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I >Meddelanden från K. Kommerskollegii avdelning för arbets-

statistik» (årg. 1903—1911) och sedermera — från och med år 1912 — 

i »Sociala Meddelanden» hava regelbundet publicerats dels uppgifter 

för varje månad å livsmedelspriser för ett antal viktigare orter i 

riket, dels årliga uppgifter angående bostads- och inackorderings

priser, likaledes för olika orter. Därjämte hava sedan år 1908 månat-

ligen meddelats prisuppgifter å levande kreatur i Stockholm, Malmö 

och Göteborg. För åren 1904—1907 samt för åren 1908—1909 hava 

ifrågavarande uppgifter sammanförts i särskilda publikationer under 

den gemensamma rubriken »Livsmedels- och bostadspriser i Sverige.» 

Föreliggande redogörelse, som utgör den tredje i ordningen av 

hithörande publikationer, avser livsmedels- och bostadspriser under 

åren 1910—1912 och ansluter sig med avseende å uppställning i allt 

väsentligt till föregående berättelser. Dock hava, på grund av vissa 

brister i primärmaterialet, bostadspriserna denna gång icke ansetts böra 

bearbetas så ingående som förut varit fallet, och har i följd härav 

motsvarande textframställning jämväl blivit mera summarisk. 

Stockholm i augusti 1914 

HENNING ELMQUIST. 

NILS BERGSTEN. 
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A) Livsmedelspriser. 

Insamlandet av prisuppgifter å livsmedel har under treårsperioden 1910 
—1912 alltjämt fortgått genom å de olika orterna anställda ombud (jfr. Livs
medels- och bostadspriser i Sverige 1904—1907, sid. 7 ff.). Vid årsskiftet 
1909—1910 ökades emellertid antalet ombudsorter avsevärt. Uppgifterna 

omfatta sålunda från 1910 års början 39 orter, nämligen förutom de 28 orter, 
varifrån uppgifter förut avgåvos, jämväl Linköping, Motala, Växjö, Väster
vik, Visby, Ystad, Tidaholm, Kopparberg, Nyland, Östersund och Umeå. 
Härigenom har möjlighet beretts att vinna en fylligare kunskap om lev
nadskostnaderna i rikets olika delar, vilket ännu mera blivit fallet från och 
med år 1913, enär vid slutet av år 1912 en ytterligare utvidgning av om
budsorternas antal vidtagits, i det att nya ombud då anställdes i Södertälje, 
Nyköping, Landskrona, Lysekil och Ludvika. För närvarande uppgår alltså 
antalet orter, varifrån livsmedelspriser regelbundet erhållas, till 44. 

De svårigheter av olika slag, som möta vid sammanställandet av prisupp
gifter å livsmedel för ett större antal orter i skilda delar av landet, hava 
utförligt behandlats i den ovannämnda, förut offentliggjorda redogörelsen 
för »Livsmedels- och bostadspriser i Sverige under åren 1904—1907». Den 
största svårigheten i anförda hänseende ligger fortfarande uti, att från de 
olika orterna erhålla fullt l ikformiga uppgifter . För att i görligaste 
mån råda bot på det missförhållandet, att prisuppgifterna från de skilda 
orterna ej alltid avsågo samma kvaliteter, varigenom en tillförlitlig jämförelse 
mer eller mindre omöjliggjordes, har därför såväl det för insamlandet av 
minuthandelspriserna använda frågeformuläret som även den till underlättande 
av formulärets användning utfärdade P. M. för ortsombuden1 underkastats 
en ganska ingående omarbetning, varefter uppgifter enligt formulärets nya 
uppställning kunde börja insamlas från och med ingången av år 1910. Den 
ledande tanken vid denna omarbetning var, att åtminstone för de konsum
tionsartiklar, beträffande vilka i minuthandeln finnas över hela landet kända, 
fasta kvalitetsbeteckningar, upptaga ett eller ett par bestämda märken i stället 
för att, såsom förut, endast begära priset på »bästa» eller »billigaste sort» eller 
på »ordinär vara». 

Så har skett t. ex. beträffande margarin, för vilket varuslag förut begär
des uppgift å den bästa resp. billigaste sort, som salufördes å varje ort, men 
vara från och med år 1910 prisuppgifter i stället inhämtats å den högsta 

1 Dessa P. M., som vid årsskiftet 1912—1913 underkastades en fîrnyad omarbetning, finnes i 
sitt nuvarande skick intagen som särskild bilaga å sid. 76—77. 
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resp. lägsta av de kvaliteter av animaliskt margarin, som de till Sveriges marga
rinfabrikanters förening anslutna fabrikerna tillverkade och å vilka en när
mare specifikation lämnades i den för ombuden avsedda P. M. En liknande 
noggrannare precisering, av vad resp. prisuppgifter skulle avse, vidtogs, med 
eller utan artikelns uppdelning i ökat antal kvaliteter, beträffande mjölk, ost, 
ägg, potatis, bruna bönor, risgryn, mjukt vetebröd, salt sill, J;abeljo, kaffe 
samt fotogen. I fråga om samtliga varuslag betonades dessutom, att notering
arna skulle gälla den kvantitet i lös vikt, som å frågeformuläret angavs 
för varje varuslag, och icke större parti eller paketerad vara. 

Av nya varuslag infördes salt fårkött, svagdriclca och engelsk kaminkolcs, 
varemot prisuppgifterna a korngryn uteslötos såsom varande av mindre be
tydelse. Från och med år 1911 infordrades prisuppgifter å växtmargarin. 
Samtliga dessa förändringar medförde, att frågeformulärets varurubriker ökades 
från 45 år 1909 till 58 från och med år 1911 (57 år 1910). Den mera vitt
gående specialisering, vilken sålunda vidtagits beträffande ett antal varu
slag, torde emellertid, om behörig hänsyn till detta förhållaude tages vid 
medelprisberäkningen, icke i avsevärd mån behöva inverka på jämförbarheten 
mellan prisuppgifterna för 1910 och följande år å den ena sidan och motsva
rande uppgifter under närmaste föregående år å den andra. 

Oaktat de betydande förbättringar i metoden för prisuppgifternas inhäm
tande, som genomfördes vid här ifrågavarande treårsperiods början, kvarstå 
dock en del olikformigheter. Alltjämt torde sålunda uppgifterna å några 
varuslag, såsom bröd, ost, kaffe, kol och koks, beträffande vilka det är sär
skilt svårt att fixera bestämda, för hela landet gällande kvaliteter, böra upp
tagas med en viss försiktighet, i synnerhet vid en jämförelse mellan priserna å 
de olika orterna. Detsamma kan i viss mån sägas gälla dels om vissa säsongva
ror, t. ex. färsk potatis, dels om mera tillfälligt eller stundom i obetydlig mängd i 
marknaden förekommande varuslag, såsom för vissa orter färsk fisk och konser
verade &gg. Genom noggrannare instruktioner och en ganska omfattande skrift
växling har det emellertid blivit möjligt att så småningom åstadkomma allt 
bättre resultat i fråga om uppgifternas likformighet. Också kunna de för alla 
orter tillsammantagna uträknade medelpriserna anses giva ett fullt korrekt 
uttryck för det allmänna prisläget i fråga om livsmedel å rikets viktigaste 
platser och även, i det stora hela, en riktig belysning av prisfluktuationerna 
under de år, föreliggande redogörelse avser. 

I tab. A. meddelas en översikt av det allmänna prisläget för olika livsför
nödenheter under åren 1910—1912, uttryckt i årsmedelpris för samtliga orter, 
varifrån prisuppgifter insamlats. Betraktar man först tabellens siffror för 
år 1910 och jämför dem med motsvarande siffror för år 1909 (se »Livs
medels- och bostadspriser i Sverige under åren 1908—1909, tab. A, sid. 9), 
skall man finna, att för de flesta varuslagen en p r i s sänkn ing i n t r ä t t 
under år 1910. På grund av att varuförteckningen för de bägge åren företer 
ovan omnämnda avvikelser, är det visserligen på en del punkter vanskligt 
att göra exakta jämförelser, men den nedåtgående tendensen torde dock vara 
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Tab. A. Medelpris per år för åren 1910—1912. 
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otvivelaktig. Bland de varuslag, som hade a t t uppvisa en särskilt s tark 
prisminskning, märktes ved, såväl björkved som barrved, varvid den förra 
sjönk med i genomsnitt 2.40 kr . och den senare med 2.10 kr., all t per stor
famn. Likaså visade bland annat priserna på ägg, potatis, mjöl, kött, foto
gen, kol och koks nedgång, under det at t prisläget i fråga om mjölk och 
rågbröd var oförändrat och beträffande några andra varuslag växlingarna 
i den ena eller andra riktningen voro så obetydliga, a t t hela skillnaden möj
ligen kan vara a t t t i l lskriva de noggrannare kvalitetsbestämningarna. 

Mera anmärkningsvärda prisökningar företedde åter margarin, ärter, bruna 
bönor, fläsk, kaffe och socker. Margarinpriserna stego med 10 öre per kg. för 
den högsta kvaliteten och 9 öre per kg. för den lägsta, vilken kraftiga pris
stegring tydligen får sättas i samband med den bland fabrikanterna före
fintliga kartellbildningen. Medelpriset på ärter ökades med 1 öre per kg. 
och på bruna bönor med 5 öre per kg., vilken senare prisstegring dock del
vis torde vara en följd av den noggrannare kvalitetsbestämningen. Fläsk
priserna, som företedde en kraftig ökning från 1908 ti l l 1909, fortsatte a t t 
stiga med samma styrka även under 1910, i det at t priset å färskt fläsk 
ökades med 8, salt, svenskt fläsk med 11 samt salt, amerikanskt fläsk med 21 öre 
per kg. Kaffet började under år 1910 den uppgång, som fortsattes under de bägge 
följande åren och varom närmare meddelas längre fram vid redogörelsen för 
1912 års prisförhållanden (sid. 11 och 15). Även för socker kunde noteras en 
synnerligen kraftig prisstegring, utgörande 4 öre per kg.(fråu 67 till 71 öre). 

Den nedåtgående prisrörelsen under 1910 synes hava fortsatt även under 
större delen av år 1911. Jämför man nämligen siffrorna i t ab . A för åren 
1910 och 1911, befinnes prisläget i det stora hela hava varit något lägre under 
det senare året. A v 57 i tabellen för de båda åren förekommande varuslag 
hade sålunda nära hälften, eller 25, under mellantiden at t uppvisa prissänk
ning, medan 21 bibehöllo sina priser oförändrade och 11 fördyrades. Pr is
variationerna voro dock i regeln små (för endast 3 varuslag belöpte sig för
ändringen till mer än 10% av priset 1910). Bland mera framträdande pris
fall märkas de â margarin samt å fläsk, vilket sistnämnda varuslag under 
åren 1910—1911 å ter gick ned med 9 à 10 öre per kg., varemot priserna för 
övriga köttsorter ställde sig lika eller folio med endast 1—3 öre per kg. 
Av särskilt intresse är prisfallet å m a r g a r i n . De under året 1910 införda 
högre priserna bibehöllos oförändrade ända ti l l nämnda års slut, varefter en 
i början långsam, men sedan mycket kraftig nedgång vidtog. Från mitten 
av år 1911 begynte priserna åter a t t stiga, utan a t t dock nå sin föregående ni
vå, såsom åskådliggöres av följande sammanställning av månadsmedelpriserna 
för al la orterna t i l lsammantagna: 
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Orsaken t i l l prisfallet var en konflikt mellan Sveriges margarinfabrikan
ters förening och Kooperativa förbundet, vilken ledde till en av förbundet 
organiserad bojkott från konsumenternas sida, r iktande sig mot den största 
fabrikens produkter. Vederbörande fabrikant, som såg sin omsättning i 
hög grad förminskas, utträdde då ur fabrikantföreningen, varigenom pris
överenskommelsen bröts och ovannämnda starka sänkning inträdde. Sär
skilt skarp var konkurrensen i fråga om växtmargarinet, som redan vid 
denna tid blivit det för hushållsbruk mest använda och sedermera nästan 
ut t rängt det animaliska margarinet. Mot slutet av året träffades nya över
enskommelser, varefter konkurrensen upphörde. 

