetare, utkö-
rare, kuskar och åkeriarbetare, grofar-
betare. 

Gifta och ogifta landtarbetare, spring
pojkar. — Ensamjungfrur, diskerskor 
och köksor till restaurantrörelsen. 

Uppsala län. 

Rotfruktsupptagare, gifta och ogifta ladu
gårdskarlar, kördrängar, hvilkas hustrur 
äro villiga att mjölka. — Tjännarinnor 
till landet. 

Östergötlands län. 

Befallningsmän, rättare, kuskar, ogifta 
stalldrängar, trädgårdsmästare, kvarn-
arbetare, maskinister, vaktmästare, bok
hållare, magasinspersonal m. fl. 

Ladugårdsskötare, ogifta och gifta, hvilkas 
hustrur äro villiga a t t mjölka, gårds
smeder, bet- och rotfruktsarbetare, fllare, 
maskin- och möbelsnickare. — Mjölk-
jungfrur, hushållerskor, hus- och barn
jungfrur, kokerskor, köksor samt ensam
jungfrur. 

Norrköping. 

Brädgårds- och pappersbruksarbetare, el
dare och maskinister, sjömän, grofarbe-
tare, f. d. militärer. — Butiksbiträden, 
serveringsflickor, rengöringsarbeterskor. 

Ladugårdsskötare och springpojkar. — 
Tjänarinnor såväl till staden som till 
landet. 

Jönköpings län. 

Mindre yrkesskickliga industriarbetare. Ladugårdsskötare, gitta jordbruksdrängar. 
— Tjänarinnor för landtbrukets behof 
samt dagliga tjänarinnor till hemmen, 
särskildt kokerskor och ensamjungfrur. 

Norra Kalmar län. 

Tändsticks- och grofarbetare. Mjölkerskor. 

Blekinge län. 

Yngre tjänsteflickor. Möbelsnickare, gifta drängar t i l l landt-
brnket. — Kokerskor. 
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Kristianstads län. 

Järnarbetare, byggnadsarbetare, grofarbe-
tare. — Butiksbiträden, servitriser och 
passgummor. 

Jordbruksarbetare, alla slag. — Mjölk-
jungfrur samt tjänarinnor såväl till sta
den som til l landet. 

Malmö. 

Betfolk, fllare och bänkarbetare, byggnads
snickare, eldare och maskinister, kon
tors- och lagerbiträden, handels- och 
och grofarbetare. — Kontors- och butiks
biträden, kontorsstäderskor samt tvätt-
och rengöringskvinnor. 

Yngre drängar till landet, järnsvarfvare, 
specialister inom vissa yrken. — Tjäna
rinnor ti l l landet samt kunniga ensam
jungfrur. 

Lund. 

Eldare och fabriksarbetare. Kokerskor, ensamjungfrur och jungfrur t i l l 
landtbruket. 

Landskrona. 

Fabriks- och grofarbetare. Yngre drängar till jordbruket — Mjölk 
jungfrur. 

Hälsingborg. 

Järnarbetare, murare, bagare, fabriks- och 
grofarbetare, springpojkar, kuskar och 
sjöfolk. — Fabriksarbcterskor, yngre 
tjänsteflickor, butiksbiträden, hushåller
skor, tvätt- och rengöringskvinnor, pass
gummor. 

Drängar och ryktare, specialister inom 
skilda yrken, byggnadssnickare och må
lare. — Mjölkjungfrur och tjänsteflickor 
t i l l landet, diskerskor och barnjungfrur. 

Ystad. 

Grofarbetare. Tjänare till landet, såväl manliga som 
kvinnliga. 

Eslöf. 

Daglönare till jordbruket, yngre drängar. 
— Mjölkjungfrur. 

Skurup. 

Yngre drängar. — Kvinnliga tjänare till 
jordbruket. 

Hallands län. 

Byggnadssnickare, grofarbetare och spring
pojkar. — Passflickor och kontorsstä
derskor. 

Manliga jordbruksarbetare. — Dugliga tjä
narinnor till städerna och landsbygden. 

Uddevalla. 

Inom nästan alla yrken och fack utom till 
jordbruket. 

Statkarlar, gifta och ogifta ladugårdskar
lar. — Tjänarinnor till stad och lands
bygd. 
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Göteborg. 

Sågverksarbetare, murare, bokhållare, han-
delsarbetare, sjömän, eldare och grof-
arbetare. — Butiksbiträden, serverings
flickor och restaurantpersonal. 

Gifta och ogifta jordbruksarbetare, elek
triska montörer, avarfvare, timmermän. 
— Inom alla yrken utom till handel och 
samfärdsel, särskildt tjänstflickor till 
såväl stad som landsbygd. 

Karlstad. 

Ogifta ladagårdskarlar. — Tjänarinnor 
såväl till staden som till landet. 

Örebro län. 

Inom alla yrken och fack. Gifta ladugårdskarlar. — Tjänarinnor till 
landet. 

Västmanlands län. 

Yngre arbetare inom metall- och maskin
industrien. 

Landtarbetare, särskildt sådana, hvilkas 
hustrur vilja åtaga sig mjölkning. — 
Tjänarinnor till såväl stad som lands
bygd. 

Kopparbergs län. 

Grofarbetarc, gifta dagkarlar till jordbruket. 
— Yngre tjänarinnor. 

Dugliga kokerskor. 

Gäfle. 

Eldare, fabriks- och grofarbetarc Byggnadssnickare och timmermän. 

Sundsvall. 

Dugliga tjänarinnor. 

Norrbottens län. 

Kunniga kokerskor, köksor, ensamjungfrur, 
bagerskor och hotellpersonal. 
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Sveriges offentliga arbets-

Antalet tillsatta platser 
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förmedling september 1910. 

inom olika yrkesgrupper. 
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Sve r iges offentl iga arbets -

Antalet tillsatta platser inom 
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förmedl ing september 1910. 

vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling september 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling september 1910. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
September månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 

62 -100060 
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Sveriges offentliga 
September månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
September månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
September månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
September månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 



864 

Lifsmedelspriser å olika orter i 
Medelpris pr månad 

Obs.! De med kursiv stil tryckta siffrorna (sept. 1908—dec. 1909) angifva medel-



865 

riket sept. 1908—aug. 1910. 
för samtliga orter. 

pris för 28 orter, de med vanlig stil tryckta (jan.—aug. 1910) för 39 orter. 



866 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 



under augusti månad år 1910. 867 



868 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 



under augusti månad år 1910. (Forts.) 869 



870 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 



under augusti månad år 1910. (Forts.) 871 

63—100060. 



872 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 



under augusti månad år 1910. (Forts.) 873 



874 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under aug. månad år 1910. 



875 
Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under augusti 1910. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 



876 

Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—augusti 1909 och jan. —augusti 1910. 
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Arbetsmarknaden inom olika näringsgrenar i Sverige 
under tredje kvartalet 1910. 

Den efterföljande redogörelsen för arbetsmarknadens läge grun
dar sig, liksom de förut lämnade öfversikterna, till hufvudsaklig 
del på uppgifter, som å särskilda frågeformulär inhämtats dels från 
enskilda arbetsgifvare samt dels från fackföreningar. De härför 
numera använda formulären, hvilka äro tryckta i brefkortsformat, 
äro af följande lydelse:1) 

Uppgifter angående ställningen å arbetsmarknaden nnder kvartalet 

19 , afgifna den 19 af. 

Uppgifterna afse förhållandena inom 
(Yrkesgren.) 

1. Antalet anställda arbetare vid utgången af kvartalet: Män , kvinnor Summa 

2. Tillgången å arbete: __ 
(Mycket god, god, medelgod, mindre god, dålig.) 

3. Arbetstillgången i jämförelse med närmast föregående kvartal: 
(Bättre, lika, sämre.) 

4. Arbetstillgången i jämförelse med motsvarande tid föregående år: 
(Bättre, lika, sämre.) 

5. Tillgången på arbetskraft: _ 
(Brist, normal tillgång, öfverflöd.) 

6. Bar öfvertidsarbete förekommit i större utsträckning under kvartalet? 

7. Har inskränkning i driften ägt rum 
a) genom reducering af arbetsstyrkan! 

b) > > > arbetstiden? 

8. Anmärkningar och tillägg {konjunkturorsaker o. d.): 

Frågeformulären infordras till största delen af Kungl. Kommers-
kollegii ombud i orterna, hvilka med ledning af de till dem sålunda 
inkomna uppgifter samt sin personliga kännedom om förhållandena 
utarbetat de i det följande meddelade särskilda öfversikterna för 
olika yrken och orter. Direkt af Kollegium insamlas emellertid dylika 
uppgifter från arbetsgifvare och fackföreningar i Stockholm samt 
den närmaste trakten däromkring äfvensom från vissa större arbets
gifvare i landsorten till ett antal af c:a 250. 

1) Här återgifves endast det formulär, som är afsedt för arbetsgifvare. Det för 
fackföreningarna afsedda är af samma lydelse med det undantag, att i frågan 1 ut
trycket »anställda arbetare» är utbyt t mot »medlemmar i föreningen». 

64—100060. 
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Arbetsmarknadens läge under tredje 



879 

k v a r t a l e t 1910 (enligt uppgifter från arbetsgifvare). 
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För nu ifrågavarande kvartal hafva besvarade formulär åter
kommit sammanlagdt från 926 arbetsgifvare med 138,019 arbetare 
samt från 176 fackföreningar med 18,387 medlemmar. 

Med ledning af tabellen å sid. 878—879, som utgör en samman
fattning af de från arbetsgifvare erbållna uppgifterna, äfvensom af 
fackföreningarnas uppgifter samt ombudens rapporter för särskilda 
orter har utarbetats följande a l l m ä n n a ö f v e r s i k t öfver a r b e t s 
m a r k n a d e n s l ä g e i n o m v i s s a s t ö r r e n ä r i n g s g r u p p e r under 
tredje kvartalet 1910. 

Inom jordbruket var arbetstillgången såsom vanligt under detta 
kvartal mycket god med i hufvudsak normal tillgång på arbetskraft 
med undantag dock för ladugårdskarlar och mjölkerskor, beträffande 
hvilka brist flerstädes förelegat. Skånska landtmännens arbetsgivare
förening med sammanlagdt 15,010 arbetare rapporterar mycket god 
arbetsti l lgång med normal tillgång på arbetskraft . J) 

Inom grufdriften var arbetsti l lgången fortfarande god och sedan 
föregående kvartal i någon mån förbättrad med i hufvudsak normal 
tillgång på arbetskraft. Detta omdöme gäller särskildt de lapp
ländska exportjärnmalmsfälten. Vid de skånska stenkolsgrufvorna 
synes arbetstillgången hafva varit mycket god delvis med brist på 
arbetskraft. Af arbetsgifvarne rapportera 11 med 7,985 arbetare 
(91 «») mer än medelgod. 4 med 609 arbetare (7 %) medelgod samt 2 
med 189 arbetare (2 %) mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom närings- och njutningsämnesindustrien kunde arbetstill
gången fortfarande betecknas såsom i det närmaste god. I jäm
förelse med närmast föregående kvartal synes till och med någon 
förbättring hafva inträdt inom tobaksindustrien samt slakteri- och 
charkuteriyrket. Af arbetsgifvarne rapportera 88 med 4.525 arbetare 
(57 %) mer än medelgod, 58 med 2,204 arbetare (27 %) medelgod samt 
21 med 1,272 arbetare (16 %) mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom textilindustrien var arbetstillgången åtminstone hvad ylle
industrien beträffar fortfarande god. Inom bomullsindustrien åter 
har bristen på råvara flerstädes vållat svårigheter, så at t i vissa fall 
driften inställts för kortare tidsperioder. Alla tecken tyda äfven på 
a t t den väntade skörden blir knapp. I hufvudsak var tillgången på 
arbetskraft normal, dock har i någon mån brist på kvinnlig arbets
kraft förelegat. Af arbetsgifvarne rapportera 33 med 8,550 arbetare 
(55 %) mer än medelgod, 15 med 4,223 arbetare (27 %) medelgod 
samt 5 med 2,683 arbetare (18 %) mindre än medelgod arbetstill
gång. 

1) Enär denna rapport är afgifven af en arbetsgivareförening, har det icke ansetts 
lämpligt att npptaga densamma i tabellen å föregående sidor, i hvilken endast inga 
uppgifter från enskilda arbetsgifvare. 
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Inom beklädnadsindustrien var arbetstillgången i det hela i 
det närmaste god med någon försämring sedan närmast föregående 
kvartal inom skrädderi- och sömnadsyrkena. Af arbetsgifvarne rap
portera 56 med 5,458 arbetare (67 °£) mer än medelgod, 26 med 2,571 
arbetare (32 %) medelgod samt 8 med 82 arbetare (1 %) medelgod 
arbetstillgång. 

Inom trävaruindustrien hafva de bättre konjunkturer, som inträdde 
under närmast föregående kvartal, äfven under detta kvartal fort
farit. Arbetstillgången kunde således beträffande såväl den gröfre 
som den finare förädlingen alltjämt anses såsom god. Af arbets
gifvarne rapportera 82 med 13,292 arbetare (75 %) mer än medelgod, 
30 med 4,451 arbetare (25 %) medelgod samt 4 med 60 arbetare 
mindre än medelgod arbetstillgång. 

Vid pappersbruken var arbetstillgången god, särskildt till följd 
af gynnsamma exportkonjunkturer. Vid trämassefabrikerna däremot 
synes förhållandena hafva vari t i någon mån sämre och arbetstillgången 
mera ojämn. Inalles rapportera 30 arbetsgifvare med 5,431 arbetare 
(67 %) mer än medelgod, 10 arbetsgifvare med 2,314 arbetare (29 %) 
medelgod samt 7 arbetsgifvare med 315 arbetare (4 %) mindre än 
medelgod arbetstillgång. 

Inom malmförädlingen rådde fortfarande god arbetstillgång inom 
såväl järn- som kopparförädlingen. Af arbetsgifvarne rapportera 15 
med 8,724 arbetare (67 %) mer än medelgod, 9 med 3,669 arbetare 
(28 %) medelgod samt 1 med 666 arbetare (5 %) mindre än medelgod 
arbetstillgång. 

Inom metallindustrien var arbetstillgången knappt medelgod och 
något försämrad; inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrierna där
emot rådde i hufvudsak oförändrad och medelgod arbetstillgång. 
Vid de enskilda skeppsvarfven hnr dock läget ånyo blifvit något 
tryckt. Af arbetsgifvarne rapportera inom metallindustrien 49 med 
5,666 arbetare (63 %) mer än medelgod, 26 med 2,540 arbetare (28 %) 
medelgod och 8 med 770 arbetare (9 %) mindre än medelgod arbets
tillgång samt inom maskin- oeh skeppsbyggnadsindustrierna 52 med 
10,507 arbetare (59 %) mer än medelgod, 16 med 3,230 arbetare (18 % 
medelgod och 15 med 4,155 arbetare (23 %) mindre än medelgod 
arbetstillgång. 

Inom jord- oeh stenindustrierna synas de goda konjunkturer 
som under närmast föregående kvartal rådde vid stenhuggerierna, 
jämväl under ifrågavarande kvartal i hufvudsak fortfarit, så att ar
betstillgången fortfarande kunde anses såsom god, möjligen äfven 
nu något bättre vid Blekinge-stenhuggerierna än vid stenhuggerierna 
på västkusten. Delvis rapporteras brist på arbetskraft från de förra. 
Stora beställningar från Tyskland på gat- och kantsten funnos inne. 
Inom ifrågavarande näringsgrupp i öfrigt var arbetstillgången me-
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delgod. Inalles rapportera 38 arbetsgifvare med 8,676 arbetare (71 %) 
mer än medelgod, 16 arbetsgifvare med 2,742 arbetare (22 %) medel
god samt 15 arbetsgifvare med 820 arbetare (7 %) mindre än medel
god arbetstillgång. 

Som vanligt mot höstens annalkande inträdde äfven nu en for-
cering i byggnadsverksamheten och kunde därför arbetstillgången 
under kvartalet anses såsom fullt medelgod såväl inom de egentliga 
byggnadsfacken som inom grofarbetet. Farhågor hafva emellertid 
uttalats för att arbetslöshet kommer a t t t idigt inträda. Af arbets-
gifvarne rapportera 31 med 3,608 arbetare (80 %) mer än medelgod, 
24 med 706 arbetare (16 %) medelgod samt 12 arbetsgifvare mot 169 
arbetare (4 %) mindre än medelgod arbetstillgång. 

För bedömande af arbetsmarknadens läge inom landets näringslif 
i dess helhet under tredje kvartalet innevarande år samt i jämförelse 
med de närmast föregående kvartalen må anföras följande summariska 
resultat: 

Arbetsgifvarnes uppgifter. 
Arbetare (i %), 

anställda hos arbetsgifvare, hvilka 
angifvit arbetstillgången, såsom: 

Fackföreningarnas uppgifter. 

I sammanhang härmed kan jämväl anföras, a t t arbetstillgången 
under ifrågavarande kvar ta l ansågs: 

i jämförelse med närmast föregående kvartal såsom bättre af 174 
arbetsgifvare med 26,416 arbetare (19 %), såsom oförändrad af 646 
arbetsgifvare med 94,354 arbetare (68 %) samt såsom sämre af 106 
arbetsgifvare med 17,249 arbetare (13 %), samt 

i jämförelse med samma kvartal föregående år såsom bättre af 
384 arbetsgifvare med 62,459 arbetare (45 %), såsom oförändrad af 
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441 arbetsgifvare med 57,306 arbetare (42 %) samt såsom sämre af 
101 arbetsgifvare med 18,254 arbetare (13 %). 

Enär arbetsmarknadens läge gifvetvis måste i hög grad inverka 
på den offentliga arbetsförmedlingens verksamhet och läget i viss 
mån återspeglas i denna verksamhet, meddelas här nedan ur de månat
liga redogörelserna för Sveriges offentliga arbetsförmedling till ytter
ligare jämförelse följande resultat angående tillgång och efterfrå an 
på arbetskraft. 

På 100 lediga platser kommo följande antal ansökningar om 
arbete: 

3:dje kvartalet 1910: 

2:dra kvartalet 1910: 

3:dje kvartalet 1909: 

Med ledning af det ofvan sagda torde man kunna beteckna ar-
betstillgången i dess helhet inom landet under ifrågavarande kvar
tal såsom god och i hufvudsak oförändrad sedan närmast föregående 
kvartal. Någon mera afsevärd förändring är endast att finna inom 
byggnadsindustrien, där verksamheten varit lifligare än sedan lång 
tid tillbaka. I förhållande till motsvarande tid 1909 voro kon
junkturerna väsentligen förbättrade. 
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Jordbruket. 

Uppsala. God tillgång på arbete för såväl manliga som kvinnliga arbetare. 
L inköping . Arbetstillgången synnerligen god. Särskildt stor efterfrågan på 

ladugårdsskötare. Tillgången å öfriga gifta tjänare har i det närmaste motsvarat efter
frågan; däremot brist å kvinnliga tjänare. 

Norrköping. God arbetstillgång: brist på ladugårdsarbetare samt på kvinnliga 
arbetare; nnder kvartalets första hälft god tillgång på tillfällig arbetskraft. 

Växjö. God arbetstillgång liksom under såväl närmast föregående kvartal som 
motsvarande tid 1909. Normal tillgång på arbetskraft. 

K r i s t i a n s t a d Arbetstillgången som vanligt nnder tredje kvartalet mycket god, 
frånsedt den svåra regnperioden under augusti månad, då allt jordbruksarbete nästan 
afstannade. God tillgång på arbetskraft med undantag för yngre drängar och mjölk-
jungfrur. 

Malmö. Mycket god arbetstillgång. Öfverflöd på arbetskraft har förefnnnits 
utom på yngre drängar och mjölkjungfrur. 

Lund. Arbetstillgången mycket god; god tillgång på tillfälliga skörde- och 
tröskningsarbetare. 

Häls ingborg . Arbetstillgången god och bättre än under närmast föregående 
kvartal; normal tillgång på arbetskraft med undantag för mjölkjungfrur. 

Ystad. Arbetstillgången mycket god; tillgången på arbetskraft i stort sedt 
normal. 

Göteborg. God arbetstillgång för såväl gifta som ogifta arbetare. 
Inom mejerirörelsen god arbetstillgång och bättre än under såväl föregående kvar

tal som motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
Tidaholm. Medelgod arbetstillgång och god tillgång på arbetskraft utom i fråga 

om mjölkerskor och ladugårdsskötare. 
Kar l s tad . Arbetstillgången god. Brist på kvinnlig arbetskraft. 
Östersund. Arbetstillgången god; tillgången på arbetskraft normal. 
Umeå. God tillgång på arbete; delvis brist på arbetare under skördetiden. 

Skogsbruket. 

Söderhamn. Inom flottningsarbetet har arbetstillgången varit god nnder senare 
delen af kvartalet; mot kvartalets slut har dock vattenbrist försvårat arbetet. 

Sundsva l l . Flottningsarbetet har hindrats och understundom måst inställas på 
grund af det ovanligt låga vattenståndet i flottlederna. 

Nyland. Inom flottningsarbetet god arbetstillgång. 

Grufdriften. 

Kopparberg. Arbetstillgången medelgod, bättre än under samma tid i fjol; öfver
flöd på arbetskraft. 

Falun. Tillgången på arbete medelgod; öfverflöd på arbetskraft. 

Annan brytnings- och upptagningsindustri. 

Växjö. Inom torflndustrien mycket god arbetstillgång med förbättring i jäm
förelse med såväl andra kvartalet 1910 som tredje kvartalet 1909; normal tillgång på 
arbetskraft. 
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Visby. Inom kalkstensindustrien god arbetstillgång liksom nnder närmast före
gående kvartal, men bättre än nnder motsvarande tid 1909. Normal tillgång på arbets
kraft. 

Närings- och njutningsämnesindustrien. 

Kvarnindustrien. 

Stockholm. God arbetstillgång med förbättring i jämförelse såväl med före
gående kvartal som motsvarande tid nnder förlidet år. 

Uppsala. Mycket god arbetstillgång, bättre än nnder föregående år; öfverflöd 
på arbetskraft. 

Esk i l s tuna . Arbetstillgången god liksom nnder föregående kvartal. Tillgången 
på arbetskraft normal. 

Norrkö-ping. God arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Kalmar. Tillgång på arbete och arbetskraft oförändrade sedan föregående kvartal. 
Visby. Bristande arbetstillgång, sämre än nnder närmast föregående kvartal, 

men densamma som under motsvarande tid 1909. Normal tillgång på arbetskraft. Re
ducering af arbetsstyrka ocb arbetstid. 

Malmö. Arbetstillgången god och bättre än under motsvarande kvartal föregående 
år. Öfvertidsarbete har förekommit nnder sista månaden af kvartalet. 

Häls ingborg. Arbetstillgången närmast god med förbättring sedan föregående 
kvartal; tillgången på arbetskraft normal. 

Ystad. Arbetstillgången god. Normal tillgång på arbetskraft. 
Halmstad. Arbetstillgången liksom under föregående kvartal fullt medelgod. 

Normal tillgång på arbetskraft. 
Göteborg. Inom ris- och hafregrynstillverkningen god arbetstillgång liksom 

under såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909; god tillgång på arbetskraft. 
Tidaholm. Tillgången på arbete god och på arbetskraft normal. 
Gäfle. God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 

Bageriyrket. 

Stockholm. God arbetstillgång, i hufvudsak densamma som under föregående 
kvartal; normal tillgång på arbetskraft. 

Inom karamell- och chokladtillverkningen god arbetstillgång. 
Uppsala. God arbetstillgång, bättre än under föregående kvartal och motsvarande 

tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. Öfvertidsarbete har förekommit. 
Esk i l s tnna . Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal. Till

gången på arbetskraft normal. 
Linköping. Medelgod arbetstillgång, öfverflöd på arbetskraft. 
Norrköping. God arbetstillgång. 
Inom konfekt- och karamellfabrikationen medelgod arbetstillgång. 
Motala. Dålig arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Jönköping. Medelgod arbetstillgång liksom under föregående kvartal och mot

svarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
Växjö. Knappt medelgod arbetstillgång liksom nnder föregående kvartal och 

motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
Kalmar. God arbetstillgång och något bättre än under samma tid föregående år. 

Normal tillgång på arbetskraft. 
Västervik . Arbetstillgången medelgod, bättre än under föregående kvartal, men 

densamma som under motsvarande tid 1909; öfverflöd på arbetskraft. 
Visby. Tillgången på arbete medelgod liksom under föregående kvartal och 

motsvarande tid föregående år. Brist på kvinnlig arbetskraft. Inskränkning i arbets
tiden har förekommit. 
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Inom konditoriyrket har tillgången pä, arbete liksom under föregående kvar ta l 
och motsvarande tid föregående år varit medelgod. Normal tillgång på arbetskraft. 

K a r l s k r o n a . Arbetsförhållandena desamma som under föregående kvartal . 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god, dock mot slutet af kvartalet något sämre, 

beroende på den försenade skörden. 
M a l m ö . Arbetstillgången god. 
Inom konditori- och chokladindustrien jämn arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången god med normal tillgång på arbetskraft. 
Y s t a d . God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången medelgod, något sämre än under föregående kvartal 

och motsvarande t id 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
G ö t e b o r g . God arbetstillgång liksom under föregående kvartal, men bättre än 

under motsvarande tid 1909; god tillgång på arbetskraft. 
Inom choklad- och konfektfabrikationen god arbetstillgång liksom under före

gående kvar ta l ; normal tillgång på arbetskraft. Öfvertidsarbete förekom fast i mindre 
utsträckning. 

V ä n e r s b o r g . God arbetstillgång dock försämring sedan föregående kvartal ; god 
tillgång på arbetskraft. 

T i d a h o l m . Tillgången på arbete god, delvis mycket god, med normal tillgång 
på arbetskraft. 

K a r l s t a d . Arbetstillgången normal. 
K o p p a r b e r g . Medelgod tillgång på arbete liksom under förra kvartalet och 

motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
Gä f l e . God och förbättrad arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Inom karamelltillverkningen god arbetstillgång om ock öfverflöd på arbetskraft. 
S ö d e r h a m n . Arbetstillgången medelgod. Tillgången på arbetskraft normal. 
S u n d s v a l l . Tillgången på arbete god liksom under förra kvartalet och samma 

tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
Inom karamelltillverkningen god arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 
Ö s t e r s u n d . Arbetstillgången god, normal tillgång på arbetskraft. 
Umeå . Medelgod arbetstillgång. Normal tillgång på arbetskraft. 

Sockerindustrien. 

N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång. 
M a l m ö . Arbetstillgången medelgod, bättre än under föregående kvartal . 
Y s t a d . Tillgången på arbete har varit mindre god med försämring sedan före

gående kvar ta l , dock bättre än under motsvarande tid föregående år. Reducering i 
arbetsstyrkan har ägt rum. 

Brännvinsbrännerier och punschbryggerier. 

S t o c k h o l m . Inom spritförädlingsbranschen fortfarande god arbetstillgång. 

Bryggeriindustrien. 

S t o c k h o l m . Inom öl- och svagdrickstillverkningen medelgod arbetstillgång och 
i hufvudsak densamma som under föregående kvartal ; öfverflöd på arbetskraft. 

Inom portertillverkningen medelgod arbetstillgång. 
Inom mineralvattenfabrikationen medelgod arbetstillgång. 
U p p s a l a . Medelgod tillgång på arbete, bättre än nnder förra året; öfverflöd på 

arbetskraft. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången medelgod liksom under föregående kvar ta l ; till

gången på arbetskraft normal. 
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LINköping . Mindre god arbetstillgång. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgång. 
Inom mineralvattenfabrikationen medelgod arbetstillgång med förbättring från 

föregående år. 
Motala. God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Jönköping. Medelgod arbetstillgång, men sämre än nnder motsvarande tid 1909. 

Normal tillgång på arbetskraft. 
Växjö. Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Kalmar . Arbetstillgången i det närmaste medelgod; normal tillgång på arbets

kraft. 
Västervik . Arbetstillgången god liksom nnder föregående kvartal och motsva

rande tid 1909. Tillgången på arbetskraft normal. 
Visby. God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft liksom nnder 

föregående kvartal och motsvarande tid 1909. Inom maltfabrikationen medelgod arbets
tillgång och normal tillgång på arbetskraft. 

Kar lskrona . Medelgod och något förbättrad arbetstillgång. 
Kr i s t i ans tad . Arbetstillgången medelgod liksom nnder föregående kvartal, dock 

bättre än nnder motsvarande tid 1909. 
Malmö. Arbetstillgången god. 
Lund. Inom mineralvattentillverkningen dålig arbetstillgång, sämre än nnder 

föregående kvartal. Öfverflöd på arbetskraft. 
Hälsingborg. Medelgod arbetstillgång liksom nnder närmast föregående kvartal, 

men bättre än under motsvarande tid 1909; öfverflöd på arbetskraft. 
Ystad. Arbetstillgången god med normal tillgång på arbetskraft. 
Göteborg. Inom öl- och svagdrickstillverkningen god arbetstillgång liksom 

under föregående kvartal, men bättre än under motsvarande tid 1909; normal tillgång 
på arbetskraft. 

Inom mineralvattenfabrikationen normal arbetstillgång, sämre än nnder föregående 
kvartal, men densamma som under motsvarande kvartal 1909; normal tillgång på 
arbetskraft. 

Vänersborg. Medelgod arbetstillgång; god tillgång på arbetskraft. 
Tidaholm. Medelgod tillgång på arbete; normal tillgång på arbetskraft. 
Kar l s tad . Arbetstillgången normal vid bryggerier och mineralvattenfabriker. 
Kopparberg. God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgån», dock öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsvall . Tillgången på arbete medelgod liksom under förra kvartalet, men 

sämre än under samma tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
Vid läskedryckstillverkningen har öfvertidsarbete förekommit. 
Östersund. Arbetstillgången god, normal tillgång på arbetskraft. 
Umeå. Jämn arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Lnleå. Arbetstillgången densamma som under föregående kvartal, men bättre 

än under motsvarande tid föregående år; öfverflöd på arbetskraft. 

Tobaksindustrien. 

Stockholm. God arbetstillgång; något öfverflöd på arbetskraft. 
Uppsala. Liksom nnder förra kvartalet dålig arbetstillgång; normal tillgång 

på arbetskraft. 
Norrköping. God arbetstillgång. 
Kar lskrona . Arbetstillgången förbättrad, dock god tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången nnder juli medelgod samt under angusti och september 

god med förbättring i jämförelse med såväl föregående kvartal som motsvarande tid 
föregående år. 
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Lund. Arbetstillgången god; normal tillgång på arbetskraft. 
Häls ingborg. Arbetstillgången mindre god liksom under närmast föregående 

kvartal; tillgången på arbetskraft normal. 
Ystad. Arbetstillgången mindre god: öfverflöd på arbetskraft. 
Göteborg. Inom snus-, tobaks- och cigarrbranschen god arbetstillgång liksom 

under såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbets
kraft; öfvertidsarbete har förekommit. 

Kar l s t ad . Arbetstillgången normal. 
Fa lun . Arbetstillgången medelgod; normal tillgång på arbetskraft. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 

Margarintillverkningen. 

Kalmar . God arbetstillgång; bättre än under föregående kvartal; öfverflöd på 
arbetskraft. 

Malmö. Jämn arbetstillgång. 

Slakteri- och charkuteriyrket. 

Stockholm. God arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvartal; nor
mal tillgång på arbetskraft. 

Uppsala. God och oförändrad arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Linköping. God arbetstillgång. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgång. 
Kalmar . God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Visby. Arbetstillgången medelgod och bättre än under föregående kvartal samt 

motsvarande tid föregående år. Normal tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången god. 
Häls ingborg. Arbetstillgången god; normal tillgång på arbetskraft. 
Ystad. God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Göteborg. Medelgod arbetstillgång liksom under såväl föregående kvartal som 

motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. Arbetsstyrkan har i någon mån 
reducerats. 

Tidaholm. God arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. Något öfver
tidsarbete har förekommit. 

Gäfle. Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången god; god tillgång på arbetskraft. 
Umeå. Arbetstillgången god isynnerhet under september. 

Textilindustrien. 

Stockholm. God och jämn arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
L inköp ing . Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Norrköping. God — mycket god arbetstillgång inom ylleindustrien, i några 

fall med förbättring sedan föregående år; normal tillgång på arbetskraft. 
Inom färgcriindnstrien god arbetstillgång. 
Motala. God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången god. 
Lund. I det närmaste god arbetstillgång liksom under föregående kvartal, men 

bättre än under samma tid förra året; öfverflöd på arbetskraft. 
Häls ingborg . Vid jacqnardväfveriet medelgod arbetstillgång. Tillgången på 

arbetskraft normal. 
Ystad. Arbetstillgången mycket god; normal tillgång på arbetskraft. 
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Göteborg. God arbetstillgång, bättre än under föregående kvartal, men lika 
som under motsvarande tid 1909; öfverflöd på arbetskraft. 

Inom möbeltygs- och mattfabrikationen god arbetstillgång, bättre än under såväl 
föregående kvartal som motsvarande tid 1909. Normal tillgång på arbetskraft. 

