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I N N E H Å L L . 

Häft. 1. 
Sid. 

N y k t e r h e t s k o m m i t t é n s b e t ä n k a n d e med förslag 
till förordning angående försäl jning av ru s 
drycker 1. 

Yrkes inspekt ionen i Sverige u n d e r å r 1912 13. 
Arbe t s fö rhå l l andena inom den tyska t ä n d s t i c k s -

indus t r i en 16. 
Arbets löshetsförsäkr ingen i Danmark 21. 
R iks fö r säk r ingsans ta l t ens v e r k s a m h e t u n d e r å r 

1912 23. 
I. Den indus t r i e l l a olycksfal lsförsäkringen 23. 

II. Försäkr ing för fiskare 26. 
III. E r s ä t t n i n g v id k roppsskada , å d r a g e n 

u n d e r mi l i t ä r t j äns tgö r ing 27. 
Levnadskos tnader och löner i Eng land 1912 29. 

I. Livsmedelspr i ser 30. 
II. Hyrespr i se r 33. 

III. Utg i f t e r för bek lädnad 34. 
IV. Levnadskos tnade rna 35. 
V. Arbets löner 35. 

Yrkes inspekt ionens v e r k s a m h e t unde r ok tobe r 
—december å r 1913 37. 

Rappor t e r f rån yrkes inspek töre rna a n g å e n d e 
svårare olycksfall i a r b e t e 39. 

Reg i s t r e r i ng enligt den nya s jukkasse lagen . 
Fjärde kva r t a l e t 1913 42. 

K o r t a r e m e d d e l a n d e n : 
N y t t r i k sav ta l i n o m mekan i ska v e r k s t a d s 

i ndus t r i en 44. 
N y t t r iksav ta l i n o m e lek t r i ska i ndus t r i en 45. 
De ko l lek t iva a v t a l e n i Öster r ike å ren 1910 

och 1911 45. 
Kol lekt ivavta l i Neder länderna 48. 
Förs lag till revis ion av medl ings lagen i F r a n k 

r ike 49. 

Sid. 
Ett belgiskt lagförslag angående kommissio

ner för arbetstvister m. m. 49. 
Arbetsinställelser i Österrike under år 1912 . 50. 
Arbetsinställelser i Nederländerna åren 1911 

och 1912 52. 
Arbetsinställelser i Italien under år 1911 . . 53. 
Arbetsinställelser i Ryssland åren 1905—12 . 58. 
Utredning av obligatorisk sjukförsäkring . . 59. 
Verkningarna av den franska lagen om ålder

domsförsäkring 61. 
Arbetsmarknaden i England under december 

1913 61. 
Arbetsmarknaden i Frankrike under decem

ber 1913 62. 
Arbetsmarknaden i Tyskland under decem

ber 1913 62. 
Utvandringen från Sverige år 1913 63. 
Förslag till ny arbetsförmedlingslag i Frank

rike 65. 
Laglig minimilön i Irland 65. 
»Den engelska arbetsveckan» i Frankrike . . 65. 
Budgetsundersökning i Förenta Staterna be

träffande inom bomullsindustrien syssel
satta arbetarfamiljer 66. 

Sveriges offentliga arbetsförmedling. Decem
ber månad år 1913 68. 

Livsmedelspriser i Sverige. Sammandrag för 
1904—dec. 1913 82. 

Kreaturspriser i Sverige. Sammandrag för 
1904—dec. 1913 84. 

Fiskpriser i Stockholm. Dec. 1912—dec. 1913 . 86. 
Meddelanden från K. Pensionsstyrelsen . . . . 87. 

Häft. 2. 
Sid. 

Arbe t smarknaden u n d e r fjärde k v a r t a l e t 1913 
en l ig t uppgi f te r från indus t r i i dka re m . fl. 91 . 

Arbets lösheten inom a r b e t a r o r g a n i s a t i o n e r n a . 
Den 1 ok tober , 1 november och 1 december 1913 98. 

Sveriges offentliga a rbe t s fö rmedl ing u n d e r å r 
1913 106. 
I. Arbe ts förmedl ingsf rågans n u v a r a n d e läge 106. 

II. Arbe t s fö rmedl ingsverksamheten u n d e r å r 
1913 112. 

Alkoho l i s t ans t a l t skommi t t éns b e t ä n k a n d e 117. 
Kol lek t ivavta len i Tyskland vid 1912 års s lu t 120. 
Mot ioner i sociala frågor v id 1914 års riksdag 125. 
Livsmede lskos tnader i S tockholm 1904—1913 129. 

S id . 
R a p p o r t e r f rån y rkes inspek tö re rna angående 

svå ra re olycksfall i arbete 131. 
Arbets löshetsförsäkr ingen i E u r o p a . 

A) U t o m Tysk land 136. 
I. L ä n d e r med lags tadgad reg le r ing 136. 

II. Fr iv i l l ig arbe ts löshets försäkr ing a v fack
o r g a n i s a t i o n e r med offentlig subvent ion 
m e n u t a n lags tadgad reg le r ing 138. 

III. Offentliga, frivil l iga arbets löshetsför-
säkr ingskassor 140. 

B) K o m m u n a l a rbe t s löshe ts försäkr ing i 
T y s k l a n d 140. 

I V . B i d r a g till fackföreningar 140. 



II INNEHÅLL. 

Sid. 
V. Bidrag till sparföreningar och insättare 144. 

VI . Offentliga, frivilliga arbetslöshetsför-
säkr ingskassor 144. 

Kor ta re m e d d e l a n d e n : 
Kol lek t ivav ta l träffade genom Norska arbets

g ivareföreningen under år 1913 146. 
H e m a r b e t s l a g s t i f t n i n g inom den tyska to

baks indus t r i en 148. 
Förbud m o t vi t fosfor i Mexiko 148. 
Lag angående kv innors och minderå r igas 

arbete i Grekland 149. 
Svenska å lderdomsförbundets s jukkassa 149. 
Unders tödsfören ingarna och rän te fo ten 150. 
Riksförsäkr ingsans ta l tens ve rksamhe t 1913 150. 
A r b e t s m a r k n a d e n i Eng land under januari 

1914 150. 
A r b e t s m a r k n a d e n i F rank r ike under januari 

1914 151. 
Arbe t smarknaden i Tyskland under januari 

1914 151. 
Arbets löshetsförsäkr ingen i Bayern 152. 
Zür ichs arbets löshetsförsäkr ing 152. 
K o m m u n a l t a rbe ts löshe tsunders töd i Buda

pes t 153. 
Arbe ts förmedl ingen i Neder länderna 153. 
Arbe t s fö rmedl ing för l ä r l ingar i Tyskland 154. 
Arbetsförmedl ingen i Öster r ike år 1912 155. 
Offentlig a rbe t s förmedl ing i Por tuga l 156. 
Preussisk bos tadspol i t ik 156. 
Bostadspol i t i sk lags t i f tn ing i Sachsen 156. 
Genomförande t av den engelska bostadslagen 157. 

Sid. 
Semester för k o m m u n a l a r b e t a r e 157. 
E t t tysk t lagförslag om söndagsvila inom 

affärsvärlden 157. 
Lag om min imiå lde r för res tauran tpersona l 

i F rankr ike 158. 
Schweizisk fabr ikss ta t i s t ik 158. 
P r i s n e d s ä t t n i n g a r för a rbe ta re å de ös ter 

r ik iska s t a t s b a n o r n a 159. 
Maximalarbe ts t id inom t ex t i l i ndus t r i en i 

Spanien 160. 
In te rna t ione l l a föreningen för l ags tadga t 

a rbe ta r skydd 160. 
Den b r i t t i ska fackföreningslagen av år 1913 161. 
De danska fackföreningarna 162. 
Livsmedelspr iser i Nordamer ika 1890—1913 163. 

Sveriges offentliga arbets förmedl ing . J a n u a r i 
månad år 1914 165. 

Kaffepriser och kaffekval i te ter å olika or te r i 
r ike t 178. 

Översikt av l ivsmedelspr iser under fjärde kvar
ta le t 181. 

Livsmedelspr i ser i Sverige. S a m m a n d r a g för 
1904—jan. 1914 184. 

Livsmedelspr iser å o l ika or te r i r iket . F jä rde 
k v a r t a l e t 1913 186. 

Krea turspr i se r i Sverige. Fjärde kva r t a l e t 
1913 195. 

Krea tu r sp r i se r i Sverige. S a m m a n d r a g för 1904 
—januari 1914 196. 

Fiskpriser i S tockho lm. J a n . 1913—jan. 1914 198. 
Meddelanden från K. Pensionsstyrelsen 199. 

Häft. 3. 
Sid. 

Socialstyrelsens u t l å t ande över nyk te rhe t skom-
mi t t éns b e t ä n k a n d e 207. 

1912—1913 års a l lmänna bos t ads räkn ing . V. Kar l 
s tad 217. 

Myndighe te rs m. fl. u t l å t ande r ö r a n d e frågan 
om ä n d r i n g a r i 1884 års kungörelse angående 
kommiss ionäre r för ans t ä l l ande av tjänstefolk 224. 

Mar i t im arbets förmedl ing i Norge, England och 
Tyskland 229. 

F r ågan om obl igator isk ski l jedom vid in t resse
konflikter i Norge 235. 

S t a t sb id rag till före läsningsföreningarna för å r 
1914 241. 

Arbe ts ins tä l le l se r (strejker och lockouter) i Sve-
rige år 1913. F jä rde k v a r t a l e t 248. 

Övers ikt av arbets instä l le lser (s t rejker och lock
outer) i Sverige år 1913 252. 

Rappor te r från yrkes inspek töre rna angående 
svårare olycksfal l i a rbe t e 256. 

Kor t a r e m e d d e l a n d e n : 
S ta t sb id ragen till s jukkassorna 258. 
Riks försäkr ingsans ta l t ens v e r k s a m h e t under 

första k v a r t a l e t 1914 258. 
F r eds s lu t e t me l l an l ä k a r e och s jukkassor i 

Tysk land 259. 
A r b e t s m a r k n a d e n i Eng land under februar i 

1914 260. 
A r b e t s m a r k n a d e n i F r a n k r i k e under februar i 

1914 260. 

Sid. 
Arbe t smarknaden i Tysk land under februar i 

1914 261. 
Arbe ts löshe ts försäkr ingen i Tyskland 261. 
Arbets lösheten i F r a n k r i k e år 1913 262. 
Arbetsförmedl ing genom fackföreningar i 

F rankr ike år 1913 264. 
S ta t sunders töd å t offentliga arbets förmed

l ingsans ta l t e r i F rank r ike åren 1911 och 
1912 265. 

Formulä r för l ämnande av reseförskot t å t 
arbetare 265. 

Kooperat ionen i Ryssland 266. 
Förs lag om inrättande av bos tads förmedl ing 

i Göteborg 267. 
Förs lag till bostadslag i Preussen 267. 
Norska a rbe t s löne r å r 1910 270. 
8- t immars a r b e t s d a g inom kolgruveindus t r ien 

i F r a n k r i k e 270. 
Livsmedelspr iser i Tyskland år 1913 271. 

Sveriges offentliga a rbe t s fö rmedl ing . Feb rua r i 
månad år 1914 273. 

Livsmedelspr iser i Sverige. 
S a m m a n d r a g för 1904—febr. 1914 286. 

Krea tu r sp r i se r i Sverige. 
S a m m a n d r a g för 1904—febr. 1914 288. 

Fiskpriser i S tockholm. 
Febr . 1913—febr. 1914 290. 

Meddelanden f rån K. Pensionsstyrelsen 291. 

Häft. 4. 
Sid. 

Kvinnors och minderår igas a n v ä n d a n d e vid 
fabr iker och bergverk i Sverige år 1912 299. 

Indus t r i en i Sverige å r 1912 310. 
Den aus t r a l i ska lagst i f tningen för t ryggande 

av arbetsf reden 319. 
Kol l ek t ivav ta le t s legislativa reg le r ing i F rank

r ike 324. 
Tionde in t e rna t ione l l a berä t te lsen över fack

föreningsröre lsen (1912) 328. 

Sid. 
Byggnadsverksamheten i r ikets s tadssamhäl len 

år 1912 331. 

Yrkes inspekt ionens ve rksamhet unde r januari— 
mars 1914 335. 

Rappor t e r från y rkes inspek tö re rna angående 
svårare olycksfall i arbete 338. 

Reg i s t re r ing enl ig t den nya s jukkasselagen. 
Första k v a r t a l e t 1914 340. 



INNEHÅLL. III 

Sid. 
Kor ta re medde landen : 

Den danska pe rmanen ta skil jedomstolen i 
a rbets tv is ter 342. 

Telegrafpersonalens söndagsvila 342. 
Na t t a rbe te för kv innor 342. 
Skyddslagst if tning för kvinnlig r e s t a u r a n t -

personal i Tyskland 343. 
Kvinnors och minderår igas arbete i fabriker 

i Ryssland 343. 
Föreskrifter rörande minimilöner och maxi

malarbets t id för minderår iga och kvinnor i 
Fören ta S ta te rna 343. 

Förbud mot användande av vi t fosfor i In
dien 344. 

Riksförsäkr ingsansta l tens verksamhet under 
jan.—april 1914 345. 

Användningen av ålderdoms- och inva l id i te t s 
försäkringens fonder i Tyskland 345. 

Sjukförsäkringsverksamheten i Tyska r ike t 
unde r år 1912 346. 

Ny lag om olycksfal lsersät tning å t a rbe ta re 
i s taten New York 347. 

Arbe tsmarknaden i England under mar s 1914 348. 
Arbetsmarknaden i Frankr ike under mars 1914 348. 

Sid. 
Arbe t smarknaden i Tyskland under mar s 1914 349. 
Kommuna l arbetslöshetsförsörjning i Berlin 349. 
K o m m u n a l a nödhjälpsarbeten för arbetslösa i 

F rank r ike år 1912 350. 
Arbets löshetsförsäkringen i S to rbr i t ann ien 

under å r 1913 351. 
Utvandr ingen från Sverige. Förs t a kvar ta le t 

1914 351. 
Inrättandet av e t t cen t ra lorgan för överva

kande av emigra t ionen i Österrike 352. 
Den offentliga arbetsförmedlingen i England 

år 1913 353. 
Arbetsförmedlingen i Argen t ina 354. 
Bostadsförhål landena vid s ta t sbanorna 354. 
Bostäder för spårvägspersonal 354. 
Bostadsfrågan i Borås 354. 
Fa t t i gvå rden i Stockholm 354. 

Sveriges offentliga arbetsförmedling. Mars må
nad å r 1914 355. 

Livsmedelspriser i Sverige. S a m m a n d r a g för 
1904—mars 1914 368. 

Krea turspr iser i Sverige. Sammandrag för 1904 
—mars 1914 370. 

Fiskpriser i Stockholm. Mars 1913—mars 1914 372. 

Häft. 5. 
Sid. 

Arbetsmarknaden under första kvar ta le t 1914 
enligt uppgifter från industr i idkare m. fl. 373. 

Arbetslösheten inom arbe ta ro rgan i sa t ionerna . 
Den 1 januari, 1 februari och 1 mar s 1914 380. 

Undersökning rö rande vissa hygieniska förhål
anden inom cellulosaindustrien i Sverige. I. 
Större fabriker 388. 

Yrkesinspektrisens berä t te lse angående s tudie
resa till Norge, Belgien och E n g l a n d 431. 

Kor ta re medde landen: 
N y t t r iksavta l inom byggnadsämnesindustr ien 443. 
Inrättandet av yrkesful lmäktige i F in land 444. 
Arbetsinstäl lelser i Tyskland under å r 1913 444. 
Engelskt lagförslag angående a rbe ta r skydd 

i kä l la rvåningar 447. 
Spansk lag angående l ä t tnader i a r b e t e t för 

ammande arbeterskor 447. 
Pensionsstyrelsens y t t r ande angående förvalt-

ningen av pensionsfonden 447. 
Ålderdomspensioneringen i D a n m a r k under 

åren 1902—1911 450. 
Regis t rerade s jukkassor i Norge under år 1913 451. 
Arbetsmarknaden i England under apr i l 1914 451. 
Arbe tsmarknaden i F rankr ike under april 1914 452. 
Arbe tsmarknaden i Tyskland under apr i l 1914 452. 
Arbetslösheten i Danmark under å r 1913 453. 
Den offentliga arbetsförmedlingen i Massa

chuse t t s under å r 1913 454. 

Sid. 
Kooperat iv par t ihandel under å r 1913 455. 
Bostadsbr is ten i Göteborg 456. 
Förslag om tomt rä t t supp lå t e l s e r i Väs terås 456. 
Norsk lag om småbruks- och bostadslån 457. 
Lönes ta t i s t ik för socker industr ien år 1912 458. 
Semester för kommuna la rbe ta re i Söderhamn 460. 
Lagst i f tn ingen angående u t l ändska a rbe tare 

i Danmark 460. 
Arbetslön och arbe ts t id i Europa och Ame

r ika 461. 
Inrättandet av nya lönenämnder i England 461. 
In te rna t ione l l undersökning angående vård 

av tuberkulossjuka 462. 
Sveriges offentliga arbetsförmedl ing. Apri l 

månad år 1914 463. 
Översikt a v l ivsmedelspriser i Sverige u n d e r 

första kvar ta le t 1914 476. 
Livsmedelspriser i Sverige. 

S a m m a n d r a g för 1904—april 1914 480. 
Livsmedelspriser å olika o r t e r i r ike t . 

Förs ta kva r t a l e t 1914 482. 
Krea turspr i se r i Sverige. 

Förs t a kva r t a l e t 1914 491. 
Krea turspr i se r i Sverige. 

S a m m a n d r a g för 1904—april 1914 492. 
F iskpr i ser i Stockholm. 

April 1913—april 1914 494. 
Meddelanden från K. Pensionsstyrelsen 495. 

Häft. 6. 
Sid. 

Löner och levnadskostnader vid Tro l lhä t t e ka
na l s ombyggnad s a m t inom därmed jämför
liga a rbe tsområden 499. 
In ledn ing 499. 

I. Lönenivån och löneutveckl ingen 502. 
1. Arbe targrupper 502. 
2. Arbetssäsonger 505. 
3. Arbets lön och arbe ts för t jäns t 510. 

II. Kon junk tu re r och levnadskos tnader 524. 
1. Konjunkture r 524. 
2. Livsmedelspr is 524. 
3. Bostadspris 526. 

Kooperativ verksamhet i Sverige 1908—1910 546. 
Livsmedelsprisens s tegring och orsakerna där 

till 561. 
Motioner i sociala frågor vid 1914 års r iksdag 566. 

Jordf rågan 566. 

Sid. 
Nykte rhe t s f rågan 567. 

Arbetsinstäl lelser ( s t re jker och lockouter) i Sve
r ige 1914. 
Förs ta kva r t a l e t 568. 

1912—1913 års a l lmänna bos tadsräkning . VI . 
J ö n k ö p i n g 576. 

Rappor t e r från yrkes inspektörerna angående 
svå ra re olycksfall i a rbe te 582. 

Kor t a r e medde landen : 
N y t t r iksavta l inom småglas indus t r ien 585. 
För l ikningskommiss ionens hemstä l lan rörande 

medl ing i konflikten vid Tro l lhä t tans kanal
a r b e t e n 585. 

Cirkulärskrivelse från schweiziska förbunds
råde t beträffande diplomatisk konferens för 
a rbe tarskydd 587. 

Söndagshandeln 588. 



VI INNEHÅLL. 

Sid . 
Fö ro rdn ing angående skydd m o t yrkesfara i 

F i n l a n d 588. 
I n s k r ä n k n i n g av kv innors och minderår igas 

a rbe te i F rank r ike 589. 
Arbe ta r skydd vid a l l m ä n n a a r b e t e n i Schweiz 589. 
Arbe ta r skydds lags t i f tn ing i Grekland 590. 
R iks fö r säk r ingsans ta l t ens v e r k s a m h e t unde r 

januari—maj 1914 590. 
Reg i s t r e r ade s jukkassor i D a n m a r k under å r 

1913 590. 
A r b e t s m a r k n a d e n i Eng land u n d e r maj 1914 590. 
A r b e t s m a r k n a d e n i F r a n k r i k e u n d e r maj 1914 591. 
A r b e t s m a r k n a d e n i Tysk land u n d e r maj 1914 591 
Förs lag angående å tgä rde r m o t arbets löshet 

i S tockholm 592. 
Sockerbruksarbe ta rna i Nor rköp ing 592. 
Arbe ts löshe ten i K ö p e n h a m n 592. 
Statistik angående a rbe t s löshe ten inom de 

ös ter r ik iska fackförbunden 594. 

Sid. 
Den svenska u tvand r ingen över D a n m a r k 594. 
S tockho lms l äns arbetsförmedl ing 596. 
Yrkesföreningarna i Belgien under t r eå r s 

perioden 1908—1910 596. 
F a t t i g v å r d e n i S tockholm under å r 1912 598. 
Lönes ta t i s t ik för s tuver ibranschen å ren 1911 

och 1912 599. 
V ins t ande l s sys t eme t i u t l a n d e t 601. 
L ö n e n ä m n d e r n a s ve rksamhe t i E n g l a n d 601. 
Åtgärde r m o t dyr t iden i Östersund 602. 

Sveriges offentliga arbetsförmedling. Maj må
nad å r 1914 603. 

Livsmedelspr iser i Sver ige . S a m m a n d r a g för 
1904—maj 1914 616. 