Prisfallet å fläsk torde få anses stå i visst samband med den år 1911 be
slutade sänkningen av majstullen. Vidare utvisade priserna på mjöl (vete-
och rågsikt), havregryn, bröd och socker en sjunkande tendens, varemot pri
serna på mjölk, färska ägg, ärter, rågmjöl, risgryn (märkena »R. T.» och 
»R. O.»), färsk och salt sill samt ved icke undergingo någon förändring. 
Bland de varuslag, som stego i pris, märkas smör, potatis, bruna bönor, salt 
strömming samt framför a l l t kaffe, som gick upp från 125 öre per kg. under 
1910 till 155 öre under 1911. 

Granskar man slutligen förändringarna i prisläget från 1911 till 1912, 
framstår en helt annan bild, i det a t t det senare året utmärktes av en ovan
ligt stark prisstegring. Ej mindre än 50 av de i förteckningen upptagna 
varuslagen visade nämligen uppgång, under det a t t 5 voro stillastående och 
3 sjönko i pris. Oförändrade priser företedde oskummad mjölk, mjukt vete
bröd, bakat med vatten, svenskt salt fläsk, färsk strömming och svagdricka. 
Prissänkning kunde iakttagas ifråga om amerikanskt fläsk, rödspotta och kabel-
jo av torsk. Bland de varor, vilkas priser gingo upp särskilt kraftigt, för
tjäna at t nämnas potatis (ökning 3 öre per 5 liter), bruna bönor (ökning 
6 öre per kg.), ångpreparerade havregryn, för vilket varuslag en sammanslut
ning mellan producenterna medförde en prisstegring av 4 öre per kg., vi
dare de flesta köttsorter, av vilka framför allt nötköttet visade stark upp
gång (med 13 à 15 öre per kg.), väsentligen på grund av den ökade expor
ten av slaktdjur och kött till Tyskland, samt slutligen kaffe, kol och koks. 

Medelpriset på kaffe, vilket utgjorde 1-15 kr. per kg. år 1909, 1-25 kr. år 
1910 och 1-55 kr. år 1911, steg under 1912 ytterligare till 1-76 kr. per kg., 
således en sammanlagd prisförhöjning med ej mindre än 53 % av 1909 års 
medelpris. Anledningen ti l l denna utomordentliga prisstegring torde fram
förallt vara a t t söka i den av några brasilianska förbundsstater bedrivna 
prispolitiken. I Brasilien, som förser världsmarknaden med den övervägan
de delen av dess kaffebehov, hade en stark ökning av produktionen medfört 
så låga priser, a t t kaffeplantageodlingen blev lidande därpå. När det så 
visade sig, a t t 1906—1907 års kaffeskörd blev ovanligt riklig, beslöt staten 
San Paulo, inom vars område två tredjedelar av den brasilianska kaffeskör
den frambringas, at t genom uppköp för egen räkning och magasinering av 
en avsevärd del av kaffeskörden hindra det fruktade, ytterligare prisfallet. 
Svårigheter med avseende på erhållandet av de för ändamålet nödvändiga 
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Tab. B. Ökning (+) eller minskning (—) i medelpriserna 
för olika landsdelar åren 1910—1912. 
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Tab. C. Medelpris i genomsnitt åren 1910—1912 för olika landsdelar. 
Obs. anmärkningen här nedan 

1) Prisuppgifter saknas eller äro for filtaliga för erhållande av en tillförlitlig siffra. — 2) Prisupp
gifter infordrades ej under 1910. 

Anm. Börande priserna å olika varuslag, särskilt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks, märkes, att 
uppgifterna från olika orter varierat högst betvdligt. beroende till stor del d ä r p , att olika kvaliteter 
avses. Alla jämförelser mellan skilda orter eller landsdelar böra därför, beträffande priserna i anförda 
varuslag, upptagas med en viss försiktighet. 
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Tab. D. Jämförelse mellan prisförhållanden inom olika landsdelar 
i genomsnitt för åren 1910—1912. 

Obs. anmärkningen bär nedan ! 

1) Prisuppgifter saknas eller äro för fåtaliga för erhållande av en tillförlitlig siffra. — 2) Prisupp
gifter infordrades ej under 1910. 

Anm. Börande priserna å vissa varaslag, särskilt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks, märkes, att 
uppgifterna från olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att olika kvaliteter 
avses. Alla jämförelser mellan skilda orter eller landsdelar böra därför, beträffande priserna å anförda 
varaslag, npptagas med en viss försiktighet. 
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lånen gjorde till en början företaget, den s. k. valorisationen, mindre effek
tiv, men sedan penningfrågan genom den brasilianska förbundsstatens ingri
pande blivit ordnad, begynte den stegring av priserna å världsmarknaden, 
varav Sverige under 1910 och följande år även fått känning. Långivarna 
gjorde emellertid som villkor för sina försträckningar, a t t det lagrade kaffe-
part iet inom vissa år (senast 1919) skulle vara slutsålt och a t t dessförinnan 
inga nya statsinköp, vare sig direkt eller indirekt, skulle få företagas. 
Härav torde således följden bliva en viss begränsning av stegringen. 

Den plötsliga prisstegringen å kol och koks hade åter orsaker av helt 
annan natur, nämligen den allmänna och långvariga kolgruvestrejk, som på
gick i Storbritannien under februari och mars 1912. Efter strejkens slut 
företedde visserligen såväl antracit som engelsk kaminkoks en under några 
månader pågående svag sänkning från de ovanligt högt uppdrivna priserna 
omedelbart vid konfliktens slut, men, såsom genast förutsades, åstadkom ned
gången i världsförrådet och de ökade produktionskostnaderna efter strejken 
en fortvarande högre prisnivå för kol och koks. Medelpriset å antraeitkol böj
des också från 1911 t i l l 1912 med 24 öre, för engelsk kaminkoks med 21 
öre och för gasverkskoks med 23 öre per hl. 

At t konstatera den exakta prisförändringen för varje varuslag för sig från 
något år före 1910 till här avhandlade treårsperiods slut erbjuder, på grund 
av formulärets omarbetning vid årsskiftet 1909—1910, vissa svårigheter. I 
tab. A har på grund härav endast uträknats prisväxlingarna från 1910 ti l l 
1912. Av det ovan anförda torde framgå, dels att över huvud taget en 
väsentlig prisförhöjning inträt t under ifrågavarande treårsperiod, dels vilka 
varuslag särskilt drabbats därav samt dels slutligen i vilka fall utveck
lingen vari t den motsatta eller ingen ändring skett. 

Prisförhållandena inom de olika orterna framgå av tab. 2, där för varje 
särskild ort lämnas uppgift om medelpriset å olika slag av livsförnödenheter 
för åren 1910, 1911 och 1912. För överskådlighetens skull hava därjämte i 
tab. 1 orterna sammanförts till större geografiska enheter (landsdelar1), med 
angivande för varje landsdel av medelpriset per år å resp. varuslag. 

För a t t giva en föreställning om i vilken riktning prisrörelsen gåt t inom 
olika delar av riket, meddelas i tab. B en översikt i relativa ta l av ökningen 
eller minskningen i medelpriserna för de olika landsdelarna under treårsperioden 
1910—1912. Av tabellens siffror finner man, a t t den allmänna prisstegring, 
som iakt tagi ts under sagda tid, gjort sig gällande inom samtliga landsdelar. 
Dock har prisstegringen denna gång i det stora hela framträtt med mindre 
s tyrka i Norra Sverige än i det övriga landet, varemot för orterna i Småland 
(och öarna) den förut låga prisnivån höjts jämförelsevis kraftigt. I övrigt gäller 

1 Ifrågavarande landsdelar äro (förutom Stockholm) : Östra Sverige, omfattande Uppsala, Eskils
tuna, Linköping, Norrköping, Motala och Västerås; Småland och öarna: Jönköping, Växjö, 
Kalmar, Västervik och Visby; Södra Sverige: Karlskrona. Kristianstad, Malmö, Lund, Hälsingborg 
och Ystad; Västra Sverige: Halmstad, Göteborg, Vänersborg, Borås, Tidaholm, Karlstad, Örebro 
och Kopparberg; Norra Sverige: Falun, Domnarvct, Gävle, Söderhamn, Sundsvall (staden och såg
verksdistriktet), Nyland, Östersund, Umeå, Luleå, Boden, Malmberget och Gällivare samt 
Kiruna. 
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naturligtvis, vad beträffar de särskilda varuslagen, att prisförändringarna 
varit mer eller mindre betydande inom olika landsdelar och att i allmänhet 
prisstegringen varit procentiskt större i samma mån, som priserna förut varit 
låga. över huvud taget kan man, såsom även i föregående redogörelser 
framhållits, spåra en tendens t i l l en u t j ämn ing av p r i s fö rhå l landena 
inom r ike t s ol ika delar . 

Att emellertid priserna å livsmedel ännu ställa sig högst väsentligt olika 
inom skilda delar av riket, framgår med all tydlighet av tab. C och D. Den 
förra tabellen innehåller medelprissiffror i genomsnitt för hela treårsperioden 
1910—1912 för olika landsdelar och utgör ett sammandrag av tab. 3, där lik
nande uppgifter lämnas för var och en av de orter, som resp. landsdelar om
fatta. I den senare tabellen får man upplysning om, med huru många pro
cent nyssnämnda medelpris för orterna i resp. landsdelar över- eller under
stiga medelpriset för samtliga orter. 

Vid en granskning av de båda tabellernas siffror visar det sig, att priserna 
i det stora hela varit dy ra s t i Stockholm och därnäst för orterna i Norra 
Sverige. De i genomsnitt b i l l i g a s t e priserna synas däremot ännu alltjämt 
vara tillfinnandes i Småland (och öarna). För övriga landsdelar är ordningen 
i avseende på allmän prisdyrhet svårare att bestämma. Närmast Stockholm 
och Norra Sverige torde väl komma orterna i östra Sverige samt därefter i 
Västra och Södra Sverige. 

Av de olika varuslagen befinnas mjölk, ägg och potatis vara dyrast i 
Stockholm och Norra Sverige. Smörpriserna voro även högst i Stock
holm, men i övrigt aweko de olika landsdelarnas priser å denna vara 
liksom å margarin endast föga från medelpriset för alla orterna tillsamman
tagna. Ost betingade det högsta genomsnittspriset i Stockholm, det lägsta 
i Västra Sverige. På grund av svårigheten att särskilt för detta varuslag 
erhålla likformiga prisuppgifter kunna dock de olika landsdelarnas pris ej 
anses fullt jämförbara med varandra. Priserna å mjöl och gryn samt å kaffe 
förete i allmänhet mindre betydande skiljaktigheter de olika landsdelarna 
emellan, ehurn även beträffande dessa varuslag Stockholm hade att uppvisa 
något dyrare priser. Socker ställde sig däremot billigast i Stockholm samt 
i östra Sverige. Pör ärter betalades mest i Södra Sverige, där priset i genom
snitt befanns utgöra 31 öre pr kg. mot endast 25 öre i Östra Sverige och 
26 öre i Stockholm. Även i Norra Sverige var priset på ärter jämförelsevis 
högt, varemot bruna bönor där köptes billigare än i övriga landsdelar. Vad 
brödpriserna beträffar, torde växlingarna mellan orterna till ej ringa del 
bero därpå, att olika kvaliteter avses, varför uppgifterna ej äro att anse för 
fullt jämförbara. Möjligen kunna dock de höga priserna på hårt bröd och 
de låga priserna på mjukt sådant för orterna i Småland och Södra Sverige 
förklaras därav, att i dessa landsdelar det hårda brödet nästan helt och hållet 
undanträngts av det mjuka och därför även tillverkas i mindre utsträckning. 
Kött och svenskt fläsk1 betalades avgjort högst i Stockholm och därefter i 

1 Beträffande priset på amerikanskt fläsk kunna inga tillförlitliga jämförelser mellan de olika 
landsdelarna göras på grund av att allt for fåtaliga prisuppgifter erhållits, vilket åter beror på, 
att denna vara huvudsakligen användes av skogsarbetare. 
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Södra Sverige, medan i Östra, Västra och Norra Sverige priserna höllo sig nära 
det för samtliga orter beräknade medelpriset och i Småland voro väsentligt lägre 
beträffande nästan alla hithörande varuslag. För landets södra och västra delar 
torde orsaken till de jämförelsevis höga priserna delvis vara att söka i det upp
sving av köttexporten, som kommit till stånd efter färjtrafikens öppnande å 
Trälleborg—Sassnitzrouten år 1909. Även fiskpriserna voro betydligt högre i 
Stockholm än annorstädes. För övriga landsdelar växla dessa priser betydligt 
på grund av tillförselförhållandena. Kol stod högst i pris i Stockholm och 
lägst i Östra Sverige, koks åter var billigast i Södra och dyrast i Norra 
Sverige. I fråga om kol och koks torde emellertid de redovisade priserna 
icke avse samma kvaliteter över hela landet, varför jämförelser mellan pri
serna i olika landsdelar bliva mindre tillförlitliga. Beträffande slutligen 
ved, betalades de högsta priserna i Stockholm och Södra Sverige, men även 
i östra och Västra Sverige höjde sig priserna över >riksmedeltalet». Billiga 
vedpriser förekommo däremot i Småland och särskilt i Norra Sverige. 