Vänersborg. God arbetstillgång: normal tillgång på arbetskraft. 
Tidaholm. Arbetstillgången god, delvis mycket god. Tillgång på arbetskraft 

normal. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 

Beklädnadsindustrien. 

Hattillverkningen. 

Karlskrona . Förbättrad arbetstillgång i jämförelse såväl med motsvarande tid 
örra året som med näst föregående kvartal. 

Malmö. Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal. 
Tidaholm. Arbetstillgången medelgod och oförändrad. Tillgången på arbets

kraft normal. 

Skrädderi- och sömnadsyrkena. 

Stockholm. Tämligen god arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Uppsala. I herrskrädderiet god arbetstillgång; stor brist på knnniga och sköt

samma arbetare. I damskrädderiet mycket god tillgång på arbete, men äfven här 
brist på arbetskraft. 

Eski l s tuna . Arbetstillgången mindre god med normal tillgång på arbetskraft. 
Linköping. God arbetstillgång, brist på arbetskraft. 
Norrköping. Inom herrskrädderiet medelgod arbetstillgång; inom konfektions

branschen god arbetstillgång med brist på arbetskraft. 
Motala. God och förbättrad arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Jönköping. God arbetstillgång. 
Kalmar . God arbetstillgång, bättre än under föregående kvartal. 
Västervik. Arbetstillgången medelgod liksom under närmast föregående kvartal 

och motsvarande tid 19<)9. Tillgången på arbetskraft normal. 
Visby. Tillgången på arbete mindre god och sämre än under föregående kvartal 

och samma tid i fjol. Normal tillgång & arbetskraft. 
Kar lskrona . Medelgod arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god. 
Häls ingborg. Arbetstillgången mindre god, sämre än under föregående kvartal; 

öfverflöd på arbetskraft. 
Ystad. Mindre god arbetstillgång med reducering i arbetstiden. 
Halmstad. God arbetstillgång, dock sämre än under föregående kvartal, men 

bättre än under motsvarande tid 1909. 
Vänersborg. Mycket god arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 
Tidaholm. Mycket god tillgång på arbete. Normal tillgång på arbetskraft 
Kar l s tad . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal. 
Kopparberg/ Arbetstillgången mindre god, delvis dålig och sämre än under 

föregående kvartal. Tillgången på arbetskraft normal. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången medelgod, sämre än under föregående kvartal 

normal tillgång på arbetskraft. 
Östersund. Arbetstillgången god, normal tillgång på arbetskraft. 
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U m e å . God tillgång på arbete, dock sämre än under andra kvartalet, men bät t re 
än nnder eamma tid 1909; normal tillgång på arbetskraft, dock brist på skickliga 
arbetare. 

Trikåfabrikationen. 

S t o c k h o l m . God arbetstillgång liksom nnder föregående kvartal ; brist på lämp
lig arbetskraft. 

U p p s a l a . Mycket god tillgång på arbete. 
N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång. 
K a r l s k r o n a . Oförändrade arbetsförhållanden. 
M a l m ö . Arbetstillgången medelgod. 

Skomakeriyrket. 

S t o c k h o l m . Vid skofabrikerna god arbetstillgång med normal tillgång på arbets
kraft ; inom handarbetet däremot var arbetstillgången såsom vanligt sämre. 

U p p s a l a . God ti l lgång på arbete, bättre än under föregående kvartal och 
motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 

E s k i l s t n n a . Arbetstillgången god; tillgången på arbetskraft ringa. 
N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång. 
M o t a l a . God arbetstillgång mt'd normal tillgång på arbetskraft. 
J ö n k ö p i n g . God arbetstillgång liksom nnder närmast föregående kvar ta l och 

motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
K a l m a r . Mycket god arbetstillgång. Bättre än nnder såväl föregående kvar ta l 

som samma tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången förbättrad. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god; normal tillgång på arbetskraft. 
M a l m ö . Arbetstillgången god för såväl hand- som fabriksarbetarna. 
L u n d . Vid skofabrikerna medelgod arbetstillgång, dock sämre än under förra 

kvartalet och samma tid förra året. Tillgången på arbetskraft normal. 
H ä l s i n g b o r g . Vid skofabrikerna god arbetstillgång, men något sämre än nnder 

närmast föregående kvartal . Tillgången på arbetskraft normal. 
Inom handarbetet mycket god arbetstillgång liksom under närmast föregående 

kvartal , men bättre än under motsvarande tid föregående år ; brist på yrkesskickliga 
arbetare. 

Y s t a d . Arbetstillgången medelgod med normal t i l lgång på arbetskraft. 
H a l m s t a d . God arbetstillgång vid fabrikerna, medelgod inom handtverket. 

Ställningen i hafvudsak oförändrad sedan förra kvartalet men förbättrad i jämförelse 
med samma tid 1909. Tillgången på arbetskraft normal. 

T i d a h o l m God arbetstillgång, delvis förbättring sedan föregående kvar ta l ; nor
mal tillgång på arbetskraft. 

K o p p a r b e r g . Tillgången på arbete medelgod liksom nnder föregående kvar ta l ; 
normal tillgång på arbetskraft. 

G ä f l e . God arbetstillgång med brist på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Medelgod arbetstillgång liksom under föregående kvartal , men sämre 

än under samma tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 

Handsk-, möss- och pälsvarufabrikation. 

S t o c k h o l m . God arbetstillgång med någon förbättring sedan föregående kvar ta l ; 
normal t i l lgång på arbetskraft. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången inom handsktillverkningen medelgod liksom 
under föregående kvartal och motsvarande t id 1909. 
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Malmö. Arbetstillgången normal. 
Land. Vid handskfabrikationen god arbetstillgång; normal tillgång på arbets

kraft. 
Häls ingborg. Arbetstillgången inom handsktillverkningen god och densamma 

som nnder föregående kvartal; normal tillgång på arbetskraft. 
Gäfle. Arbetstillgången god inom mösstillverkningen, men dålig inom pälsvara-

branschen i öfrigt; normal tillgång på arbetskraft. 

Annan beklädnadsindustri. 

Norrköping. Vid tvättinrättningarna mindre god — medelgod arbetstillgång. 
Väs terv ik . Vid ångtvättinrättningen god arbetstillgång; normal tillgång på 

arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången medelgod. 

Läder-, hår- och gummivaruindustrierna. 

Linköping. Medelgod arbetstillgång inom läderfabrikationcn. 
Växjö. Medelgod arbetstillgång för sadelmakare och tapetserare med förbättring 

sedan föregående kvartal; normal tillgång på arbetskraft. 
Visby. Inom tapetserareyrket medelgod arbetstillgång; normal tillgång på arbets

kraft. — För sadelmakare medelgod arbetstillgång; öfverfiöd på arbetskraft. 
Kar lskrona . Inom garfveriindnstrien medelgod arbetstillgång. 
Malmö. Arbetstillgången god. 
Lund. För tapetserare och sadelmakare god arbetstillgång, bättre än nnder före

gående kvartal och samma tid 1909. Normal tillgång på arbetskraft. 
Häls ingborg. Inom sadelmakeriyrket mindre god arbetstillgång; normal till

gång på arbetskraft. 
Inom tapetserareyrket mindre god arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 
Ystad. Inom garfveriindnstrien god arbetstillgång med normal tillgång på arbets

kraft. 
Halmstad. Vid garfverierna god arbetstillgång, något bättre än under samma 

kvartal 1909. 
Göteborg. Inom läderbranschen god arbetstillgång liksom under föregående 

kvartal, men förbättrad i jämförelse med motsvarande tid föregående år; normal till
gång på arbetskraft. 

Inom reseffektbranschen i det närmaste god arbetstillgång; normal tillgång på 
arbetskraft. 

Vänersborg. Inom läderindnstrien medelgod arbetstillgång; öfverfiöd på arbets
kraft. 

Gäfle. Läderfabrikerna hade god arbetstillgång, dock öfverfiöd på arbetskraft. 
Inom sadelmakeriyrket medelgod arbetstillgång, normal tillgång på arbetskraft. 

Trävaruindustrien. 

Sågverk och brädgårdar. 

Norrköping. Medelgod—god arbetstillgång med någon förbättring i jämförelse 
med motsvarande kvartal föregående år. 

Växjö. Arbetstillgången medelgod—god. Normal tillgång på arbetskraft. 
Västervik . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal och mot

svarande tid 1909. Normal tillgång på arbetskraft. 
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H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången mindre god; öfverflöd på arbetskraft. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången i bjälkgårdarna mindre god med någon förbättring 

mot slutet af kvartalet ; öfverflöd å arbetskraft. Arbetstiden har i någon mån var i t 
reducerad. 

K a r l s t a d . Tillgången å arbete vid sågverken medelgod; något öfverflöd på 
arbetskraft. 

G ä f l e . Medelgod arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
S ö d e r h a m n . Vid brädgårdarna god arbetstillgång, dock försämring mot slntet 

af kvartalet; t idtals öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Tillgången på arbete medelgod, sämre än nnder förra kvartalet och 

motsvarande tid 1909; öfverflöd på arbetskraft. 
N y l a n d . Arbetstillgången god och densamma som nnder föregående kvartal, men 

med förbättring i jämförelse med motsvarande tid 1909. 
Ö s t e r s u n d . Arbetstillgången god med normal tillgång på arbetskraft. 
U m e å . God tillgång på arbete med normal tillgång på arbetskraft. 
L n 1 e å. Arbetstillgången god liksom nnder föregående kvartal , men bättre än under 

motsvarande tid föregående å r ; normal tillgång på arbetskraft. 

Snickerier och annan träförädling. 

U p p s a l a . Medelgod arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången mindre god liksom nnder föregående kvar ta l ; till

gången på arbetskraft normal. 
L i n k ö p i n g . God. delvis mycket god arbetstillgång. 
N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång. 
Inom möbelindustrien god arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvar ta l . 
M o t a l a . Mycket god arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
J ö n k ö p i n g . Inom snickeribranschen god arbetstillgång, bättre än under mot

svarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft 
Inom byggnadssnickeriet medelgod arbetstillgång liksom nnder närmast föregående 

kvartal , men sämre än under motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
Inom trätoffeltillverkningen god arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
V ä x j ö . Inom leksaksindustrien mycket god arbetstillgång med förbättring i jäm

förelse med motsvarande kvartal 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
Inom öfriga grenar af träförädlingsindustrien medelgod, delvis god arbetstillgång. 
V ä s t e r v i k . Arbetstillgången god och i hufvudsak bättre än nnder närmast före

gående kvartal och motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
V i s b y . God tillgång på arbete och bättre än under såväl föregående kvartal 

som motsvarande tid 1909; tillgången på arbetskraft normal. Öfvertidsarbete härföre-
kommit vid en fabrik nnder 2 månader. 

K a r l s k r o n a . Arbetstillgången medelgod, dock något sämre än under förra kvar
talet. 

Inom möbelsnickeriet förbättrad och mycket god arbetstillgång med brist på 
arbetskraft. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mycket god, bättre än nnder föregående kvar
tal och motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 

M a l m ö . Arbetstillgången god. 
L u n d . För modellsnickare har tillgången på arbete vari t god och bättre än under 

samma tid 1909. 
Inom möbelindustrien medelgod arbetstillgång och bättre än under förra kvartalet 

och samma tid 1909. Normal tillgång på arbetskraft. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången vid snickerifabrikerna mindre god liksom under 

förra kvar ta le t ; tillgången på arbetskraft normal. 
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Arbetstillgången inom möbelindustrien medelgod med förbättring i jämförelse med 
såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 

Y s t a d . Inom möbelsnickeriet medelgod arbetstillgång: tillgången på arbetskraft 
normal. 

H a l m s t a d . Arbetstillgången fortfarande mindre god. dock något bättre än nnder 
motsvarande tid föregående år. Öfverflöd på arbetskraft. 

G ö t e b o r g . Arbetstillgången medelgod liksom nnder föregående kvartal, men 
bättre än nnder motsvarande tid 1909; normal tillgäng på arbetskraft: reducering i 
arbetsstyrka har ägt ram. 

Inom möbelsniekeriet medelgod arbetstillgång, bättre än under såväl föregående 
kvartal som motsvarande tid 1909. Normal tillgång på arbetskraft. 

V ä n e r s b o r g . God arbetstillgång: normal tillgång på arbetskraft; förbättring 
sedan föregående kvartal. 

T i d a h o l m . Arbetstillgången medelgod liksom under föregående kvartal : tillgången 
på arbetskraft normal. 

K o p p a r b e r g . Medelgod arbetstillgång. något förbättrad i jämförelse med mot
svarande tid föregående år: normal tillgång på arbetskraft. 

V ä s t e r å s . Arbetstillgången god: normal tillgång på arbetskraft. 
G ä f l e . Medelgod arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
S ö d e r h a m n . Inom möbelsnickeriet god arbetstillgång liksom under föregående 

kvartal, men något bättre än under samma tid förlidet år: normal tillgång på arbetskraft. 
Ö s t e r s u n d . Arbetstillgången god, normal tillgång på arbetskraft. 
L u l e å . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal, men bättre än 

under motsvarande tid föregående år. Normal tillgång pa arbetskraft. 

Korkfabrikationen. 

S t o c k h o l m . Medelgod arbetstillgång, normal tillgäng pa arbetskraft. 
G ö t e b o r g . Arbetstillgången normal och förbättrad i jämförelse med motsvarande 

tid föregående år: normal tillgång på arbetskraft. 
Ma lmö . Arbetstillgången god. 

Trämasse- och pappersindustrierna. 

Trämassefabriker och pappersbruk. 

V ä x j ö . Inom papperstillverkningen god arbetstillgång med förbättring i jäm
förelse med motsvarande kvartal 1909: normal tillgång på arbetskraft. 

Inom trämasseindustrien mindre god arbetstillgång med något öfverflöd på arbets
kraft. 

V ä s t e r v i k . Arbetstillgångeo medelgod. 
G ö t e b o r g . Vid Trollhättans pappersbruk medelgod arbetstillgång. sämre än under 

såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909: normal tillgång pä arbetskraft. 
K o p p a r b e r g . Mycket god arbetstillgång liksom under föreguendc kvartal och 

motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
G ä f l e . Medelgod arbetstillgång med normal tillgäng pa arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången god, delvis mindre god till följd af vattenbrist. 

Öfverflöd på arbetskraft. 
Ö s t e r s u n d . Arbetstillgången god med normal tillgång på arbetskraft. 
Umeå . God arbetstillgång. E t t nytt träsliperi har börjat, hvarigenom arbetslös

heten betydligt minskats. 

65—100060. 
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Bokbinderiyrket. 

S t o c k h o l m . Medelgod arbetstillgång med normal tillgäng på arbetskraft. 
U p p s a l a . Liksom under förra kvartalet god arbetstillgång; normal tillgång på 

arbetskraft. 
J ö n k ö p i n g . Inom kartongtillverkningen medelgod arbetstillgång och bättre än 

under föregående kvartal . 
V i s b y . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal och motsvarande 

tid i fjol: normal tillgäng på arbetskraft. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal och 

motsvarande tid föregående år. Öfverflöd på arbetskraft har förekommit. 
M a l m ö . Arbetstillgången dålig. 
H ä l s i n g b o r g . Mycket god arbetstillgång liksom under förra kvartalet: normal 

tillgång på arbetskraft. 
H a l m s t a d . Dålig arbetstillgång, sämre än under såväl föregående kvartal som 

motsvarande tid 1909. Arbetstiden i någon mån reducerad. 
G ö t e b o r g . Mycket god arbetstillgång liksom under såväl föregående kvartal aom 

motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 
V ä n e r s b o r g . Dålig arbetstillgång, normal tillgång på arbetskraft. 
K a r l s t a d . God arbetstillgång. 
G ä f l e . Dålig arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången medelgod liksom nnder förra kvartalet och samma 

t id 1909; normal tillgång på arbetskraft. 

Tapetfabrikationen. 

N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång. 
K a l m a r . Mycket god arbetstillgång och bättre än under föregående kvar ta l : 

normal tillgång på arbetskraft 
G ö t e b o r g . Mycket god arbetstillgång liksom under såväl föregående kvartal som 

motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 

Grafiska industrien. 

S t o c k h o l m . .Arbetstillgången medelgod med någon försämring sedan föregående 
kvartal : normal tillgång på arbetskraft. 

U p p s a l a . Arbetstillgången medelgod med någon förbättring i jämförelse med 
motsvarande tid förra året. God tillgång på arbetskraft. 

L i n k ö p i n g . God. delvis medelgod arbetstillgång. 
N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång inom tryckerierna: öfverflöd på arbetskraft. 
J ö n k ö p i n g . Inom litografien har arbetstillgången varit medelgod och bättre än 

under föregående kvartal samt motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 
V ä x j ö . Arbetstillgången knappt medelgod med någon försämring i jämförelse 

med såväl föregående kvartal som motsvarande tid förra året; öfverflöd på arbetskraft. 
K a l m a r . Mindre god arbetstillgång, sämre än under såväl föregående kvartal 

som samma tid 1909. 
V ä s t e r v i k . Arbetstillgången medelgod, bättre än under närmast föregående 

kvartal och motsvarande tid 1909. Normal tillgång på arbetskraft. 
V i s b y . Arbetstillgången god med normal tillgång på arbetskraft liksom under 

föregående kvartal och motsvarande tid 1909. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mindre god och något sämre än under före

gående kvar ta l : öfverflöd på arbetskraft. 
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Malmö . Arbetstillgången god för typografer samt medelgod för litografer. 
L u n d . Arbetstillgången medelgod, normal tillgång på arbetskraft. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången medelgod liksom under förra kvartalet, men 

sämre än under motsvarande tid 1909: öfverflöd på arbetskraft. 
Y s t a d . Mindre god arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången medelgod med någon förbättring sedan förra kvar

talet: tillgången på arbetskraft normal. 
G ö t e b o r g . Mycket god arbetstillgång och bättre än under såväl föregående 

kvartal som motsvarande tid 1909; öfverflöd på arbetskraft. 
T i d a h o l m . Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
l i ä f l e . Iuom typografyrket god arbetstillgång. 
Inom litografyrket mycket god arbetstillgång. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången medelgod liksom under samma tid 1909: normal 

tillgång på arbetskraft. 
Ö s t e r s u n d . Arbetstillgången god; normal tillgång på arbetskraft. 
1'nieå. God arbetstillgång, bättre än under samma tid 1909: normal tillgång 

på arbetskraft. 

Malmförädl ingsindustrien. 

H ä l s i n g b o r g . Vid kopparverket mycket god arbetstillgång med förbättring i 
jämförelse med såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909: normal tillgång 
på arbetskraft. 

K o p p a r b e r g , liod arbetstillgång liksom under föregående kvartal och tredje 
kvartalet 1909: tillgången på arbetskraft normal. 

L u l e å . Arbetstillgången något förbättrad sedan föregående kvartal, beroende på 
ökad export: tillgången på arbetskraft normal. 

Metal l industr ien. 

Järn- och stålvarufabriker samt gjuterier. 

S t o c k h o l m . Inom fotogenköks- och lödlampstillverkningen medelgod arbets
tillgång med försämring sedan föregående kvartal : normal tillgång på arbetskraft. 

Inom vågtillverkningen medelgod arbetstillgång. 
U p p s a l a . Mindre god arbetstillgång dock sedan förra kvartalet något förbättrad. 
E s k i l s t u n a . Inom tickknifsfabrikationcn mindre god arbetstillgång dock bättre 

än under föregående kvartal: tillgången på arbetskraft normal. 
M o t a l a . Mindre god och försämrad arbetstillgång med normal tillgång på ar-

lietskraft. 
J ö n k ö p i n g . Inom vågfabrikationen medelgod arbetstillgång och något bättre 

än nnder föregående kvar ta l ; öfverflöd på arbetskraft. 
V ä x j ö . Arbetstillgången god med förbättring i jämförelse med motsvarande tid 

förra året; normal tillgång på arbetskraft. 
V ä s t e r v i k . Arbetstillgången god och bättre än närmast föregående kvar ta l : 

normal tillgång på arbetskraft. 
K a r l s k r o n a . Vid järn- och stålvarufabriker god och förbättrad arbetstillgång. 
Inom lampfabrikationen samt galvaniseringsiudustrien jämväl god arbetstillgång. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god liksom nnder motsvarande tid 1909: normal 

tillgång på arbetskraft. 
L u n d . Arbetstillgången god, bättre än under förra kvartalet och samma tid 

1909: tillgången på arbetskraft normal. 
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M a l m ö . Medelgod arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången inom lås- och kassaskåpsfabrikationen mindre 

god med försämring i jämförelse med såväl närmast föregående kvartal som mot
svarande tid 1909; öfverflöd på arbetskraft. 

Arbetstillgången vid gjuterierna mindre god liksom nnder föregående kvartal dock 
något bättre än nnder motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 

Y s t a d . God arbetstillgång vid gjuterierna. 
G ö t e b o r g . Inom järnsängsfabrikationen god arbetstillgång liksom under såväl 

föregående kvartal som motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
V ä n e r s b o r g . God arbetstillgång: öfverflöd på mindre yrkeskunniga arbetare. 
V ä s t e r å s . God arbetstillgång med någon förbättring sedan föregående kvar ta l : 

normal tillgång på arbetskraft. 
Gä f l e . Arbetstillgången god inom gjuteribranschen, medelgod inom våg- och 

kn ssaskåpsfabrikationen. 
Umeå . God arbetstil lgång; öfverflöd på arbetskraft. 

Smidesyrket. 

U p p s a l a . God arbetstillgång. bättre än under samma tid 1909; normal tillgång 
på arbetskraft. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal : tillgången 
på arbetskraft normal. 

L i n k ö p i n g . God arbetstillgång. 
N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång. 
V i s b y . Tillgången på arbete god liksom under föregående kvartal och mot

svarande tid i fjol: normal tillgång på arbetskraft. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången medelgod liksom under förra kvartalet, men 

bättre än under motsvarande tid 1909; tillgången på arbetskraft normal, dock fram-
hålles från arbetsgifvarehåll. att brist föreligger på dugliga yrkesarbetare. 

M a l m ö . Arbetstillgången god. 
Y s t a d . God tillgång på arbete samt normal tillgång på arbetskraft. 
H a l m s t a d . Tillgången på arbete medelgod liksom under föregående kvartal : 

normal t i l lgång på arbetskraft. 
V ä n e r s b o r g . Inom spikfabrikationen god tillgång på arbete: brist på ar

betskraft. 
T i d a h o l m . God arbetstillgång: normal tillgång på arbetskraft. 
K a r l s t a d . Brist på skickliga gårdsmeder, äfvenså slöjdare. 
K o p p a r b e r g . God arbetstillgång, liksom nnder andra kvartalet : normal till

gång på arbetskraft. ' 
F a l u n . Arbetstillgången god och något bättre än under såväl närmast före

gående kvartal som motsvarande tid 1909; öfverflöd på arbetskraft 
G ä f l e . God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Ö s t e r s u n d . Arbetstillgången god; normal tillgång på arbetskraft. 

Bleck- och plåtslageriyrket. 

S t o c k h o l m . Medelgod arbetstillgång med någon förbättring sedan föregående 
kvartal : normal tillgång pa arbetskraft. 

U p p s a l a . Tillgången pa arbete mindre god: normal tillgång på arbetskraft. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal : tillgången 

pa arbetskraft normal. 
L i n k ö p i n g . God arbetstillgång. 
N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång. delvis brist pa arbetskraft. 
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K a l m a r . Mycket god arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvartal : 
normal tillgäng på arbetskraft. 

V ä s t e r v i k . Arbetstillgången mycket god, bättre än under närmast föregående 
kvartal och motsvarande tid 1909. Brist på arbetskraft. 

V i s b y . Tillgången på arbete medelgod, delvis god: normal tillgång på arbetskraft. 
K a r l s k r o n a , iledelgod arbetstillgång. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången medelgod, bättre än under motsvarande tid före

gående år: normal tillgång på arbetskraft. 
M a l m ö . Arbetstillgången god. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal, men bättre 

än under motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 
Y s t a d . Medelgod arbetstillgång. Brist på arbetskraft. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången god, liksom under föregående kvartal, men bättre 

än under motsvarande tid 1909. 
T i d a h o l m . Medelgod och oförändrad arbetstillgång, normal tillgång på arbetskraft. 
K a r l s t a d . Öfverflöd på arbetskraft. 
K o p p a r b e r g . God arbetstillgång, liksom under motsvarande tid 1909: god till

gäng på arbetskraft. 
Gäf le . God arbetstillgång med brist på arbetskraft. 
S ö d e r h a m n . God arbetstillgång liksom föregående kvartal och motsvarande tid 

1909: normal tillgång på arbetskraft. 
Umeå. Mindre god arbetstillgång liksom under föregående kvartal men bättre än 

under samma tid 1909: öfverflöd på arbetskraft. 

Annan metallindustri. 

S t o c k h o l m . Inom guldsmedsyrket god arbetstillgång med förbättring sedan före
gående kvar ta l : normal tillgång på arbetskraft. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal: öfver
flöd på arbetskraft. 

V i s b y . Inom guldsmedsyrket god arbetstillgång liksom under föregående kvartal 
och motsvarande t id 1909. 

M a l m ö . God arbetstillgång. 
Gäf le . Inom guldsmedsyrket var arbetstillgången god: tillgången på arbetskraft 

normal. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustr ien. 

Den mekaniska verkstadsindustrien. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången i det närmaste god och i hufvudsak densamma 
som under föregående kvartal : normal tillgång på arbetskraft. 

U p p s a l a . Arbetstillgången god och bättre än under samma tid förra året: nor
mal tillgång på arbetskraft. 

L i n k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång. 
N o r r k ö p i n g . Medelgod — god arbetstillgång. 
. l ö n k ö p i n g . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal, men bättre 

än under motsvarande tid 1909; normal tillgång på arbetskraft. 
V ä x j ö . Ganska god arbetstillgång med förbättring i jämförelse med motsvarande 

tid förra året: normal tillgång på arbetskraft. 
K a l m a r . Dålig arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
V i s b y . Arbetstillgången medelgod, delvis god: normal tillgång på arbetskraft. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal och 

motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 
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M a l m ö . Arbetstillgången medelgod, dock bättre än under föregående kvartal och 
motsvarande tid föregående år. 

L u n d . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal, men bättre au 
under samma tid förra året: tillgången på arbetskraft normal. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången mindre god liksom under såväl förra kvartalet 
som motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 

Y s t a d , (lod arbetstillgång: normal tillgång på arbetskraft. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången liksom under närmast föregående kvartal god. dock 

någon försämring mot kvartalets slut: tillgången på arbetskraft i det hela normal: 
öfvertidsarbete har i någon man förekommit. 

Göteborsr . Medelgod arbetstillgång och ungefär densamma som under föregående 
kvar ta l : normal tillgång på arbetskraft. Arbetstiden delvis reducerad. 

T i d a h o i m . Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
K a r l s t a d . Mindre god arbetstillgång: öfverflöd på arbetskraft. 
K o p p a r b e r g . Arbetstillgången god liksom under årets andra kvartal: normal 

t i l lgång på arbetskraft. 
F a l u n . Arbetstillgången inom den mekaniska verkstadsindustrien medelgod, bättre 

än under motsvarande tid föregående år: normal tillgång på arbetskraft. 
Arbetstillgången inom vagn- och maskinindustrien god, normal tillgång på ar

betskraft. 
Gäf le . God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
»Sundsva l l . Arbetstillgången ej fullt god, dock bättre än nnder förra kvartalet 

och samma tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 
Ö s t e r s u n d . Arbetstillgången god: normal tillgång på arbetskraft. 
Umeå. God arbetstillgång. bättre än under föregående kvartal och samma tid 

1909: normal tillgång på arbetskraft. 

Skeppsvarfven. 

S t o c k h o l m . Vid kungl. flottans varf god arbetstillgång med någon försämring 
sedan föregående kvartal ; normal tillgång på arbetskraft. 

Vid de enskilda varfven mindre god arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången mindre god. under september dålig: försämring 

i jämförelse med såväl föregående kvartal som motsvarande tid i fjol: tillgången på 
arbetskraft normal. 

Annan maskinindustri. 

S t o c k h o l m . Inom den elektromekaniska branschen mycket god och förbättrad 
arbetstillgång: öfvertidsarbete har förekommit. 

U p p s a l a . Inom orgel fabrikationen mindre god arbetstillgång. sämre än förut. 
L i n k ö p i n g . Inom det elektromekaniska facket mycket god arbetstillgång. 
N o r r k ö p i n g . Inom pianoindustrien mycket god arbetstillgång med förbättring 

sedan föregående år. 
M a l m ö . Inom elektromekaniska branschen medelgod arbetstillgång, 
G ö t e b o r g . Inom elektromekaniska branschen god arbetstillgång, bättre än under 

föregående kvartal, men ungefär densamma som under motsvarande tid föregående år: 
normal tillgång på arbetskraft, dock brist på skickliga montörer. 

Inom pianoindustrien god arbetstillgång, bättre än under föregående kvartal : nor
mal tillgång pä arbetskraft. 

G ä f l e . Orgel- oih pianofabrikationen hade medelgod arbetstillgång med normal 
tillgång på arbetskraft. 
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Jord- och stenindustrierna. 

Stenhuggeribranschen. 

L i n k ö p i n g . Dålig arbetstillgång. 
V ä x j ö . Arbetstillgången mindre god: normal tillgång på arbetskraft. 
V ä s t e r v i k . Arbetstillgången god. 
V i s b y . Arbetstillgången mycket god, bättre än under samma tid föregående å r ; 

illgången på arbetskraft normal. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången medelgod, delvis god: delvis brist på arbetskraft. 
Ma lmö. Arbetstillgången god. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången medelgod, sämre än under förra kvartalet, men 

bättre än under motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 
V ä n e r s b o r g . Mindre god arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
Ö s t e r s u n d . Arbetstillgången medelgod: normal tillgång på arbetskraft. 

Kakel- och lerkärlsindustrien. 

U p p s a l a . Mycket god arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft-
L i n k ö p i n g . Inom kakeltillverkningen god arbetstillgång. 
N o r r k ö p i n g . Mindre god arbetstillgång vid kakelfabrikationcn. 
K a l m a r . Mindre god arbetstillgång, normal tillgång på arbetskraft. 
V i s b y . Arbetstillgången god och bättre än under såväl det gångna kvartalet 

som motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 
K a r l s k r o n a . Mindre god arbetstillgång: öfverflöd på arbetskraft. 
G ö t e b o r g . Inom ierkärlsindustrien mindre god arbetstillgång och sumrc än under 

såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 
T i d a h o l m . Arbetstillgången medelgod: normal tillgång på arbetskraft. 
F a l u n . Tillgången på arbete inom kakeltillverkningen god: normal tillgång på 

arbetskraft. 
G ä f l e . Inom lerkärlsfabrikationen var arbetstillgången god med normal tillgång 

på arbetskraft. 

Tegelindustrien. 

U p p s a l a . Medelgod arbetstillgång, något bättre än under samma tid fftTra året: 
öfverflöd å arbetskraft. 

L i n k ö p i n g . Mindre god arbetstillgång. 
V ä x j ö . Arbetstillgången mindre god: normal tillgång pa arbetskraft. 
V ä s t e r v i k . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal och motsva

rande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 
V i s b y . Arbetstillgången medelgod, delvis god: normal tillgång pa arbetskraft. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mindre god, sämre än under föregående kvartal 

och motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 
Ma lmö . Arbetstillgången god. 
L u n d . Arbetstillgången dålig. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången medelgod, liksom nndcr såväl förra kvartalet 

som motsvarande tid i fjol; normal tillgång på arbetskraft. 
V ä n e r s b o r g . God tillgång på arbete; öfverflöd på arbetskraft. 
T i d a h o l m . Arbetstillgången god, delvis medelgod: normal tillgång på arbetskraft. 
Gä f l e . Medelgod arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Ö s t e r s u n d . Arbetstillgången medelgod: normal tillgång på arbetskraft. 
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Umeå . God arbetstillgång. 
L u l e å . Arbetstillgången densamma som under föregående kvartal och samma 

tid 190!). 

Glasindustrien. 

V ä x j ö . Arbetstillgången medelgod, delvis god med någon förbättring i jämförelse 
med motsvarande tid föregående år: normal tillgång på arbetskraft. 

K a r l s t a d . Arbetstillgången normal. 
G ä f l e . Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal och samma 

tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 

Annan jord- och stenindustri. 

H ä l s i n g b o r g . Inom cinders- och kalktillverkningen mindre god arbetstillgång, 
med försämring i jämförelse med såväl förra kvartalet som motsvarande tid 1909; nor
mal tillgång på arbetskraft. 

T i d a h o l m . God — medelgod arbetstillgång: normal tillgång på arbetskraft. 

Kemisk-tekniska industr ien . 

S t o c k h o l m . Inom såp- och tvåltillverkningen god arbetstillgång med någon 
förbättring sedan föregående kvar ta l ; normal tillgång på arbetskraft. 