Krea turspr i se r i Sverige. S a m m a n d r a g för 1904 
—maj 1914 618. 

F iskpr i ser i S tockho lm. Maj 1913—maj 1914 920. 



1 

Nykterhetskommitténs betänkande med förslag till för
ordning angående försäljning av rusdrycker. 

Nykterhetskommittén liar nyligen avlämnat ett av kommittén utarbetat 
förslag till förordning angående försäljning av rusdrycker. 

Betänkandet, som omfattar c:a 450 sidor inklusive reservationer och en av 
doc. Lundstedt verkställd utredning i ersättningsfrågan, skall här nedan i 
dess väsentligaste delar refereras. 

Behovet av en reformerad rusdryckslagstiftning. 

Efter att hava erinrat om den stora uppmärksamhet, som ägnats åt rusdryckslagstift
ningen i värt land, framhåller kommittén, att ehuru rusdryckskonsumtionen nedgått, 
förhållandena allt fortfarande äro synnerligen otillfredsställande på detta område. 
Fylleriförseelserna hava sålunda hittills icke visat några nämnvärda tendenser att min
skas, och dryckenskap förekommer fortfarande i stor omfattning, särskilt i de större 
städerna. Detta är så mycket mer anmärkningsvärt, som under de sistförflutna decen
nierna nykterhetsrörelsen fått en allt större anslutning. För närvarande uppskattas 
antalet personer, som äro anslutna till de egentliga nykterhetsföreningarna, till minst 
450 000. Och vidare finnes säkerligen ett icke ringa antal personer, som äro absolu
tister utan att vara anslutna till någon sådan förening. Med hänsyn till denna om
ständighet, vilken tyder på att massan av konsumenter icke ökats i samma grad som 
folkmängden eller måhända stått stilla eller minskats, lämnar sänkningen av konsum
tionssiffran icke i och för sig något bevis för att konsumtionen bland de verkliga 
konsumenterna minskats. Snarare torde det kunna antagas, att konsumtionen, åtmin
stone inom vissa folkgrupper och å vissa platser, stegrats. Hur omfattande nykterbets-
rörelsens med allmänna medel understödda upplysningsverksamhet än må bedrivas, är 
den ej tillräcklig som medel att bekämpa alkoholmissbruket. Den frivilliga nykterhets
verksamheten har sin begränsning. Den kan icke nå längre än till dem, som vilja 
höra och som söka helt eller delvis tillägna sig dess grundsatser. Alltför många ställa 
sig fullständigt avvisande till densamma. Under påverkan av annan uppfattning eller 
av gammal sed hemfalla de till ett rusdrycksbruk, som lätt leder till missbruk, varige
nom de bliva en börda för samhället, sin omgivning och sin familj. Icke heller fä i 
detta sammanhang glömmas de rådande sociala missförhållandena, vilka tyvärr ofta 
medföra stor fattigdom med åtföljande trångboddhet, upplösning av familjebanden och 
allsköns otrevnad, som driva den därav förföljde att undan eländet söka en bedräglig 
tröst i rasdryckerna. Orsakerna må vara vilka som helst, men nykterhetsrörelsen och 
upplysningsverksamheten stå ofta vanmäktiga, och det är därför lagstiftningen måste 
skyddande ingripa till förekommande av att allt flera bringas på fall. 

Förslagets principer. 

Vid utarbetandet av förslaget har kommittén sökt tillgodose följande grundsatser: 
1) en huvudsakligen lika behandling av de olika slagen av rusdrycker, 2) beredandet 

åt kommunerna genom deras beslutande organ och myndiga befolkningar av ett avgörande 
inflytande beträffande inskränkningar i eller förbjudande av rusdryckshandeln samt 

1—140217. Soc. meddel. 
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skapandet av större effektivitet åt kommunernas beslut i dylikt avseende, 3) förhind
randet såvitt möjligt för rusdrycksmissbrukare att förskaffa sig rusdrycker, 4) inrättande 
av en enhetlig, all rusdryckshandel omfattande organisation, vilken utgör förutsättningen 
för kontroll och övervakning av denna handel. 

Den l ika behandlingen sv olika slags rusdryoker. 

Om också spritdrycker, vin och öl ifråga om sammansättning och användning sins
emellan äro mycket olikartade, anser kommittén, att de dock äro varandra lika däruti, 
att de alla kunna missbrukas och att följderna av deras missbruk alltid äro desamma. 
Under sådana omständigheter finnes det i och för sig ingen anledning att vidtaga olik
artade åtgärder för att förekomma ett likartat missbruk. 

Behovet av likartade försäljningsbestämraelser för alla slags rusdrycker blir desto 
större, ju mera man skärper bestämmelserna ifråga om spritdryckers försäljning, och 
ställer strängare krav på upprätthållande av nykterhet och ordning. Erfarenheten 
ådagalägger, att inskränkningar i handeln med rusdrycker av ett slag endast åtföljas av 
en ökning i förbrukningen av sådana drycker av annat slag, vilka fortfarande kunna 
lättare åtkommas. 

Även de försäljningsbestämmelser, vilka kommittén i lagförslaget förordat i fråga om 
försäljning av spritdrycker, skulle, om de genomfördes utan att samtidigt avse jämväl 
vin och öl, dock icke kunna hindra, att missbruk av vin och öl i stor 'utsträckning 
trädde i det nuvarande spritmissbrukets ställe. Förbud för vissa personer att utminu-
teringsvis inköpa rusdrycker skulle sålunda icke effektivt låta sig genomföras, om dylika 
personer på grund av för skilda rusdrycker olikartade försäljningsbestämmelser kunde 
lättare bereda sig tillgång till vin och öl. I detta avseende komme de icke att till-
bakahållas därav, att vinet eller ölet är alkoholsvagare, eller att ölet är långt dyrare 
berusningsmedel än brännvinet. Enär därför en mer avsevärd förbättring av nykterhets
tillståndet icke kan förväntas utan likformiga försäljningsbestämmelser för olika slags 
rusdrycker, har kommittén i det föreliggande förslaget till förordning i regeln likställt 
försäljning av spritdrycker, vin och öl och endast där särskilda omständigheter före
legat gjort åtskillnad dem emellan. 

Kommunernas sjalvbestämningerätt. 

Ett av de utmärkande dragen i 1855 års brännvinsförsäljningsförordning var, att 
den i vidsträckt omfattning överlät åt kommunen att förbjuda brännvinsförsäljning inom 
sitt område. Denna tendens har av lagstiftningen sedermera utsträckts jämväl till 
åtskilliga slag av vin- och ölförsäljning. Enligt kommitténs uppfattning bör denna 
grundtanke i den svenska rusdryckslagstiftningen nu mera fullständigt genomföras. 
Den har i förslaget utvecklats efter två olika linjer. Å ena sidan bar den kommunala 
medbestämmanderätten fullständigt genomförts (det s. k. kommunala vetot). 1 andra 
sidan har föreslagits bestämmelser, avseende att bereda möjlighet för kommunens samt
liga myndiga och välfrejdade medlemmar att genom den kommunala folkomröstningen för
bjuda varje slag av rusdryckshandel (det s. k. lokala vetot). 

Kommunalrepresentationernas veto. 

I fråga härom anför kommittén, att kravet på en sådan självbestämningsrätt under de 
senaste årtiondena i allt högre grad vannit beaktande i vår lagstiftning. Den allena-
härskande ställning, som de administrativa myndigheterna fordom intogo, har sålunda 
blivit alltmer begränsad, utan att detta berott på misstroende mot dessa myndigheters 
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förmåga att handlägga ifrågavarande ärenden. Orsaken till denna tendens i lagstift
ningen bör i stället ses mot bakgrunden av den utveckling, som under de sistförflutna 
femtio åren ägt rum på det kommunala området. De befogenheter, som genom 1862 
års kommunalförordningar gåvos kommunerna att självständigt handlägga sina angelägen' 
heter under vissa former, återverkade även på behandlingen av vissa frågor, vilka icke 
ansågos vara av egentlig kommunal natur, men som nära angingo kommunen och' dess 
invånare och för dem voro av stor betydelse. Det intresse, som kommunerna hade 
beträffande det sätt, varpå dessa frågor uvgjordes, förde med sig anspråk på att få 
deltaga i deras avgörande. Principiellt gett synas ej heller några bärande skäl kunna 
anföras mot det befogade i dessa anspråk. Det är ju icke fråga om att fullständigt 
upphäva de administrativa myndigheternas befogenhet, utan endast att såtillvida in
skränka denna, att de icke kunna medgiva upplåtande av rättigheter, som de lokala 
myndigheterna avstyrka. Konungens befallningshavandes uppgift att övervaka sedlig
heten och den allmänna ordningen blir givetvis icke i någon mån inskränkt av denna 
medbestämmanderätt, enär befallningshavanden allt framgent skulle behålla sin befogen
het att avslå ansökningar om rättigheter. Kommittén föreslår därför, att den kommu
nala medbestämmanderätten skall avse samtliga slag av försäljningsrättigheter, något 
som i hög grad underlättas därigenom, att bolagen skola utöva det övervägande antalet 
försäljningsrättigheter. Utövandet av kommunernas fullständiga medbestämmanderätt 
beträffande rusdryckshandeln skall enligt förslaget tillkomma den beslutande kommunal
myndigheten, nämligen i stad stadsfullmäktige och allmän rådstuga och på landet 
kommunalstämman. 

Folkomröstningsvetot. 

I fråga närom ingår kommittén till en början på en undersökning, huruvida frågor 
rörande rusdrycksförsäljning äro att anse såsom kommunens gemensamma ordnings- och 
hushållningsangelägenheter. Av nämnda undersökning drager kommittén den slutsatsen, 
att det med fullt fog kan sägas råda en bestämd skillnad mellan kommunens befogen
het att handlägga ärenden tillhörande rusdryckslagstiftningen och dess befogenhet att 
bestämma över kommunens gemensamma ordnings- och bushållningsangelägenheter, och 
att detta förhållande bryter udden av den principiella invändningen mot det lokala 
vetot, att dettas införande skulle innebära början till ett upprivande av den ordning, 
som nu gäller för kommunala besluts fattande. 

Emellertid kan man ju ej bortse från det faktum, att kommunen realiter haft och 
har ett betydande inflytande på avgörandet av frågan om, huruvida inom densamma 
rusdrycksförsäljning må få äga rum eller icke. Och vad man med införandet av kommu
nal folkomröstning avser är dels att utvidga denna kommunala självbestämmanderätt 
och dels att pä ett strängt begränsat område låta personlighetsprincipen göra sig starkare 
gällande än på andra kommunala verksamhetsområden. Lättheten att bestämt begränsa 
det område, där det nya folkomröstningsinstitutet skulle äga tillämpning, i förening med 
det förhållandet, att här föreligger en fråga, som alldeles särskilt berör de breda folk
lagrens väl och ve, borde häva de betänkligbeter, som tilläventyrs ännu kunna hysas 
mot införandet av ett nytt och mera demokratiskt tillvägagångssätt vid avgörande av 
med rusdrycksbandeln sammanhängande spörsmål. 

Kommittén anser det icke kunna förnekas, att de kommunala myndigheter, som haft 
att avgiva yttrande i rusdrycksförsäljningsfrågor, varit benägna att se dessa ur andra 
synpunkter än det stora flertalet kommunalmedlemmar vanligen anlägga på desamma. 
Åtskilliga gånger har därför inträffat, att röstmajoriteten, som representerar de högre 
röstetalen, å en kommunalstämma tillstyrkt upplåtande av rusdrycksförsäljningsrätt, 
men personflertalet, som väsentligen bestått av de lägre röstetalsägarna, uttalat sig 
däremot. Det bör därför vara till fördel, att en anordning införes, varigenom kommu
nens befolkning beredes tillfälle att direkt och utan sammankoppling med andra frågor 
giva sin mening tillkänna, om rusdryckshandeln inom kommunen skall förbjudas. 
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Visserligen hava de kommunala rösträttsbestämmelserna under det senast förflutna 
årtiondet ändrats i sådan riktning, att ett större inflytande på kommunens angelägen
heter beretts åt innehavarna av de mindre röstetalen, men oaktat dessa ändringar kan 
en fullt tillfredsställande ordning icke anses hava åstadkommits för handläggningen 
av kommunala nykterhetsfrågor. De skäl, som enligt mångas uppfattning tala för, att 
rösträtteu vid behandlingen av kommunala ärenden bör stå i visst förhållande till de 
utskylder, varmed man bidrager till kommunens utgifter, torde nämligen icke kunna 
göras gällande för rösträtts utövande vid avgörandet av ärenden rörande rusdrycksför-
sfiljningen. Ty förbud mot rusdryeksförsäljning inom kommunen medför numera icke 
så som förut minskning i kommunens inkomster. 

Den uppgift, som de lokala korporationerna, kommunerna, genom lagstiftningen till
delats i fråga om rusdrycksförsäljningen, har begränsats till att tillgodose nykterhets
intresset. Önskvärdheten av att denna uppgift kan få utan andra hänsyn göra sig 
gällande vid kommunernas behandling av rättighetsupplåtelser har upprepade gånger 
betonats under nykterhetsfrågans behandling i vårt land. Senast har detta fått ett 
starkt uttryck i den av statsmakterna godkända planen rörande frigörandet av kommu
nerna från deras ekonomiska beroende av från rusdryckshanteringen härflytande medel. 
För hela samhället är det givetvis av stor vikt, att denna kommunernas uppgift att 
främja nykterheten, vilken redan i 1855 års lagstiftning erhållit en så betydelsefall 
ställning, kan vinna näring från den strävan mot större folknykterhet, som sedermera 
med allt större styrka framträtt icke minst hos de djupa lagren av vårt folk. 

Frågan huruvida rusdryekshandeln bör inom en kommun förbjudas är så väsentligen 
en sedlighetsfråga, att den enda riktiga grundsatsen synes vara, att var och en, oavsett 
om han i större eller mindre grad eller icke alls bidrager till kommunens utgifter, får 
lika rösträtt vid handläggningen av denna fråga. För att i densamma bilda sig en 
mening fordras icke någon mera speciell sakkunskap eller studium av utredningsma
terial; upplysningen om och daglig erfarenhet av rusdrycksbrukets följder torde vara 
så spridda bland flertalet medborgare i vårt land, att man i allmänhet med någon 
eftertanke torde kunna bilda sig ett omdöme, om rusdryckshandeln bör inom veder
börande kommun förbjudas. Särskilt synas de i ekonomiskt avseende sämst ställda 
samhällsklasserna icke böra utestängas från att utöva inflytande, såsom nu är fallet. 
Inom dessa samhällsklasser framträda nämligen följderna av rusdrycksbruket i sina 
svåraste former, emedan den minsta ekonomiska motståndskraften där är tillfinnandes. 
Det är också icke minst bland dem, som en riklig erfarenhet finnes om denna fråga. 
Om medlemmarna inom dessa klasser tillerkännas rösträtt i frågor av denna art, hava 
därmed de sämst ställda befolkningslagren beretts möjlighet att höja sig själva i eko
nomiskt och socialt hänseende. Säkerligen skulle de i regel använda denna möjlighet 
till båtnad för samhället. 

Vad särskilt beträffar medgivande av rösträtt åt kvinnorna, då fråga är om införande 
av rusdrycksförsäljning inom kommunen, må erinras, att arbetet för böjandet av sedlig
heten och värnandet om hemmen alltid har ansetts såsom en för kvinnorna särskilt 
lämpad uppgift, och då rusdrycksbruket visat sig utöva ett fördärvligt inflytande i sed
ligt avseende och på hemlivet, hava kvinnorna att representera och tillvarataga viktiga 
intressen beträffande frågan om inrättande av rusdrycksförsäljning inom kommunerna. 
Beredande av rösträtt åt kvinnorna skulle också otvivelaktligt främja nykterhetsintresset, 
enär kyinnorna i mycket mindre omfattning än männen äro begivna på dryckenskap 
och i hemmen hava rikliga tillfällen att iakttaga rusdrycksbrukets följder för familjen 
och det uppväxande släktet. 

Den befogenhet, som tillerkäunes kommunens befolkning att genom allmän omröst
ning med bindande verkan uttala sig mot detaljhandel med rusdrycker inom kommunen, 
måste emellertid utformas på ett annat sätt än den befogenhet, som i samma avseende 
tillkommer de kommunala myndigheterna. Denna skillnad sammanhänger därmed, att 
en kommunal folkomröstning enligt kommitténs förmenande alltid måste erhålla karak
tären av ett principuttalande angående frågan, huruvida detaljhandel med rusdrycker 
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överhuvud bör inom kommunen tillåtas eller ej — vilket däremot ej är fallet med 
ett stadsfullmäktiges eller kommunalstämmans utlåtande över vissa föreliggande ansök
ningar om rätt till sådan detaljhandel. Kommittén har därför anordnat den kommunala 
folkomröstningen i form av en lagstiftningsakt rörande rusdryckshandeln inom kommu
nen och icke i form av ett beslut av en högre instans över stadsfullmäktige och kommu
nalstämma beträffande deras uttalande om samma handel. Med denna anordning av 
folkomröstningsinstitutet faller det sig helt naturligt att låta resultatet av en omröstning 
äga bindande verkan, till dess en ny folkomröstning givit utslag i motsatt riktning. 
Genom denna bestämmelse, förstärkt med föreskriften att omröstning ej får företagas 
oftare än vart tredje år, vinnes den fördelen, att ifrågavarande stora och besvärliga 
apparat ej allt för ofta tages i anspråk samt att förhållandena i fråga om rusdrycks
handeln inom varje kommun efter en omröstnings företagande lämnas någon tid att 
stadga sig, innan nya förändringar påkallas. Önskemålet att låta den allmänna om
röstningen framstå såsom inom kommunen normgivande och fördelen av att sålunda 
bereda större stabilitet åt det genom en sådan erhållna uttalandet, synas ej lika osökt 
kunna vinnas, därest den kommunala omröstningen anordnas såsom eu instans över 
stadsfullmäktige eller kommunalstämma i hithörande frågor. 

Kommunal folkomröstning skall enligt kommitténs förslag avse försäljning av alla 
slags rusdrycker och icke verkställas oftare än vart tredje år. Har vid kommunal 
folkomröstning minst 2/3 av de röstande uttalat sig för förbud mot upplåtande av 
rättigheter till detaljhandel med rusdrycker, skall förbud i sådant avseende vara för 
kommunen gällande. För upphävande av förbud erfordras, att vid ny folkomröstning 
minst 2/s av de röstande uttalat sig för upphävandet. 

Röstberättigad vid kommunal folkomröstning är envar i kommunen mantalsskriven, 
välfrejdad svensk man och kvinna från och med kalenderåret näst efter det, varunder 
han eller hon uppnått 21 år, dock ej den, som står under förmynderskap eller fattig
vårdsstyrelses målsmansrätt. Varje röstande tillkommer en röst. 

Berättigad att påkalla kommunal folkomröstning är envar, som äger rösträtt, och skall 
framställning härom göras hos Konungens befallningshavande under februari månad. 
Har dylik framställning gjorts av så många personer, att antalet motsvarar minst 1/20 
av kommunens mantalsskrivna befolkning enligt senast justerade mantalslängd, och an
tingen jäv icke anförts mot sökandenas behörighet eller det efter prövning av jävsau-
märkningar visar sig, att framställning omfattas av det ovannämnda antalet behöriga 
personer, skall Konungens befallningshavande förorda om omröstning. Omröstningen 
skall i regeln, verkställas minst 9, högst 12 veckor efter utlysandet och utsättas till sön-
eller helgdag samt, om behovet kräver, jämväl till närmast föregående eller efterföljande 
dag. 

Omröstning förrättas på landet inför en omröstningsnämnd och skall som sådan tjänst
göra den valnämnd, som enligt lagen om val till riksdagen är valförrättare. 

I stad förrättas omröstningen inför magistraten eller inför magistratens deputerade. 
Bestämmelserna rörande upprättande av röstlängd, om granskning av densamma, om 

omröstningens förrättande, om röstsammanräkning m. m. äro utarbetade i analogi med 
vallagens bestämmelser om val till Riksdagens andra kammare. 

Försäljningsrättigheter. 

Kommittén följer samma princip, som i allmänhet varit rådande i hittills gällande 
brännvinslagstiftning, nämligen att försäljning ej får äga rum, utan att tillstånd därtill 
medgivits samt vissa betryggande garantier förebragts för att försäljningen kommer att 
handhavas i lagens syfte. Förutsättningen för inrättande av försäljning är sålunda, dels 
att det inom vederbörande kommun framträtt ett konsumentintresse av den styrka, att det 
vinner beaktande från kommunens och Konungens befallningshavandes sida, och dels 
att detta intresse är representerat av personer, vilkas personliga egenskaper utgöra 
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borgen för, att den av dem handhavda försäljningen åstadkommer en så ringa skada 
som möjligt och att syftet med de i förordningen givna stadgandena i största möjliga 
utsträckning vinnes. 

I regeln böra därför inga rättigheter till detaljförsäljning av rusdrycker få upplåtas 
direkt till enskilda personer, enär deras ekonomiska intresse av ökad vinst på försälj
ningen nödvändigtvis leder till konflikt med lagstiftningens strävan att nedbringa kon
sumtionen, utan bör rusdrycksförsäljningen enhetligt organiseras genom bolag, vilka 
bildats för uppgiften att försälja rusdrycker utan att därå erhålla någon ekonomisk 
vinning. Bolagen skola sålunda hava hand om all försäljning till direkt konsumtion 
och själva driva all utminutering av rusdrycker samt antingen själva eller genom över
låtna rättigheter utskänka dessa drycker. 