Att i detalj utsträcka jämförelsen mellan de olika varuslagens priser även 
till varje särski ld or t inom resp. landsdelar torde vara mindre lämpligt 
på grund av den förut flera gånger påpekade ojämnheten i prisuppgifterna. 
Likväl förtjänar framhållas den undantagsställning, som i fråga om pris-
dyrheten å livsmedel, särskilt de flesta lantbruksprodukter, intages av flera 
orter i övre Norrland, i synnerhet Malmberget och Kiruna, där priserna å 
de viktigaste livsförnödenheterna i allmänhet ställde sig högre än motsvarande 
Stockholmspriser. Som exempel kan nämnas, att osknmmad mjölk, vars riks
medelpris utgjorde 14 öre per liter och som i Stockholm betalades med 16 
öre, i Malmberget kostade 17 å 18 öre och i Kiruna 18 öre per liter. Lik
nande var förhållandet bland annat även med brödpriserna, som utvisade ett 
betydligt dyrare medelpris i Malmberget och Kiruna än för alla orter 
tillsammantagna. 

Till närmare belysande av livsmedelsprisernas växlingar i rikets tre största 
städer hava i tab. E sammanställts medelpriserna under år 1912 för Stockholm, 
Malmö och Göteborg, och hava för jämförelsens skull även medtagits medel
priserna för samtliga här redovisade orter tillsammantagna. 

Vid en granskning av nämnda tabell framträder Stockholms försteg i av
seende på allmän prisdyrhet. Av 55 varuslag betingade ej mindre än 45, 
således mer än fyra femtedelar av hela antalet, högre pris än »riksmedelpriseb, 
och av dessa varuslag stodo 28 mer än 10 % över detsamma. Även beträffande 
Malmö har den allmänna prisnivån befunnits vara relativt hög, varemot 
priserna i Göteborg icke kunna numera (år 1912) anses stå över, utan sna
rare torde ligga något under de för orterna tillsammantagna beräknade 
medelpriserna. Det förefaller sålunda, som om prisstegringen sedan år 1909 
varit mindre utpräglad i Göteborg än för flertalet övriga orter. Sistnämnda 
år kunde det nämligen konstateras (se livsmedels- och bostadspriser i Sverige 
under åren 1908—1909, sid. 16), att prisnivån även i Göteborg, liksom i 
Stockholm och Malmö, var åtskilligt högre än för orterna tillsammantagna. 

2—132412. Livsmedels- och bostadspriser. 
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Tab. E. Medelpriserna i Stockholm, Malmö och Göteborg år 1912. 
Obs. anmärkningen här nedan ! 

ANM. Rörande priserna å vissa varuslag, särskilt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks, märkes, 
att uppgifterna från de olika orterna varierat ganska betydligt, beroende till stor del därpå, att olika 
kvaliteter avses. Med avseende på priserna å anförda varaslag torde därför alla jämförelser mellan 
orterna upptagas med en viss försiktighet. 



19 LIVSMEDELSPRISER. 

De jämförelsevis billiga priserna å vissa brödsorter i Malmö och Göteborg 
torde till största delen få tillskrivas den omständigheten, att brödpriserna för 
de olika orterna i många fall avse olika kvaliteter. Däremot kunna priserna 
å mjölk, ägg, potatis, kol och koks i Malmö samt å ägg, potatis, färsk sill, 
kabeljo och koks i Göteborg anses giva ett korrekt uttryck för den i dessa 
städer rådande prisbilligheten å anförda varuslag. 

Jämföra vi mera i deta l j de tre städernas livsmedelspriser under år 1912 
med varandra, framgå därav beträffande de viktigaste varuslagen följande 
siffror. 

För oskummad mjölk betalades i Stockholm och Göteborg 16 öre pr liter, 
men i Malmö endast 15 öre. Skummjölk (såväl handskummad som separerad) 
var likaledes ett öre billigare per liter i Malmö än i de två andra städerna. 

Priset å mejerismör var i Stockholm 247 öre, i Malmö och Göteborg 235 
öre, för landssmör däremot resp. 228, 219 och 212 öre, allt per kg. A marga
rin voro skiljaktigheterna i pris jämförelsevis obetydliga, varemot ägg kostade 
betydligt mera i Stockholm, nämligen i genomsnitt (för färska och kon
serverade ägg) 164 öre per tjog, än i Malmö och Göteborg, där priset ut
gjorde resp. 152 och 143 öre per tjog. Vad mjöl och gryn beträffar, torde 
nog priserna på det hela taget hava ställt sig tämligen lika i de tre stä
derna. Dock synas Göteborgspriserna i allmänhet hava varit något lägre, 
under det att för Malmö uppgivits väsentligt högre priser, särskilt för råg
mjöl och vissa grynsorter. 

Köttpriserna voro för Stockholm och Malmö anmärkningsvärt höga i jäm
förelse med övriga delar av riket: även i Göteborg voro dessa priser visser
ligen högre än genomsnittspriserna för orterna tillsammantagna, men ställde 
sig dock betydligt billigare än i Stockholm och Malmö. Sålunda befinnes 
det, att priset å nötkött utgjorde för stek: i Stockholm och Malmö 120 och i 
Göteborg 113 öre per kg., samt för soppkött resp. 105, 108 och 100 öre. Priset 
på kalvkött har varit för stek 142 öre per kg. i Stockholm, 131 öre i Malmö 
och 126 öre i Göteborg, för spädkalv resp. 85, 89 och 69 öre. För färskt får
kött betalades i Stockholm 149, i Malmö 139 och i Göteborg 129 öre per kg. 
Färskt fläsk var jämförelsevis billigt i Malmö och Göteborg, betingande i 
båda dessa städer ett pris av endast 123 öre per kg., varemot i Stockholm 
medelpriset uppgick ända till 146 öre per kg. Även salt fläsk var dyrast i 
Stockholm med 154 öre per kg., närmast följt av Malmö med ett pris av 
146 öre, medan samma varuslag i Göteborg såldes för endast 123 öre eller 
6 öre billigare än »riksmedelpriset». 

Fiskpriserna ställde sig av naturliga orsaker i allmänhet avsevärt billigare 
i Göteborg än i de båda andra städerna. Så t. ex. betingade färsk sill i 
Göteborg ett genomsnittspris av endast 22 öre per kg. mot 33 öre i Stock
holm och 35 öre i Malmö. Den vanligaste kvaliteten av salt sill, saluförd 
under märket K. K. K., var likaledes billigast i Göteborg, där den kostade 
i genomsnitt 46 öre per kg. mot i Stockholm 50 och i Malmö 54 öre. 

Beträffande priset på kaffe kommo de tre städerna i den vanliga ordningen 
i avseende på prisdyrhet. I Stockholm betalades sålunda 186 öre per kg. 
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mot i Malmö 176 och i Göteborg 168 öre. Sockret åter ställde sig något 
dyrare i Malmö (73 öre per kg.) än i Stockholm och Göteborg (71 öre). Vad 
slutligen angår bränsle, utmärka sig alla tre städerna för mycket höga ved
priser. Björkved var dyrast i Göteborg, där den betalades med kr. 32.20 i 
genomsnitt per famn (»storfamn»).1 I Stockholm var priset å björkved kr. 31.50 
och i Malmö kr. 29.30. Även sistnämnda pris översteg betydligt medelpriset 
för orterna tillsammantagna, vilket utgjorde endast 23.60 per famn. Barrved 
var billigast i Stockholm med kr. 21.80, vilket pris likväl var 3 kr. högre 
än »riksmedelpriset». I Malmö betingade barrved kr. 25.30 och i Göteborg 
ända till 27.70 per famn. Vad särskilt beträffar de höga vedpriserna i Malmö, 
bör emellertid framhållas, att förbrukningen av ved i södra Skåne torde 
vara ganska ringa. I stället anväudes som bränsle torv, kol och koks, och 
dessa varuslag voro i Malmö jämförelsevis billiga. Kol kostade sålunda där 
3-93 kr. per hl. mot i Stockholm 4-38 kr. och i Göteborg 4-os. Samma var 
förhållandet med gasverkskoks, som i Malmö kostade kr. 1-32 per hl., under det 
att motsvarande pris i Stockholm var 1·52 kr. och i Göteborg 1-38 kr. 
Engelsk kaminkoks betingade däremot ungefär samma pris i Stockholm, Malmö 
och Göteborg, eller resp. 1.75, 1.77 och 1.71 kr. per hl. 

Att med ledning av de för de olika orterna beräknade årsmedelpriserna 
erhålla en riktig bild av det a l lmänna p r i s l äge t i olika delar av l ande t 
är givetvis ur flera synpunkter vanskligt nog, särskilt med hänsyn till svårig
heten att bestämma, vilken vikt och betydelse bör tillmätas det ena varu
slaget i jämförelse med det andra. En åtminstone ungefärlig uppgift på den 
kvantitet av varje särskilt slag av livsmedel, som kan anses ingå i budgeten 
för en mindre bemedlad familj, har emellertid, vad huvudstaden beträffar, 
erhållits genom den av Stockholms stads statistiska kontor verkställda under
sökningen angående levnadskostnaderna i Stockholm, 2 varvid en beräkning 
utförts av sagda kvantiteters storlek. De sålunda erhållna kvantitetstalen 
torde avse hushåll på i medeltal 4 personer (man, hustru och två barn) med 
en årlig utgiftsstat av c:a 2,000 kr. Ehuru de för Stockholm gällande kvan
titetstalen icke kunna äga sin fulla tillämplighet på övriga orter i riket, 
bl. a. på grund av konsumtionens beroende av pris- och naturförhållanden, 
torde de dock giva en något så när riktig föreställning om de olika varu
slagens allmänna betydelse i förhållande till varandra. Multipliceras sedan 
de för de skilda orterna uträknade årsmedelpriserna för de olika varuslagen 
med de ur Stockholmsundersökningen framgångna kvantitetstalen och adderas 
utgifterna för alla varuslagen, erhåller man en bild av prisdyrheten å varje 
ort och dess förändringar år från år. I syfte att erhålla jämförliga siffror 
för så lång årsföljd som möjligt hava vid dessa beräkningar endast medtagits 
de 27 orter, från vilka uppgifter om livsmedelspriserna insamlats allt sedan 
år 1905, och hava dessa orter i nedanstående tab. F sammanförts till lands-

1 Angående redmättets storlek se t. ex. förestående tab. E. 
2 Statistisk undersökning angående levnadskostnaderna i Stockholm aren 1907—1908. Stock

holms stads statistik. X. Specialundersökningar. N:r 1. 
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delar, varvid de för resp. landsdelar beräknade utgiftssummorna för år 1905 satts 
= 100 och utgiftsbeloppen för de följande åren reducerats i förhållande därtill. 