Inom ljustillverkningen medelgod och i hufvudsak oförändrad arbetstillgång. 
Inom sprängämnesfabrikationen god och förbättrad arbetstillgång. 
U p p s a l a . God och jämn arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
L i n k ö p i n g . God arbetstillgång. 
N o r r k ö p i n g . Inom benmjölstillverkningen mindre god arbetstillgång. 
V ä s t e r v i k . Inom tändstickstillverkningen medelgod arbetstillgång liksom nnder 

närmast föregående kvartal och motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 
M a l m ö . Inom såp- och tvåltillverkningen god arbetstillgång. 
Inom tändsticksfabrikationen medelgod arbetstillgång. 
Inom gödningsämnestillverkningen god arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Inom ljustillverkningen mycket god arbetstillgång, bättre än 

under såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909: öfverflöd på arbetskraft. 
Y s t a d . Inom tvålfabrikationen medelgod arbetstillgång. 
G ö t e b o r g . Inom såp-, tvål- oeh parfymtillverkningen god arbetstillgång liksom 

under såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909: normal tillgång på ar
betskraft. 

Inom svafvelsyre- och superfosfattillverkningen god arbetstillgång och bättre än 
nnder motsvarande tid föregående år : normal tillgång på arbetskraft. 

G ä f l e . God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
S ö d e r h a m n . God tillgång på arbete, bättre än nnder föregående kvartal och 

samma tid förra året: öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Inom klorattillverkningen god arbetstillgång liksom under förra 

kvartalet och motsvarande tid 1909: tillgången på arbetskraft normal. 

B y g g n a d s i n d u s t r i e n . 

Husbyggnadsindustrien. 

U p p s a l a . Medelgod arbetstillgång. något förbättrad i jämförelse med motsvarande 
tid förra året: tillgången på arbetskraft normal. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god liksom under föregående kvar ta l : tillgången 
på arbetskraft normal. 
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L i n k ö p i n g . God arbetstillgång. 
N o r r k ö p i n g . Mindre god. delvis medelgod arbetstillgång: öfvertiöd på arbetskraft. 
J ö n k ö p i n g . Arbetstillgangen liksom under föregående kvartal mycket ringa. 
Inom cementgjuteribranschen god arbetstillgång liksom under närmast föregående 

kvartal. 
V ä x j ö . Dålig arbetstillgång med försämring i jämförelse med såväl närmast 

föregående kvartal som motsvarande kvartal 1909; öfverflöd på arbetskraft. 
K a l m a r . God arbetstillgång liksom under föregående kvartal : normal tillgång 

]iå arbetskraft. 
V ä s t e r v i k . Arbetstillgangen god liksom under närmast föregående kvartal, men 

något bättre än under motsvarande tid 1909. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgangen förbättrad och medelgod; normal tillgång på 

arbetskraft. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgangen medelgod, bättre än nnder närmast föregående 

kvar ta l : öfverflöd på arbetskraft. 
M a l m ö . Arbetstillgangen kan i allmänhet betecknas såsom medelgod, dock lie-

tydligt bättre än under föregående kvartal och motsvarande tid 1909. 
L u n d . Arbetstillgangen för murare god och bättre än under föregående kvartal 

och samma tid 1909. Detsamma gäller mureriarbetsmän och byggnadssnickare. 
H ä l s i n g b o r g . Den privata byggnadsverksamheten ytterst ringa, men på grund 

däraf, a t t kasernbyggnader för skånska husarregementet och en ny folkskolebyggnad 
varit under uppförande var arbetstillgangen medelgod och bättre än nnder såväl förra 
kvartalet som motsvarande tid 1909: normal tillgång på murare och byggnadsträarbetare. 

Y s t a d . Tillgången på arbete medelgod med normal tillgång på arbetskraft. 
H a l m s t a d . Byggnadsverksamheten har under kvartalet varit ringa. Åtskilliga 

af stadens byggnadsarbetare hafva därför under kvartalet måst söka arbete på andra 
platser. 

Inom kakelugnsmakareyrket medelgod arbetstillgång nnder större delen af kvartalet, 
bättre än under motsvarande tid föregående år. 

Gö teboTg . Arbetstillgangen medelgod liksom nnder föregående kvartal, men 
bättre än under motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 

V ä n e r s b o r g . Mindre god arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
T i d a h o l m . Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
K a r l s t a d . Tillgången på arbete god. 
V ä s t e r å s . God arbetstillgång med någon förbättring sedan föregående kvartal : 

normal tillgång på arbetskraft. 
K o p p a r b e r g . Vid kvartalets slut god arbetstillgång liksom under föregående 

kvartal, men bättre än under motsvarande tid 1909: normal tillgång på byggnadsträ
arbetare, men brist på murare. 

G ä f l e . Medelgod och något förbättrad arbetstillgång med normal tillgång på 
arbetskraft. 

S u n d s v a l l . Byggnadsverksamheten något lifligarc än under föregående år. 
Ö s t e r s u n d . Arbetstillgangen medelgod, normal tillgång på arbetskraft. 
Umeå . Mindre god arbetstillgång, dock bättre än under föregående kvartal och 

motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetare. 

Målning och glasmästerirörelse. 

S t o c k h o l m . Inom målareyrket god arbetstillgång med förbättring sedan före
gående kvartal ; normal tillgång på arbetskraft. Inom förgyllareyrket mindre god 
arbetstillgång. 

U p p s a l a . God arbetstillgång, bättre än under förra året: normal tillgång på 
arbetskraft. 
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E s k i l s t u n a . Arbetstillgången mycket god: bättre än under föregående kvartal : 
brist pä arbetskraft. 

N o r r k ö p i n g . God arbetstillgäng. 
M o t a l a . Medelgod men något försämrad arbetstillgäng med delvis öfverflöd på 

arbetskraft. 
V ä x j ö . Mycket god arbetstillgäng med förbättring i jämförelse med såväl före

gående kvartal som motsvarande tid förra aret: normal tillgång på arbetskraft. 
V i s b y . Tillgången på arbete mindre god och sämre än under samma tid före

gående år: normal tillgäng på arbetskraft. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god och bättre än under närmast föregående 

kvartal: normal tillgång på arbetskraft. 
M a l m ö . För målare god arbetstillgäng. 
För glasmästare mycket god arbetstillgäng under sista delen af kvartalet. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången medelgod liksom under såväl föregående kvartal 

som motsvarande tid 19(19; normal tillgäng pä arbetskraft. 
Y s t a d . Medelgod arbetstillgång: tillgängen på arbetskraft normal. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången under de senaste månaderna mycket god. bättre än 

under föregående kvartal och motsvarande tid 1909. Ofvertidsarbete har delvis förekommit. 
G ö t e b o r g . Inom måleriyrket mindre god arbetstillgång liksom under motsvarande 

tid 1909: öfverflöd på arbetskraft. 
Inom spegel-, ram- och guldlistbranschcn god arbetstillgång, bättre än under såväl 

föregående kvartal som motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 
T i d a h o l m . God arbetstillgång med normal tillgång pä arbetskraft. 
K a r l s t a d . Arbetstillgången god. 
K o p p a r b e r g . Medelgod arbetstillgång: normal tillgång på arbetskraft. 
( j ä f l c . Arbetstillgången god med normal tillgång pa arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Tillgängen på arbete medelgod och bättre än under föregående kvar

ta l : normal tillgång på arbetskraft. 
Ö s t e r s u n d . Arbetstillgången god. normal tillgäng pa arbetskraft. 
(Tmeå. Mindre god arbetstillgång. ehuru bättre än under föregående kvartal och 

samma tid i fjol. 

Annan byggnadsindustri. 

S t o c k h o l m . Inom gas- och vattenledningsbranschen mycket god arbetstillgång 
med förbättring sedan föregående kvartal: normal tillgång pä arbetskraft. 

1 ' ppsa l a . För elektriska montörer god tillgång på arbete och bättre än under 
föregående kvar ta l : brist på kunniga montörer, annars öfverflöd. 

För grofarbelare god arbetstillgång. 
N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång inom rörläggarefaeket. 
V ä s t e r v i k . Arbetstillgången god inom elektriska montörfacket. bät tre än under 

närmast föregående kvartal och motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 
K a r l s k r o n a . För grofarbetare förbättrad arbetstillgång. delvis pa grund däraf. 

att. anläggningen af stadens nya spårvägar påbörjats. 
M a l m ö . Arbetstillgången god vid rör-, gas- och vattenledningsarbetena. 
L u n d . För stadens grofarbetare — gas-, gatu- och planteringsarbetare— dålig 

arbetstillgång. Arbetslöshet torde detta år inträda tidigt för dessa arbetare. 
H ä l s i n g b o r g . Inom rörläggarefaeket medelgod arbetstillgäng med förbättring i 

jämförelse med suväl förra kvartalet som motsvarande tid 1909: tillgången på arbets
kraft normal. 

Inom den elektriska installationsverksamheten god arbetstillgång och bättre än 
under förra kvartalet: brist på skickliga, själfständigt arbetande montörer. 

Vid stadens hamnhvggnadsarbeten god arbetstillgäng: öfverflöd på arbetskraft. 
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Y s t a d . För grofarbetare mindre god arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
G ö t e b o r g . Inom gas-, vatten- och afloppsledningsbranschen god arbetstillgång, 

bättre än under såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909: normal tillgäng 
på arbetskraft. 

K a r l s t a d . För grofarbetare god arbetstillgång. 
F a l an . Arbetstillgången för grofarbetare medelgod: normal tillgång nå ar

betskraft. 
G ä f l c . Tillgången på grofarbete god med ojämn tillgång på arbetskraft. 
Inom rörledningsbranschen god arbetstillgång med brist på yrkesskicklig ar

betskraft. 
S u n d s v a l l . Vid stadens allmänna arbeten mycket god arbetstillgång, bättre än 

under förra kvartalet och motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 
Ö s t e r s u n d . Vid statsbanebyggnaderna god arbetstillgång med normal tillgång 

på arbetskraft. 
Vid stadens arbeten medelgod arbetstillgång: normal tillgång på arbetskraft. 

Belysn ing och vat tenledning . 

U p p s a l a . God och jämn arbetstillgång: öfverflöd på arbetskraft. 
N o r r k ö p i n g . Vid gasverket god arbetstillgång. 
V i s b y . Vid stadens elektricitetsverk normal tillgång på arbete och arbetskraft. 
H ä l s i n g b o r g . Vid stadens gasverk medelgod arbetstillgång med någon förbätt

ring sedan förra kvartalet : normal tillgång på arbetskraft. 
Vid stadens vattenverk dålig arbetstillgång och sämre än under såväl förra kvar

talet som motsvarande tid 1909: öfverflöd på arbetskraft. 
Y s t a d . Vid gasverket normal arbetstillgång. 
T i d a l i o l n i . Medelgod arbetstillgång: normal tillgång på arbetskraft. 

Transportarbete. 

S t o c k h o l m . God arbetstillgång med förbättring i jämförelse med såväl före
gående kvartal som motsvarande tid förra året. 

U p p s a l a . God och jämn arbetstillgång. bättre än under motsvarande tid 1909: 
normal tillgång på arbetskraft. 

L i n k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång. 
N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång: öfverflöd på arbetskraft. 
K a l m a r . Arbetstillgången (lensamma som under näst föregående kvartal. 
V ä s t e r v i k . Arbetstillgången inom stnfverifacket medelgod liksom under närmast 

föregående kvartal och motsvarande tid 1909. Normal tillgång på arbetskraft. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången inom stufverifacket medelgod. 
M a l m ö . Inom handelsarbetarefacket mycket god arbetstillgång. 
Inom åkeribranschen god arbetstillgång. 
För lossnings- och lastningsarlietare mindre «od arbetstillgång under första hälften 

men god under sista delen af kvartalet. 
H ä l s i n g b o r g . Inom åkerirörelsen medelgod arbetstillgång liksom nnder såväl 

närmast föregående kvartal som motsvarande tid 1909: tillgången på arbetskraft normal. 
Inom hamnarbetet medelgod arbetstillgång liksom under närmast föregående kvar

tal ; normal tillgång på arbetskraft 
Y s t a d . Inom stnfverifacket god arbetstillgång under första månaden men medel

god under återstående delen af kvartalet. 
H a l m s t a d . Inom hamnarbetet tämligen god och förbättrad arbetstillgång: till

gången pä arbetskraft mer än tillräcklig. 



904 ARBETSMARKNADEN I SVERIGE UNDER 3:DJE KVART. 1 9 1 0 . 

(xö teborg . Inom åkcrirörelsen. särskildt varutransporten, medelgod arbetstillgång 
liksom under föregående kvartal : normal tillgång på arbetskraft. 

Inom stufveribranschen tämligen god men ojämn arbetstillgång liksom under före-
jruende kvartal, men bättre än under motsvarande tid 1909: öfverflöd på arbetskraft. 

För extra linjearbetare vid järnvägen var arbetstillgången god och bättre än 
under såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1909: normal tillgång på arbetskraft. 

Inom kolbärarfacket medelgod arbetstillgång liksom under föregående .kvartal , 
men bättre än nnder motsvarande tid föregående år: öfverflöd på arbetskraft. 

V ä n e r s b o r g . Mindre god arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
K a r l s t a d . Arbetstillgången rätt god för hamnarbetare: något öfverflöd på 

arbetskraft. 
Gäf le . Arbetstillgången vid hamnarbetet jämförelsevis god. om ock ojämn. 
S u n d s v a l l . Vid hamnarbetet var arbetstillgången under juli och augusti mindre 

god. under september medelgod och i hufvudsak densamma som under föregående kvar
tal och samma tid 1909: öfverflöd på arbetskraft. 

Umeå. Medelgod arbetstillgång: öfverflöd på arbetskraft. 
L u l e å . Malmexporten har pågått jämnt och normalt liksom under senare delen 

af förra kvartalet. 
Inom hamnarbetet i öfrigt god arbetstillgång och bättre än an Ira kvartalet : till

gängen på arbetskraft något ojämn. 
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De kollektiva aftalen i England. 
Arbetsbyrån inom det engelska handelsministeriet (Board of 

Trade) har nyligen offentliggjort resultaten af en undersökning rö
rande kollektivaftal inom industri- och andra näringsområden i 
England. Redogörelsen omfattar endast aftal af någon större räck
vidd, d. v. s. gällande för en viss industri, näringsgren, yrke eller 
inom en viss landsdel eller a någon ort, men däremot icke kollektiv
aftal mellan enskilde arbetsgifvare och deras arbetare, s. k. firma-
eller verkstadsaftal. Undersökningen utvisar, att vid tiden för dess 
utarbetande antalet inom olika näringsgrupper gällande kollektiv
aftal och däraf direkt berörda arbetare var följande: 

Kollektivaf-
talens om
fattning. 

Siffrorna afse, såsom ofvan angifvits, endast de af kollektiva 
aftal d i r e k t berörda arbetarnes antal, som högst väsentligt under
stiger det arbetareantal, för hvilket dessa aftals stadganden om 
arbetslön, arbetstid och öfriga arbetsvillkor f a k t i s k t voro gällande, 
hvarjämte, som sagdt, firmaaftalen alls icke kommit i betraktande. 
I all t fall representerar ofvanstående summa omkring en fjärdedel 
af hela antalet sysselsatta industriarbetare i England, och visar det 
sig vid en jämförelse med den inom Tyska riket verkställda kollek-
tivaftalsutredningen, att dessa aftal hafva en vida större omfattning 
i det förstnämnda landet. Närskildt framgår, att kollektivaftalen 
uti England, i motsats till livad fallet är i Tyskland, kommit till 
vidsträckt användning inom vissa grenar af storindustrien. 
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Undersökningen omfattar följande tre hufvudgrupper af kollek-
tivaftal: 

De glidande löneskalorna, hvarigenom lönerna under aftalstiden 
automatiskt regleras efter vissa prpduktergförsäljningspriser, hafva 
på de sista åren företett en tillbakagång och äro numera tillfin-
nandes hufvudsakligen endast inom olika grenar af metallindustrien. 
I samband härmed förtjänar omnämnas ett under år 1910 träffadt 
aftal inom maskinindustrien, hvarigenom lönenivån ställts i förhål
lande till den officiellt konstaterade arbetslöshetsfrekvensen i facket, 
så a t t löneförhöjning inträder, så snart procenten af arbetslösa under
stiger viss siffra. 

Med afseende a kollektivaftalens i n n e h å l l inskränker sig före-
varande undersökning till en rent deskriptiv framställning af de 
viktigare typer, som föreflnnas inom olika näringsgrupper, hvar-
jämte meddelas en nominativ förteckning öfver kollektivaftalen med 
angifvande af deras giltighetsområde, giltighetstid och vissa andra 
kortfattade upplysningar. I det följande skall lämnas en samman
fattande redogörelse för aftalens innehåll i vissa viktigare hän
seenden. 

Hvad först beträffar l ö n e b e s t ä m m e l s e r , förekomma förutom 
de vanliga löneformerna, tidlön och ackordlön, åtskilliga mellan
former. Vanligt är, a t t arbetsgifvaren garanterar arbetaren viss 
tidlön, hvilken utgår såsom minimibetalning oberoende af arbets
produktens storlek, men att därt i l l lägges extra betalning för den 
händelse, att arbetsresultatet skulle öfverskrida viss storlek. Sålunda 
erhålla vissa arbetare inom skoindustrien minimiveckolöner, men om de 
utföra arbete, som på grundval ai' en öfverenskommen prislista vär
deras högre än nämnda veckolöner, betalas de extra i förhållande 
till den öfverskjutande produktens storlek. Arbetare vid butelj
glasbruk i norra England erhålla viss veckolön, oberoende af arbets
produktens storlek och därjämte, om de tillverka mer än fastställdt 
antal buteljer per vecka, ett t i l lägg per styck för den öfverskjutande 
produktionen. I undersökningen påpekas, att , ehuru grundskillnaden 
mellan tidlön och ackordlön består däri, a t t i förra fallet anöningen 
utgår oberoende af arbetsproduktens storlek, i det senare fallet visst 
fullgjordt arbete betalas med viss lönesats, så tages vid båda löne
systemen hänsyn t i l l såväl arbetsresultatets storlek som äfven den 

Kollektivaf
talens inne

håll. 

Arbetslön. 
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därtill använda tiden. Af en arbetare, som arbetar mot tidlön. för
väntar sålunda arbetsgifvaren en "viss minimiprestation, liksom vid 
uppgörandet af en viss ackordsprislista förutsattes, at t arbetaren på 
grundval däraf kan förtjäna viss inkomst inom en gifven tid; t i l l bely
sande af detta förhållande anföras talrika exempel å stadganden i de 
träffade aftalen. 

En särskild art af ackordsarbete utgör det s. k. gruppackordet, 
dä betalning utgår i en summa till ett helt lag arbetare och dem 
emellan fördelas i viss proportion. Härvid kunna antingen ar-
betarne vara direkt anställda hos arbetsgifvaren, eller ock kan en 
förman vid arbetsaftalets uppgörande företräda arbetarne, hvilka 
närmast äro a t t betrakta såsom anställda hos lagets förman. Vid 
fördelningen af ackordssumman mellan deltagarne i gruppackordet 
tillämpas flera olika system. An fördelas summan lika mellan lagets 
medlemmar, än delas densamma i vissa fastställda, olika proportioner. 
Stundom betalas lagets underordnade medlemmar efter fastställd 
tidlönesats och återstoden af ackordssumman tillfaller förmannen 
ensam, såsom förekommer inom skeppsbyggnadsindustrién. Af in
tresse är at t iakttaga, hurusom i sistnämnda fall tidlönen ofta öfver-
stiger eljes gängse tidlön för motsvarande arbete, hvilket förklaras 
däraf, att deltagarne i gruppackordet beräknas utföra ett intensi
vare arbete än vanliga tidlönsarbetare och därför anses berättigade 
till högre betalning per tidsenhet. 

Ackordsprislistorna äro stundom mycket omfattande dokument, 
där betalningen för hvarje tänkbart slag af arbete i facket finnes 
angifven; exempel anföras å styckprislistor med mera än 1,200 olika 
lönesatser. I andra fall innehålla prislistorna allenast arbetspriser 
för vissa standardartiklar, och äro endast grunderna för beräk
nande af öfriga priser i förhållande till standardartikeln uttryck
ligen angifna. 

I fråga om a r b e t s t i d e n innehålla kollektivaftalen, förutom be
stämmelser om arbetsdagens längd, oftast föreskrifter om särskild be
talning för öfvertidsarbete, hvarjämte i några fall gränser äro upp
dragna för den omfattning, i hvilken dylikt arbete får förekomma. 

För öfvertidsarbete lämnas i regel extra ersättning, utgående i 
procent af den ordinarie lönen eller med visst angifvet belopp. Den 
tilläggsskala, efter hvilken övertidsersättningen utgär, stegras van
ligen efter de första timmarnas öfvertidsarbete, liksom arbete å 
lördagskvällar betalas efter en högre skala än annat öfvertidsarbete. 
Söndags- och helgdagsarbete aflönas i regel såsom öfvertidsarbete. 
För ackordsarbetare utgår den särskilda öfvertidsersättningen an
tingen med visst tillägg per styck — i procent af ackordspriset 
eller med angifvet belopp — eller ock med visst belopp per öfvertids-
timma. Inom bokbinderifacket i London äro ackordspriserna kalky-

Arbetstid. 
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lerade pä en ordinarie inkomst af minst 1 sh. per timme, och då 
enligt gällande skiljedom öfvertidsersättning skall utgå med 25% 
tillägg, har detta i praxis tolkats därhän, at t för öfvertidsarbete 
betalas ' 4 sh. per timme utöfver ackordspriset. 

För nattarbete utgår i regel ersättning efter liknande grunder 
som för annat öfvertidsarbete. 

Stundom är, som nämndt, stadgadt, a t t öfvertidsarbete endast 
får förekomma i viss utsträckning, i det a t t detsamma är begrän-
sadt till ett fastställdt timantal per månad eller vecka eller ock 
en maximitid är föreskrifven, under hvilken arbetet får oafbrutet 
fortgå och efter hvilken viss hvilotid skall inträda. Esomoftast är 
emellertid härvid undantag medgifvet för brådskande arbeten, repa
rationer o. d. 

En princip, som kommer till uttryck i ett flertal stadganden 
om öfvertidsarbetets begränsning, är, at t i görligaste mån arbetstill-
gång skall beredas de arbetslösa i facket, innan öfvertidsarbete i 
större utsträckning får tillgripas. En annan grundsats, som genom
går hithörande stadganden, är att såvidt möjligt skapa skydd mot 
öfveransträngning genom oafbrutet sysslande med tungt arbete. 

Bland öfriga stadganden, som förefmnas i kollektivaftalen, märkas 
föreskrifter därom, at t ett arbetslag skall räkna ett visst min i -
m ijinjta 1 personer. Hithörade bestämmelser, som särskildt anträffas 
inom stufverifacket, afse gifvetvis at t utgöra ett skydd mot alltför 
forceradt arbete och öfveransträngning. A andra sidan förekommer 
någon gång, at t i arbetsgifvarens intresse är stadgadt, det icke mer än 
visst antal personer må användas för ett arbetes utförande. 

I säsongyrken, men äfven i andra branscher, påträffas bestäm
melser därom, a t t vid bristande arbetstillgång tillgängligt arbete 
skall f ö r d e l a s l i k a mellan de anställda, så a t t afskedande eller 
väntning i möjligaste mån undvikes. Kollektivaftalen inom butelj-
glasindustrien innehålla härom föreskrifter, såsom exempelvis a t t , 
da en ugn afblåses till följd af tryckta konjunkturer, ny ugn får 
pådragas först 3 månader därefter, för såvidt icke de vid den af-
blasta ugnen sysselsatta arbetarne erhålla half aflöning för den 
tid, de varit sysslolösa. 

I några fall innehålla kollektivaftalen föreskrifter i syfte att 
förhindra, a t t arbetsgifvare i sin tjänst antager arbetare, som icke 
iakttagit vederbörlig uppsägningstid vid lämnandet af sin förra an
ställning, eller a t t han lockar arbetare frän deras anställning genom 
erbjudande af högre än gängse lön. 

A r b e t e t s a f g r ä n s n i n g m e l l a n o l i k a g r u p p e r af a r b e t a r e 
utgör föremålet för ett flertal öfverenskommelser (demarcation agree-
ments) inom den engelska industrien. För åtgörande af tvister rö
rande gränsens uppdragande i detta hänseende äro föreskrifna för-

Öfriga stad
ganden. 
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handlingar i nämnder, tillfälliga eller permanenta, eller ock hän
visas tvistefrågan till skiljedomares afgörande. Inom skeppsbyggeri-
facket i Liverpool är träffad en detaljerad öfverenskommelse rörande 
de olika slag af arbeten, som tillkomma å ena sidan skeppstimmer
män, å den andra snickare, och är för slitande af tvister dem emellan 
upprättad en ständig kommitté af fyra representanter för hvardera 
parten med en arbetsgifvarerepresentant såsom ordförande, hvilken 
äger fälla skiljedom. För öfvervakande af öfverenskommelsens upp
rätthållande har bildats en kommitté af 6 representanter för hvar
dera parten, som kan förekalla felande samt ådöma vitesstraff. 

Vanligt förekommande i aftalen äro bestämmelser rörande l ä r l i n 
g a r s antal och sättet för deras anställande. Ofta föreskrifves sålunda, 
a t t endast et t visst antal lärlingar i förhållande ti l l hela arbetsstyrkan 
får användas och i några fack är det regel, att lärlingar skola vara 
bundna genom särskilda kontrakt; stundom är viss åldersgräns 
fixerad för inträde i lärlingsskap. Någon gång förekommer äfven 
stadgande, at t lärling ej må tillhöra fackförening. 

Af särskildt stort intresse äro stadganden rörande sättet för 
fredligt biläggande af t v i s t e r mellan arbetsgifvare och arbetare, och 
äro föreskrifterna härom synnerligen detaljerade i större och vik
tigare industrier. 

I byggnadsindustrien äro i regel bestämmelser träffade om lo
kala kommissioner eller förlikningsnämnder (joint committees, boards 
of conciliation) af- tillfällig eller permanent karaktär. Någon gång 
hänvisas tvist, som icke lösts i nämnden, till skiljedom, därest bägge 
parterna äro ense om sådant afgörande, eller ock (i fråga om tolk
ningstvister) stadgas obligatorisk skiljedom. Förutom de lokala 
nämnderna existera inom vissa branscher af byggnadsindustrien förlik
ningsnämnder för hela riket (national boards), inom hvilka vederbö
rande hufvudorganisationer äro representerade, och distriktsnämnder. 

Inom kolgrufveindustrien föreskrifva, praktiskt taget, samtliga 
kollektivaftal permanenta förliknings- eller — oftast — skilje
nämnder, inför hvilka handläggas, icke blott tvister rörande all
männa lönebestämmelser, utan jämväl lönefrågor vid de särskilda 
grufvorna. 

Inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrierna äro utförliga för
handlingsordningar stadgade, och är förbud meddeladt mot etablerande 
af arbetsinställelse i tvist, som icke slutbehandlats enligt gifna regler. 
Lokala tvistefrågor afhandlas först mellan arbetsgifvaren och veder
börande arbetare eller mellan representanter för resp. organisationer 
på platsen eller ock vid en konferens mellan representanter för de 
närmast intresserade. I händelse af bristande öfverenskommelse hän-
skjutes ärendet på endera partens önskan ti l l en kommission af dele
gerade för resp. hufvudorganisationer. I yt tersta hand förutses i 

66—100060. 
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aftalet mellan skeppsbyggarnes arbetsgifvareförbund och vederbö
rande arbetareorganisationer en allmän konferens för tvistens slitande 
mellan de organisationer, som undertecknat aftalet; uppnås därvid 
icke förlikning, skall konferensen ajourneras å minst 14 dagar och 
högst 1 månad. Liknande procedur gäller för fastställande af all
män lönereglering inom nämnda industrier, hvarvid inom skepps
byggnadsindustrien tillika är stadgadt, at t löneförändringen skall 
träda i kraft samtidigt inom de berörda facken och vid de anslutna 
verkstäderna samt a t t minst 6 månader skola hafva förflutit, innan 
anstalter vidtagas för ny löneförändring. Särskildt märklig är en 
bestämmelse i maskinindustriens aftal, a t t arbetsgifvare, som vägrat 
anställning å t fackföreningsmedlemmar, icke är valbar till konfe
rensen mellan huvudorganisationerna. 

I bomullsväfveri- och bomullsspinneribranscherna äro upprättade 
förhandlingsordningar med en procedur liknande den nyss beskrifna. 
Inom den förstnämnda branschen är därjämte a t t beakta det stad
gandet, a t t förslag om löneförändring icke må bringas å bane inom 
två år efter föregående förändring, a t t tillkännagifvande om fram
ställande af sådan begäran skall ske en månad i förväg samt a t t 
förändringen icke må sträcka sig längre än till 5 % af gällande 
priser; helt nyligen har träffats öfverenskommelse, at t begäran om 
löneförändring icke må framställas från någondera sidan under fem 
år från den 15 juli 1910 räknadt. 

Inom skofabriksindustrien hafva gällande lönelistor merendels 
fastställts genom skiljedom och är öfverenskommet, att tvister rörande 
dessas tolkning och tillämpning skola hänskjutas till lokala skilje
nämnder. Äfven öfriga tvistefrågor skola på fredlig väg biläggas 
enligt aftalet mellan hufvudorganisationerna, som stipulerar total t 
strejk- och lockoutförbud. Om å någondera sidan aftalet eller gäl
lande skiljedom kränkes, skall vederbörande organisation inom viss 
kortare tid träffa anstalter för rättelses åvägabringande. Såsom 
garanti för fullgörande af aftalets förpliktelser har hvardera sidan 
deponerat en summa af £ 1,000, hvilken helt eller delvis kan för
verkas genom försummelse i nämnda hänseende. 

Genom de öfverenskommelser, som nyligen träffats mellan de 
engelska järnvägsbolagen och deras arbetare, har äfven inom denna 
bransch förliknings- och skiljedomsprincipen kommit till användning. 
Detsamma är fallet med åtskilliga andra näringsgrenar, för hvilka 
särskildt redogöres i den här refererade undersökningen. 

Frånsedt de fall, då enligt kollektivaftalen tillfälliga nämnder 
för tvisters biläggande skola bildas, beräknas a t t hela antalet 
nämnder för fredligt afgörande af tvister mellan arbetsgifvare och 
arbetare i England uppgår t i l l 278, af hvilka 262 beröra särskilda 
fack och 16 äro s. k. distrikts- eller riksnämnder. 
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Sjätte internationella berättelsen öfver fack
föreningsrörelsen (1908). 

År 1903 bildades i Dublin af representanter för de fackliga 
landsorganisationerna i å t ta stater i Europa ett internationellt sekre
tariat med säte i Berlin och med tillsvidare hufvudsaklig uppgift 
at t årligen utgifva en statistisk berättelse öfver fackföreningsrörel
sens ställning och utveckling i de olika länderna. Berättelsen ut
kommer på engelska, franska och tyska och öfversättes omväxlande 
på svenska, danska och norska genom landsorganisationernas för
sorg i resp. nordiska länder. 

Tab. 1. Antal fackligt organiserade arbetare i olika länder. 

Ofvanstående tablå omfattar ej totalantalet fackligt organiserade 
inom alla angifna länder. Såsom särskildt utmärkes i tabellen, 
gälla vissa af siffrorna endast de till resp. landsorganisationer an
slutna, och existera därjämte ett betydande antal fristående organi
sationer. 

1) Anslutna till landsorganisationen. 
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Tab. 2. Antal medlemmar i olika länders landsorganisationer. 

Till berättelsen, som nu föreligger för 1908, hafva samtliga 
19 t i l l Internationella sekretariatet anslutna landsorganisationer 
insändt rapporter. De statistiska redogörelserna öfver den fackliga 
organisationens ställning äro liksom under föregående år dock täm
ligen ofullständiga, såsom tab. 2 och 3 utvisa. Bland de länder, 
som äga en mer eller mindre utvecklad fackföreningsrörelse, sak
nas i berättelsen för år 1908 Rumänien, Ryssland, Brasilien, Japan, 
Argentina och Australien. Hvad de två sistnämnda länderna be
träffar, har man anledning antaga, a t t en facklig landsorganisation 
där med tiden skall komma til l stånd. 

De till Internationella sekretariatet anslutna landsorganisatio
nerna — några andra äro här icke afsedda — i olika länder intaga 
efter medlemsantalet den ordning tab. 1 utvisar, hvarvid för jäm
förelses underlättande medlemsantalet äfven för 1907 upptagits . 

Den fackliga organisationens styrka inom ett land mätes emel
lertid ej efter den absoluta medlemssiffran, utan efter förhållandet 
mellan antalet organiserade och hela antalet lönarbetare. Med hän
syn till sistnämnda förhållande stodo Danmark och Sverige under 
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Tab. 3. De till landsorganisationerna anslutna organisationernas 

medlemsantal åren 1903—1908. 

år 1908 främst med resp. 48 och 40 procent organiserade arbetare 
af samtliga lönarbetare. 