Detta betingar emellertid en sådan ändring i tillverkarnas hittillsvarande ställning, 
att de framdeles icke få sälja direkt till konsumenter, utan allenast till återförsäljare. 
I denna sin egenskap hava de benämnts partihandlare. Denna nya grupp rättighets
innehavare, som karakteriseras av sin ställning som bolagens leverantörer, kommer att 
omfatta ej blott tillverkare utan ock de tillverkarna närstående näringsidkare, vilka 
bereda, lagra och förskära vissa slags rusdrycker och vilka på den grund av kontroll
styrelsen få rättigheter till partihandel. 

Bestämmelser om utminutering av rusdrycker. 

Efter en utförlig redogörelse angående hittills framställda eller i praktiken prövade 
förslag till nya bestämmelser angående utminutering av rusdrycker anför kommittén, att 
den anser behövligheten av en genomgripande utminuteringsreform vara till fullo styrkt. 
Från åtskilliga håll har visserligen anförts, att en dylik reform endast har betydelse 
för de samhällen, där rusdrycksförsäljning fortfarande skulle äga rum, och egentligen 
allenast för de större samhällena. Det skulle därför vara önskligt, har man sagt, att 
en dylik reform vidtoges i dessa samhällen, men den borde icke införas i lagstiftningen 
och därmed bliva obligatorisk för alla sarahällen. Enligt kommitténs mening innebär 
denna invändning ett underskattande av, vad man medels en dylik utminuteringsreform 
kan vinna. Såsom förut framhållits, sträcka sig verkningarna av rusdrycksförsäljningen 
långt utöver de kommuners gränser, där bolag äro belägna, och en trängande uppgift 
för lagstiftningen synes vara att förhindra, att icke vissa kommuners strävanden att 
bekämpa dryckenskapen neutraliseras genom rusdryckshandeln i andra kommuner. Åt
komsten av de utminuteringsvis försålda rusdryckerna måste oberoende av boningsort, 
såvitt det låter sig ske, omöjliggöras för en var, som uppenbart missbrukar dylika drycker, 
vilket åter förutsätter, att bolagen veta och bevara kännedom om, till vilka personer 
de sälja och myckenheten av det sålda. 

En utminuteringsreform av denna innebörd är emellertid beaktansvärd även ur en 
annan synpunkt. Den av kommittén föranstaltade utredningen om brister i gällande 
lagstiftning giver vid handen, att olaga försäljning förekommer i synnerligen stor om
fattning, och särskilt att bestämmelsen om, att ingen må tillhandagå allmänheten med 
anskaffande av spritdrycker i mindre kvantitet än han själv äger försälja, ofta over
trades. Även om dessa företeelser skulle i någon mån kunna inskränkas genom skärpta 
ansvarsbestämmelser samt genom att giva en tydligare formulering åt den s. k. salnings-
paragrafen, torde dock därigenom någon större effekt icke kunna ernås. Ålägges där
emot rusdrycksförsäljaren .att registrera icke blott till vem han säljer, utan också hur 
mycket han säljer samt när han säljer, synes en förutsättning hava skapats för en 
helt annan kontroll å dem, som vilja olagligen sälja eller tillhandagå andra med an
skaffande av rusdrycker, än som eljest är möjligt. 

Slutligen må framhållas, att en utminuteringsreform av nu nämnd innebörd otvivel
aktigt kommer att bidraga till bekämpande av dryckessederna, särskilt i de råa former, 
vari de mångenstädes i vårt land taga sig uttryck. Då nämligen en dylik reform 
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tillåter en begränsning av rusdrycksinköpens storlek, bör bruket att på en gång förtära 
stora kvantiteter i viss mån kunna motverkas. Och då en uppenbart omåttlig använd
ning leder till avstängning från vidare köp utminuteringsvis, ligger utan tvivel i denna 
påföljd för många personer ett kraftigt motiv till iakttagande av varsamhet. 

Reformkraven rörande utminuteringen hava, som ovan framhållits, vunnit anslutning på 
flera olika orter i landet, och det torde kunna förväntas, att reformen i detta avseende 
under år 1914 kommer att tillämpas av ett ej ringa antal bolag. Nödvändigheten av 
samverkan mellan de olika bolagen har också allt mera blivit insedd, och det bolag, 
som i en viss trakt först börjat tillämpa de nya grundsatserna för utminuteringen, har 
sökt vinna andra och närgränsande bolag därför. Emellertid synes, åtminstone att 
döma av frågans utveckling hittills, som om olika, i viktiga detaljer skiljaktiga system 
skulle komma att tillämpas på olika håll. En dylik utveckling torde emellertid i läng
den komma att visa sig mindre önskvärd, enär därigenom den nödiga samverkan kan 
äventyras. 

Det kan visserligen synas riktigt, att det till en början experimenteras med olika 
system för att därigenom vinna erfarenhet om de bästa möjliga detaljbestämmelserna, 
och från denna synpunkt kunde det synas önskvärt, att endast vissa huvudgrunder 
upptogos i lagstiftningen. Av åtskilliga skäl torde emellertid en dylik lösning av frågan 
vara mindre lämplig. Systemet med individuella restriktioner kan nämligen redan anses 
hava blivit så prövat i praktiken, att man på denna grund icke behöver avvakta ytter
ligare erfarenhet för att bilda sig ett omdöme i frågan, huru de närmare bestämmel
serna böra utformas. Och då här gäller att lagfästa en utminuteringsreform, synes en 
så vid avfattning av bestämmelserna, att i flera viktiga avseenden från varandra av
vikande försäljningsanordningar skulle få vidtagas av olika bolag, kunna medföra bestäm
da olägenhoter. Då verkan av utminuteringsreformen i hög grad torde bliva beroende 
av, huru långt bestämmelserna gå med hänsyn till uppfyllande av vissa krav från för
säljarens och köparens sida, har kommittén funnit lagstiftningen böra innehålla vissa 
minimifordringar i detta avseende. Även om härigenom utroinuteringsbestämmelserna 
bliva i flera avseenden detaljerade, är det ur både nykterhets- och ordningssynpunkt 
en oomtvistlig fördel, såväl att ett i sina huvuddrag enhetligt system från början vinner 
tillämpning över hela landet, som ock att man på förhand förpliktar bolagen att upp
fylla vissa nödvändiga kontroll- och ordningsföreskrifter. Kommitténs förslag upptager 
därför en enhetligt verkande organisation ifråga om avstängningen, särskilda bestämmel
ser ifråga om köp genom ombud och efter rekvisition samt slutligen en maximigräns 
för köp. 

Efter kommitténs förslag skola följande personer icke vara berättigade att inköpa 
rusdrycker nämligen 1) den som icke fyllt 21 år, 2) den som under de senaste två 
åren blivit sakfälld för fylleri eller under de senaste tre åren blivit sakfälld mer än 
en gång, 3) den som under de tre senaste åren dömts till ansvar för brott, som i all
männa strafflagen är belagt med straff, om rätten funnit brottet hava begåtts under 
inflytande av starka drycker, eller den, som under de tre senaste åren undergått straff
arbete eller fängelge för dylikt brott, 4) den som under de tre senaste åren fällts till 
ansvar för olovlig försäljning eller för olovligt tillhandagående med anskaffande av rus
drycker, 6) den som under de senaste tre åren undergått tvångsarbete, 6) den, beträf
fande vilken under de senaste tre åren beslut fattats, att han skall intagas å alkoho
listanstalt, eller som vårdats under denna tid å dylik anstalt, 7) den som å lasarett 
eller dylik anstalt under de tre senaste åren vårdats för delirium tremens eller annan 
alkoholpsykos, 8) den, beträffande vilken nykterhetsnämnd förordnat, att rusdrycker icke 
må till honom utminuteras. Dylikt beslut av nykterhetsnämnd kan endast fattas efter 
anmälan av vissa kommunala nämnder eller tjänstemän eller anhörig eller närstående 
till den beslutet gäller eller efter anhållan av denne själv, över dylikt beslut kan 
klagan föras. 

Utminutering av spritdrycker får ej äga rum till annan än den, som hos bolag 
skriftligen anmält sig önska inköpa dylika drycker med uppgift om sitt fullständiga 
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namn, födelseår, födelsedag, yrke, bostad och hemvist. Om så påfordras, skall upp
gifternas riktighet styrkas. Visar det sig, att inga hinder föreligga för ntminutering 
till den, som gjort anmälan om köp, skall bolaget tillställa honom motbok, innehållande 
rekvisitionsblanketter med anvisning å visst utrainuteringsställe, där han äger köpa. 
Genom särskilda bestämmelser är sörjt för att en person ej må kunna köpa å mera 
än ett ställe. 

Sker anmälan av kvinna, skall bolaget pröva, huruvida och under vilka förbehåll 
rusdrycker må till henne utminuteras. 

Avhämtning av rusdrycker å utminuteringsställe får äga rum endast mot avlämnande 
av köparens egenhändigt undertecknade rekvisition och erläggande av kontant betalning. 
Gäller inköpet spritdrycker, skall därjämte motboken uppvisas. Avhämtas dryckerna 
genom ombud, får ej som sådant begagnas person, som är avstängd från köperätt. 

Försändning av spritdrycker får genom systembolaget endast ske till köpare, som är 
bosatt inom den kommun, där bolaget finnes, och innan sådan försändning sker, skall 
köparens motbok hava företetts samt skriftlig rekvisition och betalning hava erhållits. 
Vin och öl får från utminuteringsställe försändas endast efter köparens skriftliga rekvi
sition och sedan betalning för varan erhållits. Bor köparen inom samma kommun 
som bolaget, kan dock rekvisitionen och betalningen erläggas vid varans avlämnande i 
bostaden. 

Med den, som har rätt att idka partihandel med vin och öj, d. v. s. bryggare och 
vingrosshandlande, kan bolag överenskomma, att från bolaget rekvirerade drycker må 
försändas direkt av partihandlaren till köpare. Dylik försändning må dock ej ske till 
köpare, som bor inom kommun, där på grund av folkomröstning rättigheter till detalj
handel med rusdrycker ej få meddelas. 

Motbok gäller endast för den person, å vilken den är utställd.. Därför får ej någon 
tillhandagå med att å egen motbok för annans räkning anskaffa rusdrycker eller med 
att låta egen motbok av annan användas för inköp för dennes räkning. Ej heller 
får någon yrkesmässigt eller mot ersättning tillhandagå annan med anskaffande av 
rusdrycker. 

Rusdrycker få ej utminuteras i mindre myckenhet än Vs liter (för närvarande 1 
liter). Spritdrycker får ej utminuteras i större myckenhet än 1 liter i kalenderveckan. 
Dock kan större myckenhet få inköpas vid visst tillfälle efter skriftlig ansökan hos 
bolaget, såvida särskilda skäl föreligga. 

Import av rusdrycker. 

En icke obetydlig import förekommer, särskilt av finare spirituösa och viner, till 
enskilda personer. Med säkerhet torde kunna förväntas, att denna import framdeles 
skulle komma att nå en betydligt större omfattning än vad nu är fallet, om de av 
kommittén föreslagna försäljningsbestämmelserna genomfördes, utan att samtidigt im
porträtten reglerades. Givetvis skulle också de missförhållanden, som redan nu visat 
sig åtfölja den direkta importen till konsumenter, under den ifrågasatta förändrade 
lagstiftningen komma att bliva både flera och svårare. 

Till förekommande härav skulle den utvägen kunna tänkas, att tullsatserna å sprit
drycker höjdes. Någon effekt torde väl kunna erhållas genom en dylik höjning, men 
efter kommitténs mening skulle den endast vara av övergående betydelse. Fördy
ring av varan kan väl bidraga till konsumtionens minskning, men erfarenheten synes 
giva vid handen, att en dylik fördyring icke för de egentliga alkoholmissbrukarna utgör 
ett tillräckligt hinder för att avhålla dem från inköp. 

Enligt kommitténs mening måste man därför på andra vägar söka vinna en ur 
nykterhetssynpunkt tillfredsställande anordning. Om utminutering av rusdrycker eljest 
endast får ske genom bolag, är det blott en naturlig konsekvens, att samma princip 
tillämpas också ifråga om importen. Kommittén har därför föreslagit, att enskilda icke 
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annat än genom bolag få från utrikes ort inköpa rusdrycker. Med en dylik bestäm
melse blir det möjligt att få till stånd en hittills bristande, men oundgängligen nöd
vändig kontroll å importen av rusdrycker. Då emellertid denna bestämmelse är till
kommen allenast i kontrollsyfte, följer härav som konsekvens, dels att bolagen böra 
vara skyldiga, att om kund så begär och erforderligt penningebelopp nedsättes som 
säkerhet för betalningens fullgörande, från angiven handlande i utlandet söka anskaffa 
de uppgifna rusdryckerna, dels ock att bolagen vid sådan import icke böra pålägga de 
införda dryckerna annan avgift än den, som är betingad av de med bolagets besvär 
med importen förenade kostnader. 

Inom kommittén har förelegat ett förslag, att inköp av rusdrycker från utrikes ort 
skulle kunna tillåtas enskilda, dock med rätt att från tullen utlösa varan först efter uppvi
sande av från bolag utfärdat medgivande därtill. Det har emellertid synts kommittén, 
att det förslag, vid vilket kommittén stannat, är att föredraga framför detta, enär 
genom fordran på nedsättning av kontant belopp dels undantag icke gjorts till förmån 
för den enskilde importören-konsumenten från principen, att rusdrycker ej må köpas 
på kredit, dels ock förebyggts den eventualiteten, att utländsk firma tillsänder svensk 
adressat varor, vilka denne sedan icke äger utlösa. 

Utskänkning av rusdryoker. 

Enligt kommitténs mening föreligger på detta område samma behov av enhetliga för
säljningsbestämmelser och likformig försäljningsorganisation som i fråga om utminute-
ring av rusdrycker. En gammal och ofta bestyrkt erfarenhet ifråga om restriktioner 
å rusdryckshanteringen är den, att om man söker minska förbrukningen å en gren av 
denna hantering, förbrukningen ä andra grenar av densamma tenderar till att ökas. 
Med denna erfarenhet för ögonen torde det med skäl kunna befaras, att om man läm
nade bestämmelserna rörande utskänkningen oberörda av den, ifrågasatta lagstiftningen 
och såfunda bibehölle i förhållande till bolagen fristående ntskänkningsrättigbeter, den 
avsedda effekten av de av kommittén föreslagna restriktionerna ifråga om utminutering 
skulle motverkas därigenom, att konsumtionen av rusdrycker å de fristående utskänk-
ningsställena betydligt komme att ökas. Inordnas däremot försäljningen å båda dess 
huvudgrenar, utminutering och utskänkning, under ett försäljningsorgan, är därmed en 
förutsättning skapad för en likformigt verkande restriktivpolitik. 

Kommittén föreslår därför, att all spritdrycksutskänkning skall ske direkt eller in
direkt genom bolag. Vad vin och ölutskänkning beträffar, föreslår kommittén, att 
jämväl denna skall ske genom bolag, vare sig bolag för spritdrycksutskänkning inom 
kommunen finnes inrättat eller särskilt bolag inrättats. Rätt till utskänkning av vin 
och öl eller endera av dessa drycker kan också upplåtas till bolag i annan kommun. 
Slutligen kan utskänkning av öl i samband med servering av måltid upplåtas åt enskild 
person, om bolag i kommunen icke erhållit rätt till försäljning av rusdrycker. Med 
måltid förstås ifråga om dylik utskänkningsrörelse av gäst rekvirerad mat till ett pris, 
som ej understiger dubbla priset av rekvirerat öl, och får betalning för ölet ej mottagas, 
utan att måltiden är tillfullo betald. 

Beträffande samtliga dessa rättigheter kunna utöver de inskränkningar, som kommittén 
föreslagit ifråga om deras utövande, ytterligare inskränkningar genomföras av stads
fullmäktige eller kommunalstämma, Konungens befallningshavande eller bolaget självt. 
Det kan sålunda föreskrivas, att rättigheter endast få utövas viss del av året eller vid 
visst tillfälle, t. ex. i samband med en utställning, att utskänkning ej får ske till andra 
än vissa personer, t. ex. medlemmar av en viss förening o. s. v. 

Utom nu nämnda slag av utskänkningsrättigheter, som utövas inom viss kommun, 
har kommittén föreslagit, att utskänkning av rusdrycker skall få efter vederbörligt till
stånd äga rum å passagerarfartyg, som gå i persontrafik till utländsk hamn, samt ut
skänkning av öl få ske i samband med servering av måltid å andra passagerarfartyg, som 
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därtill fått tillstånd, samt slutligen utskänkning av vin och öl kunna medgivas å järn
vägatåg. 

Utskänkning av öl skall slutligen få ske i samband med .inackorderingsrörelse, dock 
«ndast i kommun, där annan utskänkning av rusdrycker äger rum. För utövande av 
dylik utskänkningsrörelse erfordras anmälan därom i stad hos magistrat och på landet 
hos länsmannen. 

Den som fått tillstånd till utskänkning av rusdrycker skall inköpa Badana hos veder
börande bolag eller det bolag Konungens befallningshavande anvisar. 

överlåter bolag rättighet, skall bolaget göra framställning om fastställelse å över
låtelsen hos Konungens befallningshavande, som, efter kontrollnämndens hörande och, 
om så prövas erforderligt, inhämtande av kontrollstyrelsens utlåtande, har att med 
avseende å skälen och villkoren för överlåtelsen samt lämpligheten och behörigheten 
hos den person, å vilken överlåtelsen ifrågasattes, bifalla eller avslå framställningen. 

Med överlåtelse av utskänkningsrättighet följer skyldighet för den, till vilken sådan 
rättighet blivit överlåten, att hos bolaget inköpa alla för rörelsen erforderliga rusdrycker, 
och skall bolaget med iakttagande av de föreskrifter, kontrollstyrelsen därutinnan kan 
utfärda, vid överlåtelse stadga sådana villkor för dylikt inköp, att rättighetsinnehavares 
ekonomiska fördel så långt ske kan ej göres beroende på myckenheten av utskänkta 
rusdrycker eller, där fråga är om förut utövad utskänkningsrörelse, hans fördel i sådant 
avseende begränsas och efter hand avvecklas. 

Särskilda bestämmelser ifråga om utskänkningen. 

Enligt kommitténs mening torde det icke vara lämpligt att ifråga om utskänkningen 
av rusdrycker införa ovillkorligt gällande stadganden, utan bör, liksom hittills, lagstift
ningen innehålla mera allmänna restriktiva stadganden och åt Konungens befallnings
havande, kommunala myndigheter och bolagen överlämnas att fastställa de för varje ort 
lämpade ytterligare bestämmelser, som kunna vara ägnade att främja lagstiftningens syfte. 

De hittills gällande allmänna bestämmelserna hava emellertid ansetts böra omarbetas 
i flera avseenden. Särskilt gäller detta föreskrifterna om utskänkningstiderna. Då hos 
den stora allmänheten icke torde förefinnas något verkligt behov av rusdrycksutskänk-
ning överhuvud under dygnets tidigaste timmar eller av spritdrycksutskänkning före 
middagstid, har kommittén ansett sig kunna föreslå förbud mot all rusdrycksntskänk-
ning före kl. 9 f. m. samt mot spritdrycksutskänkning före kl. 12 på dagen. 

Kommittén erinrar vidare, att det är ett gammalt önskemål, att såvitt möjligt be
gränsa förtäringen av spritdrycker att ske i samband med intagande av måltid. En 
dylik begränsning torde emellertid svårligen kunna genomföras annat än till viss del 
av dagen. Detta önskemål gäller också utskänkning av vin och öl. Förtäringen av 
rusdrycker, innan någon måltid ännu intagits, eller under förmiddagens lopp, vanligen 
under arbetet, torde nämligen numera allmänt erkännas vara en osed, som bör mot
arbetas. Förutom att denna osed har en nedsättande verkan på arbetsenergien, leder 
den ofta till att vederbörande hemfaller till ett sådant alkoholmissbruk, att han i förtid 
blir arbetsoduglig. Hittills har emellertid föga eller intet kunnat åtgöras däremot, enär 
en inskränkning av utskänkningstiderna å förmiddagarna i allmänhet allenast visat sig 
leda till, att rusdrycker anskaffas på utminuteringsställena. Med de av kommittén 
föreslagna utminuteringsbestämmelserna synes man emellertid med större effekt kunna 
vidtaga en inskränkning i utskänkningstiderna. Denna inskränkning kan jämväl anses 
vara påkallad med hänsyn till det icke ringa antal personer, som troligen komma att 
avstängas från köp å utminuteringsställena och som med nu gällande bestämmelser 
redan tidigt på dagen skulle å utskänkningsställena kunnat förskaffa sig rusdrycker. 
Enligt kommitténs mening finnes därför fullt fog för sådana bestämmelser, varigenom 
utskänkningen av rusdrycker under viss del av dagen icke får ske annorledes än vid 
måltider åt spisande gäster. Var tidsgränsen i detta avseende skall sättas, kan ju vara 
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föremål för olika meningar med hänsyn till sedvänjor å olika orter. Kommittén har 
emellertid ansett' den föreslagna tiden kl. 3 e. m. bäst uttrycka, vad som därmed 
åsyftas, nämligen att förtäring av rasdrycker å de offentliga utskänkningsställona ej 
må förekomma utan samband med mat förrän efter middagsmåltiden. 