Tab. F. Den relativa stegringen av utgifterna för de viktigaste slagen 
av livsmedel under perioden 1905—1912. 

(Utgifterna avse ett genomsnittshushåll av man, hustru och två barn med en årlig inkomst av 
c:a 2000 kr. samt grunda sig på konsumtionen i ett stockholmshushåll.) 

1905 års utgiftssiffror = 100. 

Betraktar man först de för samtliga de 27 orterna framgångna siffrorna, 
finner man, att åren 1905—1908 beteckna en fortgående stark böjning av 
livsmedelsutgifterna, varefter under de närmast följande åren en viss till
bakagång eller åtminstone stillastående gör sig gällande. Året 1912 slutligen 
medförde åter stegring, och denna uppgick till större belopp än något av de 
föregående år, som tabellen omfattar, kunnat uppvisa. Från 1905 till 1905 
höjdes prisnivån enligt detta beräkningssätt med c:a 11 % och från 1908 till 
1912 med ytterligare omkring 4 %. 

Granskar man vidare de i tabellen innehållna siffrorna för de skilda lands
delarna, befinnes det, att stegringen till en början var tämligen likformig 
och ännu år 1909 uppgick till i det närmaste samma procenttal i de olika 
trakterna, men att sedermera de förut billigaste orterna, nämligen orterna i 
Småland och Södra Sverige, i allmänhet förete en kraftigare uppgång än 
orterna i övriga landsdelar (med undantag för Stockholm). Priserna under 
år 1912 lågo sålunda i nyssnämnda bägge landsdelar resp. 16 och 17 % över 
1905 års priser, medan däremot Norra Sverige, som är den dyraste lands
delen näst Stockholm, endast hade att uppvisa en ökning av 13 yi och östra 
Sverige 14 •[.. Motsvarande procentsiffra för Stockholm var 16 %. De abso
luta talen för utgifterna giva också vid handen, att den förut i annat sam
manhang omnämnda utjämningen i prishänseende mellan landets olika delar 
under 1912 blivit ganska fullständig, vad beträffar östra, Södra och Västra 
Sverige samt Småland och öarna. Den för Norra Sverige erhållna siffran 
(754 kr.) översteg med endast 16 kr. motsvarande belopp för den därnäst 
dyraste landsdelen, under det att skillnaden 1905 uppgick till 24 kr. (resp. 
670 och 646 kr.). Endast .Stockholm bibehöll alltjämt sitt försteg framför 
det övriga landet i fråga om prisdyrhet. De på ovan angivet sätt beräknade 
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Tab. G. Medeltal per månad i genomsnitt för åren 1910—1912. 

1) Priserna avse endast åren 1911 och 1912. 
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kostnaderna för en familjs utgifter för de viktigaste slagen av livsmedel i 
Stockholm översteg år 1905 med 54 kr. och år 1912 med 68 kr. det för de 
27 orterna tillsammantagna beräknade medeltalet. 

Innan vi lämna kapitlet om livsmedelspriserna, torde i korthet böra vid
röras det inflytande, som årstiden utövar på vissa varuslags priser. En före
ställning därom erhåller man i tab . 4, där medelpriset å de olika varuslagen 
ä r angivet för varje månad i genomsnitt för samtliga orter åren 1910—1912. 
Härvid är dock att märka, at t den regelbundna växling från årstid t i l l års
tid, som gör sig gällande med avseende på åtskilliga varuslags priser, ofta 
avsevärt förryckes av den allmänna höjning eller sänkning i priset, som kan 
hava träffat samma varuslag. 

Till de varuslag, som i fråga om priserna framför allt äro beroende av 
årstidernas växlingar, höra givetvis i främsta rummet ägg och smör. De i 
tab. G meddelade siffrorna återspegla även med all önskvärd tydlighet detta 
förhållande. Under april—juli, då tillgången på ägg och smör är rikligast, 
s tå priserna mycket lågt för at t sedermera gradvis stiga samt nå sin höjd
punkt i november och december, då de åter börja sjunka. För färska ägg, 
vilket varuslag var underkastat de största växlingarna, var skillnaden mellan 
de t högsta priset, i december, och det lägsta, i maj, icke mindre än 96 öre 
per tjog. Konserverade ägg förete i det stora hela likartade, ehuru ej så 
stora prisväxlingar som färska ägg. Under sommarmånaderna förekomma de 
endast å ett fåtal orter, nämligen sådana, där under hela året jämförelsevis 
höga priser å färska ägg råda, vilket delvis förklarar »riksmedelsprisets» 
relativt små årliga variationer. E t t nästan motsatt förhållande mot smör-
och äggprisernas växlingar, ehuru ej så utpräglat, kan iakttagas beträffande 
potatis samt kött och fläsk. Potatis står sålunda i allmänhet högst i pris 
under sommarmånaderna, eller den tid, då den gamla potatisen börjar taga 
slut och den nya ännu ej hunnit komma tillräckligt i marknaden. Vad åter 
kött och fläsk beträffar, ställa sig priserna likaledes jämförelsevis höga under 
sommaren, och dessa höga priser fortfara även rät t långt fram på hösten, 
eller så länge kreaturen kunna hållas ute på bete. Även på vedpriserna kan 
spåras en viss inverkan av årstiderna. Både björkved och barrved stodo 
sålunda lägst i pris under våren och sommaren, men visade under senare 
delen av året en något stigande tendens. 

B) Kreaturspriser. 
Såsom i förut offentliggjorda redogörelser för livsmedels- och bostadspriser 

i Sverige under åren 1904—1907 och 1908—1909 närmare angives, grunda 
sig kreaturspriserna på uppgifter från kreatursmarknaderna i Stockholm, 
Malmö och Göteborg. Ifrågavarande prisuppgifter för åren 1910—1912 hava 
här sammanförts i tab. 5 (sid. 67—72), varjämte e t t sammandrag av sagda 
tabell meddelas i tab. H; och skall i det följande en kort framställning läm
nas av det huvudsakliga innehållet i anförda tabeller. 
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Tab. H. Kreaturspriser i Stockholm, Malmö och Göteborg 
åren 1910—1912. 

Medelpris per kg. levande vikt. 

1 24 kr. per styck. 
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Det är helt naturligt , at t e t t nära samband måste finnas mellan priserna 
på levande kreatur och på kött och fläsk, ungefär motsvarande sambandet 
mellan råvarans och den färdiga produktens pris. En sammanställning av 
nyssnämnda tabellers kreaturspriser och de i tab. A (sid. 9) meddelade prisupp
gifterna för kött och fläsk utvisar också, åtminstone i viss mån, en dylik 
överensstämmelse. 

Det har redan i annat sammanhang omnämnts, a t t priserna å de olika 
köttsorterna i allmänhet visade någon nedgång från 1909 till 1910 och där
efter i det hela stillastående under 1911 för a t t slutligen under 1912 över 
hela linjen göra ett kraft igt språng uppåt. I fråga om motsvarande krea
tursslag har prisrörelsen, enligt vad av tab. H framgår, haft samma allmänna 
förlopp som för kött, dock at t den år 1912 inträdande prisstegringen procen-
t iskt uppgick till ännu större belopp för nötkreatur än för kött. 

En närmare granskning av de i tab. 5 meddelade priserna för varje månad 
ådagalägger, a t t prishöjningen tog sin början under våren 1912 och at t de 
högsta priserna nåddes under höstmånaderna samma år. Liksom för kött
priserna torde emellertid av årstiden beroende fluktuationer även här spela 
in, vadan som allmänt omdöme om prisnivån för levande kreatur kan sägas, 
a t t med bortseende från tillfälliga variationer den under våren 1912 inträdda 
höjningen oavbrutet fortgick t i l l årets slut. 

I fråga om den nu skildrade prisrörelsen kan en viss överensstämmelse 
mellan de i tabellen upptagna tre städerna konstateras. Dock har prissteg
ringen från 1910—1912 på det hela taget var i t minst framträdande i Göte
borg, eller i genomsnitt 15 % för samtliga slag av nötkreatur, och detta oak
ta t priserna därstädes, med undantag för kalvar, vid 3-årsperiodens början 
voro betydligt lägre än i Stockholm och Malmö. För de båda sistnämnda 
städerna belöpte sig motsvarande höjning ti l l samma procentsiffra eller 26 %. 
Vad beträffar priserna på olika slag av nötkreatur, utvisar en jämförelse 
mellan medelpriserna under 1910 och 1912, a t t den största ökningen träffat 
priset på tjurar, som under ifrågavarande tidsperiod gick upp med 32 % i 
Stockholm, 36 % i Malmö och 26 % i Göteborg. Närmast kommo oxar och kor, 
för vilka priset i Stockholm och Malmö steg med 24 à 27 % och i Göteborg 
med 14 à 15 %. Beträffande kalvar höjde sig priset i Stockholm med 26%, 
under det motsvarande ökning för Malmö utgjorde 14% och för Göteborg 
8%. E n mera detaljerad översikt av prisvariationerna under åren 1910—1912 
lämnas för övrigt av nedanstående tablå, som utvisar förändringarna i priset 
per kg. i genomsnitt för de olika slagen av nötkreatur ( + utmärker upp
gång, — nedgång). 
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I fråga om fläsk och svin gestaltade sig däremot prisrörelsen under här 
betraktade treårsperiod helt annorlunda än i fråga om kött och nötkreatur. 
Den prisstegring å färskt och salt svenskt fläsk, som börjat under 1909, fort
sattes under 1910 och nådde då, såsom förut är omnämnt, ett ganska avse
värt belopp, men därefter sjönk prisläget under 1911 ungefär lika mycket, 
som det förut stigit för att under 1912 beträffande färsk vara åter något 
höjas. Vid jämförelse mellan medelpriserna för åren 1910 och 1912 befinnes 
under treårsperioden en sänkning hava inträtt med 6 öre per kg. för färskt 
och 9 öre per kg. för salt fläsk eller, i procent räknat, 4·7 och 6·5 % resp. 
Med dessa förändringar utvisa fluktuationerna i priset på svin en mycket 
nära överensstämmelse. I genomsnitt för samtliga slag av svin utgjorde 
nämligen sänkningen under treårsperioden 8 % för Stockholm och Göteborg 
samt 4 % för Malmö. 

En jämförelse mellan kreatursprisernas höjd i Stockholm, Malmö och 
Göteborg under år 1912, sådana de meddelas i tab. H., giver vid handen, 
att åtminstone beträffande priserna på de dyrare kreaturen någon större 
olikhet mellan de tre städerna knappast förefanns. Priset på slaktfeta kor, 
oavsett äldre eller yngre, var i Stockholm 50, i Malmö 51 och i Göteborg 
49 öre, allt per kg. I fråga om tjurar var priset för de bättre slagen (extra 
prima och fullt slaktfeta) i medeltal 56 öre per kg. i Stockholm och 
Göteborg samt 59 öre i Malmö. På oxar stod priset lägst i Göteborg, där 
genomsnittspriset var 48 öre per kg. mot 53 öre i Stockholm och Malmö. 
Beträffande kalvar, får och svin voro priserna lägst i Malmö. För slakteri
svin t. ex. betalades i Malmö 70 öre pr kg. mot 78 öre i Stockholm och 71 
öre i Göteborg, under det för övriga två i tabellen upptagna slag av svin 
prisskillnaden var 2 à 4 öre. 

Då tillförseln av kreatur uppenbarligen mer eller mindre inverkar på pri
serna, torde några sifferuppgifter i berörda hänseende vara av intresse. I 
efterföljande tab. I redovisas kvartalsvis tillförseln under 1910—1912 till 
kreatursmarknaderna i Stockholm, Malmö och Göteborg. Tillförseln till Stock
holms kreatursmarknad var emellertid uppenbart för liten för att några slut
satser av de härifrån erhållna siffrorna skulle kunna dragas, utan hava dessa 
sitt egentliga intresse såsom belysande för utvecklingen av Stockholms offent
liga kreatursmarknad. 