Tabell 1 utvisar äfven, at t under redogörelseåret endast ett nyt t 
land, Serbien, anslutit sig ti l l Internationella sekretariatet. Någon 
nämnvärd ökning i medlemsantalet förete allenast England och Italien, 
medan de flesta öfriga länder visa tillbakagång, hvilket har sin grund 
i den ekonomiska krisen under åren 1907—1908. Beträffande Frank
rike är emellertid att märka, at t 1907 års siffra omfattar samtliga 
fackföreningsmedlemmar enligt officiella beräkningar, medan det föl
jande årets siffra endast upptager de till landsorganisationen anslutna. 
Den största relativa minskningen i medlemsantalet anträffas för öfrigt 
— om hänsyn icke tages till Kroatien och Serbien — i Ungern och 
faller till stor del på landtarbetareorganisationerna, hvilkas med
lemsantal genom utvandring under år 1908 minskats från 11,838 till 
3 563 — något som äfven var fallet under år 1907 — medan indu-
striarbetarnes fackföreningar hade en förlust af 31,700 medlemmar. 
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Tab. 4. De till landsorganisationerna anslutna 

I tabell 4 framställas de till landsorganisationerna anslutna 
fackorganisationernas inkomster och utgifter under år 1908 samt 
deras kassabehållning vid årets slut. 

Öfver inkomster och utgifter föreligga berättelser endast från 
14 länder med sammanlagdt 5,000,3(52 medlemmar. Den största sum
man för konflikter eller 6,259,662 Mark utbetalades i Tyskland, 

1 Ej upptagna i hela inkomst- och utgiftssummorna. 
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fackorganisationernas inkomster och utgifter under år 1908. 

hvarest fackorganisationerna uppvisa såväl de största understöds
beloppen af olika slag som ock den största kassabehållningen eller 
resp. 20,004,767 och 40,839,791 Mark. Till följd af de långvariga 
och omfattande arbetsinställelserna i Sverige under år 1908 upp-
gingo konfliktkostnaderna för här berörda svenska fackorganisatio
ner till 3,208,035 Mark. 



916 

Arbetskonflikter i England under år 1909. 

Antal arbetsinställelser, deras omfattning, orsaker och 
resultat. 

Antalet arbetsinställelser i Storbritannien och England belöpte 
sig under år 1909 ti l l 436 med 300,819 berörda arbetare och 2,773,986 
förlorade arbetsdagar. I fråga om antalet arbetsinställelser visar 
sig en minskning i jämförelse med medelantalet under de 9 föregå
ende åren. Antalet berörda arbetare däremot är det högsta sedan 
1894, då en allmän arbetsnedläggelse inom den skotska kolgrufve-
industrien ägde rum. 

Den höga siffran är emellertid hufvudsakligen at t tillskrifva 
den arbetsnedläggelse, som inträffade i samband med ikraftträdandet 
af 1908 års lagbestämmelser för kolgrufvorna och hvari 148,000 arbe
tare voro invecklade. De förlorade arbetsdagarna uppgingo endast 
till något mer än en fjärdedel af antalet under år 1908, då omfat
tande och långvariga konflikter ägde ram inom maskin-, skeppsbygg
nads- och bomullsindustrierna. 

För jämförelse med de föregående åren meddelas följande öfversikt: 

Af samtliga konflikter under 1909 varade 42 > mindre än en 
vecka, 74 > mindre än en månad och endast 15 y, omfattande 5 % af 
alla berörda arbetare, pågingo under 2 månader eller därutöfver. 

Under det antalet förlorade arbetsdagar, fördelade på hela den 
industriella befolkningen, i genomsnitt uppskattades till omkring en 
arbetsdag per person 1908, utgjorde det 1909 endast omkring en 
fjärdedels dag (inom kolgrufveindustrien särskildt 2 dagar per person). 
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Den relativa förekomsten af olika konfliktorsaker åskådliggöres 
genom följande tabell: 

Frågor om lönens förhöjning voro år 1908 relativt fåtaliga, men 
förekommo, som synes, något oftare under 1909, då de förorsakade 24 % 
af samtliga konflikter, en företeelse, som tydligen får skrifvas på de 
stigande konjunkturernas konto. Af samma orsak nedgingo lönesänk
ningsstriderna från 19 % t i l l 10 % af samtliga. Arbetsnedläggelserna 
med arbetstiden som konfliktorsak ökades med blott 2 % från 1908, 
men berörde ej mindre än 51 % af hela arbetareantalet. A t t konflik
ter, förorsakade af begäran om afskedande eller antagande, ökats 
med 2a/2 % sedan 1908, beror hufvudsakligen på den karaktär, kon
flikterna vid kolgrufvorna ägde. 

Arbetsinställelsernas relativa fördelning efter deras resultat ut
visas af nedanstående öfversikt: 

Antal arbetsinställelser per 100, som afslutats 
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Arbetaresegrarna uppvisa en ytterl igare ti l lbakagång mot de före
gående åren, hvaremot arbetsgifvarnes segrar ökats med 3 % eller i 
än starkare progression än det närmast föregående året. 

Tager man hänsyn till hela antalet direkt berörda arbetare, 
visar det sig, a t t endast 11-2 % lyckades helt genomdrifva sina for
dringar, medan 22-2 % nödgades alldeles afstå därifrån. At t ett så 
betydande antal arbetare (66 %) berörts af kompromiss, är framför 
allt a t t tillskrifva konflikterna vid kolgrufvorna. 

I tvister om organisationsfrågor segrade arbetarne nästan undan
tagslöst, medan arbetsgifvarne i alla andra fall varit vida öfver-
lägsna. 

Rörande resultatet inom olika näringsgrupper märkes, a t t endast 
inom beklädnadsindustrien de segrande arbetarnes antal var större 
än antalet arbetare, som nödgats återgå på arbetsgifvarnes villkor. 

Medling och skiljedom vid arbetstvister. 
Under år 1909 blefvo 63 konflikter med 79,273 direkt berörda 

arbetare (46 % af hela antalet) bilagda genom förlikning d. v. s. genom 
tredje mans bemedling eller genom skiljedom. För jämförelse med
delas antalet på dylik väg bilagda arbetsinställelser under de senaste 
5 åren.1 

Antalet genom förlikning och skiljedom bilagda konflikter var 
sålunda under 1909 det högsta som hittil ls uppnåtts. De däraf 
berörda arbetarnes antal var visserligen lägre än under 1908, då det 
var 12 gånger större än under föregående år, men öfverträffade betyd
ligt motsvarande antal under något annat af de sista tio åren. 

Af de 63 arbetskonflikter under år 1908, vid hvilka förlikning 
eller skiljedom anlitades, blefvo 23, direkt berörande 15,664 arbetare, 
bilagda enligt 1896 års lag om förlikning, hvilken bl. a. bemyndigar 
handelsministeriet att inbjuda parterna till at t konstituera en nämnd. 
21 konflikter, berörande 60,928 arbetare, löstes genom de permanenta 

1 Tabellen innehåller antalet änder hvarje år bilagda arbetskonflikter, oafsedt om 
de påbörjats änder något föregående år. 
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förliknings- och skiljenämnder s. k. Trade Boards, som finnas upp
rättade inom de flesta industrier, hvarjämte medling skedde i 4 fall 
genom tillfällig nämnd och i 15 fall med 2,590 berörda arbetare 
genom enskilda personer. 

De permanenta nämndernas viktigaste uppgift är som bekant att 
förekomma arbetsinställelser genom förhandling, och togos de för detta 
ändamål under år 1909 i anspråk i ännu högre grad än under före
gående år. Sålunda bragtes icke mindre än 1,997 tvistefrågor under 
124 permanenta nämnders pröfning. Af dessa fall blefvo (598 bragta 
till lösning i nämnderna och 327 afgjorda genom af nämnderna ut
sedda skiljedomare eller opartiska. 

Det största antalet afgjorda ärenden (mer än 50 %) förekom inom 
gruppen grufvor och stenbrott. 

Skolbarns förvärfsarbete i Danmark. 

Med ledning af uppgifter från samtliga folkskolor i Danmark 
har af statens statistiska byrå en undersökning företagits angående 
i hvilken utsträckning och i hvilket slag af arbete utom skolan 
skolbarnen vari t sysselsatta under år 1908. Resultatet af denna 
undersökning har nyligen offentliggjorts1 och lämnar följande hufvud-
sakliga upplysningar. 

Uppgifterna omfattade 370,440 skolbarn, fördelade på: 

Af samtliga 370,440 skolbarn uppgåfvos 259,531 icke hafva 
något betaldt arbete utom skolan. 45,512 barn arbetade å t sina 
föräldrar eller föraörjare; 65,397 åter voro anställda hos främmande. 
Sålunda hade s/10 af landets alla folkskolebarn arbete utom skolan; 
af dessa arbetade 2/s åt sina föräldrar och s/» åt främmande. 

I städerna var det blott e t t relativt r inga antal barn, som arbetade 
å t sina föräldrar, men på landet, hvarest arbetet t i l l största delen 

1 Skolcsagende Barns erhvervsmaessige Arbejde. Udgivet af Statena statistiske 
Bureau. Köpenhamn 1910. 
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består i a t t vakta boskap och deltaga i jordbruksarbete, fann man 
nästan lika många gossar, som arbetade å t sina föräldrar som å t 
främmande; af flickor på landet, som voro sysselsatta i arbete 
utom skolan, arbetade nästan dubbelt så många åt sina föräldrar 
som åt främmande. 

Relativa antalet skolgossar och skolflickor, som arbetade åt sina 
föräldrar, utgjorde i hufvudstaden: gossar 23 %, flickor 12 %; i 
öfriga städer: gossar 29 %, flickor 17 %\ på landsbygden, resp. 42 % 
och 28 %. 

Med hänsyn ti l l åldern fördelades de utom skolan i arbete (hos 
föräldrar och andra) sysselsatta barnen på följande sät t : 

Det arbete, som af skolbarn utföres åt deras föräldrar, kan icke 
betraktas som eget förvärfsmässigt arbete. Vanligen var det icke 
aflönadt, oftast ej regelbundet, utan mera tillfälligt, i den mån det 
erfordrades för hushållet eller jordbruket. 1 anledning häraf gälla 
följande uppgifter endast det arbete, som utfördes åt främmande. 

Under det a t t nästan samtliga skolbarn, hvilka arbetade i stä
derna, bodde hos sina föräldrar, voro de på landet däremot oftast 
boende hos arbetsgifvaren. Sålunda bodde af 27,428 skolgossar på 
landet 21,(531 hos sina arbetsgifvare; af 12,607 flickor vistades 8,839 
lios främmande. 

Fler talet af i städerna arbetande gossar voro springpojkar; 
flickorna åter voro mestadels sysselsatta i hushåll eller som barn
jungfrur. På landet var det oftast tillsynen öfver boskapen samt 
jordbruket, som kräfde barnens hjälp. De nämnda grupperna om
fattade ungefär 37,000 gossar samt 19,000 flickor eller åt ta t i l l nio 
tiondedelar af alla dem, som arbetade åt främmande. 

Af de (ungefär 16,000) gossar, som i städerna arbetade åt främ
mande, voro 12,000 sysselsatta som springpojkar o. dyl. Af 9,000 
flickor, som hade sitt arbete i städerna, tjänstgjorde mer än 4,000 
såsom springflickor och 4,000 såsom hjälp i hushåll eller barnjungfrur. 
Af 27,000 gossar på landet vaktade 17,000 boskap och 8,000 syssel-
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sattes i annat landtarbete (t. ex. rensning af rofland o. dyl.). Bland 
13,000 flickor på landet voro 5,000—6,000 anställda i hushåll eller 
som barnjungfrur; 2,000—3,000 vaktade boskap samt ungefär 4,000 
sysselsattes i annat landtarbete. 

I fabriker och handtverk voro i hela riket anställda i rundt 
ta l 2,000 skolgossar och ungefär 1,000 flickor; 500 ä 600 gossar del-
togo i mjölkdistributionen i hufvudstaden, 600 å 700 i öfriga städer. 
I värdshusrörelse voro ungefär 200 skolgossar anställda (t. ex. så
som kägelresare). 

Den dagliga arbetstiden uppgick för det stora flertalet af de i 
städerna arbetande skolbarnen till 4 å 6 timmar; på landet öfver-
skred den däremot i allmänhet 8 timmar och för en femtedel af 
barnen t. o. m. 12 timmar. I samband härmed bör uppmärksammas, 
a t t arbetets a r t är högst olika på landet och i städerna. Särskildt 
betyder för de barn, som vakta boskap, arbetstiden endast den tid, 
under hvilken de äro på visst sät t bundna, utan at t de i öfrigt äro 
betungade af något egentligt arbete. 

Medelaflöningen för en arbetande skolgosse, som icke hade fri 
kost af arbetsgifvaren, uppgick i hufvudstaden till 2-83 kr. i veckan, 
i öfriga städer t i l l 1·5 2 kr. För flickorna utgick medelaflöningen 
per vecka med 1-66 kr. i hufvudstaden samt 0-78 kr. i öfriga städer. 

Som nämndt, hade de flesta arbetande skolbarn på landet fri 
kost och logis hos sina arbetsgifvare. Medelaflöningen per månad 
var där för gosse 5'5o kr. och för flicka 4-32 kr. (häri icke inbegripet 
värdet af kost och logis). 
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Dansk sjukdomsstatistik. 

Statens statistiska byrå i Danmark har för någon tid sedan 
offentliggjort1 resultaten af en utaf byrån på grundval af från de 
registrerade sjukkassorna meddeladt material verkställd undersök
ning rörande sjukdomsförhållandena bland danska arbetare inom 
olika yrken. Föreliggande undersökning är grundad på uppgifter, 
som omfatta sjukdomsfallen år 1908 bland ungefär 120,000 sjuk
kassemedlemmar eller en femtedel af alla i Danmarks registrerade 
sjukkassor försäkrade personer. Nedanstående tablå lämnar en öfver-
sikt af medeltalet sjukdagar per sjukförsäkrad medlem, antalet sjuk
domsfall per 100 försäkrade samt sjukdomens varaktighet. 

1 Sygelighedsstatistik paa Grnndlag af Erfaringer fra de anerkendte Sygekasser. 
Udgivet af Statens statistiske Bureau. Köpenhamn 1910. 
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Det framgår af omstående tabell, a t t fullvuxna män i genom
snit t voro sjuka 7-6 dagar årligen eller i rundt ta l en vecka: full
vuxna kvinnor 5·9 dagar, d. v. s. mindre än en vecka. Sjukdagarnas 
antal växte med åldern; åldersgrupperna intill 40 år för männen och 
55 år för kvinnorna visade et t medelantal sjukdagar per år, icke 
uppgående t i l l en vecka. För åldersklasserna öfver 65 år (män) och 
75 år (kvinnor) öfverskred sjukdagarnas antal 14. Hvar tredje man, 
men endast hvar femte kvinna var sjuk under år 1908; kvinnornas 
sjukdomar varade i stället längre, nämligen i medeltal 29Y2 dagar 
mot männens 221/». 

För männen uppgick årliga antalet sjukdagar per försäkrad ti l l 
9V2 i Köpenhamn, ti l l 8 i öfriga städer och ti l l 5'/2 å landsbygden. 
Motsvarande tal för kvinnorna voro 6V2, 6 och 5 V2 dagar. Likväl 
var sjukligheten i allmänhet för båda könen i städerna, särskildt i 
hufvudstaden, betydligt större än i landsorten. 

Medeltalet sjukdagar var för båda könen och för nästan alla 
åldrar större för de ogifta än för de gifta. Sjukligheten bland 
änklingar, änkor och frånskilda var större än den normala och öfver
skred t. o. m. inom vissa åldersklasser sjukligheten bland de ogifta. 

Hvad beträffar sjukligheten inom olika yrkesgrupper är a t t märka, 
a t t denna bland sjukkassornas manliga medlemmar var mindre än 
den normala för handtverksgesäller och lärl ingar äfvensom för mindre 
jordbrukare, handlande och själfständiga handtverkare samt för 
tjänstefolk. Däremot var sjukdomsfrekvensen större än den nor
mala för fabriks- och grofarbetare såväl i städerna som i landsorten. 

Sjukligheten bland själfförsörjande kvinnor var väsentligt större 
än bland kvinnor utan egentligt yrke (i allmänhet husmödrar). Det ta 
framträdde tydligast i städerna, hvarest de själfförsörjande kvinnorna 
hade a t t uppvisa ett dubbelt så stort antal sjukdagar som hus
mödrarna. Bland de förra uppvisade industriarbeterskorna (med 
undantag för sömmerskor) den största sjukligheten. Bland söm
merskorna var sjukligheten mindre än bland andra själfförsörjande 
kvinnor, men större än medeltalet för samtliga kvinnor. 

De oftast förekommande sjukdomarna voro, bland män: olycks
fall (19-6 % af totala antalet sjukdomsfall), influensa ( l l -9 %), reu
matism ( l l -8 /i)> underlifslidande (lTa %), andningsorganens sjuk
domar (9·6 %), ögon-, öron-, näs-, strup- samt munsjukdomar (5-8 %), 
hud- och könssjukdomar (.Vi %), hjärn- och nervsjukdomar (2-5 %), 
tuberkulos (2'4 %). Bland kvinnorna vanligast förekommande sjuk
domar voro: underlifslidande (20-6 %), influensa (11-7 %), andnings
organens sjukdomar (9-8 %), ögon-, öron-, näs-, strup- samt mun
sjukdomar (6-o %), hud- och könssjukdomar (5\i %), olycksfall (5-3 %), 
hjärn- och nervsjukdomar (4-5 %), tuberkulos (4-i '/.). 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1910. 

(Preliminär redogörelse.) 

Tredje kvartalet. 

Af förut redovisade under 1910 års andra kvartal påbörjade 
arbetsinställelser kvarstodo vid tredje kvartalets början såsom olösta: 

n:r 32 och 33. 
När n:r 32 afslutats, finnes angifvet i nästföregående redogörelse. 

Vid denna redogörelses afgifvande kvarstår sålunda endast n:r 33 
såsom fortfarande pågående. 

Af de under 1910 års tredje kvartal påbörjade arbetsinställelser 
redovisas härnedan 31, hvilka, enligt nu tillgängliga uppgifter, direkt 
berört inalles 77 arbetsgifvare och 1,164 arbetare. Af konflikterna 
hafva 8 börjat i juli , 17 i aug. och 6 i september. 

I livad mån de olika yrkesgrenarna berörts af de under kvar
talet påbörjade arbetsinställelserna framgår af tabellen å sid. 927. 

Till sin karaktär äro 30 arbetsinställelser strejker och 1 lockout. 
Antalet direkt berörda arbetsgifvare är kändt i samtliga fall och 

uppgår, som nämndt, till 77. Hela antalet direkt berörda arbetare 
utgör enligt tillgängliga uppgifter 1,164. 

Af dessa arbetsgifvare och arbetare berördes 76 arbetsgifvare 
och 1,155 arbetare af de 30 strejkerna samt 1 arbetsgifvare och 9 
arbetare af ofvannämnda lockout. 

Antalet under tredje 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 nära 10,200. Ytterl igare tillkomma emellertid c:a 1,500 under 
samma kvartal förlorade arbetsdagar t i l l följd af konflikter, på
började under innevarande års andra kvartal. 

Arbetsgifvarne hafva i 12 fall var i t helt eller delvis organi
serade; i 19 fall hafva de icke tillhört organisation eller saknas upp
gift härom. 
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Arbetarne hafva i 18 fall helt eller delvis tillhört facklig orga
nisation; i 13 fall hafva de däremot icke vari t organiserade eller 
saknas uppgift om organisation. 

Konflikternas hufvudorsaker voro i 22 fall lönefrågor, i 4 fall 
organisationsspörsmål samt i 5 fall andra orsaker. 

Lönefrågorna gällde i 15 fall löneförhöjning, i 1 fall lönesänk
ning och i 6 fall andra lönefrågor t. ex. ändring i ackord på grund 
af införande af maskinella anordningar. 

Organisationsspörsmålen gällde i 2 fall fordran på kollektiv-
aftalets införande samt i 2 fall andra organisationsspörsmål (fordran 
på ensamrätt till arbete för fackföreningsmedlemmar). 

Under gruppen andra orsaker inbegripas tvister om personliga 
förhållanden i 1 fall, om arbetares antagande och afskedande i 1 fall, 
om arbetets anordning i likaledes 1 fall samt om andra orsaker i 2 fall. 
I 3 fall har arbetarnes hufvudfordran uppgifvits vara kombinerad 
med andra yrkanden. 

Beträffande resultatet kan meddelas, a t t af de 31 konflikterna 
hafva 7 bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar, 11 hafva ledt 
t i l l arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda vill
koren, 11 hafva afgjorts genom kompromiss; för "en konflikt är resul
tatet okändt och 1 konflikt är ännu icke afslutad. Af de 11 genom 
kompromiss afgjorda konflikterna hafva 10 lösts efter ungefär lika 
stora eftergifter å ömse sidor och 1 i hufvadsak enligt arbetarnes 
fordringar. 

En sammanställning af de afslutade konflikternas orsaker ock 
resultat, såvidt detta är kändt, ter sig på följande sätt; 

67—100060. 
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I 1 fall har statens förlikningsman medverkat vid konfliktens 
biläggande. 

Arbetsinställelserna, hvilka samtliga hade lokal karaktär, för
delade sig på följande sät t inom de olika delarna af landet: 

För öfrigt kan anmärkas, att, enligt de föreliggande uppgifterna, 
26 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna emellan, 
under det att i 4 fall några dylika icke ägde rum; i 1 fall saknas 
uppgift härom. 

I fråga om aftals- och kontraktsbrott framkastar arbetsgifvaren 
mot arbetarne i 4 fall och arbetarne mot arbetsgifvaren i 2 fall be
skyllning i detta afseende. I 2 fall beskylla arbetsgifvare och ar
betare h varandra ömsesidigt för af talsbrott. I l l fall uppgifves sam
stämmigt intet aftals- eller kontraktsbrott hafva förekommit samt i 
9 fall, angående hvilka uppgift i detta hänseende föreligger endast 
från den ena parten, besvaras frågan likaledes nekande; i 3 fall 
saknas uppgift härom. 

Vidkommande här redovisade, under 1910 års tredje kvartal 
inträffade SI konflikter hafva infordrade uppgifter inkommit från 
båda parterna i 18 fall, endast från arbetsgifvare i 7 fall, endast 
från arbetare i 3 fall, från arbetsgifvare och kommunalnämndens 
ordförande i 2 fall samt från arbetsgifvare och Kungl. Kommers-
kollegii ombud i 1 fall. 

Hela antalet under 1910 års tredje kvartal pågående (under 
kvartalet påbörjade samt från årets andra kvartal kvarstående) ar
betsinställelser utgjorde 33 med tillsammans c:a 11,700 förlorade ar
betsdagar. 

1) Östra Sverige omfattar Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands 
och Östergötlands län; Småland och öar na: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Gottlands län; Södra Sver ige . Blekinge, Kristianstads och Malmöhas läa: Väs t r a 
Sverige: Hallands, Göteborgs och Bonns, Älfsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Örebro län: 
Norra Sverige: Kopparbergs, Gäfleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län. 
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Arbetsinställelser, påbörjade under tredje kvartalet 1910 inom olika näringsgrenar. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Tredje 

(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) 
Tredje 
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i Sverige, påbörjade under år 1909. 
kvartalet. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Oktober månad år 1910. 

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

I nedanstående tablåer hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka följande äro afsedda för resp. 
länsområden: Uppsala läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Upp
sala och 3 lokalkontor, Östergötlands läns arbetsförmedling med, för
utom hufvudkontor i Linköping, afdelningskontor å 12 viktigare 
platser inom landstingsområdet, Jönköpings läns arbetsförmedling 
med hufvudkontor i Jönköping och 5 afdelningskontor, Norra Kalmar 
läns arbetsförmedling med kontor i Västervik, Blekinge läns arbets
förmedling med hufvudkontor i Karlskrona och afdelningskontor i 
Karlshamn, Kristianstads läns arbetsförmedling med hufvudkontor i 
Kristianstad och afdelningskontor å 5 andra orter i länet, Hallands 
läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Halmstad och 3 lokal
kontor, Gröteborgs och Bohus läns arbetsförmedling med hufvudkontor 
i Uddevalla och 3 lokalkontor, Örebro läns arbetsförmedling med 
kontor i Örebro, Västmanlands läns arbetsförmedling med kontor i 
Västerås, Kopparbergs läns arbetsförmedling med kontor i Falun, 
Gäfle stads och läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Gäfle och 
ortsombud å 5 orter i länet samt Norrbottens läns arbetsförmedling med 
hufvudkontor i Luleå och afdelningskontor i Boden, Malmberget och 
Kiruna. — Kontoret i Malmö fungerar som distriktsanstalt för samt
liga anstalter i Malmöhus, Kristianstads och Blekinge län. 

Vid de under oktober månad verksamma anstalterna gjordes 
tillhopa 15,521 a n s ö k n i n g a r om a r b e t e (13,646 under oktober 1909), 
hvaraf 9,081 af män (8,205 föreg. år) och 6,440 af kvinnor (5,441 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 14,918 l e d i g a p l a t s e r (13,767 föreg. 
år), nämligen 6,945 för män (6,353 föreg. år) och 7,973 för kvinnor 
(7,414 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 9,293 
(7,172 föreg. år), af hvilka 5,144 besattes med män (4,022 föreg. år) 
och 4,149 med kvinnor (3,150 föreg. år). 
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Öfversikt af verksamheten under oktober månad år 1910. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Tillsatta platser under januari—oktober 1910. 

Bland de särskilda anstalterna uppvisa gifvetvis de i storstäderna 
belägna samt de större länsförmedlingarna den största omsättningen 
af arbetskraft; en relativt större frekvens framträder ftfven vid de 
anstalter, som fungerat under någon längre t id och därunder hunnit 
förvärfva mera omfattande förbindelser och förtroende. 

Närmare upplysningar i öfrigt rörande verksamheten vid de olika 
anstalterna kunna inhämtas ur här meddelade tabeller. 

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 
(2,698} samt grofarbetet (1,008); därefter följde byggnadsverksamheten 
(479), landtransporten (323), metall- och maskinindustrien (131). Fler
talet t i l lsatta platser för k v i n n o r förekommo inom det husliga arbetet 
(3,373), jordbruket (331) samt hotell-, kafé- och restaurantrörelsen (254). 

Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlingens 
verksamhet berör näringslifvets olika hufvudgrupper, hänvisas i öfrigt 
till tablån å nästföljande sida (jfr därjämte efterföljande tabeller). 

Utanför de orter, där anstalterna är o belägna, tillsattes under 
oktober 2,074 platser, hvaraf 1,(!28 manliga och 446 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro 1,639, 1,306 och 333 (se tab. sid. 936). 
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Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo:1) 

Med afseende å dessa uppgifter är att märka, att vid samtl iga 
l änsans ta l t e r — Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Norra Kalmar, 
Blekinge, Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Örebro, Väst
manlands, Kopparbergs, Gäfle stads och läns samt Norrbottens läns — 
redovisas a l la inom resp. län t i l l s a t t a p la tser såsom före
f in t l iga inom orten. 

Här anförda siffror 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 stadsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet fortfarande god tillgång på anställningar, som af brist 
på arbetssökande ej kunna besättas. Vid jämförelse med siffrorna för 

1) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall, då de absoluta talen äro små. 
Dessa hafva dock medräknats i summan för >samtliga yrkesgrenan, hvaraf förklaras 
vissa skiljaktigheter mellan de nnder denna rubrik uppförda talen samt de detalj-
summor, som finnas anglfna. 
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Antalet platser, som under oktober månad tillsatts utom resp. orter. 

föregående år kan man emellertid nu konstatera en ökad villighet 
bland ej blott de manliga utan äfven de kvinnliga arbetarna a t t 
antaga jordbrukstjänster. 

På 100 lediga platser kommo: 

Ansökningar om arbete. 

Jordbruket m. m. Öfriga näringsgrenar. Tillsammans. 
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Tillsatta platser. 
Jordbruket m. m. Öfriga näringsgrenar. Tillsammans. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

A) Allmän öfversikt. 
Stockholm. Manliga af delningen. Arbetsmarknadens läge har nnder den gångna 

minaiden något försämrats i synnerhet mot slutet af densamma. Inom metall- och 
maskinindustrien, byggnadsfacken och inom gruppen >handel och samfärdsel) råder den 
största arbetsbristen. Inom jordbruket däremot har förmedlingsverksamheten varit 
liflig. En stor del platser hafva besatts; dock har den tillgängliga arbetskraften på 
långt när ej varit tillräcklig. — Kvinnl iga afdelningen. Ställningen å arbets
marknaden synnerligen god. Tillgången på arbetskraft var i början af månaden täm
ligen knapp, men mot slutet af densamma hafva tillgång och efterfrågan på arbetskraft 
i det närmaste motsvarat hvarandra. Brist på arbetskraft till landtbruket. 

Uppsala län. Manliga afdelningen. Liksom under föregående månader har 
arbetstillgången varit god inom jordbruket. Afven tillgången på arbetskraft till det
samma har varit ovanligt riklig, hvarför flertalet lediga platser kunnat tillsättas. 
Inom staden har arbetstillgången varit knapp. — Å kv inn l iga afdelningen har varit 
god tillgång på platser såväl inom staden som till landet, men har tillgången å arbets
kraft i det senare fallet icke motsvarat efterfrågan. 

Östergötlads län. Manliga afdelningen. Arbetsmarknaden har som vanligt, 
beträffande jordbruket, vid denna tid på året varit mycket god. Brist på dngliga ladu
gårdsskötare äfvensom på yngre drängar har gjort sig starkt gällande; beträffande öfriga 
tjänare hafva tillgång och efterfrågan i det närmaste motsvarat hvarandra. Inom 
öfriga grupper har arbetsmarknaden varit mindre god. — A kvinnl iga afdelningen 
råder fortfarande brist på dugliga tjänare, särskildt till landet. 

Norrköping. Manliga afdelningen. Ställningen å arbetsmarknaden har under 
månadens första hälft varit tämligen god; under senare delen, med undantag för jordbru
ket, har arbetstillgången däremot varit mindre god. Ett större antal byggnads- och schakt-
ningsarbetare blifva inom kort arbetslösa. Till jordbruket har nnder hela månaden 
varit god tillgång på platser. Ett antal af stadens arbetslösa arbetare hafva erhållit 
tillfällig sysselsättning med landtarbete. — K vi i n l i g a afdelningen. Brist på 
arbetskraft till husligt arbete. 

Jöxköptags lin. Arbetsmarknaden har, särskildt hvad beträffar jordbruket, nnder 
den gångna månaden varit god och bättre än under föregående månad. 
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Norra Kalmar län. A den m a n l i g a a f d e l n i n g e n hafva tillgång och efterfrågan 
på arbetskraft i det närmaste motsvarat hvarandra. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n 
åter har antalet lediga platser varit mer än dnbbelt mot antalet arbetssökande. 

Blekinge län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknaden kan beteeknas som god under 
månadens första del. Under senare delen däremot minskades arbetstillgången rätt betyd
ligt, särskildt för grofarbetare 1 städerna. Någon ntsikt till förbättrad arbetstillgång under 
den närmaste tiden förefinnes ej. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har tillgången på tjäna-
rinnor ti l l städerna varit god; däremot har arbetskraften till landet ej varit tillräcklig. 

Kristianstads län. Arbetsmarknadens läge har vari t godt och i det närmaste lika 
med samma tid föregående år. För landtarbetarne har arbetstillgången varit mycket 
god. Tillgången på arbetskraft har på långt när icke motsvarat efterfrågan, i synnerhet 
hvad beträffar årstjänster för yngre drängar och mjölkjungfrur. 

Malmö. Under såväl den gångna månaden som under föregående månad har efterfrågan 
på m a n l i g a r b e t s k r a f t inom staden vari t ringa. Tillgången på arbete synes dock hitt i l ls 
hafva varit god för grofarbetare, men mindre god för yrkesarbetare, särskildt inom metall-
oeh maskinindustrien samt byggnadsverksamheten. Förmedlingen af platser till jordbruket 
har under månaden varit synnerligen liflig och tillgången på arbetskraft god, om än brist på 
yngre drängar förefunnits. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången varit syn
nerligen god och tillgången på arbetskraft äfven ganska stor. Brist på tjänarinnor till landet. 

Lund. Arbetstillgången å m a n l i g a a f d e l n i n g e n har för jordbruksarbetare varit 
mycket god, men dålig för i staden bosatta byggnads- och grofarbetare. — Å k v i n n 
l i g a a f d e l n i n g e n hafva tillgång och efterfrågan på tjänarinnor ti l l staden i det när
maste motsvarat hvarandra. Brist på mjölkjungfrur och tjänarinnor till landet. 

Landskrona. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har varit synnerligen god 
inom jordbruket. Den tillgängliga arbetskraften af jordbruksarbetare har på långt när 
ej räckt t i l l att besätta de lediga platserna. Den ringa arbetstillgång, som fortfarande 
råder inom staden, är dock mindre kännbar, då många af stadens arbetare erhållit 
sysselsättning dels med jordbruksarbete och dels under betkampanjen vid sockerfabri
ken härstädes. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n hafva, med undantag af bristen på 
mjölkjungfrur, tillgång och efterfrågan på arbetskraft i det närmaste motsvarat hvarandra. 