Kommittén har vidare ansett, att förbudet att å sön- eller helgdag servera rusdrycker 
annorledes än till spisande gäster bör obligatoriskt tillämpas under störro delen av 
dagen eller till kl. 7 e. m. och att sålunda, om undantag från regeln anses böra ske, 
detta icke får avse annan tid än efter kl. 7 e. m. 

I samband härmed har kommittén ansett, att den nu gällande bestämmelsen om ut-
skänkningsställes stängning under gudstjäusttid bör kunna utan våda för nykterhetstill
ståndet i någon mån modifieras. Kommittén har sålunda omformulerat ifrågavarande 
restriktion, så att den riktar sig direkt mot själva utskänkningen och icke mot utskänk-
ningsställes öppethållande. Vidare har kommittén föreslagit, att utskänkningsförbudet 
skall gälla .endast högmässogudstjänst, varigenom det överklagade förbudet mot utskänk-
ning under aftonsångsgudstjänst, vilket verkar synnerligen ojämnt, med hänsyn därtill att 
aftonsångsgudstjänst i många kommuner icke förekommer, skulle för framtiden upphöra. 

Efter kommitténs förslag få rusdrycker å försäljningsställe ej utlämnas till den, som 
synbarligen är berörd av starka drycker, och får sådan person ej heller tillåtas att å 
utskänkningsställe förtära rusdrycker. Ej heller må å utskänkningsställe rusdrycker 
utlämnas till den, som gjort sig känd för att missbruka sådana, eller till någon, som 
skäligen kan antagas ej hava fyllt 18 år. 

Detaljhandel med rusdrycker får ej utövas inom eller omedelbart invid för allmän
heten upplåten park inom stads planlagda område, dock kan Konungens befallnings-
hävande efter framställning av stadsfullmäktige i fråga om förut befintligt försäljnings
ställe härifrån medgiva undantag. 

Vid offentligt skådespel eller varieté-, cirkus- eller annan dylik föreställning eller, 
med undantag av konsert, vid vilken uteslutande utföres instrumental musik, varje 
annan föreställning, till vilken allmänheten har tillträde, eller vid offentlig danstill
ställning må utskänkning av rusdrycker icke ske i lokal eller å plats, där föreställ
ningen eller danstillställningen äger rum, eller i annan lokal, som med förstnämnda 
lokal står i inre förbindelse. 

Försäljningsorganen. 

All försäljning av rusdrycker skall ordnas så, att därmed åstadkommes så ringa skada 
som möjligt och att syftet med de i denna förordning givna stadganden sålunda i stör
sta möjliga utsträckning vinnes. 

Såsom redan förut nämnts, skall detaljhandeln med rusdrycker i regeln handhavas av 
bolag. De brister, som i flera hänseenden vidlåda den nuvarande bolagsinstitutionen, 
anser kommittén böra avhjälpas. De omfattande uppgifter, som framdeles komma att 
åligga bolagen, och de ökade fordringarna med hänsyn till nykterhetseffekten av bola
gens verksamhet påkalla _ en av samhället ur skyddssynpunkt organiserad, utanför bo
lagen befintlig kontroll och övervakning. I detta avseende få kommunerna en naturlig 
uppgift. Kommittén föreslår sålunda, att den lokala kontrollen och övervakningen skola 
handhavas av särskilda kontrollnämnder, bestående av tre ledamöter, valda av resp. 
kommunalstyrelsen, landstinget och Konungens befallningshavande. I samband härmed 
föreslår kommittén en ändrad sammansättning av bolagens styrelse. Den centrala kon
trollen skall handhavas av kontrollstyrelsen, som kan meddela föreskrifter i avseende å 
inköp av, försäljningspris för samt alkoholhalt å saluhållna rusdrycker, räkenskapers 
förande och i övrigt angående bolagets förvaltning och försäljning av rusdrycker. 

Ersättningsfrågan. 

De synpunkter, som framförts i den ovan omnämnda av doc. Lundstedt verkställda 
utredningen i ersättningsfrågan, förklarar sig kommittén i stort sett ansluta sig till. 
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På grundvalen härav föreslår kommittén, att ersättning skall utgå till de 13 gästgi
vare, som ännu utskänka brännvin och som enligt kommitténs förslag ej längre hava 
rättighet därtill. Till maltdryckstillverkare finner kommittén ersättning böra utgå för 
ekonomisk förlust, som i form av värdeminskning å den för maltdryckstillverkningen 
använda fasta och lösa egendomen vållats dem i anledning av den föreslagna försälj
ningsförordningens införande, och har inom kommittén den uppfattningen varit förhär
skande, att ersättning åtminstone ej borde utgå för mer än 75 % av den uppkomna 
värdeminskningen. 

Ansvarsbestämmelser. 

I detta avseende har kommittén föreslagit mera skärpta och i flera hänseenden olika 
bestämmelser än som för närvarande gälla. 

Andra förslag. 

Kommittén föreslår, att ifråga om fabrik, som anlagts för tillverkning av spritdrycker, 
vin eller öl, efter utgången av juni månad 1914 skall erfordras tillstånd av Kungl. 
Maj:t för påbörjande av tillverkning. 

Kommittén har slutligen föreslagit vissa ändringar i svagdricksförordningen, vilka äro 
betingade av den nya försäljningsförordningen. 

Reservationer. 
Åtskilliga reservationer äro bifogade kommitténs betänkande. 
Sålunda hava hrr I. Bratt och K. G. Karlsson reserverat sig mot viss del av försla

get om lokalt veto, vilket de anse böra anordnas som en instans över de kommunala 
myndigheterna. De yrka sålunda, att kommunal folkomröstning om förbud må kunna 
påkallas, först sedan kommunalstyrelsen tillstyrkt och Konungens befallningshavande 
villkorligt medgivit upplåtande av rättighet till detaljhandel med rusdrycker inom kom
munen; att förbudet skall gälla i fem år; och att det träder i kraft, när 8/s av de rös
tande uttalat sig därför. Samma mening beträffande folkomröstningens anordnande har 
hävdats av hr Oilas Ericsson, som dock, därest den sist företagna folkomröstningen 
lett till förbuds införande, ej påyrkat kvalificerad majoritet utan nöjt sig med enkel 
sådan. 

Vidare hava hrr Bratt och Karlsson reserverat sig mot bestämmelsen, att 1 liter 
spirituösa per vecka skall utgöra maximikvantiteten vid inköp från bolagen utan särskilt 
tillstånd. De vilja i stället sätta denna till 1-2 liter per kvartal. Samma kommitté
ledamöter hava liksom hr Thunberg ansett, att utskänkning av spritdrycker under 
sön- och helgdagar skall kunna börja redan kl. 3 e. m. i stället för kl. 7 e. m., som 
kommittén föreslagit. Hr Byström vill bibehålla stängningen under tid för aftonsångs-
gudstjänst. 

Emot den av kommittén föreslagna kontrollnämndens inrättande hava hrr / . Bratt, K. 
G. Karlsson och Jakob Petterason reserverat sig. Hrr Bratt och K. G. Karlsson hava 
även yrkat, att den nuvarande sammansättningen av systembolags styrelse och de nu
varande formerna för fattande av beslut om inrättande av detaljhandel med brännvin 
samt om systembolags erhållande av oktroj måtte bibehållas. 

Hrr O. Eklund och C. Ekman samt fröken E. Bathou reservera sig mot, att 
utskänkning av öl å inackorderingsställen skall få äga rum utan särskilt tillstånd. 

Hr Thunberg har avgivit ett längre särskilt yttrande i maltdrycksfrågan. 
Beträffande ersättningsfrågan hava hrr Bratt, Bernhard Eriksson och Karlsson 

hyst en mot komraittéraajoriteten avvikande mening. Under det att herr Bernhard 
Eriksson har ansett, att kommittén gått- för långt i tillmötesgående mot näringsidkare, 
som möjligen komma att lida avbräck på grund av den nya förordningens genomförande, 
har hr K. G. Karlsson tvärtom ansett, att man härvidlag bort gå längre i tillmötes-; 
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gående. Hr Bratt åter anser, att ersättning ej bör ifrågakomma, men ville till gen
gäld medgiva bryggare den rätt, som nu tillkommer dem att utan tillstånd av myndig
het försälja av sin tillverkning. Dock fordrar ban, att försäljningen skall ske under 
samma former som den, som utövas på grund av tillstånd. 

Emot den ekonomiska begränsningen av restauratörs ekonomiska fördel av utskänk-
ning reserverar sig hr K. G. Karlsson, under det att hr Bratt bestämt hävdar 
begränsningens nödvändighet, men anser den fulla avvecklingen outförbar. Hrr 
Karlsson och Thunberg reservera sig i fråga om förbudet att försälja rusdrycker 
inom eller omedelbart invid för allmänheten upplåten park samt beträffande förbud mot 
utskänkning i samband med vissa offentliga föreställningar. 

Hrr Thunberg och Pettersson anse, att maximigränsen för inköp av spritdrycker 
bör få kunna överskridas efter vederbörligt tillstånd icke allenast vid visst tillfälle utan 
även tillsvidare. 

Fröken Rathou yrkar dels att utskänkning av rusdrycker ej må ske till någon, som 
ej fyllt 21 år, och dels att kvinna, som ej anmält sig för inköp av rusdrycker, ej må 
användas som ombud för att å utminuteringsställe avhämta sådana. 

Förordningens ikraftträdande. 

Kommittén föreslår, att förordningen skall träda i kraft den 1 januari 1917, från vilken 
dag försäljning av rusdrycker blott må utövas av den, som därtill äger tillstånd. Kapit
let om kommunal folkomröstning skall dock tillämpas redan fr. o. m. år 1915. 

Den, som efter överlåtelse enligt 17 § 2 mom. i förordningen den 9 juni 1905 an
gående försäljning av brännvin idkar utminutering av rusdrycker, och den, som jäm
likt 13 § i förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning av vin och öl idkar 
utminutering av vin, som ej är förenad med handel med andra varor än spritdrycker, 
må, öm han före den 1 januari 1917 hos kontrollstyrelsen därom gör anmälan, under 
en tid av tre år efter sistnämnda dag utan särskilt tillstånd fortsätta försäljningen 
ifråga, dock blott i den ordning, som i 11 kapitlet föreskrives för partihandlare. Det 
åligger kontrollstyrelsen att på nu avsedd försäljningsidkares framställning meddela nö
diga föreskrifter för att underlätta försäljningen av det lager av ifrågavarande drycker, 
som han vid tiden för förordningens trädande i kraft innehar. 

Yrkesinspektionen i Sverige under år 1912. 
(Efter den av K. Socialstyrelsen utgivna publikationen »Yrkesinspektionens verksamhet år 1912>.) 

Registrerade arbetsställen. Antalet arbetsställen, vilka såsom underkastade 
yrkesinspektörernas tillsyn voro införda i dessas register, utgjorde under år 1912: 

utvisande en ökning under år 1912 av 372 arbetsställen. 
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Inspekterade arbetsställen. Under år 1912 hava inspekterats: 

Av ifrågavarande arbetsställen hava 581 med tillsammans 8 716 arbetare 
under år 1912 inspekterats för första gången. 

Anvisningar om skyddsåtgärder. Antalet skriftliga anvisningar rörande åt
gärder till skydd mot yrkesfara, som under år 1912 med anledning av ut
förda inspektioner tillställts vederbörande yrkesidkare, belöper sig till 8 317. 

Ångpannor. Genom ångpanneägares direkta försorg hava under året verk
ställts 2 898 besiktningar och provningar å ångpannor, därav. 974 femårs- och 
1924 övriga eller årsbesiktningar. Därjämte hava 3 361 ångpannor stått 
under kontroll av Mellersta och Norra Sveriges samt Södra Sveriges ång
panneföreningar. 

Vid granskning av uppgifterna i de till yrkesinspektionen insända proto
kollen över ovannämnda 2 898 besiktningar hava 288 givit anledning till an
märkningar rörande ifrågavarande ångpannors beskaffenhet, armatur, tryck 
eller skötsel. 

Kokare. Genom ägarnas direkta försorg hava under år 1912 inom Härnö
sands och Malmö distrikt inalles 28 kokare underkastats besiktning och prov
ning. 

Hissar. Under år 1912 hava inom Stockholms distrikt besiktigats 112 his
sar, därav 106 inom Stockholms stad, samt inom Malmö distrikt 316. 

Fosfornekros. Under år 1912 har ej någon anmälan ingått om fosfornekros 
bland arbetarna inom fosfortändsticksindustrien. 

Olycksfall. Av olycksfall, som under år 1912 timat vid de till yrkesinspek
tionens verksamhetsområde hörande industriella anläggningar och om vilkas 
orsaker och följder inspektörerna erhållit kännedom, hava inträffat: 
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Minderåriga. Antalet sådana arbetsställen, som avses i minderårighetslagen 
och vid vilka, enligt vad som kommit till yrkesinspektörernas kännedom, 
minderåriga arbetare haft anställning under år 1912, uppgick till 3 514. Från 
3 399 av dessa arbetsställen har föreskriven registerbok inkommit. 

Av uppgifterna i de inkomna registerböckerna framgår, att sammanlagda 
antalet minderåriga arbetare, som under år 1912 längre eller kortare tid 
sysselsatts vid omförmälda arbetsställen, utgjort 58 991, varav 41 448 manliga 
och 17 543 kvinnliga. 

Av vissa skäl kan ej av registerböckerna inhämtas det största antalet 
minderåriga arbetare, som vid någon viss tid av året samtidigt sysselsatts 
vid hithörande arbetsställen. Vid årets slut uppgick antalet av kvarstående 
minderåriga till 35 856. Vid denna tidpunkt äro emellertid de i säsongarbete 
sysselsatta minderåriga i allmänhet avförda ur registerböckerna. 

Under år 1912 hava 37 323 minderåriga arbetare undergått föreskriven 
läkarbesiktning. I likhet med vad som varit förhållandet föregående år synas 
en del minderåriga icke hava blivit föremål för läkarundersökning. 

Av de besiktigade minderåriga hava 75 av besiktningsläkare meddelats 
förbud att vidare deltaga i arbete och 684 blivit förflyttade till lämpligare 
arbete. 

För förseelser mot minderårighetslagen hava under år 1912 i 94 fall yrkes-
idkare anmälts till åtal. 

Anmälan till Kungl. Maj:ts befallningshavande. För att fä skyddsåtgärder 
genomförda har under år 1912 yrkesinspektör gjort anmälan hos Konungens 
befallningshavande i 100 fall. Av dessa anmälningar hava 2 gjorts av yrkes
inspektören i Stockholms distrikt, 95 av yrkesinspektören i Göteborgs di
strikt och 3 av yrkesinspektören i Malmö distrikt. I 97 fall gällde anmäl
ningarna missförhållanden beträffande ångpannor, deras besiktning och ar
matur. 

Yrkeshemlighet. Med hänsyn till yrkeshemlighet har i 4 fall viss del av 
fabrik undantagits från inspektion, och förekommo 2 av dessa fall i Örebro 
distrikt, de andra 2 i Göteborgs distrikt. 
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Yrkesinspektionens Srrlga verksamhet. Under år 1912 hava yrkesinspektö-
rerna under tiden från och med den 16 januari till och med den 3 februari 
varit kallade till gemensamma överläggningar inför föredraganden i kom
merskollegium av ärenden rörande fabriker och hantverk för yttrande över 
kommerskollegiikommitténs och departementalkommitterades förslag rörande 
yrkesinspektionens chefsmyndighet samt inför socialstyrelsen den 28 och 29 
december för att taga del av ansökningshandlingarna och avgiva förord be
träffande sökandena till 18 av socialstyrelsen ledigförklarade underinspektörs
befattningar. Därjämte hava yrkesinspektörerna i Göteborgs och Malmö di
strikt, Forsberg och Kempe, sammanträtt den 2—5 juli och därvid utarbetat 
dels ett nytt förslag till yrkesinspektionens cirkulär angående säkerhetsåt
gärder mot olycksfall vid mekaniska transmissioner och dels ett förslag till 
grunder för upprättande av cirkulär angående säkerhetsåtgärder mot olycks
fall vid motorer och arbetsmaskiner. 

Arbetsförhållandena inom den tyska tändsticks-
industrlen. 

I en av Walther Ztirn verkställd, nyligen utkommen undersökning angående 
den tyska tändsticksindustrien lämnas redogörelse för denna industris histo
riska utveckling och nuvarande ståndpunkt såväl i tekniskt avseende som 
med hänsyn till produktion och avsättning samt arbetsförhållanden. Ar
betet utgör ett första omfattande försök att framställa den tyska tändsticks
industrien i dess helhet samt under särskilt framhävande av dess national
ekonomiska och sociala betydelse. För de resultat, som i sistnämnda hän
seende vinnas av undersökningen, lämnas i det följande en sammanfattning. 
Därvid bör bemärkas, att enär tillräckligt källmaterial rörande arbetarförhål
landena icke tidigare förelegat, arbetet i denna del väsentligen måst stödja 
sig på av författaren gjorda iakttagelser och utredningar. 

Hela antalet i den tyska tändsticksindustrien sysselsatta arbetare var år 1912 
3 935 personer. Vid tiden för 1907 års yrkesräkning uppgick motsvarande 
antal till ej mindre än 5 694 personer. Minskningen i antal sammanhänger 
med införandet av tändsticksskatten, vilken förorsakade avskedandet av en 
hel del arbetare. 

Vid förstnämnda tidpunkt utgjorde de manliga arbetarna 44 8 V och de kvinn
liga 55-2 %. Den senare jämförelsevis höga procentsiffran förklaras därav, 
att med den nutida fullkomnade tekniken en kvalificerad, dyr arbetare är 
oräntabel. Då de särskilda arbetena äro alltigenom av mekanisk art, så blir 
arbetarens uppgift nästan uteslutande att övervaka maskinernas gång, att 
anbringa det material, som är under bearbetning, å maskinerna och att, i 
färdigt tillstånd, åter taga det därifrån. Nu är detta material till det mesta 
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föga voluminöst och har obetydlig vikt, varför kvinnorna äro bättre lämpade 
för arbetet inom tändsticksindustrien an männen. De senare användas för 
sådana arbeten, där deras större muskelstyrka eller särskilda kvalifikationer 
för arbetet spela någon roll. 

Antalet minderåriga arbetare är inom ifrågavarande industri jämförelsevis 
stort, vilket erhåller sin förklaring av vad ovan blivit sagt angående ar
betets beskaffenhet. Vid yrkesräkningen 1907 uppgick antalet arbetare under 
16 år till 12-6 /. av hela antalet. 

Någon lärlingstid existerar icke inom tändsticksindustrien. Varje nyin-
trädande arbetare måste genomgå en 14 dagars provtjänstgöring, under 
vilken han betalas med ackordlön. Befinnes därvid hans arbete tillfreds
ställande, erhåller han anställning mot vanlig lön. 

Frågan i vilket förhållande antalet gifta arbetare står till antalet ogifta 
har, vad beträffar de manliga arbetarna, gjorts till föremål för en särskild 
utredning, som gav till resultat, att av 283 tillfrågade manliga arbetare 
191 eller 67 4 'A voro gifta. Antalet gifta kvinnliga arbetare beräknades för 
år 1907 till 833 eller 27-3 % av samtliga arbeterskor och 14'6 % av hela antalet 
arbetare. Att så jämförelsevis många gifta kvinnor sysselsättas beror därpå, 
att deras män, som för det mesta likaledes hava sitt arbete inom tändsticks
industrien, icke förtjäna nog för att kunna försörja sin oftast barnrika familj. 

Inom förevarande industri finnes på en del håll en gammal fast arbetar
stam, på andra — de flesta — göra sig starka fluktuationer i detta avseende 
gallan.de. I de stora städerna, där mångfaldiga arbetstillfällen stå öppna 
för alla kategorier av arbetare, växlar arbetarstammen oftare än i de små 
avlägsna orter, där tändsticksindustrien än i dag delvis är en hemindustri 
och där yrket går i arv från föräldrar till barn. Men på det hela taget är 
den tid förbi, då tändsticksarbetarens yrke ärvdes inom en familj från genera
tion till generation. Också här förmärkas verkningarna av stordriften. Vid 
en undersökning visade det sig sålunda, att frågan, huruvida de tillsporda 
arbetarnas föräldrar voro sysselsatta inom tändsticksindustrien, i 126 fall be
svarades med ja och i 274 med nej. 

Vad beträffar arbetarnas ålder, är bland männen åldersklassen 41—50 år 
talrikast företrädd, bland kvinnorna åter åldersklassen 21—30. Detta kommer 
sig därav, att de förra användas i synnerhet för tyngre, mera kvalificerat 
arbete, vilket kräver en mognare ålder, medan de senare hava ett ganska 
lätt arbete, som de kunna utföra redan vid unga år. 

Arbetsvillkoren regleras genom arbetsordningar, som innehålla bestämmelser 
angående arbetstid, raster, avlöning o. d. samt vari inskärpes nödvändigheten 
av att iakttaga snygghet och försiktighet i arbetet. 

Arbetstidens längd inom tändsticksindustrien har år 1909 gjorts till före
mål för en undersökning, omfattande 261 arbetare. Därav framgick, att sam
manlagt 176 personer, eller 67-4 % hade en arbetstid av 91/»—10 timmar per 
dag. För 87-s % av de kvinnliga arbetare, som berördes av undersökningen, 
och för 28-8 f. ibland männen uppgick den dagliga arbetstiden till lOVs 
—12 timmar. 

http://gallan.de
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I fråga om arbetstiden för de inom de preussiska tändsticksfabrikerna 
sysselsatta arbeterskorna över 16 år föreligger en sammanställning i yrkes
inspektionens berättelser. Uppgifterna hänföra sig till den 1 oktober 1902 
och omfatta 1 493 vid sammanlagt 35 företag sysselsatta kvinnliga arbetare. 