En jämförelse mellan tabellens uppgifter och prisuppgifterna för motsva
rande kreatursslag i tab. H visar bland annat, att, såsom man kunde 
vänta, stegringen under 1912 av priserna å nötkreatur och får samt å 
motsvarande köttsorter delvis kan förklaras genom minskad tillförsel. Det 
i samband med den ökade tillförseln stående prisfallet på svin torde hava 
sin närmaste förklaring i sänkningen av majstullen 1911 och av tullen på 
amerikanskt fläsk 1912. 
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Tab. I. Tillförseln av levande kreatur till Stockholms, Malmö och 
Göteborgs kreatursmarknader åren 1910—1912. 

C) Bostads- och inackorderingspriser. 

Av Kommerskollegii förutvarande avdelning för arbetsstatistik (numera 
socialstyrelsen) hava från och med år 1903 uppgifter inhämtats rörande 
bostadspriser samt priser för privat inackordering för arbetare å vissa orter 
i Sverige. För åren t. o. m. 1909 hava dessa uppgifter i sammanfattande 
bearbetning publicerats i de två förut utkomna redogörelserna för livsmedels-
och bostadspriser i Sverige, den ena avseende åren 1904—1907 och den andra 
åren 1908—1909. Till fortsättning härav lämnas i tab. 6 en sammanställ
ning av motsvarande prisuppgifter för åren 1910—1912, dock endast för de 
ur socialstatistisk synpunkt viktigaste lägenhetskategorierna (1 rum, 1 rum 
och kök samt 2 rum och kök) och endast för sådana orter, för vilka primärma
terialet befunnits vara av den omfattning och beskaffenhet, a t t de därpå base
rade resultaten kunna anses giva en jämförelsevis korrekt uppfattning av 
den faktiska bostadsstandarden för arbetare. 

För insamlandet av primäruppgifterna angående bostads- och inackorderings
priserna har ti l lvägagångssättet vari t detsamma, som kommit till använd
ning alltsedan år 1903, då dylika uppgifter började insamlas. Till ett större 
antal sjuk- och understödskassor hava utsänts särskilda formulär med anhållan, 
a t t däri måtte införas de uppgifter, som vid uppbördstillfällen eller eljest 
kunna införskaffas från kassornas medlemmar. Därjämte hava åtskilliga 
fackföreningars och verkstadsklubbars medverkan påkallats, liksom även veder
börande ombud i orterna fått biträda med uppgifternas insamling och kom
plettering. 
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Socialstyrelsen har emellertid för avsikt att söka få till stånd en omläggning 
av den officiella hyresprisstatistiken, och torde därför året 1912 vara det sista, 
för vilket hyrespriser inhämtats, bearbetats och publicerats på sätt hittills ägt 
rum. I fråga om dessa hyrespriser kan visserligen det omdömet med fullt 
fog fällas, att de beträffande flera orter och särskilt styrelsens ombudsorter 
visat sig nöjaktiga och varit till stor nytta för bedömandet av såväl hyres
prisernas storlek å sistnämnda orter som även av den allmänna hyresprisnivån 
i riket. Men för ett stort antal orter hava uppgifter inkommit till så ringa 
antal och så ojämnt, att de ej kunnat tillmätas någon egentlig betydelse. 
Härtill kommer, att dessa på frivillighetens väg (från sjuk- och understöds
kassor, fackföreningar o. s. v.) till största delen insamlade uppgifter över 
huvud taget endast kunna erhållas från ett begränsat antal orter ävensom 
att de frivilliga uppgiftslämnarnas intresse under de senaste åren visat 
betänkliga tecken att slappna. En ändring i dessa förhållanden har därför 
ansetts vara av behovet påkallad. För socialstyrelsen, som skall omhänder-
hava statens uppgifter med avseende på den utomordentligt viktiga bostads
frågan, måste det nämligen vara av den största betydelse att genom en 
tillförlitlig statistik kunna följa företeelserna på hithörande område. 

För åren 1913 och 1914 komma de bästa hyresprisuppgifter, som över huvud
taget kunna stå till buds, att erhållas genom de i sammanhang med man
talsskrivningarna 1913 och 1914 av staten anordnade bostadsräkningar, vil
ket arbete ledes av socialstyrelsen. Resultaten av dessa räkningar, vilka 
omfatta ej mindre än c:a 250 orter i olika delar av riket, torde föreligga 
färdiga under förra hälften av år 1915. Det gäller sedan att, med utgångs
punkt från denna breda och säkra grundval, kunna för framtiden införskaffa 
lika omfattande och korrekta hyresprisuppgifter, varigenom ett fullt tillförlit
ligt mått skulle erhållas såväl å den allmänna växlingen i hyrespriserna för 
riket i dess helhet som å de faktiska hyresprisförhållandena å olika orter. 
Härvid har man tänkt sig kunna anknyta till en förhandenvarande institu
tion, nämligen mantalsskrivningsförrättningen, varigenom redan nu vissa upp
gifter rörande hyrespriserna meddelas. Enligt gällande mantalsskrivnings
förordning skall nämligen envar, som ej hos annan mantalsskrives, årligen 
vid mantalsskrivningen avlämna uppgift, upptagande bland annat beloppet 
av den hyra, som erlägges för varje av honom uthyrd lägenhet. Genom en 
enkel komplettering av anförda bestämmelse därhän, att för varje sådant 
fall även lägenhetens storlek (antalet rum och kök) angives, skulle det 
bästa tänkbara hyresprisstatistiska material vara för handen. Älägges sedan 
kammarrätten, dit mantalsuppgifterna slutligen inkomma, att vid behov ställa 
dem till socialstyrelsens förfogande för vederbörlig bearbetning, vore frågan 
om införskaffandet af erforderliga primäruppgifter för en rationell, hela riket 
omfattande hyresprisstatistik på ett utmärkt sätt löst, och detta utan åsam
kande av något nämnvärt besvär för vare sig uppgiftslämnare eller man-
talsskrivningsförrättare och utan några kostnader för vare sig stat eller 
kommun. 

Med hänsyn dels till det utomordentliga primärmaterial, som sålunda skulle 
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erhållas ur mantalsuppgifterna, dels därtill att hyrespriserna nog i allmän
het äro mindre utsatta för växlingar än t. ex. livsmedelspriserna, har det 
ansetts fullt tillräckligt, att bearbetningen av hyresuppgifterna hädanefter 
äger rum endast hvart femte år. Det skulle för övrigt medföra allt för 
betydande besvär och kostnader att för varje år bearbeta ett så stort pri
märmaterial. 

Däremot vore meningen att fortfarande genom ombuden för varje år in
hämta prisuppgifter rörande privat inackordering för, arbetare, vilket då 
även skulle ske i betydligt större omfattning än förut, så att fullt tillför
litliga medelprissiffror kände erhållas för samtliga ombudsorter. Dessa upp
gifter skulle årligen bearbetas och publiceras i samband med livsmedels
priserna. 

Bostadspriser. De på förut angivet sätt införskaffade primäruppgifterna 
för åren 1910—1912 hava underkastats en noggrann granskning, varvid uppen
bart felaktiga uppgifter utgallrats. Trots detta har det likväl ej kunnat 
undvikas, att, särskilt vid en jämförelse mellan siffrorna för olika orter, en 
del variationer framträda, som icke alltid torde motsvaras av de faktiska 
förhållandena, utan åtminstone delvis måste tillskrivas primär materialets otill
räcklighet och bristfällighet. På grund härav torde de i tab. 6 (sid. 72—75) 
meddelade genomsnittliga hyrespriserna för de olika orterna böra användas 
med en viss försiktighet, varemot de beräknade medelprisen för orterna till
sammantagna kunna sägas mera korrekt återspegla den allmänna bostads
prisnivån i rikets städer och stadsliknande samhällen. Det må emellertid 
erinras, att vid dessa undersökningar vanligen efterfrågats de belopp, som 
hyresgästerna erlägga för innehavd lägenhet. Då mellanhänder torde före
komma i ganska stor utsträckning, ej minst beträffande små lägenheter, får 
man sålunda ej alltid dessas pris i första hand. 

I efterföljande tal). J, som grundar sig på de i tab. 6 förekommande upp
gifterna å medelhyrespriserna för vissa orter i riket, meddelas hyresbeloppen 
per år i medeltal for varje särskild bostadskategori åren 1910, 1911 och 1912, 
varvid för åskådlighetens skull de olika orterna (i förevarande fall 86) samman
förts till större geografiska enheter (landsdelar).1 Därjämte angives i relativa 
tal den ökning eller minskning i hyrespriserna, som inträtt från 1910 till 1912. 

Det visar sig vid en granskning av nämnda tabell, att en allmän, ehuru 
visserligen mindre betydande stegring i hyrespriserna ägt rum under här 
ifrågavarande treårsperiod, belöpande sig för lägenhetskategorien ett rum 
(utan kök) till 3-6 %, för ett rum och kök till 2-8 % samt för två rum och 
kök till 3-8 %. Beträffande de olika landsdelarna synes ökningen hava varit 
starkast för orterna i östra Sverige och i Småland, minst utpräglad för or
terna i Norra Sverige. 

1 Av de olika landsdelarna omfatta Östra Sverige orterna i Stockholms, Uppsala, Söderman
lands, Östergotlands och Västmanlands län; Småland och öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kal
mar och Sottlands län; Södra Sverige: Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län: Västra Sve
rige: Hallands, Göteborgs och Bohus, ÄlTsborga, Skaraborgs, Värmlands och Örebro län; samt Norra 
Sverige: Kopparbergs, Gävleborgs, Västernonrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
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Tab. J. Bostadspriser inom olika 

Tab. K. Bostadsprisernas växlingar inom 

Vill man utsträcka jämförelsen rörande bostadsprisernas växlingar inom 
olika landsdelar till att omfatta en hel femårsperiod, måste man, för att 
siffrorna för alla åren skola avse samma orter och således vara med varandra 
fullt jämförbara, företaga en väsentlig reducering av orternas antal. Tab. K, 
som innehåller en översikt i relativa tal av hyresprisernas ökning eller minsk
ning från år till år under femårsperioden 1908—1912, grundar sig därför 
för samtliga år på uppgifter endast från de 48 orter, som medtagits i beräk
ningarna för de tidigare åren. Det framgår av nämnda tabell, att prissteg
ringen under anförda period i dess helhet varit, beträffande orterna tillsam
mantagna, 7·6 % för ett rum utan kök, 5·7 % för ett rum och kök samt 6·3 % 
för två rum och kök. Även vid denna, en längre tidsperiod omfattande jäm
förelse visar sig ökningen av hyrespriserna i stort sett hava varit starkast för or
terna i Småland (och öarna) och minst framträdande för orterna i Norra Sverige. 
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delar av riket åren 1910, 1911 och 1912. 

lika delar av riket åren 1908—1912. 

I tab. L hava orterna inom de särskilda landsdelarna grupperats under olika 
priskategorier för lägenheter om ett rum, ett rum och kök samt två rum 
och kök. Här liksom i föregående tab. J framträda speciellt Stockholms stad 
och orterna i Norra Sverige med höga hyror, under det att de låga hyrorna 
fortfarande voro företrädesvis till finnandes i Småland (och öarna), trots att, 
såsom förut påpekats, hyresstegringen därstädes under de senare åren varit rela
tivt starkast. Även Södra Sverige utmärker sig ännu i stort sett för relativt 
billiga hyror, ehuru också där en jämförelsevis kraftig stegring av hyres
priserna gjort sig gällande. Skiljaktigheterna i anförda hänseende mellan de 
olika landsdelarna framträda för övrigt fullt klart och tydligt i tab. M, vari 
angives, med huru många procent medelpriset för varje särskild landsdel 
över- eller understiger medelpriset för samtliga orter. 

De exceptionellt höga hyrorna i Stockholm ådraga sig särskilt uppmärk-
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Tab. L. Antal orter, fördelade efter årshyra för lägenheter 

Tab. M. Jämförelse mellan hyresprisförhål-
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av olika kategorier inom skilda landsdelar åren 1910, 1911 och 1912. 

landena inom olika landsdelar åren 1908—1912. 