Hälsingborg. Arbetstillgången har å m a n l i g a a f d e l n i n g e n varit god beträffande 
jordbruket, hvaremot endast ett fåtal platser inom staden anmälts såsom lediga. Till
gången på arbetskraft har var i t riklig, hvarför jordbrukets behof kunnat utan svårig
het tillgodoses. Under senare delen af månaden har ett större antal i staden bosatta 
arbetare efterhört arbete, hvilket tyder på at t arbetslösheten redan är i tilltagande. — 
A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har tillgången på platser inom det husliga arbetet samt 
för mjölkjongfrur vari t större än under motsvarande tid föregående år, men tillgången 
å arbetssökande något mindre. 

Ystad. Inom staden har arbetstillgången under månaden varit mycket knapp. 
Sjöfarten har varit mindre liflig. För grofarbetare har det en längre t id var i t otill
räckligt med arbete. I början af månaden upphörde nästan allt arbete för byggnads
snickare och murare, hvarjämte äfven inom andra fack råder öfverflöd på arbetskraft. 
Däremot har inom jordbruket varit god tillgång på arbete. 

EstöT. Arbetstillgången har under den gångna månaden varit god såväl i afseende 
å fasta som tillfälliga platser till jordbruket. Tillgången på arbetskraft har äfven-
ledes varit god. Mot slutet af månaden har en tydlig minskning i arbetstillgången 
förmärkts såväl inom industrien och handtverket som t i l l jordbruket. 

Skurup- Arbetsmarknadens läge kan betecknas som normalt. Brist på dräng
pojkar och kvinnliga tjänare. 

Hallands län. Under månaden har arbetstillgången varit ganska riklig för arbetare 
ti l l jordbruket, särskildt hvad beträffar årsplatser, men äfven tillfälliga arbeten vid 
rotfruktsnpptagningen. Under senare hälften af månaden har arbetet märkbart aftagit 
i synnerhet inom byggnadsverksamheten i Halmstad. 
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Göteborgs och Bohus län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har såväl 
under denna månad som under den föregående varit mycket dålig för industri- och 
grofarbetare. E t t fåtal af de senare nar dock lyckats erhålla arhete vid ett större 
byggnadsföretag i Uddevalla. Efterfrågan och tillgång på ogifta jordbruksarbetare 
hafva i det närmaste motsvarat hvarandra. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n råder stor 
brist på jungfrur t i l l landet, hvilka äro villiga a t t åtaga sig mjölkning. Tillgång och 
efterfrågan å tjänarinnor ti l l stadshushållen hafva i det närmaste motsvarat hvarandra. 

Göteborg. Under oktober månad har arbetsmarknaden å m a n l i g a a f d e l n i n g e n 
varit jämförelsevis god och betydligt bättre än under motsvarande månad något af 
de föregående åren. Någon nämnvärd arbetslöshet har därför heller icke förekommit. 
Mot slutet af månaden har dock någon försämring inträdt. — Å k v i n n l i g a a fde l 
n i n g e n har arbetsmarknaden varit synnerligen god, särskildt hvad beträifar dugligt 
tjänstefolk såväl t i l l landt-som til l stadshushållen. Under senare delen »f månaden har 
tillgången å tjänsteflickor varit något större. 

Karlstad. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n är arbetsmarknadens läge fortfarande nöjak
tigt och ungefär lika med samma månad föregående år. — 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 tjänarinnor för jordbrukets behof. 

Örebro län. Arbetsmarknaden har under den gångna månaden varit god i jäm
förelse med samma tid förra året. De flesta tillsatta platserna i staden hafva afsett 
tillfälligt grofarbete. 

Västmanlands län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . God tillgång på arbete inom jord
bruket: för en del industri- och säsongarbetare har arbetsbrist inträdt mot slutet af 
månaden. — 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 på arbetskraft 
i det närmaste motsvarat hvarandra. Den allt fortfarande rådande bristen på tjäna
rinnor ti l l landtbruket har varit mindre än förut under året. 

Kopparbergs län. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången under månaden 
varit mindre god. — 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 på 
arbetskraft i det närmaste motsvarat hvarandra. 

Gäfle stad och l in. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har varit medel
god och något försämrad sedan föregående månad, ehuru bättre än under motsvarande 
t id förra året. Inom såväl jordbruket som industrien har tillgången på arbetskraft 
var i t större än efterfrågan. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har efterfrågan på hus
liga tjänarinnor vari t liflig, ehuru det varit svårt att erhålla lämplig arbetskraft. 

Sundsiall. A den m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden i någon män 
vari t sämre än under föregående månad beroende på att en del arbeten, som af staden 
igångsatts under sommaren, nu afslntats. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbets
marknaden varit god. 

Norrbottens län. Å m a n l i g a a f d e l n i n g e n har såväl arbetstillgången som till
gången å arbetskraft liksom under föregående månad varit rätt obetydlig. Någon egent
lig arbetsbrist är dock icke rådande. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstill
gången varit god. Under den gångna månaden har det högsta antalet platser tillsatts 
inom denna afdelning, sedan anstalten började sin verksamhet. 

B) Tillgången på arbete. 
Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 
Järn- och metallarbetare, alla slag, bygg

nadsarbetare, fabriksarbetare, typogra
fer, kontors- och magasinspersonal, 
kuskar och åkeriarbetare, sjöfolk, grof
arbetare. — Tvätterskor, kontors- och 
butiksbiträden, serveringsflickor, stä
derskor, hushållerskor. 

Tjänare på stat, springpojkar. — Lands-
jungfrur, hus- och barnjungfrur, ensam
jungfrur. 
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Uppsala län. 

Östergötlands län. 
Stenhuggare, tegelbrnksarbetare, smeder, 

hlare, bänkarbetare, maskinarbetare, 
maskinister, eldare, bokhållare, butiks-
och lagerbiträden, grofarbetare ni. fl. 

Ladugårdsskötare, som kunna mjölka, yngre 
arbctsdrängar. — Mjölkjnngfrur, hus
hållerskor, ensamjungfrur, hns- och barn
jungfrur, kokerskor och köksor. 

Norrköping. 
Järn-, brädgårds-, byggnads- och grof

arbetare, maskinister och eldare, han
dels- och åkeriarbetare, sjömän, f. d. mili
tärer. — Tvätt- och rengöringsarbeterskor. 

Ladugårdsarbetare, springpojkar. — Tjä-
narinnor såväl till staden som till landet. 

Jönköpings län. 
Inom flera yrken och fack. Ladugårdsskötare, såväl förmän som under

ordnade. — Ladugårds- och mjölkjung-
frnr. 

Norra Kalmar län. 
Grofarbetare. Dngliga tjänarinnor ti l l landet samt t i l l 

grupperna »hotell-, kafé- och restaurant-
rörelse» och »husligt arbete». 

Blekinge län. 
Byggnadsarbetare, eldare, kördrängar till 

staden, grofarbetare. 
Gifta kördrängar till landet. — Mjölk-

jungfrur. 

Kristianstads län. 
Järnarbetare, byggnadsarbetare, grofarbe

tare. — Serveringsflickor, passgummor. 
Yngre drängar. — Mjölkjungfrur, koker

skor, dagliga ensamjungfrur; 

Malmö. 
Drängar och daglönare, gifta och ogifta, 

maskinarbetare, snickare, murare, grof-
och fabriksarbetare, kontors-, butiks- och 
handelsarbetare. — Kontors- och butiks
personal, tvät t- och rengöringskvinuor. 

Yngre drängar t i l l landet, mjölkknnniga 
ladugårdsskötare. — Jungfrur t i l l landet 
samt passfliekor. 

Lund. 
Daglönsarbetare till jordbruket, byggnads

arbetare, eldare, grofarbetare m. fl. — 
Kontorsstäderskor, tvät t och rengörings-
kvinnor. 

Yngre drängar. — Mjölkjnngfrur och pass-
flickor. 

Landskrona. 
Trädgårdsarbetare, järnarbetare, byggnads

snickare, bagare, maskinister, handels
arbetare, fabriks- och grofarbetare. — 
Fabriksarbeterskor och kontorsstäder
skor. 

Drängar till landet. — Mjölkjungfrnr och 
tjänarinnor till landet. 

Hälsingborg. 
Statdrängar, järnarbetare, byggnadsarbe

tare, bagare, maskinister, springpojkar, 
kuskar, sjömän, fabriks- och grofarbe
tare. — Fabriksarbeterskor, sömmerskor, 
serveringsflickor, kontorsstäderskor m. fl. 

Yngre drängar t i l l landet. — Mjölkjung
frur, tjänarinnor till landet, diskerskor. 
hushållerskor, barnjungfrur och kunniga 
ensamjungfrur. 

Ystad. 
Byggnadssnickare, murare, grofarbetare, 

daglönare och äldre drängar m. fl. 
Yngre drängar. — Tjänarinnor till landet. 
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Eslöf. 

Jordbruksarbetare, grofarbetare, eldare, 
mjölnare, murare, byggnadasnickare, 
springpojkar, fabriksarbetare m. fl. 

Yngre drängar. — Tjänarinnor och mjölk
jungfrur. 

Skurup. 

Äldre drängar och daglönare. Drängpojkar. — Tjänarinnor, alla slag. 

Hallands län. 

Byggnadssnickare, murare, kuskar och 
åkeriarbetaie, springpojkar, lärlingar, 
grofarbetare. — Springflickor. 

Gifta statdrängar, ogifta ryktare samt 
yngre drängar. — Mjölkjungfrnr, tjä
narinnor kunniga i matlagning. 

Göteborgs och Bohus län. 

Inom nästan alla yrken och fack med 
undantag för jordbruket. 

Statkarlar samt gifta ladugårdsskötare. — 
Tjänarinnor ti l l landet. 

Göteborg. 

Filare, sågverksarbetare, murare, snickare, 
timmermän, målare, bokhållare, handels
arbetare, butiksbiträden, kuskar, sjöfolk, 
stufveriarbetare, grofarbetare m. fl. — 
Butiks- och lagerpersonal, serverings
flickor, städerskor, tvätt- och rengörings-
arbeterskor. 

Tjänarinnor såväl till staden som till 
landet. 

Karlstad. 

Ladugårdsjungfrur och mjölkerskor. 

Örebro län. 

Inom alla yrken och fack utom för grof
arbetare. . 

Ladugårdskarlar och gifta drängar. — 
Mjölkerskor, tjänarinnor såväl t i l l sta
den som till landet. 

Västmanlands län. 

Industri-, byggnads- och grofarbetare. Ladugårdsskötare och tjänarinnor för landt-
brukets behof. 

Kopparbergs län. 

Grofarbetare, sågverksarbetare. Mjölkjungfrnr, 

Gäfle stad och län. 

Jordbruksarbetare, gifta och ogifta, järn
arbetare, brädgårdsarbetare, fabriks- och 
grofarbetare — Yngre ensamjungfrur. 

Kokerskor och kunniga ensamjungfrur. 

Sundsvall. 

Norrbottens län. 

Butiksbiträden, springpojkar. — Uppas-
serskor, städerskor m. fl. 

Kunniga köksor, och ensamjungfrur. 

68—100060. 
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Sveriges offentliga arbets-

Antalet tillsatta platser 
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förmedling oktober 1910. 

inom olika yrkesgrupper. 
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Sver iges offentl iga a rbe t s -

Antalet tillsatta platser inom 
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f ö r m e d l i n g oktober 1910. 

vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling oktober 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling oktober 1910. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
Oktober månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Oktober månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 



952 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING OKTOBER 1 9 1 0 . 

Sveriges offentliga 
Oktober månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
Oktober månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 



956 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING OKTOBER 1 9 1 0 . 

Sveriges offentliga 
Oktober månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 

6 9 — 1 0 0 0 6 0 . 



958 

Lifsmedelspriser å olika orter i 
Medelpris pr månad 

Obs.! De med kursiv stil tryckta siffrorna (okt. 1908—dec. 1909) angifva medel-



959 

riket okt. 1908—sept. 1910. 
för samtliga orter. 

pris för 28 orter, de med vanlig stil tryckta (jan.—sept. 1910) för 39 orter. 



960 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 



under september månad år 1910. 9 6 1 



962 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 



under september månad år 1910. (Forts.) 963 



964 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 



under september månad år 1910. (Forts.) 965 



966 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 



under september månad år 1910. (Forts.) 967 
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Fiskpriser 
(partipriser utan förbindelse) 

i Stockholm under september månad 1910. 
(Enligt veckonoteringar från Stockholms stads provisoriska fiskhall.) 



969 
Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under september 1910. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—september 1909 och jan.—september 1910. 
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Arbetslöshetsfrågan i Sverige. 
(Rapport till internationella arbetslöshetskongressen i Paris sept 1910, afgifven af 

svenska sektionen af Internationella föreningen för lagstadgadt arbetareskydd). 

I. Allmän öfversikt. 

Arbetslösheten har hittills i Sverige aldrig framträdt i synner
ligen stor omfattning eller under samma svåra former som i flertalet 
andra länder. Detta gynsamma förhållande beror väsentligen därpå, 
att det alldeles öfvervägande antalet af landets invånare är syssel
satt på arbetsområden, som föga kunna beröras af arbetslöshet i 
vanlig bemärkelse. Befolkningens yrkesfördeln ing ter sig näm
ligen på följande sätt: 

Ännu år 1870 voro nästan 3/4 af befolkningen sysselsatta inom 
jordbruk och fiske och endast V» inom de industriella yrkena, han
del, samfärdsel o. d. Visserligen hafva sedan dess i Sverige lik
som annorstädes de sistnämnda yrkena starkt utvecklats, så att 
desamma år 1907 omfattade tillhopa c:a 44 % af befolkningen. Ännu 
är likväl jordbruket jämte binäringar den förhärskande yrkesgrenen, 
inom hvilken halfva befolkningen finner sin utkomst. 

J o r d b r u k e t är i Sverige på grund af klimatiska förhållanden 
ett utprägladt säsongyrke. Alla de väsentliga momenten af arbetet 
— nämligen jordens beredande för skörd samt skördens vård och 
inbärgande — måste sålunda utföras under sommarhalfåret (maj— 
oktober), och särskildt skördetiden på hösten kräfver en synnerligen 
forcerad verksamhet. Om icke desto mindre arbetslösheten varit föga 
framträdande på detta arbetsområde, så har detta sin förklaring huf-
vudsakligen däri, att det svenska jordbruket till alldeles öfvervägande 
grad består af smärre brukningsdelar, hvilkas skötsel i regel ombe-
sörjes af endast innehafvaren jämte dennes familj. När lejd arbets-

70—100060 
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kraft användes, är denna vanligen anställd för längre tid och under 
betryggande laglig form. Det har nämligen af ålder befunnits för
månligt för såväl arbetsgifvaren som arbetarne — för a t t undvika 
brist på arbetskraft under säsongen, liksom brist på arbete under 
vintern — att under hela året bereda fast anställning åt en till
räcklig arbetsstyrka. 

Under den senaste tiden har emellertid jämväl inom jordbruket 
framträdt en tendens till industrialisering af arbetet, särskildt i sam
band med rotfruktodlingens (betor) utveckling. Denna tendens i för
ening med den moderna arbetarrörelsens kraf på större rörelsefrihet 
för arbetarne måste gifvetvis motverka ingåendet af mera stadig
varande arbetsförhållanden och därigenom öka arbetarnes arbetslös
hetsrisk. Det bör emellertid framhållas, a t t de tillfälliga arbetarne 
på landsbygden ofta hafva egna hem med något tillhörande jord, 
som ge dem en stödjepunkt under de tider af året, då de ej få arbete 
hos andra. 

S ä s o n g v a n d r i n g af j o r d b r u k s a r b e t a r e gör sig märkbar 
egentligen endast i sydligaste delarna af landet. Under betskörden 
pä senhösten tillströmma t i l l betfälten på slättbygden en mängd af 
företrädesvis kvinnliga arbetare, som ej längre behöfvas i skogstrak
terna, efter det a t t sädesskörden där afslutats. Vid det tunga och 
för de inhemska arbetarne i öfrigt mindre tilltalande arbetet med 
betornas odling och vård hafva landtbrukarne sedan år 1904 börjat 
i viss utsträckning anlita utländska säsongarbetare. För närvarande 
pläga c:a 1,200 polska och galiziska arbetare årligen importeras till 
landets sydligaste landskap för a t t på större gårdar öka arbetsstyr
kan under tiden april—november. 

Denna omständighet ger vid handen, at t det åtminstone under 
sommarsäsongen råder b r i s t p å l a n d t a r b e t a r e i landet. I själfva 
verket är denna brist långt större, än det anförda talet ger vid han
den, samt konstant förekommande sedan åtskilliga år tillbaka. Äfven 
i Sverige har nämligen »flykten från landet» antagit tämligen stor 
omfattning. Det är den landtbrukande befolkningen, som lämnar de 
hufvudsakliga tillskotten till emigrationen; och af emigranterna ut
göras ej mindre än 4/6 af personer i åldern 15—50 år, d. s. v. jus t 
de bästa och arbetsdugligaste elementen. 

A andra sidan har industriens snabba utveckling samt stads
samhällenas i samband därmed stående ti l lväxt regelbundet dragit 
en mängd af den på landsbygden uppväxande ungdomen från jord
brukets tjänst. De ofvan anförda relativa talen utvisa, hurusom de 
industriella yrkena, handeln och samfärdseln år 1870 omfattade till
hopa endast c:a 20 % men år 1907 c:a 44 °. af hela folkmängden. Då 
en väsentlig del af denna ökning beror på tillskott från den jord
brukande befolkningen och då samtidigt jordbruket med binäringar 
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befunnit sig i stadigt framåtskridande beträffande såväl extensitet 
som intensitet, så ligger det i öppen dag, att landtbruket, trots ökad 
användning af maskinella hjälpmedel och öfriga förbättrade arbets
metoder, i allmänhet lidit af brist på arbetskraft samt at t arbetslöshet 
i afsevärd grad knappast kunnat förekomma inom detta arbets
område. 

Däremot måste gifvetvis den ofvan konstaterade starka t i l l 
v ä x t e n af i n d u s t r i e n s , h a n d e l n s och s a m f ä r d s e l n s i d k a r e 
innebära en viss fara för ökad arbetslöshetsfrekvens. Denna risk 
motväges emellertid väsentligen däraf, at t dessa yrkesgrenar icke i 
Sverige så koncentrerats t i l l städerna som i andra länder är fallet. 
För närvarande har landet c:a 11,000 egentliga fabriker med tillhopa 
c:a 300,000 arbetare; ungefär 60% af dessa fabrikers antal samt 53% af 
deras arbetare äro emellertid förefintliga på landsbygden. Afhandt -
verkeriernas till 110,000 personer uppgående personal förefinnas 60 % 
på landsbygden; dit höra vidare 43% af landets handelsaffärer med 
32 % af yrkets personal (c:a 83,000). Då slutligen en stor del af kom
munikationsanstalternas arbetare jämväl äro bosatta på landsbygden 
samt bergsbrukets hela arbetsstyrka (c:a 33,000) bör dit hänföras, så 
blir det endast den mindre delen af arbetstagarne inom de indu
striella yrkena och affärslifvet, som i Sverige anträffas i städerna. 
Stadsbefolkningen i sin helhet är också jämförelsevis obetydlig, i det 
den omfattar ej fullt 25 % af landets folkmängd. 

Det är utan vidare klart, a t t arbetslöshetsfrekvensen är mindre 
och dess risker mindre farliga för industriarbetarne på landsbygden. 
Där äro arbetsförhållandena lugnare och anställningarna mera sta
digvarande. Arbetsgifvarne hafva mindre urval på yrkesskicklig 
arbetskraft och söka därför i allmänhet at t äfven under mindre till
gång på arbete behålla sin arbetsstyrka fulltalig. Arbetarnes eko
nomi är där äfven tryggare, framför allt genom tillgången på fritt 
upplåtna eller egna bostäder med trädgårdsafkastning o. d. samt 
genom den nära kontakten med och stödet af anhöriga och vänner 
i den egna hemorten. Detta stöd är så mycket betydelsefullare, som 
några af arbetslöshet ofta hemsökta yrkesgrenar just äro helt för
lagda ti l l landsbygden. Så är t. ex. förhållandet med t e g e l b r u k e n 
och s o c k e r b r u k e n . De förra afsluta sin säsong i oktober, då nästan 
hela styrkan blir ledig ti l l påföljande vår. Emellertid brukar en 
del däraf få anställning vid sockerbruken, som just under oktober 
börja sin afverkning och fortsätta den till årets slut. Åtskilliga 
tusen hithörande arbetare blifva sålunda lediga från årsskiftet och 
t i l l dess väderleksförhållandena på våren medgifva tegelbruken att 
återupptaga sin verksamhet. 

Inom s å g v e r k s i n d u s t r i e n i norra och mellersta Sverige följa 
en serie af arbetssäsonger på hvarandra, så a t t arbetsstyrkan i huf-
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vudsak kan beredas sysselsättning under nästan hela året, om ock 
inom olika branscher och på skilda arbetsplatser. På vintern af-
verkas och forslas timret uppe i skogstrakterna, på våren flottas 
detsamma ned efter vattendragen till kusten, där sågverken forcera 
sin verksamhet under den varma årstiden. Åtminstone de yngre 
och kraftigare sågverksarbetarne resa på vintern upp t i l l skogsarbe
tet — som dock i hufvudsak utföres af den däruppe bofasta och 
eljes jordbruksidkande befolkningen — och återvända på våren med 
flottningen utför floderna ned t i l l sågverken igen. 

I städerna är säsongföreteelsen mycket framträdande inom t r a n 
s p o r t y r k e n a och särskildt h a m n a r b e t e t . Af landets export och 
import, hvilka så godt som i sin helhet befordras sjövägen, belöper 
sig endast V« på årets första kvartal. Den inre omsättningen t i l l 
sjös är ännu mer förminskad under vintern och i landets norra delar 
till följd af isförhållandena fullständigt afstannad under december 
—april. 

Betydelsefullast är dock den utpräglade karaktär af säsongyrke, 
som b y g g n a d s v e r k s a m h e t e n erhåller under inflytande af det 
sträfva vinterklimatet. Under årets 4 å 5 kallaste månader måste 
en hel del hithörande arbeten delvis eller fullständigt inställas, så 
a t t vid denna tid c:a 30 a 40 % af yrkets till c:a 70,000 man upp
gående arbetsstyrka (ej inräknad i förut angifna siffror) torde sakna 
sysselsättning inom sitt egentliga yrke. Främst drabbar denna 
regelbundet återkommande arbetslöshet grof- och hjälparbetarne, men 
som dessa ti l l stor del härstamma från landsbygden, pläga de under 
vintern delvis återvända dit och tillbringa väntetiden i sina hem. 
De egentliga yrkesarbetarne inom byggnadsverksamheten, liksom ock 
hamnarbetarne, hafva just på grund af yrkets säsongkaraktär kun
nat tillförsäkra sig en jämförelsevis god inkomst under arbetsperio
den. De betrakta därför vintermånaderna såsom en natur l ig hvilo-
period, under hvilken de för öfrigt allt emellanåt kanna erhålla t i l l
fällig sysselsättning dels i sina resp. yrken och dels med andra före
kommande arbeten. 

Det ligger nämligen i sakens natur, att liksom vintern förhin
drar vissa slag af verksamhet den äfven framkallar andra och nöd
vändiggör arbeten, som alls icke eller i endast mindre utsträckning 
förekomma under den varmare årstiden. Särskildt nödgas man i 
städerna a t t under snöperioden för renhållningsarbeten och kommu
nikationernas bedrifvande använda betydligt mera arbetskraft än 
under sommaren. Vid större snöfall bruka ensamt i Stockholm flere 
tusen tillfälliga arbetare sysselsättas endast för snöns undanskaf
fande från gator, gårdar och tak, för öppenhållande af spårvägs-
linierna o. s. v. 
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Om sålunda säsongföreteelsen af naturliga skäl är starkt utveck
lad inom det svenska näringslifvet och gifvetvis medför väsentlig 
arbetslöshetsrisk för vissa arbetaregruppér, så hafva dock, såsom 
i det föregående framhållits, åtskilliga omständigheter samverkat 
därhän, a t t ej ens för dessa grupper arbetslösheten behöft blifva 
synnerligen svårartad. 

Såsom framgår af de förut anförda uppgifterna rörande i ndu 
s t r i e n s och a f f ä r s v ä s e n d e t s u t v e c k l i n g , så har landets framåt-
gående i dessa hänseenden varit synnerligen snabbt och jämnt. 
Nästan för hvarje år har statistiken haft a t t utvisa betydligt ökad 
produktion och omsättning samt ökadt antal sysselsatta armar. I 
stort sedt har därför, frånsedt inom säsongyrkena, en liflig efter
frågan på arbetare nästan ständigt gjort sig gällande. Vid slutet 
af 1880- och början af 1890-talen inträffade likväl en tid af stilla
stående, och genast fick man då viss känning af arbetslösheten, 
ehuruväl densamma egentligen endast inom byggnadsyrkena antog 
afsevärd omfattning och påkallade särskilda åtgärder. De kommu
nala myndigheterna i särskildt de större städerna funno sig då för
anlåtna att med extra anslag anordna eller påskynda vissa offent
l iga arbeten o. s. v. I Stockholm tillsattes i samband härmed för 
arbetslöshetsfrågans behandling år 1894 en kommitté, hvilken påföl
jande år i ett omfattande betänkande lämnade ingående redogörelser 
for tidigare utredningar i ämnet, för åtgärder i såväl Sverige som 
utlandet samt för arbetslöshetsproblemets viktigare spörsmål i öfrigt. 
Någon omedelbar påföljd fick ej kommitténs arbete, enär samtidigt 
med dess afslutande åter en ny uppsvingsperiod började, så a t t 
arbetslösheten icke längre stod som en omedelbar fara och frågan 
om dess bekämpande icke hade aktualitetens intresse. Denna upp
svingsperiod, som började vid midten af 1890-talet, nådde sin kulmen 
under år 1906 och förra hälften af 1907. Då började tecken till en 
b e g y n n a n d e å t e r g å n g framträda; den forcerade produktionen fann 
ej längre full afsättning, och spekulationen kunde icke vidare draga 
t i l l sig penningar för nya företag eller utvidgandet af gamla sådana. 
Fastmer hade det rörliga kapitalet bundits i sådan utsträckning, a t t 
en besvärande kreditknapphet uppstod. Denna stramhet på penning
marknaden blef i Sverige särskildt kännbar för byggnadsverksam
heten och dess hjälpindustrier. Under våren och sommaren 1907 
fortgingo visserligen arbetena med redan igångsatta företag, men 
några nya påbörjades i allmänhet icke, så att nästan all byggnads
verksamhet redan tidigt på hösten afstannade på flertalet orter, 
samband härmed inträdde stagnation inom vissa med byggnadsverk
samheten sammanhängande handtverksyrken samt tegel- och sten
industrierna m. fl. Äfven de viktigaste exportindustrierna — för 
järn, t rä och trämassa m. m. — afmattades genom den samtidigt 
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inträdda försämringen af marknadsläget i utlandet. En allmän 
depression inom näringslifvet inträdde sålunda, produktionen in
skränktes antingen genom reducerad arbetstid eller afskedande af 
arbetare; i vissa fall nödgades man nedlägga hela driften, för till
fället eller för alltid. 

Under sådana förhållanden ansåg regeringen sig böra ägna s ä r 
sk i ld u p p m ä r k s a m h e t å t a r b e t s l ö s h e t s f r å g a n . På dess direkta 
anmodan verkställdes å Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik 
under hösten 1908 en närmare undersökning rörande dels det ekono
miska läget, dels arbetslöshetens dåvarande och väntade omfattning 
och dels slutligen de åtgärder, som särskildt af kommunerna kunde 
vidtagas för dess bekämpande. Utredningen1 gaf t i l l resultat , a t t 
en allmän försämring inträdt i det ekonomiska läget, a t t i anledning 
däraf redan under hösten arbetslöshet förekom i icke ringa grad, att 
densamma kunde förväntas blifva af allvarlig utsträckning under 
den kommande vintern samt a t t därför särskilda åtgärder borde vid
tagas för a t t begränsa densamma och motverka dess skadliga på
följder. I öfverensstämmelse med i redogörelsen framställdt förslag 
riktade nu regeringen en uppfordran till länsstyrelserna att inom 
sina län söka förmå de kommunala myndigheterna a t t dels föranstalta 
om arbetslöshetsräkningar (hvarom närmare i det efterföljande) och 
dels vidtaga praktiska mått och steg för a t t bereda sysselsättning 
åt de arbetslösa. Regeringens maning efterföljdes på en mängd orter, 
där arbetslösheten var mera framträdande, och torde hafva afsevärdt 
bidragit till att mildra dess verkningar. 

Den allmänna f ö r b ä t t r i n g i de e k o n o m i s k a k o n j u n k t u 
r e r n a , som förspordes under våren och sommaren 1909, sträckte sig 
äfven ti l l Sverige. Såväl penningmarknaden som affärslifvet och 
den industriella produktionen började återtaga normala lägen, och 
arbetskraften blef åter mera eftersökt. Denna lofvande utveckling 
afbröts emellertid i Sverige genom de stora a r b e t s k o n f l i k t e r n a 
under sommaren och hösten 1909. Särskildt vissa industrier, som 
under flere månader braktes till fullständig overksamhet, kunde 
efter arbetskonflikten endast efter hand komma i gång. Till följd 
häraf blef äfven vintern 1909—1910 utmärkt af en ganska betydlig 
arbetslöshet. Äfven då lät regeringen anställa arbetslöshetsräkningar, 
hvilka gåfvo till resultat, a t t arbetslösheten likväl denna gång hade 
mindre omfattning än den föregående vintern. En stadig förbätt
ring har ock kunnat konstateras under våren och sommaren 1910, 
så a t t utsikterna för framtiden synas väsentligen ljusare. 

Det bör för öfrigt framhållas, at t så långt jämförelser kunna 
göras med ledning af hitti l ls i olika länder förefintliga uppgifter, 

1 Tryckt såsom Arbetsstatistik. Å: 6. Promemoria ang. Arbetslösheten i Sverige 
samt kommunala åtgärder i anledning af arbetslöshet. 
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arbetslösheten under kristiden 1908 torde i Sverige varit mindre 
kännbar än i allmänhet annorstädes. 

Förklaringen härtill torde såsom förut antydts, väsentligen böra 
sökas däri, a t t endast mindre delen af Sveriges befolkning är till 
sin utkomst direkt beroende af industri, handtverk, handel och sam
färdsel, inom hvilka verksamhetsgrenar arbetslöshetsrisken kan vara 
af egentlig betydelse. Afven på dessa områden hafva vidare pro
duktions- och arbetsförhållandena visat sig vara så stabila, a t t vare 
sig 1908 års ekonomiska eller 1909 års arbetarepolitiska kris kunnat 
tillfoga dem allvarligare skador och därigenom framkalla någon syn
nerligen vidsträckt eller långvarig arbetslöshet. 

II. Arbetslöshetsstatistik. 

Sedan längre tid tillbaka hade man i några större städer, vid 
mera framträdande säsongarbetslöshet, brukat föra särskilda anteck
ningar rörande de för städernas egna arbeten anställda arbetare, 
som måst afskedas vid arbetenas begränsande under vintern. Under 
den svåra arbetslöshetsperioden i början af 1890-talet anordnades i 
Stockholm verkliga arbetslöshetsräkningar på sådant sätt, att de 
arbetslöse genom tidningsannonser, tillkännagifvanden vid möten 
samt på andra sätt uppmanades anmäla sig å angifven tid och lokal. 
Genom dessa räkningar ville man vinna sådana tillförlitliga upp
gifter rörande de arbetslöses antal, yrkesspecialiteter, civilstånd och 
försörjningsplikt, som vore nödiga för bedömandet af omfattningen 
och arten af de åtgärder, som kunde och borde vidtagas. Den i det 
föregående omnämnda arbetslöshetskommittén i Stockholm åren 1894 
—95 kunde därför framlägga tämligen goda uppgifter rörande hit
hörande förhållanden för ett antal år. Men då sedermera under en 
långvarig period af goda konjunkturer icke något omedelbart behof 
af dylika iakttagelser gjorde sig gällande, så kommo de gjorda för
söken till statistiska undersökningar rörande arbetslösheten icke a t t 
vidare fullföljas, ehuruväl de kommunala myndigheterna framgent 
måste hafva sin uppmärksamhet riktad på angelägenheten a t t före
bygga arbetslöshet åtminstone bland sina egna arbetare. 

När efter några års (1897—1902) arbetsstatistiska försöksarbeten 
en särskild afdelning inom Kommerskollegium inrättades (från och 
med år 1903) för det arbetsstatistiska arbetet i Sverige, så sökte 
man vid planläggandet af afdelningens arbeten, så långt förhållan
dena medgåfvo, tillgodose behofvet af s y s t e m a t i s k a u n d e r s ö k 
n i n g a r r ö r a n d e a r b e t s m a r k n a d e n s l ä g e och hvad därmed står 
i samband. Förnämligast för detta ändamål anställdes på ett antal 
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orter i riket särskilda ombud (korrespondenter), hvilka skulle från 
större arbetsgifvare samt från arbetareorganisationer i sin ort genom 
särskilda frågeformulär införskaffa upplysningar rörande antalet 
anställda arbetare, affärsläget, tillgången på arbete och arbets
kraft, arbetslöshet m. m. Med ledning af detta och annat material 
samt sin personliga kännedom om ortens arbetsförhållanden skulle 
ombuden för hvarje kvartal utarbeta och till ämbetsverket insända 
detaljerade rapporter, hvilka där sedan sammanställdes, komplette
rades och offentliggjordes i publikationen >Meddelanden från K. 
Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik». Härigenom vanns 
efter hand en ganska omfattande och ingående kännedom om arbets
förhållandenas gestaltning och utveckling inom olika yrkesgrenar 
och på de viktigare orterna. Systemet lider dock ännu af åtskilliga 
brister, förnämligast beroende pä att rapporterna ej kunnat göras 
månatliga samt ej omfatta så stor del af arbetsmarknaden, att denna 
fullt kan öfverblickas. För att råda bot för sistnämnda svårighet 
har under innevarande år dels ombudens antal ökats till 35 och 
dels de använda formulären förenklats och införts å brefkort, hvar-
igenom man har grundad förhoppning vinna snabbare och mera regel
bundna uppgifter från ett större antal arbetsgifvare och fackföreningar 
än hittills. 