Av dessa hade 8 2 % en arbetstid av högst 9 timmar, 33-8 % 9—10 timmar 
och 58-0 % 10—11 timmar. 

Av samma arbetare hade 738 en middagsrast på l—lVs timme samt 174 
en på ll/a—2 timmar. 

De löner, som betalas inom tändsticksindustrien, äro ytterst låga, vilket 
sammanhänger därmed, att iföljd av den fulländade maskintekniken den kva
lificerade dyra arbetskraften göres mera överflödig. 

Enligt en av fabriksarbetarförbundet verkställd undersökning utgjorde 
genomsnittslönen år 1909 17-89 Mark för en manlig och 9-93 Mark för en kvinn
lig arbetare i veckan. Till jämförelse må nämnas att, vad beträffar några 
andra yrkesgrenar inom den kemisk-tekniska industrien, motsvarande löne
belopp voro för olje- och fettfabriker resp. 24-64 och 12-22 Mark, för krut- och 
sprängämnesfabriker resp. 21-54 och 10-63 Mark samt för tvålfabriker resp. 
21-n och 10-9 8 Mark. 

En senare företagen undersökning visar, att lönerna inom tändsticks
industrien ytterligare sjunkit efter införandet av tändsticksskatten, och ut
göra de sålunda numera 2-6 7 Mark per dag eller 15-84 Mark per vecka för 
manliga arbetare samt resp. 1-4 9 och 8-6 9 Mark för de kvinnliga. 

Vad beträffar avlöningsformen är ackordlönen den vanligast förekommande. 
Av de 477 arbetare, som nyssnämnda undersökning omfattade, hade 253 
ackordlön och 224 tidlön. Av de manliga arbetarna voro 92 satta på ackord, 
medan 160 arbetade på tid, för de kvinnliga voro motsvarande siffror resp. 
161 och 64. 

Utbetalning av avlöningen sker i slutet av varje vecka. 
Det är naturligt, att de dåliga lönerna sätta sin prägel på arbetarnas 

levnadsförhållanden överhuvud. »Människorna göra intryck av att hava 
förlorat tron på en bättre framtid och bära sitt öde med den största tänk
bara resignation», heter det i ett utlåtande. 

Vad först beträffar de ogifta yngre arbetarna, äro de relativt bäst situ
erade. Det övervägande antalet bor hemma hos sina föräldrar eller hos 
släktingar, mera sällan ha de kost och logis hos främmande personer, liksom 
ock antalet av dem, som äro inneboende utan att vara inackorderade, är jäm
förelsevis ringa. Vad de ogifta arbetarna betala för sin inackordering är 
högst olika, beroende på skiljaktigheter först och främst med hänsyn till 
levnadskostnaderna å olika orter, men vidare också med hänsyn till den 
familjs ekonomiska l&ge, hos vilken arbetaren är boende. Barn, som bo hos 
sina föräldrar, betala till dem ofta hela sin lön, men ofta även blott en 
del därav för sitt uppehälle. Slutligen komma också den inackorderades 
,egna ekonomiska förhållanden i betraktande, så att exempelvis unga arbetare 
betala mindre än fullvuxna. 
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Uppgifter angående vad som betalas i inackordering föreligga för 66 man
liga och 81 kvinnliga arbetare. De förra, som i genomsnitt förtjäna 54-a o Mark 
i månaden, hade en inackoxderingsavgift a 33-D 7 Mark, de sistnämnda, med en 
månadsavlöning av 37-88 Mark, betalade för kost och logis 23-4S Mark. För båda 
kategorierna uppgick således ifrågavarande utgift till nära 8/3 av inkomsterna. 
För de manliga arbetarna återstodo, enligt vad ovan anförts, i genomsnitt 
20-83 Mark och för de kvinnliga 14-43 Mark att disponera för kläder och nöjen. 

Vad speciellt de ogifta arbetarnas bostadsförhållanden beträffar, är det 
tydligt, att de, med den ringa ersättning, som sammanlagt utgår för kost 
och logis, icke kunna vara särskilt goda. I flertalet fall måste, arbetarna 
dela sovrum med andra personer. I detta hänseende föreligga uppgifter för 
127 lägenheter, innehållande 385 rum. Dessa utgjorde sovplats för 610 per
soner, av vilka sålunda 1-6 kom på varje rum. Därvid är emellertid att 
märka, att i ovannämnda 385 rum ingå kök och andra för sovplatser ej av 
sedda rum, varför anförda medeltalssiffra måste fördubblas eller tredubblas, 
för att man skall få en bild av det faktiska tillståndet. 

I fråga om de gifta tändsticksarbetarnas bostadsförhållanden framgå av 
en beräkning följande genomsnittstal: antalet rum per lägenhet utgjorde 2-59, 
hyrespriset uppgick per månad till 9-03 Mark, på varje lägenhet kommo 4-29 
personer och på varje rum 1'6 6. Motsvarande siffror voro för gifta arbeter-
skor 2-57, 8-87, 3-90 och 1-52. 

Arbetarna inom den kemiska industrien och därmed också tändsticksindu-
strien äro sammanslutna i Tysklands fabriksarbetarförbund, tillhörande de 
fria fackföreningarna. Förbundet bildades år 1890 genom sammansvetsning 
av olika lokala organisationer och har sedan den tiden uppvisat en stark ök
ning i medlemsantalet. År 1890 utgjorde detta 3 000, år 1895 6 737, år 1900 
31 906, år 1905 75 870 och år 1910 167 097. I sist anförda tal ingick kemiska 
industrien med c:a 50 000 medlemmar, varav emellertid endast ett fåtal voro 
tändsticksarbetare. Utav sammanlagt 480 sådana arbetare, som vid därom 
verkställd utredning tillfrågades, om de voro organiserade eller ej, besvarade 
284 frågan jakande, därav 167 män och 117 kvinnor, medan 98 manliga och 
lika många kvinnliga arbetare uppgåvo, att de ej tillhörde någon organisa
tion. Orsaken till tändsticksarbetarnas ringa deltagande i organisations
strävandena ligger däri, att de befinna sig på en låg nivå och till följd där
av ej kunnat hålla jämna steg med den moderna arbetarrörelsen. Av stor 
betydelse härvidlag är också, att kvinnor och minderåriga i stor utsträckning 
sysselsättas inom tändsticksindustrien, ty just de högre stående, kvalificerade 
manliga arbetarna bilda, såsom exemplet från andra industrier visar, den 
bästa stommen för en stark utbyggnad av organisationen. 

De medlemsavgifter, som erläggas till fabriksarbetarförbundet, hava med 
tiden blivit allt större. Från att i början hava utgjort 25 Pf. i månaden, 
hava de numera stigit till 45 Pf. i veckan för manliga och 25 för kvinnliga 
medlemmar. Dessa avgifter motsvara i genomsnitt 2-84 '& av de förras samt 
2-9i /, av de senares veckoavlöning. En följd av de relativt höga bidragen 
är, att intresset för organisationen slappas. 
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För de ekonomiska uppoffringar, som medlemmarna måste vidkännas, åt
njuta de en hel del förmåner, i det att förbundet utbetalar till dem understöd 
icke blott vid konflikter utan även vid arbetslöshet och-oförmåga till arbete, 
vid flyttning och vid dödsfall. Vidare insamlar förbundet statistiska upp
gifter rörande medlemmarna, ombesörjer arbetsförmedling, arbetar för ernående 
av möjligast gynnsamma löne- och arbetsvillkor, lämnar rättshjälp vid tvister 
om löne- och arbetsförhållanden liksom ock rörande sjuk-, olycksfalls- och 
invaliditetsförsäkring. Slutligen erhålla medlemmarna gratis förbundsorganet 
»Proletären». 

Särskilt genom det år 1904 införda understöd, utgående vid arbetslöshet 
och sjukdom, hava förbundets uppgifter vidgats. År 1910 utbetalades för 
ifrågavarande ändamål 1 081 68fi Mark. 

Genom forsforförbudet år 1903 är en av de svåraste yrkessjukdomarna, 
fosfornekrosen, bragt ur världen. Därmed äro emellertid icke alla, utan endast 
de största farorna, som hotade tänsticksarbetaren i hans yrke, försvunna. 

Det är särskilt tre slags yrkesrisker, som arbetarna inom ifrågavarande indu
stri äro utsatta för. Svårast äro explosions-, antändnings- och förbränningsfaror
na vid hantering av tändmassan, varigenom ofta förorsakas brännskador å an
sikte och händer. Själva tändmassan kan visserligen icke fatta eld, då den 
förarbetas i vått tillstånd, men delar därav, som vid ett icke alldeles för
siktigt handskande med massan kunna fastna vid kläderna och torka, an
tändas lätt. Vidare komma i betraktande hudsjukdomar, särskilt utslag, 
bland de vid paraffinbadet sysselsatta arbetarna. Icke direkt farligt, men 
mycket upprivande och enerverande är inläggarnas arbete. Inläggningsma
skinerna åstadkomma nämligen mycket starkt buller, och arbetet är särdeles 
ansträngande, i synnerhet som arbetarna måste intaga en framåtlutande 
ställning framför maskinerna. 

Karakteristiskt för den tyska tändsticksindustrien är, att den står i lag
stiftningens tecken och att dess utveckling går hän mot koncentration. Från 
en ringa början har den på kort tid nått ett uppsving som ingen annan in
dustri. Men det hastiga uppsvinget drabbades snart av bakslag. Redan 
ifrån 1870-talet förmärkes ett stillestånd, och slutligen har industrien blivit 
försatt i fullständigt nödläge. Detta förklaras delvis av de svåra konkurrens-
förhållandena, i synnerhet på världsmarknaden. Det hårdaste slaget drabbade 
dock den tyska tändsticksindustrien genom införandet av tändsticksskatten 
år 1909, varifrån den kunde hämta sig endast genom regeringens ingripande. 

Den har nu övervunnit krisen och synes gå ljusare tider till mötes. Vid 
de olika kraftprov, som tändsticksindustrien haft att utstå, hava framför allt 
de mindre, föga motståndskraftiga fabrikerna dukat under, medan de stora 
företagen ökat sin produktionsförmåga och därför hava framtiden för sig. 
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Arbetslöshetsförsäkringen i Danmark.1 

Enligt arbetslöshetsinspektörens årsberättelse för räkenskapsåret 1912— 
1913, som nyligen utkommit, uppgick antalet erkända arbetslöshetskassor 
den 31 mars 1913 till 55, av vilka 2 tillkommit under året. Av dessa 55 
kassor voro 51 fackligt begränsade arbetslöshetskassor, som omfattade hela 
landet, 3 fackligt begränsade kassor, omfattande endast en landsdel (Själland), 
och 1 lokalt begränsad arbetslöshetskassa (omfattande (xentofte, Lyngby och 
Gladsax socknar). 

Dessa 55 erkända arbetslöshetskassor hade den 31 mars 1913 sammanlagt 
120 289 medlemmar, varav 107 437 män och 12 852 kvinnor. Sedan arbets
löshetsförsäkringslagens ikraftträdande har antalet kassor och försäkrade 
ökats på följande sätt: 

Av hela medlemsantalet den 31 mars 1913 kom på Köpenhamn med Fred
riksberg 55 078 (45-8 %), på provinsstäderna 45 538 (37 8 %) och på landsorten 
18 529 (15-4 %); för 1144 medlemmar saknas uppgifter angående uppehålls
orten. 

Under räkenskapsåret 1912—13 hade arbetslöshetskassorna följande in
komster och utgifter: 

1 Jfr »Meddelanden > 1911, »id. 790 ff; 1912, »id. 332 ff; 1913, sid. 251 ff. 
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Av tablån framgår, att i ordinarie och extra bidrag från aktiva medlem
mar under aret erlagts ett belopp av 1408153-72 kr. eller i genomsnitt 
12-i7 kr. per medlem. Motsvarande siffra för räkenskapsåret 1910—1911 var 
12-27 kr. per medlem och 1911—1912 12-o6 kr. 51 stads- och 84 landskommuner 
hava under räkenskapsåret lämnat bidrag till arbetslöshetskassorna med 
resp. 349 619-30 och 24 494-55 kr. 

För att utröna, i vilken omfattning kostnaderna för försäkringen täckas av 
medlemmarnas egna bidrag och av det allmänna, har verkställts följande be
räkning, vari ingå statens och kommunernas bidrag för räkenskapsåret 1911 
—1912 och medlemmarnas bidrag samma år (således året närmast före det 
årsredogörelsen omfattar): 

Av totala utgiftsbeloppet, som uppgick till 1888 785-8 5 kr., belöpte sig 
förvaltningskostnaderna till 240 409-84 eller 9 % och i genomsnitt 2-08 kr. 
per medlem. 

Kassornas tillgångar utgjorde vid räkenskapsårets slut 2 382 410'60 kr. mot 
1 50li 51)1-4 6 kr. närmast föregående år. 

Efterföljande tablå utvisar dels antalet understödsdagar, dels antalet arbets
löshetsdagar per medlem under de tre senaste räkenskapsåren. 

Antalet uuderstödsdagar uppgick under räkenskapsåret 1912—13 till 
1 173 957 mot 1 257 866 och 1 319 434 under resp. 1911—12 och 1910—11. 
samtliga kassor hade under året 2 304 276 arbetslöshetsdagar och för 1 173 577 
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dagar utbetalades ss. nämnt understöd. I 13 kassor med 11 T>99 medlemmar 
utbetalades understöd för mindre än 40 % av hela antalet arbetslöshetsdagar, 
i 15 kassor med 40 818 medlemmar för 40—50 % och i 22 kassor med (!2 250 
medlemmar för mer än 50 %. 

Riksförsäkringsanstaltens verksamhet under år 1912. 

I. Den industriella olycksfallsförsäkringen. 

I Riksförsäkringsanstaltens berättelse av den 30 september 1913, avseende 
1912 års verksamhet, meddelas dels uppgifter rörande den försäkringsverk
samhet anstalten under året utövat, dels definitiva uppgifter om 1910 års 
försäkringar samt om de under försäkringstiden inträffade olycksfall, som 
berättigat till ersättning. Börande 1910 års försäkringar hänvisas till de 
tabeller, som åtfölja anstaltens berättelse. 

Under år 1912 har Riksförsäkringsanstalten avslutat eller förnyat kollektiva 
försäkringar till ett antal av 5 963 med ett sammanlagt provisionelit beräk
nat antal årsarbetare av 108 347. Dessutom hava 283 arbetare begagnat sig 
av den enskild arbetare medgivna rätten att erhålla försäkring i Riksförsäk
ringsanstalten. Härtill komma de, vilka försäkrat sig med rätt till endast 
sju k hjälp. 

Vid 1912 års utgång utgjorde antalet gällande kollektiva försäkringar 4 945 
med ett antal årsarbetare av 98 984, provisionellt beräknat. Antalet enskilt 
försäkrade arbetare uppgick vid årets slut till 263. För genom olycksfall i 
arbete skadade arbetare, vilka icke varit i Riksförsäkringsanstalten försäk
rade, hava livräntor inköpts i 82 fall. Beträffande skadans beskaffenhet jämte 
invaliditetsgraden hänvisas till den berättelsen åtföljande tabellen. 

Sammanlagda antalet av i Riksförsäkringsanstalten för skadade arbetare 
inköpta livräntor, som fortfarande gällde vid 1912 års slut, uppgick till 
1493. 

För änkor och barn efter genom olyckshändelse avlidna arbetare, som icke 
varit försäkrade i Riksförsäkringsanstalten, hava i 15 fall inköpts livräntor, 
omfattande 14 änkor och 31 barn. "Vid årets slut utgingo dylika livräntor 
till 231 änkor och 335 barn. 

Sammanlagda antalet av invalider och efterlevande, som på grund av liv
ränteinköp voro berättigade att uppbära livränta från Riksförsäkringsanstal
ten, uppgick vid 1912 års slut till 2 059. 

Under år 1912 anmäldes hos Riksförsäkringsanstalten 7 721 olycksfall, som 
drabbat i anstalten försäkrade arbetare. 

Av de anmälda olycksfallen hava 236 inträffat under år 1911 och 7 485 un
der år 1912. Beträffande 10 av olycksfallen från år 1911 och 117 från år 
1912 blevo ersättningsanspråken avslagna. Dessutom hava i 9 fall från 
1911 och i 436 fall från 1912 ersättningsanspråken återkallats eller ej full-
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följts. Av de av anstalten under året ersatta olycksfallen härröra 213 fall 
från år 1911 och 6 139 fall från år 1912. Vid årets slut kvarstodo såsom 
oavgjorda 4 ersättningsanspråk med anledning av olycksfall under år 1911 
och 793 under år 1912. 

Av de före utgången av år 1911 anmälda olycksfall, vilka med hänsyn 
till ersättningsfrågan ännu vid nämnda års slut voro oavgjorda, hava 431 
under år 1912 föranlett beslut om ersättning. Riksförsäkringsanstalten har 
således under år 1912 i 6 783 fall bevilja-t ersättning för skada till följd av 
olycksfall, som träffat i anstalten försäkrade arbetare. Härvid har i 83 
fall ersättning utgått till följd av skada genom olycksfall utom arbetet. 

Beträffande ovannämnda 6 783 fall har ersättning (sjukhjälp) i 6 465 fall 
(95-2 s °») lämnats för övergående skada, i 258 fall (3 8o %) i anledning av 
invaliditet samt i 60 fall (O-gs 'i) på grund av dödsfall. 

1 6 438 av de 6 465 fall, då sjukhjälpsersättning beviljades under redo
görelseåret, hade ersättningen upphört vid årets slut, men i 27 fall utgick 
den fortfarande. Av de 258 olycksfall, som medfört invaliditet, hava 227 
jämväl under året föranlett sjukhjälp, vilket även varit fallet vid 9 av de 
ovan uppgivna 60 fall, som medfört döden. 

Sammanlagda antalet fall, i vilka Riksförsäkringsanstalten under år 1912 
tillerkänt skadade sjukhjälp för olycksfall, som före årets ingång icke för
anlett ersättning, uppgick således till 6 701. Därvid har i 89 fall ersättning 
utgåt t först fr. o. m. sextioförsta dagen efter olycksfallet, men i de övriga 
6 612 fallen jämväl under karenstiden. 

Såsom av Riksförsäkringsanstaltens berättelse för år 1911 framgår, utgick 
vid detta års slut fortfarande sjukhjälp i 14 fall. Av dessa utgick i 2 fall 
sjukhjälp ännu vid 1912 års utgång. 

Under år 1912 har i 303 fall invalidlivränta tillerkänts skadade arbetare 
på grund av olycksfall, som medfört för framtiden bestående men och som 
före årets ingång icke föranlett invaliditetsersättning. Av dessa har i 190 
fall invalidlivräntan kunnat fastställas definitivt, men i 113 fall endast på 
viss tid. Dessa livräntor härröra från olycksfall, av vilka 1 inträffat under 
år 1908, 3 under ar 1909, 4 under år 1910, 102 under år 1911 samt 193 
under år 1912. 

Riksförsäkringsanstalten har med stöd av bestämmelserna i 21 § av lagen 
den 5 juli 1901 till livräntetagaren i 8 fall en gång för alla utbetalat ett 
belopp, motsvarande livräntans kapitalvärde. 

Sammanlagda antalet av de vid 1912 års slut gällande invalidlivräntor, 
som av Riksförsäkringsanstalten tillerkänts hos densamma försäkrade arbe
tare, uppgick till 1 454. 

Under år 1912 har Riksförsäkringsanstalten beviljat ersättning för (53 döds
fall, vilka i 31 fall endast föranlett begravningshjälp, men i 32 fall därjämte 
livränta. Dessa livräntor omfattade 93 personer, nämligen 29 änkor och 64 
barn. Antalet livräntetagare på grund av dödsfall genom olyckshändelse 
bland i Riksförsäkringsanstalten försäkrade arbetare uppgick vid 1912 års 
slut till 471. 
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Sammanlagda antalet av invalider och efterlevande, som på grund av för
säkringar i itiksförsäkringsanstalten voro till livräntor berättigade, uppgick 
vid 1912 års utgång till 1 925. 

Hela antalet livräntetagare på grund av såväl försäkringar som livränte
inköp var vid samma tidpunkt 3 984. 

Itiksförsäkringsanstalten har under år 1912 i sammanlagt 401 fall avgivit 
utlåtanden rörande skador, som drabbat i anstalten icke försäkrade arbetare. 
Därvid har i 382 fall utlåtande begärts på grund av överenskommelse mel
lan arbetsgivare (inkl. statsmyndighet) och arbetare samt i 19 fall av dom
stol. 

Dessutom har Riksförsäkringsanstalten i 9 fall avgivit utlåtande, huruvida 
det arbete, vari den skadade vid olycksfallet var stadd, varit sådant, som av
ses i lagen den 5 juli 1901. 

Det ekonomiska resultatet av Riksförsäkringsanstaltens verksamhet beträf
fande den industriella olycksfallsförsäkringen under år 1912 framgår av ne
danstående tablå. 

Härav framgår, att inkomsterna under året, frånsett förvaltningskost
naderna, överstigit utgifterna med 21626-42 kr., vilka tillförts säkerhets
fonden. 