3—132412. Livsmedels- och bostadspriser. 
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Tab. N. Medelpris för lägenheter om 1 rum och kök å olika orter i 
Sverige år 1912. 

(De i tab. 6, sid. 72 upptagna orterna äro här grupperade efter medelprisets storlek.) 
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samheten. I genomsnitt befinnas hyrespriserna i Stockholm vara mer än 
dubbelt så höga som de för samtliga orter beräknade medelpriserna och unge
fär tre gånger så höga som i Småland (och öarna). Även i jämförelse med 
de näst Stockholm största städerna i riket, Göteborg och Malmö, utmärker 
sig Stockholm för ovanligt höga bostadspriser, såsom framgår av efterföljande 
sammanställning : 

Beträffande hyrespriserna för alla övriga här ifrågakommande orter hän
visas till tab. 6, där för varje ort meddelas uppgifter om hyresbeloppet i 
medeltal för de olika bostadskategorierna. Till underlättande av en jäm
förelse mellan hyrornas storlek å skilda orter hava dessutom i tab. N orterna 
ordnats efter hyresprisernas storlek för lägenheter om ett rum och kök. 

För att belysa spörsmålet, i vad mån orternas större eller mindre folkmängd 
influerar på hyrespriserna hava i nedanstående tablå sammanförts uppgifter 
angående den genomsnittliga årshyran 1912 för lägenheter om ett rum och 
kök å orter, tillhörande olika storleksgrupper: 

Ehuru de särskilda orterna inom varje grupp ofta uppvisa högst betydande 
prisdifferenser — särskilt är detta fallet med de mindre orterna — så torde 
dock de förestående genomsnittstalen giva en tämligen riktig föreställning 
om förhållandena i stort sett. Enligt dessa siffror skulle de största orterna 
(över 40 000 inv.) vara betydligt dyrare än alla andra, likasom å andra sidan 
hyrespriserna å de minsta orterna med intill 5 000 inv. voro åtskilligt lägre 
än å de övriga och knappast mer än hälften av storstädernas. Inom de tre 
mellanliggande storleksgrupperna är skillnaden mellan orter av olika storlek 
mindre avsevärd. 

Av intresse är jämväl att söka ungefärligen bedöma, huru stor del av 
Sveriges i (här undersökta) stadssamhällen boende befolkning lever under 
inflytande av högre eller lägre hyrespriser. Denna fråga får sin belysning 
av efterföljande sammanställning som angiver antalet orter och invånare, för
delade efter årshyran för lägenheter om ett rum och kök, år 1912. 

1 Såsom genomsnittstal har för varje grapp tagits medeltalet av de till gruppen hörande sär
skilda orternas medelpris. 
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Det visar sig härav, a t t av de c:a 1 470 000 personer, som år 1912 bodde 
i stadsliknande samhällen, rörande vilka uppgifter i anförda hänseende före
ligga, endast 1·9 % tillhörde orterna inom lägsta prisgrnppen (högst 100 kr.), 
under det a t t gruppen 101—150 kr. omfattade 19·1 %, gruppen 151—200 kr. 
23-3 %, gruppen 201—250 kr. 28-8 % samt gruppen över 250 kr. 26·9 %. Til l 
denna sistnämnda grupp hörde Stockholm och Kiruna (båda över 300 kr.) 
samt Malmberget och Östersund;- vid 250 kr. jämnt stannade Gällivare. 

Då det givetvis bör vara av intresse a t t få en föreställning om, huru hyres
priserna växlat under hela den period, från och med 1905 till och med 1912 
eller 8 år, för vilken med varandra fullt jämförbara hyresprisuppgifter av 
här ifrågavarande slag finnas tillgängliga, och då detta låter sig göra, ehuru 
endast för ett antal av 24 orter (huvudsakligen större städer), har här ne
dan en sammanställning gjorts rörande förändringarna i hyrespriserna, i vad 
de avse t v å r u m och kök, sedan år 1905 för nyssnämnda orter, fördelade på 
olika landsdelar. Härvid hava för åskådlighetens skull 1905 års hyrespris
siffror satts l ika med 100. 

Av denna sammanställning framgår, a t t hyrespriserna, åtminstone beträf
fande lägenheter om två rum och kök, för de 24 orterna tillsammantagna 
företett en jämn stegring år för år, belöpande sig anförda stegring t i l l 18 % 
från 1905 ti l l 1912. Starkast har stegringen framträtt för orterna i Södra 
Sverige och i Småland, där hyrespriserna vid periodens början voro särskilt 
billiga, relat ivt minst däremot för orterna i Norra Sverige och för Stock
holm, där hyrorna dock redan förut voro osedvanligt höga. 

Inackorderingspriser för arbetare. De i tab. 6 anförda medelprisen för pr ivat 
inackordering för arbetare äro för en del av orterna baserade på ett tämligen 
begränsat primärmaterial, vadan de erhållna medeltalen ej få betraktas såsom 
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på siffran korrekta. Vissa allmänna slutsatser torde emellertid därav kunna 
dragas, liksom ock de för samtliga orterna funna genomsnittstalen för de 
särskilda åren fä anses vara i viss mån representativa för de normala lev
nadsomkostnaderna för arbetare i svenska städer och större orter under här 
ifrågavarande tidsperiod. 

Medelpriset per vecka för privat inackordering för arbetare utgjorde i genom
snitt för samtliga orter: 

Prisökningen för endast måltidsinackordering belöpte sig alltså från 1910 
till 1912 till c:a 4 %, för måltider och husrum till c:a 6V2 %. Även i ovan
stående medeltal framträder tydligt den för livsmedlens priskurva iakttagna, 
skarpt markerade höjningen från 1911 till 1912. Vad särskilt beträffar priset 
å måltidsinackordering, vara uppgifter föreligga från och med år 1905, ut
gjorde detsamma sistnämnda år kr. 7-5 2 per vecka och hade således under de 
åtta åren 1905—1912 stigit med c:a kr. I40 eller 18-6 %. 

För att i någon mån belysa förhållandena inom olika delar av riket rörande 
priserna för privat inackordering meddelas i nedanstående tablå följande 
medelprissiffror, som beräknats med ledning av de i tab. 6 förekommande 
uppgifterna för år 1912. 

Även här påträffas de ojämförligt högsta priserna för Stockholm och orterna 
i Norra Sverige, varemot för de övriga landsdelarna skiljaktigheterna äro 
mindre framträdande. De lägsta priserna träffas, i fråga om ensamt måltids-
inackordering, för Södra Sverige och beträffande såväl måltider som hus
rum för Småland (och öarna). 

Den närmare fördelningen av orterna under olika priskategorier framgår 
av följande sammanställning, avseende år 1912: 
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Såsom av ovanstående siffror framgår, var priset för måltidsinackordering 
på 69 orter, eller över 65 '/. av hela antalet orter, mellan 7 och 9 kr. per vecka. 
De övriga hade alla dyrare priser, därav 6 orter över 11 kr. per vecka. Ingen 
ort har för år 1912 påträffats med lägre pris än 7 kr. för måltidsinackorde
ring, vilket däremot år 1909 var fallet med 7 och år 1905 med 12 orter. För 
helinackordering voro priserna något mera växlande. Det vanligaste priset 
var 10—12 kr., till vilken grupp 50 orter eller nära 56 % av samtliga voro 
att hänföra. Billigare än 9 kr. var priset på 4 orter, och på 14 orter över
steg detsamma 13 kr. 

D) Sammanlagda utgifter för livsmedel och hyror å 
vissa orter. 

En metod för utrönande av de sammanlagda kostnaderna under loppet av 
ett år för ett genomsnittshashåll i fråga om livsmedel har angivits å sid. 
20 i det föregående. Enligt densamma hava verkställts de beräkningar, som 
ligga till grund för tab. F (sid. 21), i vilken redovisas de relativa föränd
ringarna under tiden 1905 — 1912 beträffande nämnda kostnader för 27 orter, 
fördelade på olika landsdelar. En liknande beräkning har verkställts för i 
det hela samma orter i fråga om utgifterna för hyra av 2 rum och kök (se 
sid. 36). I efterföljande tab. O hava vid sidan av varandra ställts de för 
olika landsdelar beräknade absoluta genomsnittstalen för år 1912, och genom 
att sammanslå dessa båda summor har det därefter varit möjligt att erhålla 
åtminstone ett approximativt uttryck för storleken av kostnaderna för såväl 
livsmedel som hyror å de mera betydande orterna i riket. 

Högst på skalan beträffande levnadskostnadernas storlek, i vad de avse 
viktigare slag av livsmedel samt bostadshyra, kom Stockholm med ett samman
lagt belopp av 1 323 kr. och därefter orterna i Norra Sverige. Lägsta ut
giftsbeloppet utvisade åter orterna i Småland, nämligen i genomsnitt 971 kr. 
För övrigt voro skiljaktigheterna de olika landsdelarna emellan icke så mycket 
framträdande ifråga om utgifterna för livsmedel, men gjorde sig desto mera 
gällande beträffande bostadshyrorna. 
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Tab. O. Beräknade utgifter för de viktigaste slagen av livsmedel 
och för hyror å vissa större orter inom olika landsdelar år 1912. 

(Utgifterna för livsmedel avse ett genomsnittshushåll av man, hustru och två barn med en årlig 
inkomst av c:a 2000 kr. samt grunda sig på konsumtionen i ett Stockholmshushåll). 

För vinnande av jämförelse med tidigare år hava liknande beräkningar 
som de här ovan gjorda utförts för varje år från och med 1905. I efterföl
jande tal). P hava sedan de för år 1905 erhållna utgiftssummorna satts = 100 
och uppgifterna för de följande åren reducerats i förhållande därtill. 

Tab. P. Den relativa stegringen av utgifterna för de viktigaste slagen 
av livsmedel och för bostadshyra under perioden 1905—1912. 

(Utgifterna för livsmedel avse ett genomsnittshushåll av man, hustru och två barn med en årlig 
inkomst av c:a 2000 kr. samt grunda sig på konsumtionen i ett Stockholmshushåll). 

Det framgår av förestående tabell, att en allmän och högst betydande steg
ring av levnadskostnaderna ägt rum till och med 1908, uppgående ända till 
11 %, men att sedermera stagnation inträtt under åren 1909 och 1910, var
efter stigningen åter börjar under senare delen av 1911 för att kulminera år 
1912. Totalökningen från 1905 till 1912 skulle hava belöpt sig till 16 %. 
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Ännu starkare än för orterna tillsammantagna har stegringen i levnads
kostnaderna varit för speciellt orterna i Södra Sverige och i Småland, eller 
i genomsnitt resp. 21 och 18 %. Detta oaktat äro, såsom i det föregående 
påpekats, levnadskostnaderna för orterna i anförda landsdelar fortfarande 
billigare än för orterna i övriga delar av riket. 
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Résumé. 

Prix des denrées ménagères. Le niveau général des prix pour les différentes espèces 
de denrées ménagères, pendant les années 1910—1912, ressort du tableau suivant 
(page 42) établi d'après les données recueillies dans 39 centres importants du pays. 
En comparant les chiffres du tableau pour l'année 1910 à celles données pour l'année 
19091) on voit que pour la plupart des espèces de denrées, mentionnées à ce tableau, 
une baisse s'est produite pendant l'année 1910. Parmi les articles, qui ont subi une 
diminution de prix spécialement forte, on note le bois de bouleau et de sapin; de 
même les prix des œufs, des pommes de terre, de la farine, de la viande, du 
pétrole, du charbon et du coke de gaz montrent une réduction. Par contre, les prix 
de la margarine, des pois, des haricots bruns, da porc, du café et du sucre ont aug
menté. 

Ce cours des prix descendant de l'année 1910 paraît avoir continué aussi pendant la 
plus grande partie de 1911. Parmi les 57 espèces de denrées, mentionnées au tableau 
(page 42), 25 en ont donc diminué de prix, tandis que 21 ont gardé leurs prix intacts 
et 11 ont été renchéries, les variations étant toutefois en général peu considérables. 
Les baisses les plus notables sont celles de la margarine et du porc. Parmi les den
rées qui ont augmenté de prix pendant l'année 1911 on peut indiquer surtout le café, 
qui a monté de 125 öre par kilo en 1910 à 155 öre en 1911. 