En mera mångsidig undersökning, afseende ett visst tillfälle, 
verkställdes, såsom ofvan nämnts, inom det arbetsstatistiska ämbets
verket under hösten 1908. Det visade sig då, att man med ledning 
af regelbundet tillgängliga statistiska uppgifter rörande produk
tionen och omsättningen, kommunikationsmedlens användning, pen
ningmarknaden o. d. kunde rätt väl öfverskåda arbetsmarknadens 
läge för tillfället samt bedöma utsikterna för framtiden. Det 
ökade intresse för hithörande spörsmål, som väckts till lif under 
intrycket af 1908 års kris och den däraf framkallade arbetslösheten, 
tog sig äfven uttryck vid 1910 års nu afslutade riksdag, då bland 
annat fråga förevar rörande mera omfattande och regelbundna obser
vationer rörande den ekonomiska utvecklingen. Härmed ville man 
närmast vinna möjlighet att dels i tid varsna starkare konjunktur
växlingar samt dels med ledning häraf ordna statens och kommu
nernas arbeten och ekonomiska transaktioner på det billigaste och 
för arbetslöshetens förekommande mest lämpliga sätt. Det väckta 
förslaget föranledde visserligen för tillfället inga positiva åtgärder, 
men dess behandling visade emellertid, att detsamma ansågs bety
delsefullt och åtnjöt starka sympatier. Otvifvelaktigt kommer det 
arbetsstatistiska ämbetsverket också att för framtiden söka utveckla 
sitt arbete på ifrågavarande område. 
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Därvid torde man närmast komma att inrikta sina sträfvanden 
på att genom arbetsgifvareorganisat ionerna erhålla regelbundna 
(månatliga) uppgifter rörande antalet arbetare, som äro anställda 
hos deras medlemmar. Då organisationsväsendet i Sverige är syn
nerligen starkt utveckladt bland arbetsgifvarne inom flertalet yrkes
grenar, skulle på detta sätt konjunkturväxlingarna mycket noga 
kunna observeras. Särskildt för studiet af säsongförhållandena 
erbjuda dylika uppgifter en god ledning. Det arbetsstatistiska äm
betsverket har ock vid vissa tillfällen kunnat verkställa särskilda 
undersökningar på grundval af dylikt, från arbetsgivareorganisa
tioner erhållet statistiskt material. Anföras må, att vid 1,138 till 
Svenska arbetsgivareföreningen hörande arbetsställen år 1907 voro 
anställda under januari 121,500, juli 131,800 samt december 117,700 
arbetare, fördelade på ett antal grenar af den svenska storindustrien. 
För vissa af dessa grenar voro de relativa fluktuationerna af arbets
styrkan under de olika årstiderna naturligtvis långt starkare, än de 
anförda siffrorna gifva vid handen. I samma mån ett större antal 
organisationer och yrkesgrenar kunde afgifva dylika regelbundna 
uppgifter, blefve det gifvetvis möjligt att allt noggrannare observera 
graden af arbetskraftens tillvaratagande och på denna indirekta väg 
ungefärligen bedöma arbetslöshetens förekomst inom vissa yrken 
eller öfver hela arbetsfältet. 

Redan vid planläggandet af det arbetsstatistiska ämbetsverkets 
undersökningar rörande arbetsmarknaden riktades uppmärksamheten 
på vikten af att tillvarataga det för ändamålet värdefulla material, 
som kunde erhållas från de offentliga arbetsförmedl ingsanstal
terna. I den arbetsstatistiska tidskriften har ock regelbundet redo
gjorts för dessas verksamhet, och i samma mån som denna tilltagit 
i omfång samt ordnats efter fullt enhetliga principer, har detta kun
skapsmaterial vunnit ökadt värde såsom indikator på den aktuella 
tillgången och efterfrågan på arbetskraft. Från och med 1907, då 
samtliga offentliga anstalter använda samma formulärsystem och 
tillämpa enhetliga principer vid expedition och statistikföring, kan 
man anse de månatliga och årliga sammanställningarna af deras rap
porter såsom synnerligen värdefulla för bedömandet af arbetsmark
nadens förändringar. Dessa förändringar komma i allmänhet kla
rast till synes vid en jämförelse mellan antalet arbetsansökningar och 
antalet anmälda lediga platser. 
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På 100 lediga platser under hvarje månad af åren 1907—1910 
belöpte sig följande antal arbetsansökningar: 

Af naturliga skäl måste dessa relationstal framställa arbets
marknadens förändringar och därmed sammanhängande förhållanden 
i starkare skala, än hvad förhållandet i verkligheten är, men denna 
olägenhet är naturligtvis af mindre betydelse, när man år efter år 
kan jämföra siifrorna och sålunda bedöma dem med ledning af vun
nen erfarenhet. De anförda talen angifva klart skillnaden mellan 
de goda arbetskonjunkturerna under år 1907 och de dåliga under 
1908 och 1909: för 1910 synas utsikterna vara något gynnsammare. 
Likaså framträder skarpt säsongföreteelsens beroende af årstiden. 
Den stora motsättningen mellan tillgången på manlig och kvinnlig 
arbetskraft återger ock det verkliga förhållandet. Under de senare 
åren hafva nämligen industrien och affärslifvet börjat draga till sig 
kvinnor i ökadt antal, samt under stark konkurrens med det hus
liga arbetet och jordbruket. Afven vid tider af öfverflöd på man
liga arbetare föreligger därför ständig brist på kvinnlig arbetskraft. 
Det torde böra, med afseende å de ofvan meddelade siffrorna för år 
1909, anmärkas, at t de stora arbetsinställelserna naturligtvis verkat 
störande på förhållandena under senare delen af året. 

De i det föregående redan anmärkta olikheterna mellan tillgån
gen på arbetskraft inom jordbruket och inom öfriga yrkesgrenar 
belysas af följande siffror från de båda senaste åren (under hvilka 
arbetsförmedlingen för jordbruket tagit större omfattning). 

1) De i rapporten intagna siffrorna hafva här kompletterats med uppgifter för 
maj—nov. 1910. 
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På 100 lediga platser belöpte sig följande antal arbetsansökningar: 

Dessa siffror torde med tillräcklig tydlighet belysa, huru efter
frågad arbetskraften är inom landtarbetet samt huru föga arbets
löshet är at t befara på detta område, äfven under sådana depres
sionstider som de här behandlade. 

De försämrade industriella konjunkturerna hafva emellertid äfven 
påverkat arbetsförmedlingsverksamheten i den riktning, a t t man på 
de senare åren kunnat konstatera en ökad villighet bland arbetarne 
a t t taga anställning på landsbygden, äfven inom landtarbetet. Un
der de föregående goda affärsåren hade, som nämndt, en stark ström 
af landtarbetare gåt t till städerna och industrien, så at t vid arbets
förmedlingsanstalterna en stor del af de arbetssökande kommit från 
landtbruket och i allmänhet ej åter ville taga anställning inom det
samma igen. Den förändring, som häri inträdde under åren 1908 
och 1909, belyses i viss mån af följande uppgifter från några offent
liga arbetsförmedlingsanstalter, för hvilka särskild undersökning 
verkställts rörande de arbetssökandes mantalskrifningaort. 

Antalet arbetssökande män. 

Från år 1907 till år 1909 hade sålunda antalet vid de ifråga
varande anstalterna anmälda arbetssökande männen, som voro man-
talsskrifna på annan ort, minskats från c:a 39 K till c:a 23 %. Denna 
utveckling ådagalägger tydligen, hurusom de under den industriella 
uppgångstiden till stadssamhällena inkomna arbetarne genom de 
senaste årens försämrade arbetskonjunkturer — til l följd af den eko
nomiska depressionen samt de stora arbetsinställelserna — tvingats 
tillbaka till sina hemorter. 

Denna återströmning har ock tagi t sig uttryck i befolknings
statistiken, hvilken för åren 1908 och 1909 konstaterar folkmängds
ökning öfverallt på landsbygden, iinder det a t t förut jämn minsk
ning där mångenstädes pågått till följd af stark afflyttning. 

De d i r e k t a u p p g i f t e r om a r b e t s l ö s h e t e n bland de organi
serade arbetarne, som man sökt erhålla från deras organisationer i 
samband med inhämtandet af öfriga upplysningar rörande arbets-
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marknadens läge, hafva i allmänhet varit af föga värde. Det blef 
därför ett önskemål att kunna på annat sätt vinna närmare känne
dom härom. För detta ändamål trädde det arbetsstatistiska ämbets
verket i förbindelse med de kassor för a rbets löshetsunders töd 
(och reshjälp), som åtskilliga fackförbund upprättat för sina med
lemmar. Med ledning af dessa kassors räkenskaper o. d. handlingar 
hafva vid skilda tillfällen utförts smärre specialutredningar, som läm
nat värdefulla resultat. Emellertid måste ju dylika uppgifter alltid 
vara behäftade med den väsentliga bristen, att de icke redogöra för 
arbetslösheten i och för sig, utan alltid måste bedömas i belysning 
af de stadge bestämmelser, till hvilka de hänföra sig. Då dessa 
bestämmelser äro synnerligen varierande inom olika kassor, kan man 
på denna väg ej direkt undersöka arbetslöshetsfrekvensen inom de 
olika yrkena. Men däremot böra hithörande uppgifter, i den mån 
icke förändringar vidtagits i en kassas stadgar, gifva god ledning 
för bedömandet af, huru arbetslösheten bland dennas medlemmar 
ställer sig vid olika tidpunkter. 

För att äfven ur denna synpunkt belysa förhållandena under 
de senare åren anföras här några relativa tal, hvilka emellertid 
ansetts böra begränsas till att omfatta endast tiden januari—juni 
under resp. år, enär de under senare delen af året 1909 abnorma 
arbetsförhållandena inverkat störande äfven på detta område. 

Arbetslöshetskassa för 
Understödsbelopp pr medlem 

i arbetslöshetskassan under januari—juni 
åren 1906—1909. 

Af de nu anförda uppgifterna framgår, att ehuru konjunktur
förändringen inom affärslifvet var tydlig redan under början af år 
1908, arbetslöshet i större omfattning icke omedelbart gjorde sig 
märkbar. Under första halfåret 1909 framträder däremot den eko
nomiska depressionens verkningar i mångdubbelt högre understöds-
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belopp, hvilket tyder på mångdubbelt ökad arbetslöshet. Särskildt 
framträdande var stegringen inom de till järn- och metallvarubran-
scherna hörande fackförbunden. 

Systematisk rappor te r ing rörande arbetslöshetens om
fa t tn ing , orsaker m. m. hafva åtskilliga fackorganisationer under 
vissa tider anordnat, vanligen i samband med andra utredningar 
rörande upprättandet af kassor för arbetslöshetsunderstöd. Endast 
undantagsvis har rapportsystemet dock lämnat fullt tillfredsställande 
resultat och kunnat genomföras under längre tid. Som ofvan nämnts, 
har ej heller det arbetsstatistiska ämbetsverket lyckats erhålla något 
mera omfattande material i samband med inhämtandet af de regel
bundna arbetsmarknadsuppgifterna. Vid den i det föregående om
nämnda förändring, som under innevarande år vidtagits med afse-
ende å dessa uppgifter, har man också från dem uteslutit spörsmålen 
om arbetslösheten. I stället har vid en i februari 1910 hållen kon
ferens mellan representanter för det arbetsstatistiska ämbetsverket 
och arbetarnes fackorganisationer öfverenskommelse träffats därom, 
att fackförbunden skola medelst särskilda, af ämbetsverket i förening 
med organisationerna utarbetade frågeformulär månatligen inhämta 
erforderliga uppgifter om arbetslösheten inom sina lokala föreningar; 
hvarefter det inkomna materialet öfverlämnas till ämbetsverket för 
att genom dess försorg bearbetas och offentliggöras. Detta rapport
system, som i allt väsentligt öfverensstämmer med hvad redan till-
lämpas i åtskilliga andra länder, torde börja tillämpas från och med 
sept. 1910. Med hänsyn till det starkt utvecklade organisations
väsendet bland arbetarne kan man ock förutsätta, att på detta sätt 
verkligt representativa primäruppgifter skola erhållas. Ty sedan 
under de senaste åren arbetarne äfven i Sverige vunnit bitter erfa
renhet af arbetslösheten, har intresset för dess utforskande och be
kämpande numera blifvit så allmänt och allvarligt, att organisatio
nerna helt visst gärna skola lämna sin effektiva medverkan därvid. 

Därtill synas utsikterna vara så mycket större, som lokalför
eningarna i stort sedt mycket samvetsgrant efterkommo en framställ
ning om arbetslöshetsuppgifter, som tidigare vid ett visst tillfälle 
riktades till dem. När arbetslösheten under början af år 1909 var 
som störst, utsändes nämligen från det arbetsstatistiska ämbetsverket 
direkt till de lokala fackföreningarna ett frågeformulär angående 
åtskilliga sidor af arbetslösheten. Till svar bära inkommo använd
bara uppgifter för c:a 130,000 arbetare (de tillfrågade föreningarna 
torde hafva ägt ett sammanlagdt medlemsantal af inemot 200,000). 

I omstående tablå, som utvisar hela antalet redovisade samt 
antalet arbetslösa medlemmar inom ett stort antal lokala fackorga
nisationer den 1 mars 1909, hafva de erhållna uppgifterna grupperats 
efter vissa större yrkesgrupper. 
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Enl ig t dessa uppgifter, hvilka i och för sig säkerligen i hufvud-
sak äro korrekta, var arbetslösheten synnerligen omfattande inom 
alla yrkesgrupper, naturligtvis dock störst inom byggnadsverksam
heten och de af årstiden likaledes s tarkt influerade grenarna grufdrift 
samt jord- och stenindustri. Sannolikt torde slutsiffrorna här ofvan 
ange arbetslöshetsfrekvensen något större än den i verkligheten var 
inom samtliga organisationer, dels på grund af a t t fackorganisa
tionerna i allmänhet räknat alla från orten afgångna medlemmar så
som arbetslösa och dels af det skälet, att företrädesvis just de för
eningar torde hafva lämnat svar, hvilka hade några arbetslösa at t 
rapportera. 

Den nu berörda enquéten rörande arbetslösheten inom fackorga
nisationerna hade anordnats såsom komplettering till den något tidi
gare på vintern verkställda arbetslöshetsräkningen. I den förut om
nämnda inom det arbetsstatistiska ämbetsverket under hösten 1908 
utförda utredningen af läget på arbetsmarknaden och utsikterna för 
den kommande vintern hade betonats vikten af, at t enhetligt plan
lagda och samtidigt utförda arbetslöshetsräkningar anställdes inom 
alla de kommuner, äfven på landsbygden, där större arbetslöshet 
kunde förutsättas existera. I öfverensstämmelse härmed anbefallde 
regeringen länsstyrelserna att söka verka för anordnandet af sådana 
räkningar på samma dag (den 12 januari) öfver hela riket, hvarjämte 
Kommerskollegium (afdelningen för arbetsstatistik) fick i uppdrag 
att fastställa närmare plan och utarbeta och distribuera blanketter 
o. d. för räkningarna äfvensom sedermera införskaffa och bearbeta 
det erhållna materialet. Vid valet mellan olika metoder för räk
ningarnas anordnande fann det arbetsstatistiska ämbetsverket den 
personliga anmälningsmetoden vara a t t föredraga. I själfva verket 
torde det ock vara klart att, för den händelse man ville öfverallt 
tillämpa samma tillvägagångssätt, någon annan metod näppeligen 
kunde här ifrågakomma. Användandet af mera effektiva räknings
metoder skulle i hvarje fall hafva kraft stora kostnader och det 
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oaktadt knappast kunnat verkställas på en gång öfver de vidsträckta 
och glest befolkade landskommunerna — -1 

Då äfven vintern 1909—10 syntes komma a t t utmärkas af om
fattande arbetslöshet — förnämligast t i l l följd af de stora arbetsin
ställelsernas direkta och indirekta verkningar — förordnade rege
ringen den 10 dec. 1909 om arbetslöshetsräkningarnas förnyande den 
31 januari 1910. Kommerskollegium, som äfven nu fick sig anför-
trodt den allmänna ledningen, planlade räkningarna på i allt väsent
ligt samma sätt som vid föregående tillfälle. Enligt hitti l ls före
liggande preliminära uppgifter anordnades räkningarna i 86 städer 
(och köpingar) samt 202 landskommuner, tillsammans omfattande 
41 % af rikets folkmängd, och anmälde sig därvid 14,472 arbetslösa, 
hvaraf 14,066 män och 406 kvinnor. Dessa siffror ådagalägga otvif-
velaktigt en minskning i arbetslösheten, trots de stora arbetsinstäl
lelserna under sommaren 1909. Emellertid har man på åtskilliga 
orter ansett, at t denna gång ett färre antal af de arbetslösa anmälde 
sig än föregående år och at t sålunda intresset för räkningarna min
skats. Denna mening torde icke sakna ett visst berättigande, enär 
många arbetslösa anmäla sig endast för att därigenom vinna utsikt 
till hjälp i en eller annan form; när så detta hopp en gång svikits, 
i det at t endast en mindre del af de år 1909 anmälda torde hafva 
haft omedelbart gagn af räkningarna, så funno de saken sedan gagn
lös. Därest räkningarna äfven framgent skola fortsättas, så böra 
tydligen ytterligare åtgärder vidtagas för a t t tillvinna dem de arbets
lösas intresse. 

Det har förut betonats, at t de senaste årens kännbara arbets
löshet bräkt de dithörande spörsmålen upp i främsta ledet af de 
aktuella sociala spörsmålen. Ehuru meningarna om dem på många 
punkter fortfarande äro mycket delade, så har man numera inom de 
olika politiska lägren allmänt betonat vikten af a t t grundligt lära 
känna arbetslösheten. Om riksdagen hittills icke velat bifalla väckta 
förslag om särskilda utredningar i ämnet, så beror detta ej heller 
på bristande intresse för saken utan fastmera därpå, at t regeringen 
redan förklarat sig ägna frågan synnerlig uppmärksamhet samt ut
ta la t sin afsikt att föranstalta om systematiska observationer rörande 
arbetslöshetsfrågans olika sidor. I anledning häraf ämnar Kommers
kollegium under innevarande år för regeringen framlägga en närmare 
plan till anordnandet af dylika undersökningar.8 

1 I det följande redogörcs för resultaten af den officiella arbetslöshetsräkningen den 
12 jan. 1910, med afseende hvarå hänvisas dels till publikationen Arbetslösheten i 
Sverige 1908—1909» (Arbetsstatistik H: 1) dels till en sammanfattande redogörelse i 
>Meddelanden» 1910, s. 697 ff. 

2 Den 9 november 1910 har statsrådet och chefen för civildepartementet anmodat 
Kolleginm att inkomma med yttrande och förslag angående anordnandet af regelbundna 
och mera omfattande statistiska undersökningar rörande arbetslösheten. 
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III. Arbetsförmedlingen. 

Äfven i Sverige hade i äldre t ider skråväsendet bland sina öfriga 
uppgifter upptagit äfven omsorgen om arbetsförmedlingen för handt-
verkets bebof. När emellertid skråna under 1700- ocb början af 1800-
talet efter hand upplöstes, bortföllo därmed de af dem vidtagna an
ordningarna för arbetskraftens ändamålsenliga placerande. Inom jord
bruket hade likaledes sedan äldre tider den sedvänjan uppkommit, 
att arbetsgifvarne vid marknaderna sammanträffade med arbetstagarne 
och aftalade om anställning. Tidigt började emellertid äfven en 
privat platsanskaffningsverksamhet särskildt för anställande af tjänste
folk i städerna. De skadliga sidorna af denna verksamhet framträdde 
dock starkt och föranledde så lifliga klagomål, att statsmakterna in-
grepo och för Stockholm år 1732 inrättade ett offentligt >adresskontor», 
hos hvilket alla både husbönder och tjänare voro skyldiga att anmäla 
sig vid behof af arbetskraft eller arbete. Kontoret upphäfdes väl 
redan år 1735, men dess tillkomst utvisar tydligt, att behofvet af 
särskilda anordningar redan då var kännbart. 

Detta behof af anstalter för arbetsförmedling har naturligtvis 
tilltagit, i samma mån som den industriella utvecklingen under senare 
tider sammanhopat arbetarne till vissa platser i ständigt ökade skaror 
och det ekonomiska samhällslifvet blifvit så kompliceradt, mångskif
tande och rörligt, att den enskilde arbetaren icke längre kan öfverskåda 
och på egen hand finna sig till rätta på arbetsmarknaden. Annonse
r ing användes visserligen mycket för anställning inom vissa högre 
yrken samt i husligt arbete, men är ju ofta foga effektiv och för
orsakar kostnader, som för den mindre bemedlade och arbetslöse 
blifva betungande. Samma olägenheter vidlåda de p r iva ta kom
missionskontorens verksamhet, hvilken fortfarande är mycket bety
dande med afseende å tjänstefolk och landtarbetare. Då dessa former 
af organiserad arbetsförmedling icke alls passa för det egentliga 
yrkesarbetet, hafva frivilliga sammanslutningar af olika slag, 
framför allt arbetarnes fackföreningar, sökt vidtaga vissa åtgärder 
på detta område. Samtliga de nu anförda vägarna för att tillgodose 
behofvet af arbetsförmedling hafva emellertid visat sig vara förenade 
med allvarliga olägenheter af skilda slag, hvarjämte de lida af det 
gemensamma felet, att något ordnadt och enhetligt samarbete icke 
kan ifrågakomma för ett verkligt utjämnande i större skala af till
gång och efterfrågan på arbetskraft. 

Under sådana förhållanden har det visat sig af behofvet påkal-
ladt, att samhället ingripit genom anordnandet af offentlig arbets
förmedling. 

Kommunala arbetsförmedlingsanstalter inrättades i Sverige 
först af städerna Hälsingborg och Göteborg år 1902. Under ener-
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gisk och insiktsfull ledning lyckades dessa snart vinna förtroende 
och tillslutning, så att man äfven på andra orter föranleddes taga 
kännedora om deras verksamhet. Exemplet följdes ock år 1905 af 
Stockholm, Malmö, Lund, Norrköping och Sundsvall, år 190G af Karl
stad och Karlskrona, år 1907 af Gäfle o. s. v. 

Redan vid 1900 och 1901 års riksdagar hade förslag väckts om, 
a t t s t a t e n skulle ingripa till anordnandet af offentlig arbetsförmed
ling, men som man då ännu icke inom landet sett några resultat af 
denna rörelse, kunde förslagen ej vinna nödigt beaktande. Sedan 
emellertid erfarenhet om anstalternas verksamhet vunnits samt Kom
merskollegium redan från början trädt i förbindelse med dem och 
genom sin afdelning för arbetsstatistik börjat regelbundet offentlig
göra statistiska redogörelser för deras arbete och för det därvid kon
staterade läget på arbetsmarknaden, så tillvunno sig anstalterna allt 
mer intresse och uppmärksamhet. Vid 1906 års riksdag föreslog så 
regeringen, efter verkställd utredning i ämnet, a t t s t a t e n s k u l l e 
ö f v e r t a g a l e d n i n g e n af den offentliga arbetsförmedlingen samt 
ekonomiskt understödja densamma. I öfverensstämmelse härmed be
viljade riksdagen ett belopp af 15,000 kr. för år 1907; för år 1908 
utbetalades för ändamålet af statsmedel 21,242 kr. och för år 1909 
hafva ti l lstyrkts bidrag om tillhopa 24,887 kr. Statsbidragets belopp 
för innevarande år kan ej bestämdt beräknas, för år 1911 hafva anvi
sats förslagsvis 40,000 kr. 

Enl igt den på Kommerskollegii förslag utfärdade Kungl. kun
görelsen den 20 sept. 1907 kan s t a t s u n d e r s t ö d tilldelas »landsting, 
hushållningssällskap och kommuner samt andra institutioner, hvilka, 
hvar för sig eller i förening, vidtagit anordningar för arbetsförmed
ling, 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, hvartill han bäst ägnar sig; 

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

att vid arbetsförmedlingen användes ett af Kommerskollegium 
godkändt arbetssätt och expeditionssystem; samt 

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

Med statsunderstödet skulle bestridas: 
71—100060 
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s a m t l i g a för arbetsförmedlingen nödvändiga u t g i f t e r för post
porto, abonnemang å rikstelefon, telegram och telefonsamtal, tryck
ning af formulär och blanketter; 

d e l a r af k o s t n a d e n , efter pröfning för hvarje anstalt, för de 
särskilda anordningar, som vidtagits för arbetsförmedling för lands
bygdens behof äfvensom för samarbetet mellan olika anstalter. 

Genom Kungl. bref den 20 sept. 1907 erhöll Kommerskollegium 
i uppdrag at t leda, öfvervaka och befrämja den offentliga arbetsför
medlingen i riket, med befogenhet särskildt, 

>att afgifva yttranden och förslag uti alla till arbetsförmedlingen 
hörande frågor, som kunna blifva till Kollegium hänskjutna, samt 
ti l lhandagå myndigheter och andra, som sådant påfordra, med råd 
och upplysningar rörande offentliga arbetsförmedlingsanstalters in
rättande och skötsel; 

att genom granskning af ingifna rapporter eller genom besök 
vid anstalterna tillse, at t de för statens medverkan stadgade villkor 
uppfyllas och de af staten beviljade förmåner användas ti l l därmed 
afsedda ändamål äfvensom att sådana anordningar vidtagas, a t t 
arbetsförmedlingen i största möjliga utsträckning blifver i stånd a t t 
tillgodose alla berättigade intressen; 

att, då Kollegium finner sådant lämpligt, efter förut hos chefen 
för civildepartementet skedd anmälan, bereda representanter för de 
olika anstalterna tillfälle att sammanträda för gemensamma öfver-
läggningar; 

att utarbeta och offentliggöra en månatlig statistik öfver för
medlingsverksamheten och ställningen på arbetsmarknaden i den mån 
densamma af anstalternas rapporter kan åskådliggöras; samt 

att med uppmärksamhet följa förmedlingsverksamhetens utveck
ling såväl i Sverige som utlandet och i dylika frågor framställa de 
förslag, hvart i l l förhållandena kunna föranleda». 

» S v e r i g e s o f f e n t l i g a a r b e t s f ö r m e d l i n g » , såsom den af sta
ten understödda och kontrollerade förmedlingsverksamheten med ett 
gemensamt namn betecknas, hvilar sålunda på den principiella upp
fattningen, a t t arbetsförmedlingens rät ta organiserande är en samhälle
lig angelägenhet, för hvilken kommunerna, de primära eller de mera 
omfattande, närmast bära ansvaret. Men i den mån kommunerna 
(eller andra offentliga institutioner, som erbjuda samma garantier 
för al lmännyttig verksamhet) börja intressera sig för saken och vid
taga åtgärder efter rationella principer, kunna de räkna på statens 
allmänna skydd och ledning samt kraftiga ekonomiska hjälp. Sär
skilda pekuniära understöd lämnas för sådana åtgärder, som direkt 
åsyfta a t t tillgodose landsbygdens behof. 
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I ett så glest befolkadt och vidsträckt land som Sverige måste 
det gifvetvis möta synnerligen stora svårigheter att upprätta anstal
ter på alla de orter, där behof af förmedlingsverksamhet föreligger. 
Afven om de större städerna och orterna kunde hafva ekonomisk 
s tyrka därtill, så måste det vara omöjligt för de mindre orterna. 
Det visade sig därför nödvändigt a t t söka finna en annan utveck-
lingslinie än den, som följdes från början, då de större städerna upp
rättade fristående kommunala anstalter. För a t t äfven smärre orter 
och landsbygden skulle få sina intressen tillgodosedda, måste man 
finna en bredare organisationsbasis. Detta skedde därigenom a t t l ä n e n 
togo saken i sin hand och anordnade arbetsförmedlingssystem för sina 
områden, med tillgodoseende därvid af olika ifrågakommande lokala 
eller yrkesmässiga intressen. Dessa länsanstalters ekonomi baserades 
i allmänhet därpå, at t aflöningar och allmänna kostnader bestridas 
af länen med bidrag från staten, under det a t t lokaler ofta till
handahållas af de kommuner, dit kontor förlägges. Härigenom blifva 
utgifterna mindre för de i systemet ingående större städerna, än om 
de själfva skulle upprät ta t fristående anstalt; i stort sedt komma 
omkostnaderna at t drabba länet i dess helhet, med ungefärligt rätt
vis fördelning på de olika orterna efter den nytta de ha af anstalten. 
Länsanstalternas viktigaste fördel är dock, at t naturligt samhörande 
trakter förenas under ett enhetligt intimt sammanhängande system, 
hvarigenom en effektiv distribution af arbetskraften ernås inom 
området. 

Naturligtvis måste systemets omfattning och praktiska anord
nande blifva olika efter olika lokala förutsättningar; länsrepresenta
tionerna kunna ju därvid inrätta sig såsom deras ekonomiska resur
ser medgifva och förhållandena synas dem kräfva — förutsatt natur
ligtvis at t de följa de allmänna principerna för offentlig arbetsför
medling, sådana de formulerats i den of van angifna kungörelsen den 
20 sept. 1907. Följden har också blifvit, att stora skiljaktigheter 
förefinnas mellan omfattningen och fullständigheten af anstalterna 
för de olika länen. Men till hela sin planläggning och sitt arbets
sätt äro de fullt likartade, så a t t intet hindrar a t t en länsanstalt, 
som börjar med allenast ett centralt kontor efter hand därti l l ankny
ter filialkontor, till dess ett fullständigt lokalt system bildats. I 
vissa fall har man kring lokalkontoren grupperat ett system af om
bud, hvilka i regel ej bedrifva egen förmedlingsverksamhet, men till-
handagå arbetsgifvare och arbetare med upplysningar om arbetsför
medlingsverksamheten, samt resp. kontor med meddelanden rörande 
de arbetssökandes eller de lediga platsernas beskaffenhet; vidare 
sörja ombuden för vakanslistors bekantgörande på lämpligt sät t o.s.v. 

Till de nu skildrade l ä n s s y s t e m e n har man på olika sätt 
anslutit de existerande f r i s t å e n d e k o m m u n a l a anstalterna. I de 
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trakter, där man kommit så långt, att ordnade länssystem stöta int i l l 
hvarandra, har utvecklingen redan gåt t ett steg längre, i det at t 
flera sådana system samordnats i d i s t r i k t , med det centrala läns
systemets hufvudkontor såsom hufvudort, distriktskontor. Hufvud-
dragen af den offentliga arbetsförmedlingens ordnande öfver hela 
landet äro således redan klara. Ännu fattas visserligen anstalter i 
åtskilliga delar af landet, men af allt att döma kommer man inom 
några få år at t äga ett fullständigt nät af länsanstalter, grupperade 
kring ett mindre antal distriktskontor, i sin ordning sammanhållna 
af en centralmyndighet i Stockholm. 

Kommerskollegium har allt sedan år 190(5 genom sin afdelning 
for arbetsstatistik närmast haft at t sörja för en rationell och enhet
lig ledning af den offentliga arbetsförmedlingen. Nämnda år i decem
ber sammankallade ämbetsverket en konferens af representanter för 
de da existerande kommunala anstalterna samt för vissa organisa
tioner och yrkesgrenar o. d., därvid det närmast gällde a t t såsom 
grundval för den framtida utvecklingen klargöra de allmänna prin
ciperna samt utarbeta och vinna allmän anslutning för ett fullt en
hetligt arbets- och expeditionssätt. Dessa uppgifter löstes ock af 
konferensen pa ett lyckligt sätt, i det a t t samtliga kontor accepte
rade det därvid utarbetade förslaget. 

Vid en ny konferens i aug. 1907 skisserades en allmän plan för 
organiserandet af länssystem, hvarjämte bestämmelser träffades för 
det praktiska samarbetet mellan olika kommunala anstalter samt 
länssystem. Dessa samma spörsmål förelågo till mera ingående 
behandling vid den senast hållna konferensen i dec. 1909, därvid 
man med ledning af dittills vunna erfarenheter närmare preciserade 
och detaljerade formerna för det numera ganska lifliga samarbetet. 
Betydelsefullt var i sådant afseende särskildt, att upprättandet af 
vakanslistor och u tbyte t af sådana nu reglerades. Därjämte behand
lades vid de olika konferenserna en mångfald af de principiella eller 
praktiska spörsmål, som efter hand framträdt under rörelsens utveck
ling och framåtskridande. 