Förvaltningskostnaderna hava uppgått till 149 73743 kr., varuti dock ingå 
anstaltens kostnader för såväl den industriella olycksfallsförsäkringen som för 
dess omhänderhavande av olycksfallsförsäkringen för fiskare. I detta belopp 
ingå kostnader för samtliga ortsombud med 37 719 77 kr. 

Postsparbankens kostnader för den industriella olycksfallsförsäkringen samt 
för dess befattning med fiskarförsäkringen hava uppgått till lf> 329 5 3 kr. 

Anstaltens tillgångar och skulder framgå av följande balansräkning för 
den 31 december 1912. 
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II. Försäkring för fiskare. 

Inom denna gren av Riksförsäkringsanstaltens verksamhet, vilken som be
kant tog sin början med 1909 års ingång, har under år 1912 meddelats 390 
nya försäkringar samt förnyats 97H äldre. Antalet gällande försäkringar 
vid årets slut utgjorde alltså 1 363. 

Av de under året avslutade fiskarförsäkringarna berättigade 61 till s. k. 
lagersättning med den utsträckning däruti,1 som särskilt tillkommer fiskare 
enligt Kungl, kungörelsen den 2 oktober 1908, 925 till ersättning därutöver 
fr. o. m. lJ:e dagen, 160 fr. o. m. 4:e dagen samt 217 fr. o. m. l:a dagen 
efter läkarbehandlingens början. Dessutom har försäkring i 573 fall med
delats för olycksfall utom arbetet eller för olycksfall inom annat arbete än 
fisket. 

Av under år 1912 anmälda 96 olycksfall hava 12 inträffat under år 1911, 
de övriga under år 1912. Härjämte har i 1 fall anspråk på ersättning fram
ställts på grund av uppgiven sjukdom: synnedsättning utan samband med 
olycksfall. Detta sjukdomsfall har följaktligen ej berättigat till ersättning. 

Av de 1912 anmälda 96 olycksfall har i 70 fall ersättning beviljats, var
emot anspråken i 9 fall avslagits. 1 återstående 17 fall var ersättnings
frågan vid årets slut ännu ej prövad. 

Av de It! under år 1909, 1910 och 1911 anmälda olycksfallen, beträffande 
vilka ersättningsfrågan vid 1911 års slut ännu ej prövats, hava 8 under år 
1912 föranlett beslut om ersättning, varjämte ersättningsanspråket i 1 fall 
avslagits. Dessutom hava 2 under år 1910 avgjorda fall ånyo upptagits till 
behandling, varvid ytterligare ersättning beviljats. 

På grund av de olycksfall, varför ovan redogjorts, har Riksförsäkrings-
anstalten beviljat i 72 fall endast sjnkhjälp, i 2 fall sjukhjälp och invalidi
tetsersättning samt i 6 fall dödsfallsersättning. 

1 Ersättning utgär vid dödsfall genom olyckshändelse i arbete, dä den avlidne icke efterlämnar 
änka eller barn, med visst belopp för en gång till efterlevande föräldrar och syskon, som varit 
av den avlidne ekonomiskt beroende. 
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De nyss nämnda 2 livräntorna hava beräknats efter en invaliditetsgrad 
av resp. 12 och 20 %. Antalet vid 1911 års slut utgående invalidlivräntor 
till fiskare utgjorde 11 och vid 1912 års slut 13. 

Såsom ersättning i anledning av dödsfall hava beviljats, förutom begrav
ningshjälp, livräntor till 4 änkor och 13 barn. Dessutom har i 1 fall ersätt
ning beviljats åt den omkomnes fader med 400 kronor för en gång samt i 1 
fall åt fader och minderårigt syskon med tillhopa 600 kr. för en gång. Vid 
1911 års slut utgingo 9 livräntor, beviljade i anledning av dödsfall, och vid 
1912 års slut 26. 

Fiskarförsäkringens räkenskaper omfatta dels försäkringen mot olycksfall 
under utövning av fiskeyrket enligt §§ 1—3 i Kungl, kungörelsen den 2 oktober 
1908, dels försäkring med rätt till ersättning under karenstiden samt vid 
olycksfall utom arbetet enligt §§ 4 och 5 i samma kungörelse. 

Samtliga medel till fondernas täckande förvaltas av Postsparbanken. 
Av räkenskaperna framgår, att försäkringsrörelsen enligt §§ 1—3 i nyss

nämnda kungörelse med där fastställd årspremie av 5-50 kr., krävt ett 
statsbidrag av 6 072-94 kr. Riksförsäkringsanstaltens och Postsparbankens 
förvaltningskostnader täckas även av statsmedel. 

Vad däremot beträffar karensförsäkring och försäkring mot olycksfall 
utom arbete, hava inkomsterna under året, frånsett förvaltningskostnaderna, 
överstigit utgifterna med 112-95 kr., vilka tillförts säkerhetsfonden. 

Fiskarförsäkringens samtliga tillgångar utgjorde vid 1912 års slut 31 490 04 
kr., huvudsakligen placerade i räntebärande obligationer. 

Antalet ombud, fördelade å samtliga län, utgjorde 169. 

III. Ersättning vid kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring. 

Med åberopande av Kungl, förordningarna den 18 juni 1909 om ersättning 
i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, samt angående 
tillämpning av denna förordning hava under år 1912 ersättningsanspråk fram
ställts i 212 fall. Vid 1911 års slut voro 20 ärenden av ifrågavarande art 
under utredning. Alltså har anstalten haft till behandling 232 ärenden om 
ersättning i anledning av kroppsskada eller sjukdom, ådragen under militär
tjänstgöring. Av dessa hava 64 avslagits, varjämte 39 vid årets slut ännu 
voro under utredning. Återstående 129 hava föranlett beslut om ersättning. 

Av nämnda 129 ersättningar hava 29 utgått på grund av övergående ned
sättning i arbetsförmågan, vilken i 18 fall härrörde av olycksfall samt i 11 
fall av sjukdom; 82 ersättningar hava utgått på grund av invaliditet, vilken 
i 27 fall förorsakats av olycksfall och i 55 fall av sjukdom; 18 ersättningar 
hava utgått till följd av dödsfall, varav 3 förorsakats av olyckshändelse 
samt 15 av sjukdom. De lämnade invaliditetsersättningarna hava i 5 fall 
och de lämnade dödsfallsersättningarna i 3 fall även varit förbundna med 
sjukhjälpsersättning. Dessutom har Riksförsäkringsanstalten i 5 fall, i 
vilka invalidlivränta redan blivit tillerkänd, beslutat, att sjukhjälp skulle 
under viss tid utgå i stället för livränta. Alltså har sjukhjälp i anledning 
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av kroppsskada eller sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring, under året till
erkänts vederbörande i sammanlagt 42 fall, beträffande vilka i 38 fall sjukhjälpen 
vid årets slut upphört att utgå och i 4 fall vid nämnda tid fortfarande utgick. 

Invalidlivräntor hava under året beviljats i 85 fall, varav 17 äro defini
tiva och 68 s. k. tillfälliga. 

De sjukdomar, vilka föranlett beviljande av invalidlivräntor, hava varit i 
28 fall kronisk lungsjukdom, lungtuberkulos, i 9 fall hjärtfel såsom följd av 
reumatism, difteri m. m., i 7 fall barnförlamning, i 3 fall sinnessjukdom, i 
2 fall kronisk njursjukdom, i 2 fall öronsjukdom, i 2 fall ischias samt i 4 
fall andra sjukdomar. 

Vid 1911 års slut uppgick antalet utgående livräntor till 76. Under år 
1912 hava 3 livräntetagare avlidit, 1 så förbättrats, att livränta förklarats 
icke längre skola utgå, och i fråga om 1 livräntetagare hava i övrigt sådana 
omständigheter förekommit, att hans rätt till livränta kan antagas hava 
upphört. Sammanlagda antalet livräntetagare vid 1912 års utgång utgjorde 
alltså 156. 

Dödsfallsersättningarna hava i 3 fall föranletts av olycksfall och i 17 fall 
av sjukdom. Vad olycksfallen angår, har dödsorsaken varit i 1 fall drunk
ning, i 1 fall spark av en tjänstehäst och i 1 fall ett bajonettstygn. De 
sjukdomar, som medfört döden, hava varit i 6 fall lunginflammation eller 
annan akut lungsjukdom, i 5 fall lungtuberkulos, i 2 fall barnförlamning, i 
1 fall hjärnhinneinflammation, i 1 fall njurinflammation, i 1 fall difteri och 
i 1 fall akut hjärtåkomma. 

Ersättningen har i 18 fall endast bestått i begravningshjälp, men i 2 fall 
därjämte av livräntor till den avlidnes anhöriga. Beträffande sistnämnda 2 
fall hava livräntor medgivits i 1 fall åt föräldrar och i 1 fall åt ett efter
levande barn. Antalet livräntor, som under år 1912 beviljats, uppgick alltså 
till 2. Vid 1911 års slut utgingo 8 sådana livräntor. Under år 1912 har 
icke någon dödsfallslivränta upphört. Alltså utgjorde sammanlagda antalet 
dylika livräntor vid 1912 års slut 10. 

De under året utbetalade ersättningarna motsvara följande kostnad: 

Till bestridande av Biksförsäkringsanstaltens kostnader med anledning av 
dess befattning med ifrågavarande militärersättningsfrågor har Kungl. Maj:t 
anvisat 3300-00 kr. Förvaltningskostnaderna hava under året uppgått till 
3 302-48 kr. 
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Levnadskostnader och löner i England 1912. 
Genom Board of Trade har nyligen publicerats en undersökning rörande 

industriarbetares levnadskostnader och löner år 1912 i vissa engelska städer 
samt dessutom rörande prisnivåns förändringar sedan år 1905, då en liknande 
undersökning verkställdes. 

1912 års levnadskostnadsundersökning synes hava i huvudsak inriktats på 
att ur det begagnade primärmaterialet utvinna jämförelsetal dels mellan 
olika delar av landet under 1912, dels och framför allt beträffande det all
männa prisläget under åren 1912 och 1905. Vid undersökningen 1912 har 
därför primärmaterialet hämtats såvitt möjligt ur samma källor som 1905, 
och i fråga om jämförelsetalen har för båda undersökningarna samma refe
rensort och -tid lagts till grund. 

Undersökningen omfattar 88 stadssamhällen, varav 72 i England med Wales, 
10 i Skottland och 6 på Irland. Till jämförelseort för sådana indextal, som 
avse 1912 års förhållanden, valdes vissa stadsdelar i London, tillsammans 
benämnda »The Middle Zone» och omfattande ett bälte utanför »City» och dess 
närmaste omgivningar. »The Middle Zone» ansågs vara tillräckligt stor för 
att inom densamma skalle vara representerade de olika lokala förhållanden, 
som kunde komma att bliva föremål.för undersökning. Vidare intager detta 
område genom sitt läge en mellanställning mellan Londons inre del, som på 
grund av sin storstadskaraktär skiljer sig från de övriga i undersökningen 
medtagna städer, och förstäderna, som genom sin till hälften lantliga prägel 
i sin tur icke kunna anses representera ett stadssamhälle i vanlig mening. 
Härtill kommer, att samma referensort, som användes även vid 1905 års 
undersökning, i fråga om befolknings- och bostadsförhållanden endast obe
tydligt ändrats från 1905 till 1912 och därigenom kan tjäna som utgångs
punkt för ingående prisstatistiska jämförelser mellan dessa båda år. 

Vid primärmaterialets insamlande har använts enquétemetoden, varigenom 
antalet av uppgifterna kan göras stort och sålunda de ur primärmaterialet 
erhållna medeltalen bliva relativt tillförlitliga. Denna fördel måste emeller
tid köpas på bekostnad av andra, då enquétemetoden nödvändigt medför be
gränsning till kort tid och få statistiska objekt. För att så mycket som 
möjligt borteliminera inflytandet av tillfälliga, på årstiden beroende pris
växlingar vid jämförelser mellan de olika orterna år 1912 och mellan åren 
1912 och 1905 insamlades primärmaterialet på samma tidpunkter som sistnämnda 
år, nämligen sista veckan i oktober för livsmedlen och maj månad för hyres
priserna. Vid beräkningarna av medeltal ur det insamlade primärmaterialet 
medtogos endast sådana uppgifter, som avse vanligen förekommande och av 
industriarbetare betalade priser. Dessa genomsnittstal äro sålunda icke fullt 
identiska med de faktiska medelpriserna, ej heller med medeltalen mellan 
högsta och lägsta priser. 
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Vid alla jämförelser rörande prislägen beräknades 3 serier av indextal, 
nämligen 1 serie, vari icke togs hänsyn till olikhet i folkmängd i resp. 
städer, samt 2 serier av i avseende på folkmängden >vägda> indextal, den 
första omfattande samtliga städer, den senare alla utom London. Skillnaden 
mellan dessa 3 slag av indextal är dock i regeln obetydlig, varför i det föl
jande medtages endast den första av ovannämnda serier. 

I. Livsmedelspriser. 
Som redan nämnts, insamlades primärmaterialet till undersökningen av livsmedels

kostnaderna under sista veckan i oktober från sådana minuthandlare, vilkas kund
krets uteslutande eller till allra största delen utgjordes av industriarbetare, och om 
möjligt handlande vid samma gator som år 1005, åtminstone såvitt dessa fortfarande 
kunde anses typiska för en av arbetare bebodd stadsdel. Prismaterialet omfattade de 
vanligaste slagen av livsmedel i ett engelskt arbetarhushåll, nämligen bröd, vetemjöl, 
potatis, kött, fläsk, ägg, mjölk, smör, ost, to, socker samt kol. Utgifterna för nyss
nämnda slag av livsmedel beräknades upptaga c:a 75 % av samtliga utgifter för livsmedel 
inom det undersökta befolkningsskiktet. De å olika orter betalade priserna å varje 
särskilt varuslag äro naturligtvis på grund av metoden för insamlandet och genom att 
kvalitetsfrågor spela in i allmäuhet ej fullt jämförbara med varandra, men väl de för 
vissa grupper av födoämnen, resp. vissa landsdelar beräknade relativtalen. 

Vad beträffar de särskilda födoämnena, hava priserna å kött, särskilt oxkött, stora 
vftxlingar att uppvisa i olika landsdelar. Högst voro priserna i Skottland och lägst i 
Irland, som däremot i övrigt utmärkte sig för prisdyrhet. Även beträffande kolpriserna 
äro stora variationer för banden inom olika delar av landet icke så mycket beroende 
på avstånd och kommunikationer med produktionsorterna som på att olika kvaliteter 
användas inom hushållen. I t. ex. vissa gruvdistrikt i Södra Wales råda höga kol
priser trots produktionsortens närhet, emedan de därstädes brutna kolen äro mindre 
begärliga för hushållsbruk. Med bortseende från tillfälliga avvikelser stå på det hela 
taget kolpriserna högst i London och södra England, varemot de äro jämförelsevis låga 
i norra och mellersta England. 

Vid beräkning av indextal för utrönande av de olika orternas ordning i avseende på 
allmän prisdyrhet har tagits hänsyn till de olika livsmedlens betydelse i hushålls-
statistiskt avseende. De beräknade genomsnittspriserna å varje särskilt varuslag multi
plicerades nämligen med vissa kvantitetstal, uttryckande den mängd, varmed varuslagen 
kunna anses ingå i årsbudgeten för ett normalhushåll enligt en av Board of Trade 
utförd hudgetsundersökning år 1904. De på detta sätt erhållna talen, som kunna anses 
proportionella mot årsutgifterna för livsmedel å olika orter, bragtes sedan i relation 
till London (Middle Zone), för vilket årsbudgetssiffrau sattes = 100. 

De enligt ovanstående grunder beräknade indextalen variera mellan lägst 90 och 
högst 108. Av desamma framgår, att i avseende på utgifter för livsmedel London 
(Middle Zone) kommer först i I5:e rummet. På det hela taget voro livsmedlen dyrast 
i Skottlaud, varemot Irland kommer jämförelsevis lågt på indexskalan på grund av 
förut omnämnd prisbillighet i fråga om kött. Om London frånräknas, syntes pris-
förhållandena beträffande livsmedel vara ungefär desamma i små och i stora städer. 

Vid en jämförelse mellan livsmedelspriserna år 1905 och 1912 framträder en be
tydande och nästan alla varuslag omfattande prisstegring. Densamma uppgår i genom
snitt för samtliga städer och varuslag till mellan 13 och 14 ?»; endast i 6 stader håller 
sig prisstegringen under 10 mi. I London uppgår den till 12 » för själva stadsområdet 
och 10 , för förstäderna. Den relativa prisstegringen från 1905 till 1912 framträder 
naturligtvis i regeln starkast på orter där priserna år 1905 voro låga. Ett anmärk
ningsvärt undantag härifrån bilda dock städerna i Skottland, vilken landsdel år 1905 ut-
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märkte sig för höga livsmedelspriser, men varest dock den relativa prisstegringen — i 
medeltal 13 % — varit mer utpräglad an i övriga landsdelar. 

Beträffande prisstegringen å de olika födoämnen synes oxkött hava fördyrats i Skott
land och norra England, fårkött däremot i Wales. På Irland synes prisläget beträf
fande kött hava varit nästan oförändrat sedan 1906. Dessa anmärkningar gälla emel
lertid endast inhemskt kött, då det importerade, som i vissa trakter användes i 
större utsträckning än inhemskt, icke medtagits vid insamlandet av prismaterialet. Av 
övriga födoämnen har te blivit något billigare och sockret hållit sig i det närmaste 
oförändrat i pris. För födoämnen som t. ex. smör och skinka spela kvalitetsfrågor 
alltför mycket in för att man skulle kunna erhålla ett tillförlitligt kvantitativt mått på 
prisförändringen från 1905 till 1912. Vad potatis beträffar, måste man avstå från 
jämförelse mellan olika år på grund av de många till största delen oberäkneliga faktorer, 
som inverka på prisbildningen och till stor del härröra från lokala orsaker. Kolpriseroa 
hava varit utsatta för kraftiga och oregelbundna variationer under här betraktade tid
rymd. I medeltal för hela landet hava de gått upp med 22 5 % under det beträf
fande olika landsdelar stegringen varierar mellan 13 7 ;i i södra England och 27 7 % i 
östra och mellersta delarna. 

I nedanstående tabell hava sammanställts procenttalen för prisförändringarna från 
1905 till 1912 å de i ifrågavarande undersökning medtagna födoämnena. 

Till komplettering av undersökningen rörande prisnivåns förändringar uträknades 
några serier av indextal för livsmedelspriser även för längre tid tillbaka än 1905. 
Dessa serier omfatta minuthandelspriser i London samt grosshandelspriser för vissa varuslag. 

Den förra seriens tal äro baserade på prisuppgifter för 23 livsmedel under åren 
1892—1912. Vid indextalens beräkning har tagits hänsyn till de olika varuslagens 
betydelse i hushållsstatistiskt avseende på samma sätt och med användande av samma 
kvantitetstal som vid uträknandet av indextalen för år 1912. I nedanstående tabell 
äro de olika årens indextal uttryckta i procent av indextalet för år 1900. 
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Av dessa siffror framgår, att den genom livsmedelsundersökningarna av år 1905 
och 1912 konstaterade prisstegringen mellan dessa år utgör en fortsättning på en 
sedan 1896 pågående allmän prishöjning, som från 1896 till-1912 uppgår till icke 
mindre än 25 %. Särskilt påfallande är stegringen under 5-årsperioden 1896—1900 
och under åren 1906—1912, under det för de mellanliggande 5 åren prisrörelsen är 
nästan stationär. Det bör emellertid anmärkas, att år 1896 i sin tur utmärkte sig för 
exceptionellt lågt prisläge i fråga om livsmedel, vilket i någon mån belyses av nedan
stående indextabell, som grundar sig på prisuppgifter för 9 varuslag (smör, bröd, pota
tis, vetemjöl, oxkött, fårkött, fläsk, te och socker) i London under åren 1877—1896. 

Av de båda ovanstående serierna framgår, att priskurvan för födoämnen oavbrutet 
sjunkit från 1877 till mitten av 1890-talet och därefter så gott som kontinuerligt 
höjts, så att år 1912 synes ifråga om prisdyrhet kunna jämföras med mitten av 1880-
talet. 

Det till grund för indextalsserien för åren 1892 till 1912 liggande materialet var 
tillräckligt rikt och homogent för att tillåta beräkningar av indextal även för olika 
grupper av födoämnen. Beträffande de viktigaste av dessa grupper, omfattande kött, 
mejeri- och vegetabiliska lantbruksprodukter, har priskurvan ungefär samma förlopp 
som kurvan för alla födoämnen tillsammantagna. Minimum inträffade 1895 eller 1896. 
Stegringen från sistnämnda år till 1912 utgjorde i relativa tal 29 % för gruppen bröd, 
mjöl och potatis, för kött 28 % och för gruppen mjölk, smör, ägg och ost 10 %. 

En värdefull källa för kännedomen om prisrörelsen i England utgör ett fr. o. m. 
1871 förefintligt statistiskt material beträffande engrospriserna. Materialet omfattar 47 
olika slag av livsförnödenheter, för vilka prisuppgifter samlats i import- och export
statistiken. Beträffande några varuslag, t. ex. inhemskt kött samt vete, korn och havre 
föreligga dock torgpriser och för potatis de priser, som hållits av leverantörer till vissa 
lasarett. I nedanstående tabell återfinnas på grundval av nyssnämnda material beräk
nade indextal för 4 grupper av livsförnödenheter, varvid hänsyn tagits till de i varje 
grupp ingående varuslagens betydelse med avseende å konsumtionen inom landet. 