En examinant enfin les variations des prix de 1911 à 1912 on voit se présenter 
une toute autre image, l'année 1912 se distinguant par une hausse extraordinairement 
forte: 50 espèces de denrées ont monté de prix, tandis que 5 ont gardé leurs prix et 
3 seulement ont baissé de prix. Parmi les denrées dont les prix ont augmenté d'une 
manière particulièrement appréciable, il faut nommer les pommes de terre (de 3 öre 
par 5 litres), les haricots bruns (de 6 öre par kilo), les gruaux d'avoine, la 
plupart des espèces de la viande — surtout le boeuf (de 13 à 15 öre par kilo) — 
le café, le charbon et le coke. La moyenne du café a monté en 1912 à 1 c. 76 
par kilo faisant un total de 53 % de la moyenne de 1909 qui était 1 c. 15 par 
kilo. 

L'augmentation des prix qui s'est produite pendant l'année 1912 pour les différentes 
espèces de denrées ménagères, a été si considérable que le niveau général des prix de 
cette année, malgré les baisses pendant les années 1910 et 1911, était notablement 

1) Voir: »Livsmedels- och Bostadspriser i Sverige under åren 1908—1909» dans la série: Arbets-
statistik. D. 2. 
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Moyenne annuelle des prix pour la période 1910—1912. 

1 La toise = 356 mètres cubes. 
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plus élevé que pendant l'année 1909. Cette hausse s'est produite dans toutes les par
ties du pays, mais dans l'ensemble avec moins de force dans la Suède septentrionale 
que dans les autres parts, tandis que dans les localités de Småland (et des îles) le ni
veau bas au début de la période a subi un relèvement assez considérable. En ce qui 
concerne chaque espèce de denrées, il va de soi que les variations ont été plus ou 
moins importantes dans les différentes régions, et en général la hausse relative a été 
d'autant plus forte que les prix étaient plus bas auparavant. En résumé, on peut dans 
l'ensemble constater une tendance au nivellement général des prix. 

Toutefois, les prix sont toujours bien variées dans les différentes parties du pays. 
Les prix les plus élevés se constatent à Stockholm, suivi par les localités de la Suèdo 
septentrionale, tandis que les prix les plus bas se trouvèrent dans la province de Små
land (et dans les îles). Il n'est pas facile d'indiquer dans quel ordre il y aurait lieu 
de classer les autres régions de la Suède, considérées au point de vue de la cherté des 
vivres. Après Stockholm et la Suède septentrionale cependant, viendraient successive
ment la Suède orientale, la Suède occidentale, et la Suède méridionale. 

Ci-dessous nous donnons les prix des principales denrées à Stockholm, en 1912, et, 
en regard, la moyenne des prix correspondants payés en province (par où nous enten
dons l'ensemble des localités sur lesquelles a porté notre enquête). 

Prix du bétail. Il est tout naturel qu'il y ait un rapport étroit entre le prix du 
bétail vivant et celui de la viande. On peut constater ce rapport, au moins dans une 
certaine mesure, en comparant les prix des viandes portés an tableau de la page 42 
et les prix moyens par kilo pour le bétail vivant, que nous donnons ci-dessous. 

1) Voir note page 42. 
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Comme nous l'avons déjà indiqué, les prix de la viande subirent de 1909 à 1910 
une baisse, quoique peu importante; en 1911 ils présentèrent ni diminution ni aug
mentation pour monter en 1912 très notablement. Quant au bétail on peut voir par 
le tableau ci-dessus que le cours des prix se poursuivit d'une manière assez analogue, 
la hausse, qui commença en 1912, montant pourtant, calculée par cent, à une somme 
encore plus grande pour le bétail que pour la viande. Toutefois, en ce qui concerne 
la viande de porc et les porcs vivants, le cours des prix fut très différent de celui des 
bœufs et de la viande de bœuf pour la période de trois ans en question. En comparant 
les moyennes des prix de 1910 et de 1912 se constate, pendant la période, une baisse 
de 4·7 % pour le porc frais et de 6·5 % pour le porc salé; les prix des porcs vivants 
ayant un rapport étroit à ces variations. 

Une comparaison entre la moyenne des prix du bétail à Stockholm, à Malmoe et 
à Gothembourg, en 1912, montre qu'il n'y eut guère de différence sensible à ce point 
de vue entre les trois villes. 

Prix des loyers. En ce qui concerne les loyers, c'est la même chose que pour les 
denrées ménagères: les prix moyens indiqués pour chaque région ne prétendent pas à 
une exactitude absolue; tandis que les moyennes calculées pour l'ensemble du pays 
peuvent être considérées comme reflétant exactement les variations du niveau général 
des loyers. Mais nous devons signaler que dans ces enquêtes on note ordinairement 
la somme que paient les locataires pour leur logement. Comme il doit y avoir des 
intermédiaires dans un assez grand nombre de cas, même pour les petits logements, 
les chiffres n'indiquent donc pas toujours les sommes reçues par les propriétaires. 

Le tableau suivant, établi à l'aide des données recueillies dans 86 localités impor
tantes du pays donne la moyenne annuelle des loyers pour chaque catégorie des loge
ments pour les années 1910, 1911 et 1912. Pour plus de clarté, les différentes loca
lités ont été groupées par régions. En outre, nous avons indiqué en des chiffres rela
tives la baisse ou la hausse des loyers qui s'est produite de 1910 à 1912. 
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Prix des loyers dans les différentes régions de la Suède 
en 1910, 1911 et 1912. 

En examinant le tableau on voit qu'une hausse générale, quoique peu importante, 
des prix des loyers s'est produite pour la période de trois ans montant pour les loge
ments d'une pièce (sans cuisine) à 3·6 % d'une pièce avec cuisine à 2·8 % et de deux 
pièces avec cuisine à 3·8 %. Quant aux différentes régions la hausse paraît avoir été la 
plus forte dans les provinces orientales et en Småland, la moins marquée dans les pro
vinces septentrionales. En ce qui concerne le montant des loyers, Stockholm et les 
localités des provinces septentrionales se distinguent spécialement par des prix élevés, 
tandis que les loyers bas se constatent toujours surtout en Småland (et dans les îles); 
les provinces méridionales se distinguent encore en général par le bon marché relatif 
des logements, quoique ici même une hausse comparativement considérable s'est faite 
valoir ces dernières années. 

Les loyers exceptionnellement élevés de Stockholm s'attirent une attention spéciale, 
y étant plus de deux fois supérieurs à la moyenne du pays et environ trois fois plus 
élevés que dans les principales localités de Småland (et des îles). Comparée aux 2 autres 
principales villes du pays. Gothembourg et Malmoe, la capitale se distingue encore par 
la cherté extraordinaire des loyers, ainsi que le montre le petit tableau ci-dessous: 
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Pour montrer dans quelle mesure l'importance da la population influe sur le prix 
des loyers, nous donnons dans le tableau ci-dessous les prix moyens pour des logement» 
d'une pièce avec cuisine dans des localités de différentes grandeurs: 

II n'est pas sans intérêt de déterminer approximativement dans quelle proportion 
la population urbaine de la Suède est astreinte à payer des loyers plus ou moins élevés. 
Une enquête à ce sujet a établi que sur les 1470000 personnes environ représentant 
en 1912 la population urbaine, sur laquelle porte notre enquête, 1·9 seulement appar
tenaient au groupe payant le prix le plus bas (100 couronnes au plus) pour une pièce 
avec cuisine, tandis que le groupe payant 101 à 150 couronnes comprenait 19·1 %, le 
groupe payant 151 à 200 couronnes 23·3 %, le groupe payant 201 à 250 couronnes 
28·8 % et le groupe payant plus de 250 couronnes 26·9 %. A ce dernier groupe ap
partenaient Stockholm et Kiruna (plus de 300 couronnes), Malmberget et Östersund. 
A Gällivare le loyer montait à 250 couronnes juste. 

Prix des pensions pour les ouvriers. La moyenne des pris par semaine payés par 
les ouvriers dans des pensions privées paraît avoir été, dans l'ensemble des localités 
sur lesquelles nous avons des renseignements complets: 

L'augmentation de 1910 à 1912 a donc été 4 % pour la nourriture seule et 6 % pour 
la nourriture et le logement. 

Ici encore, les prix de beaucoup les plus élevés se constatent à Stockholm (12 c. 15 
pour la nourriture en 1912) et dans la Suède septentrionale (9 c. 79); tandis que 
dans les autres régions les différences sont moins sensibles (prix variant entre 8 c. 41 
et 8 c. 87). 

Aperçu sur le prix de la vie (denrées et loyers) dans quelques localités. Dans 
le but d'établir une moyenne aussi exacte que possible de la cherté de la vie dans les 
localités principales du pays, on a calculé, en prenant comme modèle une enquête entre
prise pour Stockholm concernant la cherté des principales denrées ménagères, dans le 
tableau suivant le total des frais de ménage et de loyer d'un logement de 2 pièces 
avec cuisine. 
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Les frais pour les principales denrées ménagères et pour le loyer de quel
ques localités importantes dans les différentes régions pendant l'année 1912. 

[Les données des denrées ménagères se rapportent à une famille de grandeur normale (mari, femme 
et deux enfants) avec un revenu annuel de 2000 couronnes, et sont basées sur la consommation 

d'un ménage de Stockholm.] 

Comme le montre le tableau ci-dessus, Stockholm est au haut de l'échelle (avec une 
moyenne totale de 1 323 couronnes) suivi par les localités de la Suède septentrionale. 
Au bas de l'échelle se trouvent les localités de Småland (avec une moyenne totale de 
971 couronnes). Les différences entre les régions ci-nommées sont plus marquées en 
ce qui concerne les prix des loyers que les prix des denrées ménagères. 
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Tab. 1. Medelpris för olika 

1) Prisuppgifterna avse k r y d d a d ost. 
Anm. Östra Sverige omfattar här Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Motala och 

Karlskrona, Kristianstad, Malmö, Lund, Hälsingborg och Ystad; Väs t ra Sver ige : Halmstad, Göteborg, 
Gävle, Söderhamn, Sundsvall (staden och sägverksdistriktet), Nyland, Östersund, Umeå, Luleå, Boden, 

Anm. Rörande priserna å vissa varuslag, särskilt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks märkes, 
avses. Alla jämförelser mellan skilda orter böra därför, beträffande priserna ä anförda varaslag, upp-



49 i Sverige. 
landsdelar åren 1910—1912. 

Västerås; Småland och öarna: Jönköping, Växjö, Kalmar, Västervik och Visby; Södra Sver ige: 
Vänersborg, Boras, Tidaholm, Karlstad, Örebro och Kopparberg; Norra Sver ige: Falun, Domnarvet, 
Malmberget och Gällivare samt Kiruna. 
att uppgifterna från olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att olika kvaliteter 
tagas med en viss försiktighet. 

4—132412. Livsmedels- och bottadspriser. 
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Tab. 2. Medelpris per år för 

l ) Prisnppgifterna avse k r y d d a d ost. — 2) Prisuppgifterna avse krossad koks. — 3) Prisupp-
Anm. Rörande priserna å vissa varaslag, Bärskilt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks 

olika kvaliteter avses. Alla jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna à anförda 
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varje särskild ort åren 1910—1912. 

gifterna avse kabeljo utan fenor och stjärt (s. k. rundskuren fisk). 
märkes, att uppgifterna frän olika orter -varierat hSgst betydligt, beroende till stor del därpå, att 
varuslag, npptagas med en viss försigtighet. 
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Tab. 2. (Forts.) Medelpris per år för 

1) Uppgifterna avse kabeljo ntan fenor och stjärt (B. k. randskaren fisk). 
Anm. Börande priserna ä vissa varuslag, särskilt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks 

olika kvaliteter avses. Alla jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna â anförda 
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varje särskild ort åren 1910—1912. 

märkes, att uppgifterna frän olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att 
Taraslag upptagas med en visa försiktighet. 
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Tab. 2. (Forts.) Medelpris per år för 

1) Prisuppgifterna avse kabeljo utan fenor och stjärt (s. k. rundskuren fisk). — 2) Ved som till-
ved (s. k. plankved) har betalata i Domnarvet 900 kr., i Söderhamn 880 kr. 