Vid samtliga anstalter användes vid e x p e d i t i o n s a r b e t e t ett 
så anordnadt k o r t s y s t e m , at t vederbörande tjänstemän alltid kunna 
såväl i sin helhet öfverskåda som i detalj behärska sina arbets
områden. 

När en arbetsgifvare önskar genom Arbetsförmedlingen erhålla 
arbetskraft, äger han a t t vända sig ti l l densamma antingen person
ligen eller ock per post, telegraf eller telefon. Vederbörande tjänste
man inhämtar därvid nödiga underrättelser rörande arbetsgifvaren 
och beskaffenheten af den sökta arbetskraften, hvilka upplysningar 
införas å en för ändamålet särskildt utarbetad anmälningsblankett. 
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Arbetare, som önskar anställning, måste däremot i regel person
ligen infinna sig för att expeditören måtte komma i tillfälle att erhålla 
ett personligt intryck ocli af honom själf eller genom granskning af 
medförda betyg o. d. inhämta nödiga upplysningar om hans kvali
fikationer, utbildning och önskningar för at t kunna anvisa honom 
det arbete, hvartill han bäst lämpar sig. De frågor, som för detta 
ändamål ti l l den arbetssökande framställas, inskränkas emellertid till 
hvad för själfva arbetsförmedlingen är erforderligt. 

Den arbetssökande antecknas likaledes å en särskild anmäl
ningsblankett samt erhåller därjämte ett inskrifningskort, upp
tagande hans namn och nummer samt alla de upplysningar, som han 
behöfver känna för att kunna så fort som möjligt anvisas arbete. 
Det ta kort, som gäller för hela kalenderåret, skall, då vederbörande 
önskar erhålla arbete, helst hvarje dag uppvisas ä Arbetsförmedlin
gen, hvarvid anteckning därom göres å kortet. 

När å Arbetsförmedlingen anmälts ledig plats för visst slags 
arbetare och sådan arbetare anmält sig önska anställning, så har 
Arbetsförmedlingen att på lämpligt sätt sammanföra vederbörande 
arbetsgifvare och arbetare, så at t de kunna själfva afgöra, huruvida 
arbetskraften, resp. anställningen, är jus t sådan som önskats eller ej. 

Om sålunda vid den arbetssökandes besök å Arbetsförmedlingen 
en lämplig arbetsgifvare är personligen tillstädes, kan öfverenskom-
melse om anställning genast träffas dem emellan, och göres då erfor
derliga anteckningar därom å deras resp. anmälningsblanketter. 

Ar däremot arbetsgifvåren icke personligen närvarande, erhåller 
den arbetssökande, som anses böra närmast komma i fråga, ett an
visningskort, med hvilket han äger infinna sig hos arbetsgifvaren 
och af hvilket denne ser, at t den sökande sändts från Arbetsförmed
lingen. Vare sig nu den sökande antages till och mottager platsen 
eller ej, bör arbetsgifvaren omedelbart till anstalten återsända kortet, 
försedt med svar i berörda hänseende m. ra., hvarefter anteckningar 
härom införas a resp. anmälningsblanketter. Därest Arbetsförmed
lingen erhållit kännedom om, a t t den ifrågavarande platsen ej besatts 
med den förut anvisade arbetssökanden, sändes annan person, till 
dess platsen blifvit tillsatt; och göres anteckning å resp. blanketter 
rörande samtliga dessa åtgärder. 

Såväl arbetsgifvares som arbetssökandes anmälningsblanketter 
äro så ordnade och affattade, at t hvarje fall af anvisning alltid an
tecknas för båda parterna samt at t man med ledning af den enes 
blankett omedelbart kan återfinna den andres. Medelst dessa blan
ketter kunna Arbetsförmedlingens tjänstemän äfven direkt taga känne
dom om hvarje arbetsgifvares resp. arbetares föregående beröring 
med anstalten och därigenom lättare bereda sig ett tillförlitligt om
döme om såväl platsernas beskaffenhet som arbetarnes lämplighet. 
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1 anstalternas väntrum för arbetssökande finnas anslagstaflor, å 
hvilka efter hand lämnas upplysning om disponibla lediga platser. 
Anstalterna söka jämväl genom annonser och andra meddelanden i 
pressen regelbundet fästa arbetsgifvares och arbetares uppmärksam
het på arbete och arbetskraft, som vid hvarje tidpunkt stå till för
fogande. 

I och för den s t a t i s t i s k a r e d o v i s n i n g e n af Arbetsförmedlin
gens verksamhet göres för hvarje dag, med ledning af de under dagen 
behandlade anmälningsblanketterna, sammandrag af resultaten beträf
fande hvarje särskild yrkesgrupp, hvilka efter hand införas å resp. 
gruppers d a g b o k s b l a d . På grund af det sålunda erhållna mate
rialet utarbetas vid månadens slut dels en detaljerad och dels en mera 
sammanfattande m å n a d s r a p p o r t , hvilka båda omedelbart öfver-
lämnas till Kommerskollegii afdelning för arbetsstatietik samt andra 
arbetsförmedlingsanstalter. Den sammanfattande rapporten är i öfrigt 
afsedd att tillställas allmänheten. 

Med ledning af anmälningsblanketterna kunna vidare erhållas 
hvarjehanda upplysningar rörande särskildt de arbetssökande, deras 
personliga förhållanden, arbetslöshet o. s. v., hvilka uppgifter offent
liggöras i de särskilda anstalternas årsredogörelser och framdeles 
torde komma att närmare bearbetas af det arbetsstatistiska ämbets
verket. 

För det praktiska samarbetet mellan anstalterna kände man 
snart behof af ett snabbt och tillförlitligt rapportsystem. Vid 1907 
års konferens beslöts därför a t t en gång i veckan utarbeta och ut
byta v a k a n s l i s t o r , upptagande disponibla platser och arbetssökande, 
som ej kunde vid resp. kontor omedelbart förmedlas. Vid konferen
sen år 1909 vidtogos med hänsyn till den offentliga arbetsförmed
lingens omfattning och utveckling vissa förändringar häri, hvari-
genom vakanslistorna anpassades efter den samtidigt planerade dis
triktsfördelningen. På grundval af de lokala listorna, utarbetas vid 
distriktskontoren särskilda distriktsvakanslistor, hvilka i sin tu r 
inom Kommerskollegium borde sammanfattas i en r i k s v a k a n s l i s t a . 
En sådan skall under loppet af innevarande år komma t i l l stånd 1 

och hvarje vecka distribueras till alla anstalter, till t idningar o. s. v. 
Det bör i öfrigt anmärkas, a t t det praktiska samarbetet mellan an
stalterna väsentligen baserats på t e l e f o n f ö r b i n d e l s e dem emellan. 
Inom länssystemen och i öfrigt mellan angränsande kontor torde på 
detta sätt meddelanden om arbetsförhållandena dagligen utbytas, så 
att man å närbelägna orter alltid känner tillgång och efterfrågan 
på den andra. Och då anstalter, som äro mera aflägsna från hvar-
andra, vare sig till följd af uppgift i vakanslista eller af andra skäl, 
behöfva utbyta meddelanden, så sker detta bäst och snabbast per tele-

1 Jfr »Meddelanden» 1910. häft. 10, sid. 817. 
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fon. Detta kommunikationsmedel är, med hänsyn till de långa af-
stånden, af den största betydelse äfven för kontorens arbete inom sitt 
eget område, enär alla större arbetsgifvare och ofta byarna på lands
bygden äro försedda med telefon. Med arbetsgifvarne kan därigenom 
omedelbar förbindelse alltid erhållas, och i allmänhet möter det ej 
heller svårighet at t vid fall af behof på samma sätt t räda i berö
ring med arbetare. Företrädesvis för detta syfte har man, som 
nämnts, på vissa orter anställt särskilda ombud, hvilka alltid kunna 
direkt anträffas per telefon. 

Naturligtvis måste de stora afstånden i alla händelser betydligt 
fördyra utbytet af arbetskraft och därmed försvåra anstalternas sträf-
van att utjämna tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Äfven i 
Sverige är man därför mycket intresserad af den svåra frågan om 
b i l l i g a r e r e s e k o s t n a d e r för arbetare, som vunnit anställning genom 
offentlig arbetsförmediingsanstalt; detta spörsmål har redan disku
terats i riksdagen, men någon lämplig lösning är ännu ej funnen. 

Förutom sin uppgift såsom medel för det praktiska samarbetet 
mellan anstalterna hafva vakanslistorna vidare ti l l ändamål att göra 
r e k l a m för den offentliga arbetsförmedlingen. De lokala listorna, 
distriktslistorna och slutligen riksvakanslistorna spridas på sätt, 
som motsvarar deras lokala eller allmänna betydelse. Vidare blifva 
de särskilda anstalternas månadsrapporter tillställda ortens tidningar, 
i hvilka jämväl stående annonser införas. I det arbetsstatistiska 
ämbetsverkets »Meddelanden» sammanställas månadsresultaten för 
samtliga anstalter, hvarjämte sammanfattande årsöfversikter där 
offentliggöras. Vid 1907 års konferens utarbetades ock förslag till 
enhetliga annonsskyltar, som Öfverallt i landet uppsättas på järn
vägsstationer eller andra platser, där folk i stöiTe omfattning samlas 
«ller passerar. Smärre skyltar distribueras till organisationernas 
samlingslokaler, reklamkort bifogas anstalternas postförsändelser o.s. v. 

Till belysande af den o f f e n t l i g a a r b e t s f ö r m e d l i n g e n s u t 
v e c k l i n g och r e s u l t a t under de senaste åren må följande siffror 
anföras. 

Antal kontor. Antalet anmälda. 

At t verksamheten oafbrutet t i l l tagit i omfattning äfven under 
de ekonomiskt svåra åren 1908 och 1909, är naturligtvis hufvudsak-
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ligen at t tillskrifva det ökade antalet anstalter samt den ökade an
slutningen från jordbruket. Inom dithörande arbeten anställdes näm
ligen år 1906 endast 2,100 personer, men under de följande 3 åren 
resp. 2,800, b',400 och 10,800 arbetare; flertalet bland dessa voro män. 
De af den offentliga arbetsförmedlingen anställda kvinnliga arbe
tarna uppgingo under de senaste åren till inemot hälften, förnäm
ligast naturligen inom husligt o. d. arbete. 

Af de arbetssökande utgjorde kvinnorna däremot endast en mindre 
del och voro därför äfven mycket mera eftersökta än männen. Af-
ven i Sverige har det visat sig svårt at t ordna en effektiv förmed
ling för s k o l b a r n , beroende väsentligen på att lärlingsförhållan
dena ännu ej lagligen ordnats. Likväl har man vid åtskilliga an
stalter nått ganska goda resultat genom ordnad samverkan med sko
lornas myndigheter. 

Beträffande i öfrigt arbetsförmedlingsverksamhetens resultat och 
dess sammanhang med de ekonomiska konjunkturerna hafva under 
kapitlet arbetslöshetsstatistik vissa närmare uppgifter meddelats. 

Den offentliga arbetsförmedlingens t j ä n s t e m a n n a p e r s o n a l vid 
slutet af år 1909 bestod af 14 föreståndare för anstalter, 25 förestån
dare för filialkontor, 27 assistenter och biträden samt 5 vaktmästare 
eller tillhopa 71 personer, hvaraf 5(> män och 15 kvinnor. Vid det 
största kontoret, i Stockholm, voro anställda jämte föreståndaren 9 
personer, vid medelstora kontor bestod personalen vanligen af, för
utom föreståndaren, 1 assistent för manliga och 1 för kvinnliga af-
delningen samt vaktmästare. På smärre platser tjänstgjorde endast 
en person, hvilken vid flertalet filialkontor ej heller hade dess sköt
sel såsom sitt hufyudsakliga arbete utan däråt ägnade en eller annan 
timme om dagen. 

Anstalternas l o k a l e r varierade naturligtvis också högst betyd
ligt, men voro i det stora hela både rymliga, praktiskt anordnade 
och i öfrigt väl hållna. För smärre filialkontor användes emellertid 
ofta föreståndarens privata bostadsrum eller för andra ändamål af-
sedda expeditionsrum. 

Den offentliga arbetsförmedlingens u t g i f t e r u n d e r å r 1909 för
delade sig på följande sätt. 

Styrelsens resor o. d 1,799'90 

1'ersonalens aflöningar . . . . 83,470'85 

Postporton 2,98500 

Telegramafgifter 52-08 

Teiefonabonnement 4,328'83 

Afgifter för telefonsamtal . . 1,350-74 

Tryckning af blanketter . . . 8.33872 

Tryckning af årsberättelser . . 3,31403 

Skrifmaterialier o. d 2,111-72 

Lokalhyra 20,11883 

Ved och lyse 5,792"22 

Lokalers renhållning 3,89034 

Annonser, reklamskyltar o. d. . 7,383-78 

Öfriga utgifter 26,17901 

Samma utgifter 171,11600 
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Utgifterna voro utan tvifvel afsevärda i jämförelse med resul
taten, men bör därvid ihågkommas, a t t flertalet kontor utrustats så, 
a t t de kunna mottaga större frekvens, än som kunnat förekomma 
genast från början. 

Under loppet af år 1910 hafva åtskilliga nya anstalter trädt i 
verksamhet. I slutet af året voro sålunda länsanstalter i 14 (af ri
kets 24) län med tillsammans 60 kontor i verksamhet. Därti l l komma 
vidare 5 fristående kommunala anstalter, hvadan hela antalet kontor 
uppgick till 65. (Reduceringen af antalet fristående anstalter beror 
därpå at t en del uppgått i länssystem.) 

I och med de senaste årens lifliga utveckling af den offentliga 
arbetsförmedlingen har allt starkare framträdt behofvet af en effek
tiv ledning och i n s p e k t i o n af densamma. Kommerskollegium har 
visserligen i enlighet med regeringens uppdrag utöfvat sådan verk
samhet, men dock ej kunnat medhinna ett praktiskt instruktions
arbete och en mera omfattande verksamhet för rörelsens ledande 
in på nya områden o. s. v. I anledning häraf har regeringen ock, 
på Kommerskollegii förslag och med stöd af uttalanden af den se
naste konferensen, fått riksdagens bifall till anordnandet af sådan 
inspektion från och med år 1911. 

Genom den offentliga arbetsförmedlingens framträdande har frå
gan om den a f f ä r s m ä s s i g a k o m m i s s i o n ä r s v e r k s a m h e t e n på 
detta område kommit i ett väsentligen ändradt läge. Förhållandena 
på detta område regleras af en förordning från år 1882, hvilken med-
gifver en hvar välfrejdad medborgare rättighet a t t efter anmälan 
idka dylik kommissionärsverksamhet. Då denna emellertid ofta vi
sat sig vara förenad med betänkliga olägenheter och på de orter, 
där den offentliga arbetsförmedlingen nå t t större utveckling, uppen
barligen ej längre har samma uppgift a t t fylla som förut, torde äl
ven i Sverige den frågan snart blifva aktuell, huruvida ej den pri
vata arbetsförmedlingsverksamheten bör närmare regleras. 

IV. Arbetslöshetsförsäkring. 

Redan 1894—1895 års kommunala kommitté i Stockholm hade 
ägnat sin uppmärksamhet åt de projekt och försök, som på sina håll 
i utlandet gjorts att finna någon lämplig form för arbetarnes för
säkring mot arbetslöshetsrisken. Kommittén fann dock denna väg för 
litet pröfvad och för svår samt kunde därför ej t i l lstyrka några åt
gärder i sådan riktning. 

Landets äldsta och bäst ordnade fackorganisation, S v e n s k a ty 
p o g r a f f ö r b u n d e t , hade emellertid redan år 1884 anordnat en ar
betslöshets- och reshjälpskassa. Dennas verksamhet var visserligen 
till en början tämligen begränsad, men visade sig icke desto mindre 



996 ARBETSLÖSHETSFRÅGAN I SVERIGE. 

vara mycket värdefull för förbundets medlemmar, hvarför den efter 
band utvecklades till större effektivitet. Detta exempel liksom ock 
föredömet från särskildt den tyska och danska fackföreningsrörelsen 
föranledde, att äfven andra svenska arbetareorganisationer fingo blic
ken öppen för betydelsen af denna s j ä l f h j ä l p till arbetslöshetens 
bekämpande. Så började man vid slutet af 1890-talet inom det ena 
fackförbundet efter det andra vidtaga dylika anordningar, hvilka 
gifvetvis erhöllo ganska olika form och planläggning allt efter resp. 
yrkens och organisationers säregna förhållanden. För närvarande 
finnas 15 olika fackförbund, som tillförsäkra sina medlemmar visst 
understöd vid oförvållad arbetslöshet. Med hänsyn till den svenska 
arbetarerörelsens goda och ekonomiskt starka läge skulle man hafva 
väntat, at t det nu ifrågavarande spörsmålet skulle hafva kunnat lösas 
inom än flera organisationer. Men oafsedt de svårigheter, som möta 
inom de egentliga säsongyrkena, så beror nog de svenska arbetarnes 
mindre intresse för arbetslöshetsfrågan väsentligen därpå att, såsom 
förut påpekats, de intill de sista åren torde hafva mindre än fler
talet andra länders arbetare haft erfarenhet af verkligt omfattande 
och svår arbetslöshet. 

Af de under kapitlet arbetslöshetsstatistik redan meddelade upp
gifterna rörande arbetslöshetsunderstöd inom vissa fackförbund kunna 
vissa slutsatser dragas beträffande omfattningen af förbundens verk
samhet på detta område. Här må endast tilläggas, at t enligt till
gängliga uppgifter utbetalades inom fackförbunden såsom arbetslös
hetsunderstöd 96,000 kr. år 1906, 100,000 kr. år 1907, 244,000 kr. år 
1908 och 831,000 kr. år 1909. Hela antalet medlemmar inom resp. 
organisationer, som anordnat arbetslöshetsförsäkring, utgjorde under 
de senaste åren 70 å 80,000. 

Beträffande de allmänna principerna för fackförbundens arbets
löshetsunderstöd må några kortfattade uppgifter meddelas. Under-
stödsberättigade äro alla förbundets medlemmar, i regel dock först 
efter viss tids (1/a—1 år) medlemskap. Rät t till understöd inträder 
endast vid oförvållad arbetslöshet, till hvilken i regel räknas allt af-
skedande från arbetsgifvarnes sida, utom när arbetskonflikt förelegat 
eller dryckenskap utgjort anledningen. I allmänhet förekomma äf
ven vissa bestämmelser om karenstid. Understödets storlek per dag 
utgör 1, 1-50 å 2 kr., olika för olika förbund, men i vissa fall äfven 
för medlemmar inom samma förbund allt efter längden af deras med-
lemsskap, storleken af deras afgifter, barnantal o. s. v. Understödet 
får uppbäras under viss tid af 5—13 veckor pr år, undantagsvis nå
got längre. För understöds utbekommande äro träffade en del när
mare bestämmelser, hvaribland särskildt må framhållas, att den ar
betslöse förlorar sitt understöd, därest han vägrar antaga arbete — 
äfven utanför hans vanliga yrke eller specialitet — som erbjudes ho-
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nom mot tariffenlig betalning. Medlem, som är stadd på resa för att 
söka arbete, erhåller understöd efter andra grunder än öfriga arbets
lösa; vanligen afmätes beloppet i viss proportion till resans längd. 

För denna understödsverksamhet hafva vissa förbund bildat sär
skild fond, till hvilken sålunda en del af de regelbundna medlems-
afgifterna ingår; inom andra förbund ombesörjer den allmänna för
bundskassan äfven utbetalandet af arbetslöshetsunderstödet. Nästan 
alla de svenska fackorganisationer, som på detta sätt anordnat ar
betslöshetsförsäkring, hafva afslutat öfverenskommelse med en del 
motsvarande utländska förbund beträffande ömsesidigt understöd för 
resande medlemmar. 

E n arbetareorganisation, Svenska arbetareförbundet, som i mot
sats mot de egentliga fackförbunden består af arbetare inom olika 
yrken, har inrättat en frivillig arbetslöshetskassa. Denna står dock 
ej öppen för alla förbundets medlemmar utan endast för >järn- och 
metallarbetare samt med dem i arbetsförhållanden likställda fabriks
arbetare» — således ej säsongarbetare, grofarbetare o. d. Särskild 
afgift utgår t i l l kassan, men uppbäres samtidigt med öfriga afgifter 
till förbundet. 

Inom alla organisationer inträffar ofta, att genom särskilda be
slut penningar anvisas såsom arbetslöshetsunderstöd åt medlemmar. 
Under de senaste åren har man ock inom de förbund, som sakna 
ordnad arbetslöshetsförsäkring för sina medlemmar, vidtagit förbere
dande åtgärder för att utreda dithörande frågor. 

Dessa arbetafnes själfhjälpssträfvanden hafva hittills icke från 
offentliga myndigheter erhållit något stöd vare sig genom lagstiftning 
eller penningbidrag. Redan 1907 hade visserligen på regeringens 
uppdrag inom Riksförsäkringsanstalten utarbetats en utredning an
gående arbetslöshetsförsäkring, hvarvid särskild uppmärksamhet äg
nades åt arbetareorganisationernas åtgärder, men detta initiativ med
förde inga praktiska påföljder. Ar 1908 väcktes emellertid i Riks
dagens andra kammare en motion, hvari efter en ingående motive
ring hemställdes om en utredning rörande arbetslösheten i Sverige 
samt rörande försäkring mot dennas ekonomiska påföljder. Försla
get til lstyrktes af det utskott, som behandlade detsamma, och mötte 
från skilda håll lifligt intresse vid behandlingen inom kammaren, 
men afslogs med ringa majoritet. Vid påföljande riksdag upprepa
des motionen och blef denna gång antagen i Andra, men sedan af-
slagen af den Första kammaren. På samma sätt aflopp ett nytt 
försök vid 1910 års riksdag, hvadan sålunda någon framställning i 
ämnet från folkrepresentationens sida ännu ej skett till regeringen. 
Motståndet mot förslaget härleder sig delvis från en viss obenägen
het hos åtskilliga landtmannarepresentanter mot arbetslöshetsförsäk
ring, som de förutsätta skulle komma företrädesvis industriarbetarne 
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till godo och hvarigenom industrien skulle än starkare kunna locka 
och binda vid sig arbetskraft. De ville sålunda ej bestrida behofvet 
af åtgärder mot arbetslösheten, men funno ej bevisadt, att försäk
ring vore det rät ta botemedlet; i alla händelser borde man först af-
vakta resultaten af den offentliga arbetsförmedlingens utveckling 
och fullkomnande. Vidare framhölls olämpligheten af a t t upptaga 
arbetslöshetsförsäkringens svåra spörsmål till lösning, innan ännu 
andra grenar af socialförsäkring kunnat tillfredsställande ordnas. 
Äfven förslagets motståndare förklarade sig emellertid vara intres
serade af arbetslöshetsfrågans undersökande genom systematiska sta
tistiska observationer samt hänvisade med afseende härå t i l l rege
ringens därom afgifna löften. 

Såsom i det föregående meddelats,1 ämnar Kommerskollegium, i 
anledning af de olika uttalanden, som sålunda vid skilda tillfällen 
gjorts af regeringen samt inom riksdagen, framlägga närmare plan 
och förslag till systematiska statistiska undersökningar rörande ar
betsmarknadens läge samt arbetslösheten. 

1 Jfr sid. 985. 
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Yrkesräkningen i Tyskland den 12 juni 1907. 

Den arbetsstatistiska afdelningen inom tyska rikets statistiska 
centralämbetsverk har i sin månatligen utkommande tidskrift »Reiehs-
arbeitsblatt»1 redogjort för några af hufvudresultaten af yrkesräk
ningen i Tyskland den 12 juni 1907. 

Tyska rikets hela befolkning befanns därvid utgöra 61,720,529 
personer. Då 1882 och 1895 liknande räkningar utfördes, utgjorde 
befolkningen resp. 45,222,113 och 51,770,284 personer. Under de sista 
25 åren har alltså Tysklands invånareantal stigit med mer än 1/3 
(36-48 ?.). Till denna ökning har den manliga befolkningen bidra
git med 37-52 °i, den kvinnliga med 35-49 %. 

"Undersökningen särskiljer i yrkeshänseende 4 olika befolknings
grupper: 1) yrkesutöfvare, 2) tjänstefolk, 3) familjemedlemmar, 4) 
personer utan uppgifvet yrke. Närmare angifvet hänföras till den 
första gruppen personer, som äro sysselsatta i eget hufvudyrke och 
t i l l den fjärde de som för sitt uppehälle icke äro beroende af eget 
yrkesförvärf, såsom rentiärer och pensionärer. Till den senare grup
pen räknas vidare studerande ungdom samt personer, som befinna sig 
å fattig- och sjukhus eller äro intagna å dårhus, straff- eller för
bättringsanstalter. 

Närstående tabell framställer befolkningens fördelning på dessa 
grupper, hvarvid de absoluta och relativa talen jämföras med mot
svarande under de föregående räkningarna: 

1 Einige Ergebnisse der Berufszählung vom Ii Juni 1907 im deutschen Seiche, 
VII Jahrg., 1909, Nr 2, sid. 98-104; Nr 4. sid. 277—279; Nr 8, sid. 599—008. 
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Tabellen visar, att såväl den absoluta som den relativa öknin
gen är störst för yrkesutöfvarne, hvilka från 1882—1895 och 1895 
—1907 vuxit med resp. 17'8 y och 29-2 %, medan samtidigt hela 
befolkningens relativa ökning försiggått något långsammare och 
utgjort resp. 14-5 % och 19-2 °». 

Af de öfriga grupperna nppvisar endast den fjärde »personer 
utan uppgifvet yrke» en liknande utveckling, hvartill det växande 
antalet af rentiärer och pensionärer särskildt bidragit. Gruppen 
familjemedlemmar, som till antalet är den största, företer däremot 
icke starkare ökning än at t deras procentandel af hela befolkningen 
gåt t tillbaka. Inom tjänstefolkets grupp kan sedan 1895 års räk
ning en absolut och alltsedan 1882 en relativ återgång konstateras. 
At t sålunda yrkesutöfvarnes grupp relativt ökas på bekostnad af 
familjemedlemmarnes och tjänstefolkets, synes vara en icke blott för 
det tyska, utan en för hela det moderna folkhushållet utmärkande 
tendens. Därmed sammanhänger äfven, a t t den stora ökningen af 
yrkesutöfvarnes grupp väsentligen beror på att levinnorna i allt tal
rikare grad blifva yrkesutöfvande. E t t bevis härför erbjuda följande 
tabeller: 

Manlig befolkning. 

Kvinnlig befolkning. 
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Häraf framgår, a t t den starka ökningen af yrkesutöfvarnes grupp 
från 1882—1907 hufvudsakligen beror på den stora tillströmningen af 
kvinnor till denna grupp. Af Tysklands 31,259,429 kvinnliga invå
nare af alla åldrar voro år 1907 icke mindre än 8,243,498 eller 
ungefär V4 yrkesutöfvande; af hela yrkesutöfvande befolkningen 
utgjorde kvinnorna år 1907 ungefär ' s. Motsvarande relationstal voro 
under år 1895 resp. 1,'r> och 1,'i samt under år 1882 resp. ' o och 1 i. 

Nedanstående öfversikt visar befolkningens fördelning på olika 
hufvudgrupper af näringar: 

Af yrkesutöfvarne tillhöra således bortåt 33 % jordbruket, men 
öfver 37 % industrien. Medräknar man äfven deras anhöriga, blir 
skillnaden än större: af hela befolkningen komma ej fullt 29 \ på 
jordbruket och närstående näringar, men nära 43 % på industrien. 
Utvecklingen under det senaste kvartseklet framgår närmare af 
nedanstående tabell: 
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Vid yrkesräkningen 1895 voro, som synes, yrkesutöfvarng i det 
närmaste lika talrika inom industrien som inom jordbruket. Indu
striens procenttal har emellertid ej ökats i samma mån som jord
brukets minskats. En tämligen stark förskjutning kar nämligen äfven 
ägt rum till förmån för gruppen handel och samfärdsel, hvarti l l 
kommer ökningen af antalet personer »utan uppgifvet yrke». 

Den i samband med yrkesräkningen anordnade företagsräkninfien 
lämnade följande resultat: 1 

Ökningen af antalet företag utgjorde under perioden 1882—95 
blott 1-3 y men under tiden 1895—1907 ända till 10 %. Antalet 
yrkesutöfvare åter ökades under den förra perioden med 39'9 %, under 
den senare med 89'7 y Företagens genomsnittliga storlek har följ
aktligen t i l l tagit under ifrågavarande 25-ärsperiod. 

Med hänsyn t i l l antalet sysselsatta personer hafva företagen 
indelats i tre grupper: 

små f ö r e t a g : med intill 5 personer; 
m e d e l s t o r a f ö r e t a g : med fi—50 personer; 
s t o r a f ö r e t a g : med öfver 50 personer. 
Yrkesutöfvarnes fördelning på dessa grupper inom olika närings

områden framgår af nedanstående öfversikt: 

1 Undersökningen omfattade samtliga näringsgrenar med undantag af järnvägar, 
post och telegraf samt vissa fria yrken. För jord- och skogsbruket hade en särskild 
undersökning anordnats. 

2 Preliminär siffra. 
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Inom industrien äro sålunda bortåt hälften af alla yrkesutöfvare 
sysselsatta vid större företag. Inom öfriga näringsområden åter har 
smådriften största omfattningen (öfver 3/6 af näringsidkarne). 

Det är de stora företagen, som under senare år framför a l l t dra
g i t till sig de nykomna arbetskrafterna. A andra sidan har en afse-
värd minskning ägt rum af de s. k. ensamföretagen. Särskiljes denna 
grupp från öfriga småföretag, befinnes utvecklingen hafva varit 
följande: 

Ökningen under hela 25-årsperioden blir för de stora företagen 
öfver 230 %, för de medelstora 162 % och för de små 59 %. Ensam
företagen hafva däremot minskats med nära 22 %. 

De stora företagen intaga en förhärskande ställning inom bergs-
handteringen, maskin-, textil-, pappers- samt de kemisk-teknisk a indu
strierna; år 1907 äfven inom jord- och stenindustrierna, tvåltill
verkningen samt vid pljeslagerierna. Ensamföretagen däremot före
komma hufvudsakligen inom boskaps- och trädgårdsskötseln, bekläd
nadsindustrien, tvättinrättningar, konst- och handelsyrkena samt 
hotell- och restaurantrörelsen. 

Den föregående framställningen af den tyska yrkesräkningen har 
behandlat den yrkesutöfvande befolkningens fördelning efter olika 
yrkesgrenar samt företagens storlek. Med afseende å frågan, huru 
yrkesutöfvarne till sin sociala ställning inom företagen fördela sig 
på de tre kategorierna: företagsledare, förvaltningspersonal och arbe
tare gifver en jämförelse mellan de tre hittills företagna yrkesräk
ningarna följande resultat: 

Det genomgående draget i utvecklingen på detta område är som 
synes företagsledareklassens relativa tillbakagång. Denna åter beror 
väsentligt på den — äfven absolut sedt — betydliga minskningen 

72—100060 
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af de s. k. ensamföretagen. Antalet egentliga arbetsgifvare däremot 
har under de senaste tolf åren ökats med ungefär en tredjedel, och 
äfven relat ivt taget har denna grupp i det närmaste bibehållit sin 
styrka (11-4 % år 1907 mot 12 > år 1895). 

Företagsledarne hafva vid den senaste yrkesräkningen yt ter 
ligare uppdelats i tre klasser: ägare, arrendatorer och »öfriga» (bolags
disponenter etc.) Af dessa klasser är naturligtvis den första till 
antalet afgjordt störst. Inom stordriften (företag med öfver 50 per
soner) intager dock äfven den sistnämnda kategorien ett betydande 
rum, såsom framgår af nedanstående tabell: 

Jämförelsen mellan stor- och smådriftens utveckling sedan före
gående räkning försvåras däraf, a t t man år 1907 i fråga om företagen» 
storlek användt en ny indelning med sju i stället för tre klasser. 
Om man emellertid inskränker sig till a t t särskilja å ena sidan små
företag (med 1—5 personer), a andra sidan medelstora och stora, 
erhålles följande sammanställning: 

Till belysning af förskjutningen mellan små- och stordriften bör 
ytterl igare anmärkas, a t t arbetareantalets ökning inom den förra 
så godt som uteslutande är att hänföra till den häruti inberäknade, 
vid de smärre företagen relativt talrikt representerade gruppen »biträ
dande familjemedlemmar». Antalet egentliga lönarbetare åter h a r 
under de tolf åren i det närmaste s tå t t stilla (ökning I i %). 
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Den engelska lagen om lönenämnder. 
I England utfärdades den 20 aug. 1909 en lag, hvarigenom före-

skrifves upprättandet af lönenämnder (trade boards) för vissa yrkes
grenar, inom hvilka hemarbete och »utsvettning» i större utsträckning 
förekomma. Denna lag har, som bekant, redan haft förebilder i 
Australien. Ar 1896 fick Victoria en lag om lönenämnder, som vann 
efterföljd först i Sydaustralien och senast (1908) i Queensland och 
Västaustralien. I hvad mån de australiska lagarna i viktigare mate
riella hänseenden skilja sig från den engelska, kommer att framhållas 
vid den närmare redogörelsen för den senare. 