Beträffande index talen för samtliga i tabellen upptagna varuslag tillsammantagna, 
vilka tal torde lämna eu ganska tillförlitlig bild av det allmänna prislägets förändringar, 
märkes, att efter de första åren av 1870-talet priskurvan kontinuerligt sjunkit ända till 
1896. Det högsta indextalet, 152, under ifrågavarande tidrymd faller på 1873, under 
det motsvarande tal för 1896 var 88. Från 1896 vidtager liksom ifråga om pris-
kurvan för minutpriscrna en kraftig stegring, så att år 1912 indextalet uppgått till 
115, vilket är något högre än motsvarande tal för år 1884. Att stegringen dock icke 
varit jämnt fortskridande, framgår av indextalen för de första 5 åren av innevarande 
århundrade, vilka tal synas utvisa, att prisläget då var stationärt eller t. o. m. före
tedde någon nedgång. Indextalen för den i livsmedelsstatistiskt hänseende intressan
taste gruppen (omfattande födoämnen, dryckesvaror samt tobak) utvisa ungefär samma 
växlingar som indextalen för alla varuslag tillsammantagna samt, ifråga om prisrörelsen 
under 5-årsperioder efter 1895, nästan fullständig överensstämmelse med minutprisernas 
växlingar. 
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II. Hyrespriser. 
Hyrespriserna och Övriga uppgifter beträffande bostäder erhöllos från taxeringsmyndig

heter, husägare samt genom direkt förfrågan hos hyresgäster. Vid primärmaterialets 
insamlande eftersträvades beträffande källorna så fullständig likhet som möjligt med 1905 
års undersökning, varför i allmänhet samma stadsdelar och gator utvaldes för enquéte. 
Hyrespriser å enrumslägenheter insamlades icke, enär dylika i regeln icke bebos av industri
arbetare, vartill kommer, att de äro relativt sällsynta (i London uppgick deras antal 
år 1901 till endast 6—7 % av alla bostäder). Vid nträknandet av relativtal för de 
särskilda städerna jämfördes de olika bostadskategorierna med motsvarande i Londons 
Middle Zone. På grund av att bostäderna i Skottland i genomsnitt voro till utrymmet, 
särskilt beträffande golvyta, överlägsna dem i andra landsdelar, underkastades bostads-
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priserna för de skotska städerna en reduktion för att bli jämförbara med dem från 
övriga landsdelar. 

Som resultat av undersökningen framgår, att hyrespriserna i de olika städerna voro 
underkastade mycket stora växlingar samt att de i London voro avsevärt högre än 
annorstädes. För ungefär halva antalet undersökta städer voro hyrespriserna endast 
något mer än hälften av dem i London. I allmänhet voro hyrespriserna höga i norra 
och södra England, Wales och Skottland, men relativt låga i mellersta England och 
Irland. Vid gruppering av städerna efter folkmängd befinnas hyrespriserna, som var 
att vänta, vara lägst i de minsta städerna. De högsta hyrorna synas däremot vara 
förhärskando i, frånsett London, städer med mellan 100 000 och 250 000 invånare. 

Vid en jämförelse med 1905 visar det sig, att i de flesta städer hyrespriserna under 
mellantiden ganska avsevärt förändrats i ena eller andra riktningen. För landet i dess 
helhet synes dock prisläget beträffande hyror vara ungefär detsamma som år 1905 
(genomsnittlig höjning = 1"« %). Grupperas städerna i avseende på folkmängden, synes 
prishöjning hava drabbat huvudsakligen städer med mellan 100 000 och 250 000 in
vånare, för vilken grupp även befolkningens ökning från 1905 till 1912 varit störst. 
I de minsta och i flertalet större städer synas hyrespriserna hava varit underkastade 
endast smärre förändringar. Vad slutligen London beträffar, minskades hyrospriserna 
under här betraktade tidrymd med (J % för de närmast City belägna delarna, med 4 % 
för Middle Zone och med 2 % för förstäderna. 

III. Utgifter för beklädnad. 
Den väsentliga höjning av den allmänna prisnivån, som konstaterats genom den 

statistiska bearbetningen av uppgifter beträffande livsmedels- och hyrespriser, har Board 
of Trade sökt att i någon mån belysa även genom undersökning av utgifter för be
klädnad under åren 1905 och 1912. 

För att erhålla ett tillförlitligt kvantitativt mått på klädesprisernas förändringar be
gränsades undersökningen till att omfatta huvudsakligen sådana klädesartiklar, som i 
avseende pä kvaliteten kunde anses oföränderliga. Ehuru det insamlade materialet 
icke tillät så ingående bearbetning som skett beträffande livsmedels- och bostadspriser, 
kunde en med höjningen av livsmedelskostnaderna jämförlig prisstegring å kläder kon
stateras för åren 1905—1912. En indirekt kontroll av dess siffror vinnes genom 
undersökning av prisförändringarna rörande beklädnadsindustriens råmaterial, åt
minstone för såvitt det gäller att erhålla en allmän föreställning om prisnivåns för
ändringar. I nedanstående tabell äro sammanställda indextal för såväl råmaterial som 
färdiga varor för aron 1905—1912. 
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I förestående tabell framträder isynnerhet för klädespriserna en relativt jämn och 

kraftig stegring från 1905 till 1912, uppgående till ungefär 10 % och däröver. Det
samma befanns gälla även för skodon och motsvarande råmaterial. 

IV. Levnadskostnader. 
(Livsmedels- och hyretpriter kombinerade.) 

I syfte att erhålla jämförelsetal mellan de olika städerna i avseende på allmän pris-
dyrhet kombinerades för varje ort det beräknade indextalet för livsmedel med mot
svarande för hyrorna. För att i någon mån kunna taga hänsyn till den olika vikt 
och betydelse, som i budgetsstatistiskt avseende intages av dessa 2 huvudslag av ut
gifter, och för att åtminstone delvis bortelimincra inflytandet av på felkällor beroende 
växlingar i hyrespriserna tilldelades liksom vid 1905 års undersökning indextalet för 
livsmedel 4 gånger så stor vikt som det för hyrespriserna, varvid de så erhållna kom
binerade jämförelsetalen genom multiplikation med en för alla gemensam faktor ut
trycktes i procent av motsvarande tal för London (Middle Zone). 

De enligt ovanstående grunder beräknade indextalen för livsmedel och hyror till
sammantagna utvisa, att ifråga om allmän prisdyrbet London kommer högst på skalan, 
huvudsakligen på grund av de höga hyrespriserna. För övrigt synas levnadskost
naderna ställa sig något så när lika över hela landet. För icke mindre än 79 städer 
ligger indextalet mellan 85 och 95. Närmast London i fråga om levnadskostnader 
komma de skotska städerna, där, som förut nämnts, såväl livsmedels- som hyrespriser 
äro bland de högsta förekommande. Irland synes däremot intaga en mellanställning, 
beroende på att de höga livsmedelspriserna rootvägas av ovanligt låga hyrespriser. 

Vid gruppering efter folkmängd framträder beträffande levnadskostnader ingen nämn
värd skillnad mellan olika städer, om London uteslutes. 

Då sålunda i stort sett likartade förhållanden i fråga om levnadskostnader synas 
vara rådande inom olika delar av landet, men å andra sidan huvudstaden intager en 
särställning, är det av intresse att göra en jämförelse mellan levnadskostnaderna i 
London och de övriga städerna tillsammantagna. Om London som vanligt tilldelas 
indextalet 100, befinnes för övriga städer tillsammantagna indextalet vara 68u beträffande 
hyrespriserna, 97 för livsmedelspriserna ensamt samt 89'6 för hyres- och livsmedels
kostnader tillsammans. Såvitt man kan sluta av sistnämnda indextal, äro således de 
allmänna levnadskostnaderna mer än 10 % högre i London än i genomsnitt för övriga städer. 

Vid en jämförelse med livsmedels- och hyrespriserna 1905, kombinerade på samma 
sätt som de för 1912 gällande, befinnes den allmänna prisnivån hava under mellan
tiden höjts i samtliga städer. Prisstegringen växlar i relativa tal mellan 5 och 17 #. 
För icke mindre än 58 städer eller ungefär /» av hela antalet medtagna utgör den 
mellan 10 och 14 %. I de städer, där den minsta prisstegringen inträtt, faller den
samma i regeln på hyrespriserna. Den största höjningen synes hava ägt rum i vissa 
delar av mellersta England, den minsta i London och södra England eller i allmänhet 
där levnadskostnaderna redan år 1905 voro relativt höga. Om de största städerna 
(med mer än 250 000 invånare) undantagas, synes prishöjningen i ungefär lika hög 
grad drabbat medelstora som små städer. För samtliga städer utgjorde den U s %, 
vilken siffra endast obetydligt förändras, om London uteslutes eller om vid indextalens 
beräkning hänsyn tages till städernas olika folkmängd. 

V. Arbetslöner. 
För erhållande av tillförlitliga jämförelser beträffande arbetslöner i olika städer måste 

det lönestatistiska materialet inhämtas från sådana industrigrenar, som förekommo i så 
många städer som möjligt, som tillika omfattade en avsevärd del av industriarbetarna 
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i resp. städer och som slutligen kunde anses hava relativt stationära löneförhållanden. 
Dessa villkor fyllas av byggnads-, tryckeri- och mekaniska industrierna, till vilka un
dersökningen begränsades. Primärraaterialct utgjordes av uppgifter om de löner, som 
i vanliga fall betalades till murare, timmermän, snickare, taktäckare, stuckatörer och 
målare samt vissa hantlangare inom byggnadsindustrien, till montörer, svarvare, modell
snickare, gjutare och hantlangare inom mekaniska industrien samt till handsättare vid 
bok- och accidenstryckerier. Uppgifterna erhöllos frän enskilda arbetsgivare samt från 
arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. 

För att kunna jämföra lönesatser i olika städer uträknades 5 serier av indextal, näm
ligen för fackutbildade och grovarbetare inom byggnads- och mekaniska industrierna 
samt för sättare, vid vilka beräkningar London som vanligt valdes till jämförelseort. 

Som resultat av dessa beräkningar framgår, att lönesatserna inom de undersökta 
yrkena äro genomgående högst i London, men för övrigt mycket växlande i olika delar 
av landet. Indextalcn för löner variera dock mindre än motsvarande tal för hyres
priserna. Skillnaden i lönesatser mellan London a ena sidan och övriga städer å den 
andra är minst i fråga om yrkesutbildade arbetare inom mekaniska industrien, men upp
går dock till mer än 10 % av de i London betalade. Inom byggnadsindustrien ut
märka sig de irländska städerna för exceptionellt låga löner särskilt för grovarbetare, 
vilkas löner endast uppgå till ungefär hälften av dem inom motsvarande fack i London. 
Inom tryckeriindustrien råda däremot på Irland ungefär samma löneförhållanden som i 
större delen av England. För England och Wales synas lönerna vara lägst i de östra 
och södra delarna, men relativt höga i norra England och Wales. I Skottland äro 
lönerna för yrkesutbildade arbetare ungefär desamma som i Norra England, men för 
grovarbetare lägre, surskilt inom byggnadsindustrien. 

Vid en undersökning i vad mån ett samband äger rum mellan lönernas storlek och 
folkmängden i de olika städerna bekräftar sig den kända regeln, att lönesatserna äro 
högst i de större städerna och falla med avtagande folkmängd. Särskilt gäller detta 
om yrkesutbildade arbetare. 

Då det lönestatistiska materialet endast omfattar 3 yrken, kunna mera ingående 
jämförelser mellan olika städer beträffande reallönerna år 1912 icke göras. Däremot 
kan vid en jämförelse med motsvarande lönesatser år 1905 en faktisk sänkning av 
reallönerna konstateras, emedan avlöningarna befinnas hava höjts proportionsvis vida 
mindre än levnadskostnaderna. Den största stegringen ifråga om löner faller inom 
trrckcriindustricu, där lönerna för sättare i enstaka fall höjts med mer än 10 %. Där
emot uppvisar byggnadsindustrien å de flesta orter nästan samma löner som 1905 eller 
beträffande grovarbetare t. o. m. någon sänkning i ungefär halva antalet stader. I 
genomsnitt för alla städerna tillsammantagna utgjorde den relativa ökningen från 1905 
till 1912: inom byggnadsindustrien l'i> . för yrkesutbildade arbetare och 2-e % för 
grovarbetare, inom mekaniska industrien resp. 5-5 och 3"o % samt för sättare 4-i %. 
På det hela taget kan således en tendens till lönestegring inom här behandlade industri
grenar konstateras. 
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Yrkesinspektionens verksamhet 
under oktober—december år 1913. 

Såsom inverkande på inspektionsfrekvensen må, föratom begagnande i 
större eller mindre utsträckning av den yrkesinspektionens befattningshavare 

Sammandrag ay yrkesinspektörernas rapporter för oktober—december 1918. 
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Sammandrag ar underinspektörernas rapporter för oktober-december 1013. 

tillerkända rätten att under högst 14 dagar årligen vistas utom distriktet, 
framhållas, att yrkesinspektören i 3:dje distriktet till följd av en under 
tjänsteresa ådragen fotskada i avsevärd män varit förhindrad utöva inspek
tionsverksamhet under november månad samt att yrkesinspektrisen under 
väsentlig del av kvartalet varit upptagen av en undersökning av de kvinn
liga stuveriarbetarnas arbets- och levnadsförhållanden. 
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Sammandrag ar bergmlstarnas rapporter för oktober—december 1918. 

Rapporter från yrkesinspektörerna angående svårare 
olycksfall i arbete. 

1. En 15-årig brädgårdsarbetare, som var sysselsatt med uppfordring av stockar 
vid en uppfordringsränna, blev indragen i den till rännan hörande kättingledningen 
och ådrog sig därvid så svåra skador, att döden inträdde följande dag. Den förolyckades 
kamrater skalle verkställa en mindre reparation å rännan och gingo därför, utan att 
förut hava frånslagit kettingspelet, till en brädstapel för att utvälja lämpligt virke. 
Under tiden skulle den förolyckade i något ärende begiva sig till andra sidan av rän
nan och kröp obetänksamt nog under kettingspelet. Kamraterna, som vid återkomsten 
från stapeln funno spelet stoppat, upptäckte vid företagen undersökning ynglingen fast
klämd i ett tanddrev, som åtdragit hans kläder vid halsen och kvävt honom. Efter 
att hava lösskurit kläderna lyckades de genom konstgjord andning få honom till liv, 
men på grund av genom kvävning och skrämsel erhållna blodkongestioner i hjärnan 
avled han, som nämnts, följande dag. Åtgärder att förhindra krypning under rännan 
ftro vidtagna, och efter yrkesinspektörens önskan äro arbetarna genom anslag förbjudna 
att lämna uppfordringen, innan spelet avställts. 
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2. En bctlossareförman vid ett sockerbrak blev under pågående växling av Järn
vägsvagnar klarad mellan tvänne buffertar så svårt, att ban avled efter 3 timmar. Åsyna 
vittne till tilldragelsen fanns ej. Själva växlingen leddes av en växlare, som signalerade 
till lokomotivföraren, när denne skulle sätta vagnarna i rörelse. Vid olyckstillfället 
backades ett tjugutal betvagnar in i en betlada för att sammankopplas med en där 
stående lös vagn. På grund av tagsättets längd var det omöjligt för såväl föraren 
som eldaren att se om banan var fri, utan måste de lita på växlaren. Denne stod 
vid tågsättets första vagn, när denna stötte till den lösa vagnen, som av stöten gick 
undan, varvid den förolyckade kom framraglande och klagade över smärtor i bröstet. 
Växlaren, som endast arbetat i denna egenskap i fjorton dagar, hade ej erhållit några 
instruktioner om varest han skulle uppehålla sig under växlingen; rörande signalsyste
met hade han erhållit upplysningar endast av lokomotivföraren. 

3. En arbetare vid en järnvägsverkstad blev på väg till arbetet klämd mellan ett 
lokomotiv och en plattform, varav döden följde efter ett par timmar. Då åsyna vittne 
saknas, kan ej bestämt uppgivas huru olycksfallet tillgick, men det vill synas som om 
den förolyckade, som gick pd plattformen, blivit bländad av det ankommande loko
motivets lantäma och stött emot en på plattformen stående signallykta med den på
följd, att han fallit ned mellan lokomotivet och plattformen och klämts av lokomotivets 
fotsteg. Da verkstadsarbetarna hava en särskild väg till verkstaden och således icke 
behöva beträda bangården, har icke yrkesinspektören, med anledning av det inträffade, 
ansett sig kunna föreskriva några skyddsåtgärder utöver de redan befintliga. 

4. I en kassaskåpsfabrik blev en arbetare krossad till döds av omkullfallande plå
tar. Dessa, som från början voro 19 till antalet och vägde c:a 80 kg. stycket, stodo 
uppställda mot en horisontalt liggande fast järnbalk. På andra sidan balken voro. 5 
u ti st. mindre plåtar, vägande tillsammans ungefär 400 kg., uppställda, men dessa 
lutade icke mot balken, utan mot baksidan av de förstnämnda plåtarna. När så ett 
antal av dessa borttagits, tog hela systemet överbalansen på grund av trycket av de 
mot baksidan lutande plåtarna och föll över den förolyckade, som krossades. Yrkes
inspektören har föreslagit arbetsgivaren att för undvikande av upplag av stående plåtar 
i fabriken anordna ett hängande transport-enskenesystem. 

5. Under lastning av gatsten vid ett stenhuggeri blev en arbetare så illa skadad, 
att han avled följande dag. Lastningen skedde medelst vinschen å det fartyg, i vilket 
stenen skulle lastas, och användes därvid fyrkantiga järnlådor utan lock och med den 
ena gaveln borta. Genom denna gavelöppning tömdes lådan på så sätt, att av de 
fyra kettingar, medelst vilka lådan uppbars, lossades de två, som voro närmast gavel
öppningen, varefter lådans andra ände lyftes medelst de två andra kettingarna. Vid 
ifrågavarande tillfälle kvarstannade en sten ett ögonblick i lådan, under det denna 
hissades upp efter tömningen, och när den förolyckade i samma ögonblick passerade 
under vinschen, föll stenen ned på hans huvud. Yrkesinspektören föreslog, att vid ny-
tiliverkning göra skoporna något vidare åt den sida, där gavel saknas, samt att sänka 
fästpunkterna för lyft kettingarna från lådans övre kant till hennes halva höjd. 

6. En stationskarl, som var sysselsatt med vagnskoppling a en bangård, blev därvid 
Överkörd och dödad. Enär intet ögonvittne fanns, kan olycksfallets förlopp endast giss-
ningsvis framställas. Det vill synas som om den förolyckade, när han skulle avkoppla de 
två sista vagnarna från det av 12 vagnar bestående växeltågsättet, funnit kopplet för 
hårt sträckt för att kunna lösas och därför medelst ropet »klart» givit växlaren an-
maning att signalera åt lokomotivföraren att backa, varvid kopplet givetvis skulle slakna 
och bli lätt att avlyfta. Han synes därvid hava fallit och kommit under hjulen, vilka 
krossade huvudet och vänstra foten. 
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7. Under rengöring av en högspänningsledning i trangformatorrnmraet till en göd-
ningskalkfabrik råkade en arbetare komma i kontakt med en strömförande ledning på 
ö 000 volts spänning och blev därvid så gott som omedelbart dödad. Han hade jämte 
några kamrater av fabrikens verkmästare beordrats att rengöra lågspänningsledningen, 
som var spänningslös; sedermera skalle de rengöra högspänningsledningen, detta dock 
först efter telefonbad från fabrikens elektriker, som skulle ombesörja brytningen av 
strömmen å denna ledning. På grund av missuppfattning av ordern gick den förolyc
kade åtföljd av en kamrat över till högspänningsledningen och påbörjade rengöringen, 
innan strömmen var bråten, med den påföljd att den förolyckade kom i kontakt med 
ledningen och fick ström genom kroppen. Upplivningsförsök företogos genast, men utan 
resultat. Yrkesinspektöreu föreslog dels att vid rengöringstillfällen anslagstavla skalle 
upphängas, angivande att ledningarna voro spänningslösa, dels att lågspänningsavdel-
ningen skulle skiljas från högspänningsavdelningen och dels att endast fullt kompetent 
person finge giva order om rengöring. 

8. Vid en sulfitfabrik inträffade under timmerlastning ett olycksfall,, varvid en arbe
tare dödades. Timret lades i bördor om c:a 40 stockar i tvänne lyftkettingar, medelst 
vilka bördan hissades upp under vagnen till en s. k. telferbana. Vid olyckstillfället 
hade just vagnen satt sig i gång, då föraren märkte, att en stock var på väg att glida 
ur kettingarna och falla ned. Den förolyckade stod då jämte en kamrat rätt under 
vagnen, och på tillrop från föraren avlägsnade sig kamraten, men den förolyckade, som 
var något lorahörd, uppfattade icke genast varningen, utan tittade först upp mot vag
nen och tog sedan några steg i vagnens rörelseriktning, varvid den nedfallande stocken 
träffade honom i huvudet. Han forslades i medvetslöst tillstånd till lasarettet och av
led följande dag. Olyckan torde hava förorsakats av att avståndet mellan lyftkettin-
garna var så stort, att korta stockar icke famnades av kottingarna, utan måste läggas 
inuti bördan, varvid lätt kunde inträffa, som i föreliggande fall, att de föllo ned. 
Yrkesinspektören föreskrev, att en tredje ketting alltid skulle läggas omkring timmer
bördan och spännas med t. ex. ett s. k. björnbindsle samt att plankskydd skulle an
bringas, där telferbanan passerar över trafikerade platser. 