Anm. Rörande priserna å Tissa varuslag, särskilt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks 
olika kvaliteter avses. Alla jämförelser mellan orterna böra dörför beträffande priserna 1 anförda 
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varje särskild ort åren 1910—1912. 

handahåliits av Domnarveta järnverk, har kostat: björkved 15·40 kr. och barrved 12·60 kr. För avfalls-
märkes, att uppgifterna frän olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att 
varuslag, upptagas med es visa försiktighet. 
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Tab. 2. (Forts.) Medelpris per år för 

1) Prisuppgifterna avse kvaliteten n:r 2, då högsta kvalitet ej salnföres a platsen. — 2) Prisupp-
talats: i Sundsvalls sågverksdistrikt för björkved 1620 kr. oeh för barrved 1180 kr. per faran samt i 

Anm. Rörande priserna å vissa varoslag, sårskilt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks 
olika kvaliteter avses. Alla jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna ä anförd» 
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varje särskild ort åren 1910—1912. 

gifterna arse kabeljo utan fenor och stjärt (s. k. rundskuren fisk). — 3) För sekunda ved har be
t l a n d f5r s. k. klant 250 kr. per kubikmeter (890 kr. per famn). 
märkes, att uppgifterna från olika orter varierat hflgst betydligt beroende till stot del därpå, att 
Tsruslag, upptagas med en Tigs försiktighet. 
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Tab. 3. Medelpris för olika orter 

1) Avser kryddad ost. — 2) Avser rnndsknren kabeljo. — 3) Avser krossad koks. — 4) Friserna 
Anm. Körande priserna a vissa varaslag, särskilt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks 

olika kvaliteter avses. Alla jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna å anförda 
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i genomsnitt åren 1910—1912. 

avse endast åren 1911 och 1912. 
märkes, att uppgifterna fräs olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att 
varuslag, upptagas med en riss försiktighet. 



60 Livsmedelspriser 
Tab. 3. (Forts.) Medelpris för olika orter 

l) Avser randskuren kabeljo. — 2) Avser endast aren 1911 och 1912. 
Anm. Rörande priserna i vissa varuslag, särskilt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks 

olika kvaliteter avses. Alla jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna a anförda 



61 i Sverige. (Forts.) 
i genomsnitt åren 1910—1912. 

märkes, att uppgifterna från olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att 
varuslag, upptagas med en viss försiktighet. 
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Livsmedelspriser i Sverige. (Forts.) 
Tab. 4. Medelpris per månad för orterna tillsammantagna 

åren 1910—1912. 

1) Uppgifterna avse fSr april endast två orter, för maj en och för juni tre orter, å vilka höga ägg
pris gällde. 
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Livsmedelspriser i Sverige. (Forts.) 
Tab. 4. (Forts.) Medelpris per månad för orterna tillsammantagna 

åren 1910—1912. 
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Livsmedelspriser i Sverige. (Forts.) 
Tab. 4 . (Forts.) Medelpris per månad för orterna tillsammantagna 

åren 1910-1912. 



65 

Livsmedelspriser i Sverige. (Forts.) 
Tab. 4. (Forts.) Medelpris per månad för orterna tillsammantagna 

åren 1910—1912. 

5—132412. Livsmedels- och bostadspriser. 
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Kreaturspriser i Sverige. 
Tab. 5. Prisuppgifter för varje månad i Stockholm, Malmö och Göteborg 

åren 1910—1912. 
Medelpris per kg. levande vikt. 
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Kreaturspriser i Sverige. (Forts.) 

Tab. 5. (Forts.) Prisuppgifter för varje månad i Stockholm, Malmö och 
Göteborg åren 1910—1912. 

Medelpris per kg. levande vikt. 
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Kreaturspriser i Sverige. (Forts.) 

Tab. 5. (Forts.) Prisuppgifter för varje månad i Stockholm, Malmö och 
Göteborg åren 1910—1912. 

Medelpris per kg. levande vikt. 
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Kreaturspriser i Sverige. (Forts.) 

Tab. 5. (Forts.) Prisuppgifter för varje månad i Stockholm, Malmö och 
Göteborg åren 1910-1912. 

Medelpris per kg. levande vikt. 

1 Kr. per st. 
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Kreaturspriser i Sverige. (Forts.) 
Tab. 5. (Forts.) Prisuppgifter för varje månad i Stockholm, Malmö och 

Göteborg åren 1910—1912. 
Medelpris per kg. levande vikt. 
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Kreaturspriser i Sverige. (Forts.) 
Tab. 5. (Forts.) Prisuppgifter för varje månad i Stockholm, Malmö och 

Göteborg åren 1910—1912. 
Medelpris per kg. levande vikt. 
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Bostads- och inackorde-

Tab. 6. Hyresbeloppet i medeltal för olika bostadskategorier samt 
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ringspriser i Sverige. 

priset å privat inackordering för arbetare åren 1910, 1911 och 1912. 
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Bostads- och inackorderings-

Tab. 6. (Forts.) Hyresbeloppet i medeltal för olika bostadskategorier 
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priser i Sverige. (Forts.) 

samt priset å privat inackordering för arbetare åren 1910, 1911 och 1912. 
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Bilaga. 

P. M. 

för Kungl. Socialstyrelsens ombud i orterna angående insamlandet av 
prisuppgifter å livsmedel. 

A. Allmänna föreskrifter. 

1. Prisuppgifter böra för varje varuslag inhämtas till så stort antal, som lämpligen 
ske kan. Det är således icke tillräckligt a t t endast angiva de olika prishöjder för resp. varu
slag, som kunna förekomma, utan för a t t säkert kunna bedöma och uttömmande bearbeta sådana 
uppgifter erfordras även kännedom om, t i l l vilket anlal de olika prishöjderna förekomma i för
hållande till varandra. Om t. ex. beträffande gödkalvstek två prishöjder, 130 och 120 öre per 
kg., iakttagits vid efterfrågan på 10 ställen, och endast en uppgift för vardera av dessa båda 
prishöjder införes å formulär G, kommer det beräknade medelpriset a t t bliva 125 öre, men om nu 
priset var i t 130 öre blott på e t t ställe och 120 öre på de 9 övriga, ä r det rä t ta medelpriset icke 
125 utan 121 öre, vilket även framgår, om samtliga 10 prisuppgifter införas å formuläret. För 
erhållande a» så säkra medelprissiffror som möjligt är det således nödvändigt 

2. a t t alla inhämtade prisuppgifter särskilt införas å formulär G, även när de äro 
lika stora; dock kunna, om så av någon anledning synes lämpligt, dyl ika identiska uppgifter 
sammandragas på sådant sätt, a t t anteckning göres om det antal nppgifter av varje särskild 
prishöjd, som erhållits. 

3. Prisuppgifterna böra alltid avse ordinär vara utom i de fall, där för ett varuslag 
särskilt föreskrives, a t t priset å bästa eller billigaste kvali tet skall angivas. Skulle priset å 
ordinär vara tillfälligtvis vara ovanligt högt eller lågt, böra om möjligt orsakerna härti l l med
delas. 

4. Prisuppgifterna böra avse kontant köp av den kvantitet i lös vikt, som å formulär G 
för varje varuslag angives, och icke av större part i . 

5. Veckouppgifterna böra även om de äro lika från den ena veckan ti l l den andra likväl för 
varje vecka införas å sin särskilda rad å formuläret. 

6. Torgpriser böra alltid inhämtas vid ungefär samma tid på dagen. 

B. Föreskrifter rörande prisuppgifterna för de speciella varuslagen. 

1. Mjölk: 
Prisuppgifterna böra avse mjölk, avhämtad från mejeri eller mjölkförsäljningsaffär. Priset på 

oskiimmad mjölk bör avse okontrollerad mjölk (ej ilaskmjölk) och helst morgonmjölk. 
Halvfet mjölk (separerad mjölk, som uppblandats med grädde) betraktas som handsktimmad. 
2. Ost: 
Prisuppgifterna få ej avse under längre t id lagrad ost, ej heller kvartsfet och trekvartsfet ost. 
3. Ä«c: 
Då prisuppgifterna avse importerade ägg bör detta särskilt anmärkas. 
4. Potatis: 
Prisuppgifter å färsk potatis böra endast avse sve7isk potatis och skola blott inhämtas för 

månaderna jul i och augusti. 
5. Bröd: 
Då brödet försäljes per styck, bör genom vid vissa mellantider — dock minst en gång i kvar

talet — företagna provvägningar priset per kg. utrönas, och böra dessa vägningar verkställas i 
den utsträckning och med den omsorg, som erfordras för vinnande av ett r ikhaltigt material. — 
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Brödet bör vid vägningen vara färskt. — Prisuppgifterna â hâr t rågbröd böra avse grovt spis
bröd, icke s. k. delikatessbröd. — Prisuppgifterna å vetebröd böra för skorpor avse runda skorpor 
av ordinär kvalitet (icke s. k. skeppsskorpor, men ej heller s. k. sockerskorpor) och för mjukt 
vetebröd gälla billigaste sorter, med vatten (s. k. franskt bröd) eller mjölk bakat bröd. 

G. Kött: 
Prisuppgifterna få ej avse benfritt kött. 
Prisuppgifterna å nötkött: stek, kalvstek, fårstek och renstek böra icke omfatta priset å bringa. 

— Priset å soppkött bör icke avse s. k. lägg. Prisuppgifterna å fårkött böra ej avse importerat 
kött och ej heller lammkött. 

7. Fläsk : 
Prisuppgifterna böra avse vanligt stekfläsk (sidfläsk), ej skinka. 
8. Fisk: 
Prisuppgifterna på sill och strömming böra avgivas per kg. Om dessa fisksorter skulle säljas 

per val eller tjog, ntrönes priset per kg. genom vid vissa mellantider företagna prowägningar. 
Under färsk s i l l häuförcs här sill, fångad vid Västkusten, varemot i Östersjön tagen s. k. 

småsill räknas som strömming. — Salt s i l l bör endast avse norsk fet sill KKK, alltså icke 
slofetsill, ej heller isländsk eller holländsk sill. Skulle emellertid å någon ort fetsill KKK ej 
förekomma, böra prisuppgifter insändas â den fetsill, som vanligast förekommer å dessa orter, 
med angivande av vilket slags sill uppgifterna avse. — K a b e l j o skall vara beredd av långa, 
icke av torsk. 

9. Sragdricka: 
Prisuppgifterna böra avse svagdricka från fat eller kagge, icke buteljerat dricka. 
10. Ted: 
Priset bör helst angivas per s. k. storfamn ( 2 5 x 1/6 x 0'89 meter = 3'56 kubikmeter), icke 

,a t t förväxla med s. k. järnvägsfamn eller s. k. gammal storfamn. 
Om priset avser annat famnmått, bör alltid storleken därav angivas (i kubikmeter). — Priset 

bör alltid avse osågad, hemkbrd ved. — Beträffande barrved bör å orter, där avfallsved före
kommer, även priset för sådan särskilt angivas. 

11. Bränntorr: 
Prisuppgifterna böra avgivas per 100 kg. Säljes varan per hl., utrönes priset per 100 kg. 

genom vid vissa mellantider företagna prowägningar. 
12. Kol, antracit: 
Prisuppgifterna böra avse antracitkol av krossningsgraden n:r 1, >valnöti, d. v. s. kol av 

storlek som valnötter (alltså icke krossningsgraden n:o 2, »nöt> eller n:o 3, >ärta>). I priset, som 
ej bör avse större kvantitet än en hektoliter, bör ingå hemkörning. 

13. Koks, gftSTerks- och engelsk kamin-: 

Observeras bör, att priset gäller okrossad koks. I priset, som ej får avse större kvantitet än 

en hektoliter, bör ingå hemkörning. 

Stockholm i januari 1913. 

Kungl. Socialstyrelsen. 
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