Enligt den engelska lagen af den 20 aug. 1908 skall handels
ministeriet (Board of Trade) sörja för upprättandet af lönenämnder 
inom följande fyra, i e t t t i l lägg till lagen uppräknade yrkesgrupper: 
l:o) konfektionsbranschen vid lagerarbete samt vid tillverkning i större 
skala på beställning af färdiggjorda kläder; lagens giltighetsområde 
kan af handelsministeriet utsträckas till hvarje annan del af konfek
tionsbranschen, där ministeriet anser liknande förhållanden råda som 
i de nyssnämnda; 2:o) tillverkning af askar —eller delar d ä r a f — a f 
papper, kartong, spån eller liknande material; 3:o) appretering af 
maskingjorda spetsar och ty l l samt lagning (vid appreteringen) af 
spetsgardiner; 4:o) tillverkning af kedjor. 

Genom särskilda förordningar (hvilkas ikraftträdande är bero
ende på parlamentets sanktion) kan handelsministeriet utsträcka, 
lagens tillämplighet äfven till andra yrken. 

Utom fastställandet af minimilöner — såväl tim- som stycklöner 
— åligger det lönenämnden att tillhandagå statsdepartementen med 
upplysningar om förhållandena inom vederbörande yrke. 

Lönenämnderna skola dels bestå af ett lika antal representanter 
för arbetare och för arbetsgifvare, dels af ett antal af handels
ministeriet utsedda medlemmar. Särskildt föreskrifves att, om hem
arbete i afsevärd utsträckning förekommer inom yrket, hemarbetarne 
skola vara representerade i nämnden. Under lönenämnderna sortera 
lokala kommittéer, bestående af ett lika antal representanter för 
arbetsgifvare och för arbetare inom distriktet samt af ett antal 
medlemmar i lönenämnden. Dessa kommittéer skola till lönenämnden 
afgifva förslag till minimitariffer för deras resp. distrikt, och kunna 
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inga minimilöner fastställas, utan att lokalkommittéerna haft tillfälle 
a t t y t t r a sig. 

Bestämmelser om såväl lönenämndernas som de lokala kommitté
ernas t i l lsättande och arbetsordning utfärdas af handelsministeriet. 

I lagen finnas inga normer angifna, som skola följas vid minimi-
tariffernas fastställande. Härutinnan råder en bestämd skillnad 
mellan den engelska och den australiska lagstiftningen i ämnet. 
De australiska lagarna fastslå nämligen dels, at t minimilönen bör 
vara en lön, på hvilken arbetaren kan existera, dels a t t man vid 
dess bestämmande skall rä t ta sig efter hvad »hederliga» arbetsgif-
vare inom yrket betala; dessa båda bestämmelser torde dock någon 
gång råka i strid med hvarandra, då det väl är svårt a t t officiellt 
få en arbtstsgifvare stämplad som ohederlig, äfven om »utsvettnings 
förekommer inom hans företag. För olika grenar och olika procedurer 
inom ett yrke kunna särskilda minimilöner fastställas; likaså för 
olika kategorier af arbetare och för olika delar af landet. 

Om en arbetare på grund af invaliditet o. d. ej har någon utsikt 
at t fä anställning på de bestämda minimivillkoren, kan lönenämnden 
meddela dispens från samma villkor, hvad honom beträffar. 

Af lönenämnd beslutad minimitariff skall ej obligatoriskt till-
lämpas, innan den vunnit handelsministeriets sanktion, som ej må 
meddelas förrän minst 6 månader förflutit sedan nämnden fattat sitt 
beslut. Innan sanktion gifvits, skall minimitariffen tillämpas l:o) 
p r o v i s o r i s k t därest icke skriftligt aftal om minimilönens ogiltighet 
ingåt ts mellan arbetare och arbetsgifvare, 2:o) o b l i g a t o r i s k t af 
alla de arbetsgifvare, som i skrifvelse till lönenämnden förklarat sig 
villiga a t t vid sina företag tillämpa densamma. Härvid stadgas 
yt ter l igare, at t inom de yrken, där denna lag är tillämplig, intet 
offentligt arbete må lämnas på entreprenad åt arbetsgifvare, som ej 
afgifvit dylik förklaring ti l l vederbörande lönenämnd. 

För a t t lagen skall kunna omfatta alla kategorier af hemarbe
tare, finns i densamma stadgadt, at t vid dess tillämpning hvarje 
företagare, som för sin affärs skull köper en persons arbete, skall 
betraktas som dennes arbetsgifvare. 

Lagens effektivitet beror för öfrigt naturligtvis i det stora hela 
dels på, huru villiga arbetarne äro a t t beifra öfverträdelser, dels pä 
i hvad mån arbetsgifvarne vilja tolerera at t konkurrenter underbetala 
arbetarne. Lagen är också i viss mån afsedd att vara ett skydd 
för hederliga arbetsgifvare mot smutskonkurrens, något som i parla
mentsdebatten med styrka framhölls. 

För öfverträdelse af lagens bestämmelser om minimilöner äro 
böter fastställda: intill 20 £ för hvarje fall samt ytterligare 5 £ för 
hvarje dag öfverträdelsen fortfarit, sedan dom fallit. Domstolen 
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äger dessutom förpliktiga arbetsgifvaren att till arbetaren utbetala 
den lönesumma, som undanhållits honom. Rättegången skall föras 
inför polisdomstol (summary conviction), och tillkommer det arbets
gifvaren a t t genom företeende af anöningslistor o. d. visa, att han 
efterkommit lagens stadganden. Innan åtal anställes, skall löne
nämnden söka få saken uppgjord i godo, såvida ej upprepad förseelse 
föreligger. I denna punkt äro de australiska lagarna vida strängare 
än den engelska; vid tredje gången upprepad förseelse kan den felande 
strykas ur näringsregistret och blir följaktligen tvungen att upphöra 
med sitt företag. Dock til låta de australiska lagarna i olikhet med 
den engelska vädjan till högre instans. 

För at t öfvervaka denna lags tillämpning tillsätter handelsmini
steriet särskilda ämbetsmän. Dock kunna äfven andra departements 
tjänstemän tagas i anspråk, om de ha närliggande verksamhets
område; med de sistnämnda åsyftas särskildt inrikesdepartementets 
(Home office's) yrkesinspektörer. Dessa tjänstemän hafva rät t a t t 
fordra framläggandet af alla anöningslistor och förteckningar öfver 
hemarbetare; de äga, såvidt sig göra låter, t i l l träde till verkstäder 
och lokaler, där hemarbete utlämnas. Hindrar dem någon i deras 
ämbetsutöfning eller lämnar någon med afsikt falska uppgifter, blir 
han därigenom saker t i l l böter på högst 20 £ eller fängelse, even
tuellt straffarbete, i högst 2 månader. 

Dessa ämbetsmän kunna af handelsdepartementet ställas till 
lönenämndernas eller de lokala kommittéernas förfogande. Liksom 
nämndernas funktionärer hafva de, äfven om de ej äro advokater, rä t t 
a t t inför polisdomstolen föra på grund af denna lag anhängiggjord 
rättegång, något som är af stor betydelse i England med dess dryga 
ad vo katarfvod en. 

Et t par hänseenden torde här ytterligare böra omnämnas, i 
hvilka den engelska lagen ger lönenämnderna mindre befogenhet än 
i Australien. Där hafva nämligen nämnderna rät t a t t fastställa 
maximiarbetstid och att bestämma det förhållande, som i ett företag 
får finnas mellan antalet lärlingar och antalet fullt utlärda arbetare. 
Härvid får dock ej förbises, att förhållandena äro vida mer kompli
cerade i England än i Australien, där hemarbete ej i större utsträck
ning förekommer, och at t det i England skulle ställa sig synnerligen 
svårt at t i anförda hänseenden åstadkomma effektiv kontroll. 

Sedan lagen t rädt i kraft, har handelsministeriet gått i författ
ning om inrättandet af lönenämnder och lokala kommittéer inom de 
flesta af de yrken lagen afser och utfärdat nödiga bestämmelser 
rörande dessa korporationers arbetsordning. 
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Undersökningar rörande arbetsintensiteten i 
svensk industri. 

I den första publikationen af Nationalföreningens mot emigra
tionen nystartade skriftserie >Undersökningar rörande svenskt närings-
lif» med titel » A r b e t s i n t e n s i t e t e n s p r o b l e m » hafva de industriella 
arbetsförhållandena i Sverige gjorts till förmån för en intressant 
öfverblick ur synpunkten dels af de förmåner, som en svensk arbe
tare hämtar af sin ekonomiska verksamhet i jämförelse med en ut
ländsk, dels af de motprestationer i arbete, som han gifver i gengäld. 
Efter en granskning af förut uppställda teorier på detta område 
framhålles, att , då en generell förklaring af arbetsintensitetens pro
blem för närvarande icke låter sig uppställa, den enda utvägen att 
nå fast mark torde vara a t t med en serie af s p e c i a l u n d e r s ö k 
n i n g a r inom olika industrier i detalj efterforska arbetarnes ekono
miska och sociala ställning. 

I anslutning ti l l den allmänna planen för dessa ekonomiska 
monografier har den första specialundersökningen ägnats åt » A r b e t s 
i n t e n s i t e t e n i S v e r i g e s t r y c k e r i i n d u s t r i » . Inledningsvis påpekas 
först några för denna industri säregna förhållanden, som varit af 
särskild betydelse för arbetsmarknadens gestaltning. Medan knappast 
i- något annat land arbetarnes organisation nåt t en sådan omfattning 
och styrka som i Sverige, har däremot samarbetet bland arbetsgif-
varne motverkats af tryckeriägarnes vidt skilda sociala och ekono
miska ställning, af tryckalstrets lokalt begränsade marknad samt 
slutligen af tryckeriernas mångfaldt olika verksamhetsgrenar och 
storleksklasser. Genom en med bestämmelser om skadeståndsplikt 
garanterad öfverenskommelse hafva emellertid arbetsgifvarne åstad
kommit en fastare sammanslutning för til lvaratagandet af sina intres
sen gentemot arbetarne. 

Resultatet af arbetarnes fackliga strider inom den svenska tryc
keriindustrien har mindre framträdt i begränsning af arbetstiden — 
hvilken är ungefär den samma som i de flesta andra länder — än i 
stegring af lönerna. I omstående tablå äro sammanställda upp
gifter angående högsta minimilönen per vecka i några af Europas 
hufvudstäder vid början af år 1909, gällande dels för ut lärda yrkes
arbetare (handsättare, snällpresstryckare), dels för maskinsättare vid 
dagliga aftontidningar: 
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Af denna sammanställning liksom af de låga minimilönerna i 
sådana affärs- och industricentra som Rotterdam, Liége och Turin 
härledes den slutsatsen, at t äfven löneförmånerna i Hollands, Bel
giens och Italiens hufvudstäder äro afgjordt lägre än i Stockholm. 
Det förhanden varande materialet skulle sålunda bevisa, a t t Stock
holms tryckeriarbetare och därmed 2/° af hela Sveriges typografkår 
å tnjuta bland de högsta minimilönerna i hela Europa. Och en när
mare granskning af materialet synes, heter det, berättiga till a t t 
utsträcka detta omdöme att gälla alla Sveriges organiserade typo
grafer. Lönens reella värde reduceras visserligen genom dryga hyror 
och skatter, men å andra sidan synas flertalet lifsmedel i Sverige 
merendels stå lågt i pris, hvarför det nominella penningöfverskottet 
icke torde vara alldeles utan betydelse. Dessa fördelaktiga aflönings-
förhållanden motvägas emellertid i viss mån af de svenska tryckeri
lokalernas i allmänhet mindre tillfredsställande utrustning med ljus, 
värme och luftventilation, och dessa missförhållanden äro så mycket 
betänkligare som tryckerierna utgöra smittohärdar för lungtuber
kulos, förorsakande en ovanligt hög dödlighet bland yrkets utöfvare. 
E n jämförande undersökning af lefnadsförhållandena i Sverige och 
utlandet säges i det hela gifva vid handen, a t t den svenska tryc
keriarbetarens lefnadsstandard är fullt ut jämförlig med hans yrkes
kamraters i utlandet. Hvad åter beträffar arbetarens motprestationer, 
visar undersökningen, a t t såväl den svenska hand- som maskinsät-
taren kan anses utföra ett lika godt arbete som hans europeiska kol
lega. Däremot är arbetsprestationen betydligt högre i amerikanska 
tryckerier, men å andra sidan äro också lönerna därstädes mer än 
dubbelt större än i de svenska. 

Emellertid har den moderna tekniken tenderat att på tvänne 
olika vägar göra arbetsmarknaden inom tryckeriyrket osäkrare, hvilket 
föranledt arbetareorganisation at t genom sträfvan för restriktiva åt
gärder stabilisera densamma. I första hand ställa sålunda de för
bättrade hjälpmedlen af olika slag allt mindre kraf på arbetarens 
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färdighet och mindre kvalificerade arbetare kunna framgångsrikt upp
taga konkurrensen med de mera yrkeskunniga. Vid sidan häraf fick 
handsättaren en svår medtäflare i sättmaskinen. Visserligen kräfde 
denna för sin rationella skötsel en socialt högt utvecklad arbetare-
typ, men genom sin utomordentligt arbetsbesparande verkan innebar 
den dock en fara för arbetsmarknadens stabilitet. I undersökningen 
redogöres närmare för vissa restriktiva åtgärder, hvarigenom veder
börande organisation sökt begränsa nämnda fara för arbetsmarknaden. 
Hit hör sålunda genomdrifvandet i tariffen af utlärda handsättares 
ensamrätt till maskinsättning samt ackordlöns- och premiesystemens 
ersättande med ren tidlönsbetalning. Hit räknas ock inskränkningar 
ifråga om arbetarestammens rekrytering. Under de senaste åren har 
antalet lärlingar sjunkit afsevärdt, och ehuru detta icke endast berott 
på restr ikt iv politik, torde dock härvid såväl de höga lärlingslönerna 
som lärlingsregulativet hafva spelat en icke oväsentlig roll. Arbe
tareorganisationens sträfvan at t stabilisera arbetsmarknaden har ock 
så tillvida krönts med framgång, a t t arbetslöshet endast i ringa ut 
sträckning förekommit; under högkonjunkturen 1906—1907 rådde 
verklig brist på typografiska arbetare och måste öfvertidsarbete i 
stor utsträckning tillgripas. På grundval af uppgifter från Sv. 
typografförbundet äfvensom af siffror rörande utländska förhållanden 
däribland en jämförande statistik för ett flertal länder, upprättad af 
Internationella boktryckaresekretariatet, uttalas äfven det förmo
dandet, a t t arbetslösheten bland tryckeriarbetare i Sverige både till 
omfattning och varaktighet hållit sig inom trängre gränser än i 
Europa i öfrigt. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1910. 
Tredje kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
November månad år 1910. 

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 månad. 

I nedanstående tablåer hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka följande äro afsedda för resp. 
länsområden: Uppsala läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Upp
sala och 3 lokalkontor, Östergötlands läns arbetsförmedling med, för
utom hufvudkontor i Linköping, afdelningskontor å 12 viktigare 
platser inom landstingsområdet, Jönköpings läns arbetsförmedling 
med hufvudkontor i Jönköping och 5 afdelningskontor, Norra Kalmar 
läns arbetsförmedling med kontor i Västervik, Blekinge läns arbets
förmedling med hufvudkontor i Karlskrona och afdelningskontor i 
Karlshamn, Kristianstads läns arbetsförmedling med hufvudkontor i 
Kristianstad och afdelningskontor å 5 andra orter i länet, Hallands 
läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Halmstad och 3 lokal
kontor, Göteborgs och Bohus läns arbetsförmedling med hufvudkontor 
i Uddevalla och 3 lokalkontor, Örebro läns arbetsförmedling med 
kontor i Örebro, Västmanlands läns arbetsförmedling med kontor i 
Västerås, Kopparbergs läns arbetsförmedling med kontor i Falun, 
Gäfle stads och läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Gäfle och 
ortsombud å 5 orter i länet samt Norrbottens läns arbetsförmedling med 
hufvudkontor i Luleå och afdelningskontor i Boden, Malmberget och 
Kiruna. — Kontoret i Malmö fungerar som distriktsanstalt för samt
liga anstalter i Malmöhus, Kristianstads och Blekinge län. 

Vid de under november månad verksamma anstalterna gjordes 
tillhopa 12,068 a n s ö k n i n g a r om a r b e t e (11,183 under november 1909), 
hvaraf 7,451 af män (7,286 föreg. år) och 4,617 af kvinnor (3,897 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 8,162 l e d i g a p l a t s e r (7,887 föreg. 
år), nämligen 3,701 för män (3,768 föreg. år) och 4,461 för kvinnor 
(4,119 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 5,487 
(4,778 föreg. år), af hvilka 2,964 besattes med män (2,743 föreg. år) 
och 2,523 med kvinnor (2,035 föreg. år). 
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Öfversikt af verksamheten under november månad år 1910. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Tillsatta platser under januari—november 1910. 

Bland de särsMlda anstalterna uppvisa gifvetvis de i storstäderna 
belägna samt de större länsförmedlingarna 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 här meddelade tabeller. 

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 
(1,078) samt grofarbetet (714); därefter följde byggnadsverksamheten 
(342), landtransporten (314), vattentransporten (124) samt metall- och 
maskinindustrien (98). Flertalet t i l lsatta platser för k v i n n o r före-
kommo inom det husliga arbetet (1,997), hotell-, kafé- och restaurant-
rörelsen (186) samt jordbruket (142). 

Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlingens 
verksamhet berör näringslifvets olika hufvudgrupper, hänvisas i öfrigt 
till tablån å nästföljande sida (jfr därjämte efterföljande tabeller). 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
november 1,013 platser, hvaraf 752 manliga och 261 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro 1,141, 929 och 212 (se tab. sid. 1016). 
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Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

P å 100 lediga platser kommo: 1 ) 

Med afseende å dessa uppgifter är att märka, att vid samtliga 
l änsans ta l t e r — "Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Norra Kalmar, 
Blekinge, Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Örebro, Väst
manlands, Kopparbergs, Gräfle stads och läns samt Norrbottens läns — 
redovisas a l la inom resp. län t i l l s a t t a pla tser såsom före
f in t l iga inom orten. 

Här anförda siffror gifva en klar belysning åt den grand-
väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket och 
öfriga yrkesgrenar. Medan arbetarne trängas med hvarandra vid 
försöken att finna platser inom stadsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet fortfarande god tillgång på anställningar. Vid jäm-

1) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall, da de absolata 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, nom finnas angifna. 
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Antalet platser, som under november månad tillsatts utom resp. orter. 

förelse med siffrorna för föregående år kan man emellertid fort
farande konstatera en ökad villighet bland ej blott de manliga 
utan äfven de kvinnliga arbetarna att antaga jordbrukstjänster. 

På 100 lediga platser kommo: 

Ansökningar om arbete. 

Jordbruket m. m. Öfriga näringsgrenar. Tillsammans. 
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Tillsatta platser. 

Jordbruket m. m. Öfriga näringsgrenar. Tillsammans. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

A) Allmän öfversikt. 
Stockholm. Manliga afdelningen. Arbetsmarknadens läge kan betecknas som 

dåligt. Stor arbetsbrist är rådande i synnerhet inom byggnadsfacken. Inom jordbruket 
däremot hafva mot vanligheten tillgång och efterfrågan på arbetskraft nngefårligen 
motsyarat hvarandra. — A kv inn l iga afdelningen har arbetstillgången varit god 
och bättre än nnder motsvarande tid förra året. Lediga platser på landsbygden hafva 
som vanligt varit svåra att tillsätta. 

Uppsala län. Manliga afdelningen. Den liflighet å arbetsmarknaden, som 
under närmast föregående månad varit rådande, har under loppet af november månad 
betydligt afmattats. Efterfrågan å grofarbete bar varit stor och inom jordbruket 
hafva endast några få platser anmälts lediga. — A kv inn l iga afdelningen hafva 
tillgång och efterfrågan på arbetskraft i det närmaste motsvarat hyarandra. 

Östergötlands län. Manliga afdelningen. Arbetstillgången har varit ytterst 
ringa inom samtliga yrkesgrupper. Sedan jordbrukets behof af arbetskraft nnder före
gående månad blifvit i det närmaste tillgodosedt, har därför endast ett fåtal kunnat 
erhålla anställning. Beträffande öfriga yrkesgrupper hafva arbetsansökningarna betyd
ligt öfverstigit efterfrågan på arbetskraft, särskildt inom byggnadsfacket och för grof-
arbetare. — A kvinnl iga afdelningen har tillgången å arbetskraft i det närmaste 
motsvarat efterfrågan, utom i fråga om mjölkjungfrur. 

Norrköping. Manliga afdelningen. Arbetsmarknaden har under den gångna 
månaden försämrats. Efterfrågan på arbetskraft har varit ringa, i synnerhet å grof-
arbetare. Till jordbruket har tillgången på arbetskraft varit jämförelsevis god. — A 
kvinn l iga afdelningen hafva efterfrågan och tillgång på arbetskraft i det när
maste motsvarat hvarandra. 

Jönköpings lån. Arbetsmarknadens läge har varit synnerligen dåligt. I början af 
månaden rådde någon efterfrågan på ogifta drängar till jordbruket. 

Norr» Kalmar lin. Arbetstillgången sämre än under föregående månad. 
Blekinge lin. Arbetstillgången å manliga afdelningen har under den gångna 

månaden något minskats; dock har ännu ej någon nämnvärd arbetslöshet förmärkts. 
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Tillgången på ogifta drängar till jordbruket har öfverstigit efterfrågan. — Å k v i n n 
l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden ej varit så liflig som under föregående månad. 

Kristianstads län. Jämfördt med föregående månad har arbetsmarknadens läge be
tydligt försämrats. 

Malmö. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har varit yt terst knapp in
om samtliga grupper, särskildt inom byggnadsfacket. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n 
har arbetstillgången varit jämförelsevis god. 

Lund. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har varit dålig. Arbetslös
het har allmännast förekommit bland jordbruks-, byggnads- och grofarbetare. — 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 på tjänarinnor motsvarat 
hvarandra, men har för hjälpkvinnor arbetstillgången varit knapp. 

Landskrona. På m a n l i g a a f d e l n i n g e n har under månaden tillgången på arbete 
vari t mycket ringa, då däremot de arbetslösas antal dagligen ökats. För arbetare t i l l
hörande byggnadsfacken samt för flertalet grofarbetare tinnes under närmaste tiden ej 
stor utsikt t i l l arbete inom staden. Till jordbruket har ej någon nämnvärd efterfrågan 
pä arbetskraft förekommit. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången varit 
ringa. 

Hälsingborg. Arbetstillgången inom jordbruket har under månaden varit ringa och 
betydligt mindre än under motsvarande tid föregående år. Efterfrågan på arbetskraft 
till öfriga näringsgrenar har äfvenledes varit mycket knapp. Kn stor del murare och 
grofarbetare hafva under månaden blifvit arbetslösa. 

Tstad. M a n l i g a a f d e l n i n g e n Arbetstillgången dålig, särskildt för byggnads
snickare, målare och grofarbetare, af hvilka sistnämnda en del dock erhållit tillfälligt 
arbete vid hamnen. Inom jordbruket har arbetsmarknaden varit normal. — 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 på arbetskraft i det närmaste motsvarat 
hvarandra: dock brist på mjölkjnngfmr. 

EslSC. Arbetstillgången mindre god, särskildt för byggnadsarbetare och grofarbe
tare, för hvilka råder stor arbetsbrist. De senare hafva dock i någon mån beredts ar
bete genom de af köpingen igångsatta jordschaktnings- och stenslagningsarbetena. 
Arbetstillgången inom jordbruket har varit betydligt mindre än under samma tid 
föregående år. 

Sltnrup. Arbetsmarknadens läge normalt. 
Hallands län. Arbetstillgången nnder november månad 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 föregående månad och kan för närvarande be
tecknas som mindre god. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n hafva efterfrågan och till
gång på arbetskraft någorlnnda motsvarat hvarandra. 

Göteborgs och Bohus lan. Arbetsmarknaden har under den gångna månaden varit 
tämligen god. Stor arbetsbrist är dock at t förvänta i synnerhet inom byggnadsin
dustrien. 

Göteborg. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har varit mycket ringa 
inom de flesta yrkesgrupper, hvarför arbetslösheten under den gångna månaden ökats 
rät t betydligt. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden däremot varit 
ganska god, särskildt hvad beträffar yngre tjänsteflickor till landt- och stadshushållen. 

Karlstad. Arbetsmarknaden har under den gångna månaden vart tämligen god. 
På grund af a t t sågverken och byggnadsföretagen nedlagt sina arbeten, förmärkes redan 
stor arbetsbrist inom staden. 

Örebro l in. Arbetsmarknadens läge kan under den gångna månaden betecknas som 
godt. God tillgång på landtarbetare. 

Västmanlands län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången inom jordbruket 
har varit rätt god. Inom öfriga grupper däremot har arbetstillgången varit knapp och 
sämst för valsverks- och metallarbetare. Någon större arbetslöshet har dock ännu icke 
förekommit. — A 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. 
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Kopparbergs län. Å m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången varit dålig. — 
Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har vari t god tillgäng pä platser t i l l hnsligt arbete; dock 
råder öfverflöd på yngre tjänarinnor. 

Gäfle stad och län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arhetstillgången medelgod, något 
försämrad sedan föregående månad, men bättre än under motsvarande tid föregående år. 
— 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 på arbetskraft i det 
närmaste motsvarat hvarandra. 

Sundsvall. Arbetsmarknaden å m a n l i g a a f d e l n i n g e n har varit tämligen 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 normal; dock råder brist på 
tjänarinnor till landet. 

Norrbottens län. Arbetstillgången dålig, betydligt sämre än under föregående må
nad, men något bättre än under motsvarande tid föregående år. En del arbetare hafva 
erhållit tillfälligt arbete med snöskottning. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har som 
vanligt rådt brist på kunniga köksor och ensamjungfrur. 

B) Tillgången på arbete. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Inom samtliga industri- och handtverks-
grenar, hotellbetjäning, åkeri- och grof-
arbetare. — Kontors- och butiksbiträ
den, hushållerskor, hjälphustrur. 

Ensamjan gfrnr. 

Uppsala län. 
Byggnads-, handels- och grofarbetare. 

Östergötlands län. 

Befallningsmän, rättare, utarbetare, kör
karlar, stall- och arbetsdrängar, träd
gårdsarbetare, skogsarbetare, stenhug
gare, gjutare. filare, bänkarbetare, ma
skinister, schaktningsarbetare, bygg
nadssnickare, kontors- och butiksbiträ
den, vaktmästare, grofarbetare. 

Mjölkjungfrur, kokerskor. 

Norrköping. 

Inom nästan alla yrken och fack. — Ren-
göringsarbeterskor. 

Ladugårdskarlar, springpojkar. — Tjä
narinnor till husligt arbete, mjölkcrskor. 

Jönköpings län. 

Inom alla grupper å manliga afdelningen. Landsjungfrur, som äro villiga att åtaga 
sig mjölkning. 

Norra Kalmar län. 

Inom grupperna byggnadsverksamhet, in
dustriarbete, butikspersonal, sjömän, 
grofarbetare. 

Plåtslagare. — Tjänarinnor till hotellrö
relse och till hnsligt arbete, mjölkjung
frur. 

Blekinge län. 

Ogifta drängar, grofarbetare. Gifta jordbrnksdrängar. — Landsjungfrur, 
villiga att åtaga sig mjölkning. 

73—100060 
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Kristianstads län. 

Daglönare, järnarbetare, murare, timmer
män, målare, butiksbiträden, kuskar, 
grofarbetare. — Serveringsflickor, yngre 
tjänarinnor, tvät t -och rengöringsarbeter-
skor, butiksbiträden. 

Yngre drängar. — Mjölkjungfrur. 

Malmö. 
Inom alla yrken och fack. — Kontors-

och batiksbiträden, kontorsstäderskor, 
uppasserskor, servitriser, hushållerskor, 
tvät t- och rengöringsarbeterskor. 

Jungfrur till landet, passflickor. 

Lund. 
Jordbruksdrängar, byggnadsarbetare, ma

skinister, eldare, grofarbetare. — Tvät-
terskor och rengöringskvinnor, kontors-
städerskor. 

Jungfrur för jordbrukets behof. 

Landskrona. 
Daglönsarbetare, smeder, hofslagare, bygg

nadaarbetare, bagare, kontorsbiträden, 
fabriks- och grofarbetare, f. d. militärer. 
— Kontorsstäderskor, tvä t t - och rengö
ringskvinnor. 

Mjölkjungfrur. 

Hälsingborg. 
Jordbruks-, järn-, metall-, byggnads-, fa

briks-, handels-, transport- och grof
arbetare. — Fabriksarbeterskor, butiks
biträden, hotellpersonal, yngre tjänste
flickor, kontorsstäderskor, hjälpkvinnor. 

Yngre jorbrnksdrängar. — Mjölkjungfrur, 
jungfrur kunniga i matlagning. 

Ystad. 
Daglöns- och trädgårdsarbetare, möbel- och 

byggnadssnickare, murare, målare, smed, 
hofslagare, grofarbetare, f. d. mili tärer 
m. fl. — Ensamjungfrur, städerskor. 

Tjänarinnor till landet. 

Eslöf. 
Förvaltningspersonal, daglönare, murare, 

murarbetsmän, byggnadssnickare, grof
arbetare, eldare, mjölnare, äldre drängar. 
— Kontorsstäderskor, hjälpkvinnor. 

Drängpojkar. — Mjölkjungfrur, dugliga 
ensamjungfrur. 

Skurup. 
Tjänarinnor ti l l jordbruket. 

Hallands län. 

Byggnadsarbetare, kuskar och åkeriarbe
tare, kontors-, butiks- och magasins
personal. — Passgummor. 

Gifta jordbruksarbetare. — Mjölkjung
frur. 

Göteborgs och Bohus län. 

Jorbrnksdrängar, stenarbetare, kuskar, häst
skötare, industri- och grofarbetare, f. d. 
militärer, butikspersonal, springpojkar, 
m fl. — Butikspersonal, hushållerskor, 
tvätterskor och rengöringsarbeterskor. 

Torpare och statkarlar. — Mjölkjungfrur, 
spinneriarbeterskor. 
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Göteborg. 

Jordbruksarbetare, plåtslagare, filare, såg
verks- och brädgårdsarbetare, murare, 
snickare, timmermän, bokhållare, han
delsbiträden, handelsarbetare, kuskar, 
sjöfolk, grofarbetare. — Butiks- och 
lagerpersonal, serveringsflickor, städer
skor, kokerskor, hushållerskor, husjung
frur, tvätterskor och rengöringsarbe-
terskor. 

Cirkelsågare. — Mjölkerskor, ensamjung
frur och passflickor. 

Karlstad. 

Sågverksarbetare, byggnadssnickare, grof
arbetare. 

Ladugårdsjungfrur. 

Örebro län. 

Inom alla yrken och fack såväl a man
liga som å kvinnliga afdelningen utom 
inom gruppen »husligt arbete». 

Mjölkerskor, tjänarinnor såväl t i l l sta
den som till landet. 

Västmanlands län. 

Inom samtliga grupper med undantag för 
jordbruket. 

Tjänarinnor till landet. 

Kopparbergs län. 

Sågverksarbetare, byggnadssnickare, grof
arbetare. — Uppasserskor, yngre tjäna
rinnor. 

Mjölkjungfrur. 

Gäfle stad och län. 

Järnarbetare, brädgårdsarbetare, byggnads
arbetare, fabriksarbetare, daglönare, må
nadskarlar. 

Skrädderiarbetare. 

Sundsvall. 

Tjänarinnor till landet. 

Norrbottens län. 

Butiksbiträden, springpojkar. — Yngre 
jungfrur, städerskor. 

Kunniga köksor och ensamjungfrur. 
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Sveriges offentliga arbets-

Antalet tillsatta platser 
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förmedling november 1910. 

inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbets-

Antalet tillsatta platser inom 
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förmedling november 1910. 

vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling november 1910. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling november 1910. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
November månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 



1030 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING NOVEMBER 1910 . 

Sveriges offentliga 
November månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
November månad 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING NOVEMBER 1 9 1 0 . 1033 

arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Sveriges offentliga 
November månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 

74—100060 
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Sveriges offentliga 
November månad 
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arbetsförmedling. 
år 1910. 
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Lifsmedelspriser å olika orter i 
Medelpris pr månad 

Obs.! De med kursiv stil tryckta siffrorna (nov. 1908—dec. 1909) angifva medel-
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riket nov. 1908—okt. 1910. 
för samtliga orter. 

pris för 28 orter, de med vanlig stil tryckta (jan.—okt. 1910) för 39 orter. 
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under oktober månad år 1910. 1041 
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under oktober månad år 1910. (Forts.) 1043 
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under oktober månad år 1910. (Forts.) 1045 
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under oktober månad år 1910. (Forts.) 1047 
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Fiskpriser 
(partipriser utan förbindelse) 

i Stockholm under oktober månad 1910. 
(Enligt veckonoteringar från Stockholms stads provisoriska fiskhall.) 



1049 
Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under oktober 1910. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—september 1909 och jan.—oktober 1910. 
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