9. Under arbete med rengöring av fönster i en lagerlokal råkade en arbetare stöta 
sin vänstra armbåge mot en fönsterhake, så att ett obetydligt sår uppstod. Följande 
dag inställde sig värk i armen, blodförgiftning följde och han avled till följd därav 
fem dagar efter olycksfallet. 

10. En arbetare vid en speditionsfirma blev under växling av järnvägsvagnar å en 
kaj överkörd och dödad. Emedan ögonvittne till själva olycksfallet saknas, kan intet 
med visshet sägas om förloppet. Det troligaste är, att den förolyckade, under det tå
get stått stilla, varit sysselsatt att å vagnarnas adresslappar avläsa, vilka han skulle 
taga befattning med för sin arbetsgivares räkning. På grund av adresslapparnas olämp
liga placering å vagnarnas underrede måste han för avläsning luta sig fram och delvis 

- under vagnen. Tåget torde då hava satt sig i rörelse och fotsteget till den vagn, 
framför vilken den förolyckade just då stod, knuffat till honom så att han fallit under 
vagnen och överkörts av dess hjul. Belysningen på olycksplatsen var tämligen dålig. 
Yrkesinspektören anser, att adresslapparna böra placeras i hållare, så anbragta, att 
adressen lätt kan avläsas utan att den läsande behöver böja sig under vagnen. 

11. En arbetare vid ett stenbrott, vilken var sysselsatt att med två hästar 
köra en järnvägsvagn uppför en mindre stigning, råkade därvid falla och komma 
under vagnens hjul och blev omedelbart dödad. Skaklarna, i vilka hästarna drogo, 
voro förenade med järnvägsvagnens koppelkrok medelst en lina, på vilken den förolyc
kade satt under körningen, stödjande med ena handen mot en buffert. Strax innan 
vagnen kom till den plats där hästarna brukade frånkopplas, tillkännagav den förolyc-
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kade sin avsikt att genom att mana på hästarna ge vagnen större fart för att under
lätta arbetet för dem, som sedan skulle skjuta den vidare. Vid dragningen i tömmarna 
ryckte hästarna häftigt till, med den påföljd att kopplet sträcktes- för att strax därefter 
slakna, när vagnen fått fart. Den körande förlorade då jämvikten och föll under 
vagnshjulen, som därvid krossade bröstkorgen och underlivet. 

Registrering enligt den nya sjukkasselagen. 

Fjärde kvartalet 1913.1 

Under föregående ars fjärde kvartal registrerades sammanlagt 36 kassor 
enligt den nya sjukkasselagen med tillsammans c:a 13 000 medlemmar. På 
grund av verkställda kassasammanslutningar motsvara emellertid ovannämnda 
:i(! kassor 57 äldre kassor. 

Inalles äro numera 7082 kassor registrerade enligt den nya lagen, mot
svarande 1 104 äldre kassor och med ett medlemsantal av c:a 439 000. 

De under fjärde kvartalet registrerade sjukkassorna äro: 
755. Kisa sjuk- och begravningskassa. 
756. Gustav Adolfs sjuk- och begravningshjälps-kassa. 
757. Kvinnliga cigarrarbetares sjuk- och begravningskassa (Göteborg). 
758. Sjuk- och begravningskassan Prippska arbetareförbundet (Göteborg). 
759. Mariestads sjuk- och begravningskassa. 
760. Rånäs braks arbetares sjuk- och begravningskassa. 
761. Västra Stenby sjuk- och begravningskassa. 
76:?. F. d. Ystads arbetareförenings sjuk- och begravningskassa. 
763. Slottsbrons sjnk- och begravningshjälps-kassa. 
764. Hudiksvalls arbetares sjuk- och begravningshjälps-kassa. 
765. Nyköpings arbetareförenings sjuk- och begravningskassa. 
766. Risinge östra sjuk- och begravningskassa. 
767. Sjögestods sjuk- och begravningshjälps-kassa. 
768. Västra Hargs sjuk- och begravningshjälps-kassa. 
76'.l. Norrhnlts sjuk- och begravningskassa »Mimcr>. 
770. Halltorpg sjuk- och begravningskassa. 
771. Nybro sjuk- och begravningshjälps-kossa. 
772. Alb. Bohlin k O:o aktiebolags fabrikspersonals sjukkassa (Göteborg). 
77.'). Brödrnsamfundct Säkerheten sjuk- och begravningskassa (Göteborg). 
774. Kristinehamns verkstads sjuk- och begravningskassa. 
775. Domnarvets silgvorks sjuk- och begravningshjälps-kassa. 
776. Sjuk- och begravningskassan Allians (Stockholm). 
777. Svenska jutcvävcri aktiebolagets arbetares sjuk- och begravningskassa (Södertälje). 
778. Finspångs allmänna sjuk- och begravningskassa. 
779. llägcrstads sjuk- och begravningskassa. 
780. Sjuk- och begravningskassan Värcnd, Växjö. 
781. Växjö sjuk- och begravningskassa n:r 1. 

1 Under första och andra halvåren 1911 samt första halvåret, tredje och fjärde kvartalen 1912 
samt första, andra och tredje kvartalen 1913 registrerade kassor redovisades i >Hedd.> 1911, 
sid. 567, i »Medd.> 191-'. sid. 863, 954 och 1027 samt i >Medd.» 1913, sid. 499, 502, 636 och 
85-' ff. 

Häri inberäknade tio fortsättningskassor, som icke ingå i den vanliga nummerföljden. 
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782. Lokrume sjuk- och begravningskassa. 
788. Kockarna emaljerverks arbetares sjok- och begravningskassa (Ronneby). 
784. Hälsingborga merkantila Bjukkassa. 
785. Örsjö gjnk- och begravningskassa. 
786. Farmaceuternas sjukkassa (Göteborg). 
787. Sjak- och begravningskassan Aktiv (Göteborg). 
788. Skanc-Tranås sjak- och begravningshjälps-kassa. 

Av ovannämnda kassor utgör: 
Maricstads sjuk- och begravningakassa en sammanslutning av: 
absolutisternas gbk., godtemplarnes i Marieitad sbk., hundramannafor.i i Mariestad sbk. och 

Mariestads arbetarcfOr.; 
Nybro sjuk- och begravningshjälps-kassa en sammanslutning av: 
Nybro sbk. och Nybro sbk. >Framtiden»; 
brödrasamfundet Säkerheten sjuk- och begravningskassa en sammanslutning av: 
brödrasamfundet Säkerheten och femtlomannaför. > Orion >; 
sjuk- och begravningskassan Allians en sammanslutning av: 
för. Klippan, sbh-k. Solidar i Stockholm och Västermalms sbk.; 
Fintpångs allmänna sjuk- och begravningakassa en sammanslutning av: 
Finspångs mekaniska verkstads hundramannaför., Torstorps brOdraför:s sbk. och understadslidan 

vid Finspångs styckebrak; 
sjuk- och begravningskassan Värend, Växjö en sammanslutning av: 
första 200-mannaf8r., hundramannaför. n:r 2 i Växjö stads- och landsförsamling, shför. Svea, 

Växjö arbetarefflr.s sbk. n:r 1 och Växjö hundramannaför. n:r 8; 
Växjö sjuk- och begravningskassa n.r 1 en sammanslutning av: 
arbetarncs sbk. och Växjö hand raman naför. n.r 1; samt 
sjuk- och begravningskassan Aktiv en sammanslutning av: 
för. »Goda hoppet», sbk. i Göteborg, hundramannasjukför. »Maner», sk. »Hjälpsamheten n:r 1», 

sbför. (i. B. A., sbk. »Bergfast», sbk. »Hugfäst», sbk. sällskapet Bröder i nöden och stuveriarb. sk. 
Dessutom hava under fjärde kvartalet två fortsättningikassor- nämligen Västerås sjukkassors 

fortsättningskassa och Trällcborgs sjukkassors centralfortsättningskassa, registrerat» enligt 
den nya sjukkasselagen. 
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Kortare meddelanden. 
— Kollektivavtal m. m. — 

Nytt riksavtal inom mekaniska verkstadsindustrien. Det i november 1905 upprättade 
och i december 1908 med vissa ändringar för en tid av fem år prolongerade riksavtalet mellan 
Sveriges Verkstadsförening och vederbörande arbetarorganisationer, uppsades i juni 1913 ar 
samtliga berörda fackförbund, nämligen Järn- och metallarbetareförbondct, Gjutareförbundet, Trä
arbetare förbundet, Grov- och fabriksarbetareförbandet, Bleck- och plåtslagareförbundet, Måleri
arbetareförbundet, Mnrareförbnndet och Transportarbetareförbundet. 

Syftet med uppsägningen var närmast att söka genomdriva vissa förhöjningar av de gällande 
minimilöncsatserna, vilka allt sedan år 1905 förblivit oförändrade. Dessutom framställdes emeller
tid vissa önskemål om modifikationer av avtalets allmänna bestämmelser. Verkstadsföreningen 
påyrkade å andra sidan i sitt motförslag en del i arbetsgivarnas intresse gående tillägg till av
talet. Dä parternas krav sålunda gingo i motsatt riktning, enades man snart om att, såsom enda 
möjliga lösning, prolongera det gamla avtalet i oförändrat skick utom i fråga om minimilöner 
och övertidsersättning, rörande viika punkter även arbetsgivarna förklarat sig villiga att medgiva 
vissa förbättringar. Från arbetarsidan påyrkades dessutom en ny klausul, 1 syfte att tillförsäkra 
arbetarna ersättning vid olycksfall i arbete jämväl under den i lag föreskrivna karenstiden. 
Sistnämnda hemställan bifölls också av Verkstadsföreningen. 

I fråga om minimilöner och övertidsersättning visade det sig däremot svårare att komma till 
enighet. Justitierådet Borgström, som av parterna utsetts att leda förhandlingarna, framlade 
emellertid den 17 december ett medlingsförslag, som den 29 i samma månad från båda sidor god
kändes. Förslaget innebar en höjning av minimilönerna med inalles 5 öre per timme, vilken för
bättring emellertid under arbetstiden successivt skalle genomföras, såsom av nedanstående sam
manställning framgår: 

Minimilöner: 

Angående innebörden av dessa minimilöner gjordes till protokollet följande uttalande: 
»Bestämmelserna om minimilön angiva endast det lägsta belopp, varmed timlönen för arbetare 

i vederbörande grupp må nnder arbetstiden ntgå och utgöra således icke något som helst hinder 
för att i verkligheten fastställas de högre timlöner, som finnas vara av omständigheterna påkallade, 
— — — — — — —. A andra sidan får icke den vidtagna höjningen av minimitimlönen 
i och för sig tagas till intäkt för en höjning av den faktiskt utgående timlönen, där denna är 
högre än den nu höjda minimilönen, eller för höjning av fastställda ackordsprislistor.> 



KORTARE MEDDELANDEN. 45 
övertidsarbete har enligt förutvarande avtal betalati med 25 förhöjning för de två första 

timmarna efter ordinarie arbetstidens ilat och 50 % för övrigt arbete & vardagar tamt 100 % för 
sön- och helgdagsarbete förutom verkstadens eget arbete (reparationer o. d.). tom betalats med 
allenast 25 % förhöjning. Enligt det nya avtalet skall äter en förhöjning med 60 % utgå vid allt 
övertidsarbete på lördagar ävensom eljest, dar vid nftgon verkstad under mer in halva antalet 
arbetsdagar i en manad övertidsarbete förekommit nnder minst tva timmar dagligen. Arbete 
efter kl. 6 e. m. pa lördagar och helgdagsaftnar betalas som söndagsarbete och övertidstillagget för 
>verkstadens eget arbete» höjes till 50 %. Vid arbete i skift skola parterna aga träffa överens
kommelse om avlöning för nattarbetet, oberoende av vad om tillaggsprocent för övertidsarbete 
blivit fastställt. Såsom regel bör emellertid, enligt till protokollet fogat uttalande, extra ersätt
ning utgå även vid regelbundet nattarbete. 

Det nya avtalet skall liksom det fornt gällande erhålla en giltighetstid av fem ar. Uppsäg
ningstiden, som förut varit fastställd till ett halvt ar, har däremot enligt arbetarnas önskan för
kortats till tre m&nader. 

Nytt riksavtal inom elektriska industrien. Vid årsskiftet utlöpte det mellan Sv. elekt
riska arbetsgivareföreningen och Sv. elektriska arbetareförbundet träffade avtalet. Efter förhand
lingar, som förts mellan parterna sedan slutet av november månad, har nytt kollektivavtal blivit 
ingånget, gällande fem år framåt. Det nya avtalets innehåll är väsentligen följande: 

I och för bestämmandet av minimilönernas storlek indelas samtliga arbetsplatser i tre grupper, 
medan den förutvarande ortsgrupperingen omfattade två grupper. Till grupp I hör Stockholms 
stad med omnejd samt Boden, Gällivare, Kiruna, Porjns och Sundsvall. I grupp II ha följande 
platser sammanförts: Borås, Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, Halmstad, Hälsingborg, Jönkö
ping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Ludvika, Land, Malmö, 
Norrköping, Nyköping, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Örebro samt Norrland norr om Ljungan, 
med andantag för de platser, som upptagits i grupp I. Till grupp III räknas det övriga Sverige. 

Minimilönerna skola utgöra, intill den 1 januari 1017, 38 öre i grupp I, 88 öre i grupp II och 
30 öre i grupp III. För arbetare, som tillhört yrket i minst tre år, skall- lönen inom resp. grup
per utgå med 50, 40 och 87 öre, och för montörer, som kanna leda större installationer för be
lysning eller kraft, med resp. 60, 50 och 45 öre. Den 1 januari 1917 höjes begynnelselönen till 40 
öre i grupp I, till 35 öre i grupp II och till 82 öre i grupp III. Lönen för arbetare med tre års 
praktik i yrket skall samtidigt höjas till 53, 43 och 40 öre i resp. grupper. För montörer, som 
kunna leda arbeten av ovan nämnt slag, skall lönen höjas till resp. 63, 64 och 48 öre. 

Vid arbete på livsfarliga höjder eller andra uppenbart livsfarliga arbetsplatser erhålla arbetarna 
tillägg till ackord eller timlön. 

Arbetstiden har fastställts, liksom fornt, till högst 57 timmar per vecka. Första maj, jul-, 
nyårs- och midsommarafton räknas som fridagar. 

För arbete nnder de två första timmarna omedelbart efter ordinarie arbetstidens siat skall be
talas 25 ji — ä lördagar 50 % — förhöjning och för övrigt övertidsarbete 100 % förhöjning. 

Det dagtraktamente, som hittills åtgått till arbetarna vid arbete atom hemorten, då bort- och 
hemfärd ägt ram dagligen, har höjts från 75 öre till 1 kr. per dag. Vid arbete utom hemorten, 
som icke möjliggör hemresa, skall det extra arvodet utgå med 2 kr. 50 öre per dag nnder de första 
U dagarna — emot fornt nnder 8 dagar — samt med 2 kr. för varje överskjutande dag. 

I fråga om olycksfallsförsäkring stadgas i det nya avtalet, att ersättning skall utgå med 1 kr. 
per dag även nnder den s. k. karenstiden. 

Beträffande övriga punkter har det gamla avtalet i huvudsak bibehållits oförändrat. 

De kollektiva avtalen i Österrike åren 1910 och 1911.1 Sedan den officiella österrikiska 
statistiken från och med år 1905 upptagit de kollektiva avtalen till behandling, finner 
m&n i Handelsministeriets månadsskrift Soziale Rundschau vid slutet av varje halvår 
preliminära redogörelser för kollektivavtalets utveckling inom Österrike. De nnder varje 
år slutna avtalen hava dessutom systematiskt bearbetats i särskilda publikationer: Die kollektiven 
Arbeits- und Lohnverträge in österreich. Med ledning av dessa redogörelser lämnades i So-

1 Jfr Meddel. 1909, sid. 587; 1912, sid. 60. 
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dala Meddelanden 1909, sid. 587 och 1912, sid. 60 en kortfattad Översikt över de nnder åreu 
1905 - 09 träffado avtalen. Här nedan lämnas en redogörelse för 1910 och 1911 ån avtal, vilka 
äro föremål för behandling i de senast åtkomna årgångarna av ovannämnda publikation. 

Antalet ingångna ko l l ek t ivav ta l har nnder åren 1910 och 1911 fortfarande varit i tillväxt. 
De av avtalon berörda arbetarna hava däremot ej uppnått samma siffra som änder år 1909. Vad 
antalet arbetsställen beträffar, har detta under 1911 varit större än något föregående år, vilket 
förhållando huvudsakligen får tillskrivas den omständigheten, att kollektivavtal nnder året träf
fats för beklädnadsindustrien i Wien. Antalet och omfattningen av de under åren 190b' —11 träf
fade avtalen framgår av följande översikt: 

Av de under år 1910 slutna avtalen äro 449 med 32 337 berörda arbetare gällande endast för en 
arbetsplats, medan 247 med 85 76(5 arbetare äro orts- eller gruppavtal (gällande flera arbets
platser). För år 1911 äro motsvarande siffror resp. 486 avtal med 29 573 arbetare och 240 avtal 
med 85 653 arbetare. Över hälften av avtalen (62 % år 1910 och 66 % år 1911) gälla platser, där 
kollektivavtal förut ej funnits. Dessa avtal omfatta resp. 53 och 36 % av hela antalet arbetare. 

Avtalens fördelning på de särskilda näringsgrenarna framgår av följande tabell: 
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Metall- och maskinindustrien fir liksom förut den näringsgren, inom vilken de Hett avtalen 
träffats. I andra rummet kommer såväl 1910 som 1911 beklädnadsindustrien samt därnäst byggnads-, 
trävara-, ston- och näringsämnesindnstrierna i un angiven ordning. 1 friga om antalet berörda 
arbetare komma Ar 1910 metall- och byggnadsindustrierna främst med vardera 20—26 000 arbetare 
och beklädnadsindustrien i tredje rummet med c:a 17 000. År 1911 äter ftro Inom sistnämnda 
näringsgren ej mindre än 37000 arbetare berörda av avtal, medan de bada Övriga ovan nämnda 
industrierna vardera räkna c:a 19000 arbetare. 

Bestämmelser om a r b e t s t i d e n s längd finnas i 527 avtal med 99281 arbetare &r 1910 samt 584 
avtal med 100679 arbetare &r 1911. Den dagliga arbetstiden framg&r av följande Översikt: 

År 1910 ntgBr den genomsnittliga arbetstiden, såsom synes, omkring 9'/t timmar per dag. År 
1911 är 9-timmarsgruppen starkast representerad, men ett relativt stort antal arbetare har & 
andra sidan detta år fått en så läng arbetsdag som 11 timmar. Växlingarna de olika åren emel
lan i detta hänseende framg&r för övrigt av följande jämförelse: 

Bestämmelser om arbe t s lönen finnas är 1910 i 680 avtal, omfattande 118263 arbetare samt 
ar 1911 i 710 avtal med 114 609 arbetare. De olika löneformernas förekomst framg&r av nedan
stående jämförelse: 

Bestämmelser om g i l t i g h e t s t i d finnas i 514 av 1910 &rs avtal (74 % av hela antalet) och 
571 avtal (79 %) &r 1911. Giltighetstiden utgjorde: 
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Den redan i redogörelsen för 1909 års avtal konstaterade ökningen av avtalens genomsnittliga 
giltighetstid har fortfarande gjort sig gällande, särskilt i sä måtto, att antalet avtal med en gil
tighetstid av 1 ar och därnnder stadigt minskats. 

Uppgifter om a v t a l e n s parter föreligga i fråga om 677 avtal år 1910 och 721 avtal år 
1911. Parterna voro: 

I vad utsträckning avtalens npprättande föregåtts av arbetskonf 1 ikt framgår av följande sam
manställning: 

För Inläggande av uppstående meningsskiljaktighcter föreskrives upprättande av skiljenämnder 
eller s. k. kontrollkommissioner i 120 avtal (17 %) år 1910 och 134 avtal ( 18 %) år 1911. 

Bestämmelser till Bkydd för föreningsrätten finnas i 416 av 1911 års avtal (57 % av hela an
talet). Förbud mot arbetsinställelse under avtalstiden har samma år införts i 97 avtal (13 %). 

(Die kollektiven Arboits- und Lohnverträge in Österreich, 1910, 1911.) 

Kollektivavtal i Nederländerna. Statistiska centralbyrån i Nederländerna föranstaltade 
vid 1911 års början en undersökning röraudc inom riket gällande kollektivavtal. Enligt den nu 
publicerade redogörelsen förefunnos vid berörda tidpunkt 81 avtal; då någon regelbunden 
statistik ej förut förts på detta område, kan den införskaffade avtalssamlingcn emellertid ej göra 
anspråk på att vara fullständig. Antalet av artalen berörda arbetsgivare hade uppgivits till 
1 119 med inalles c:a 21! 000 arbetare, därav 2 224 kvinnor. I fråga om 6 avtal saknas uppgifter 
i detta hänseende. 

Avtalens parter å arbetsgivarsidan voro i 22 fall organisationer och i 11 fall två eller flera 
organiserade arbetsgivare; återstående 48 avtal gällde blott enskilda arbetsplatser. 

Av de särskilda näringsgrupperna uppvisade byggnadsindustrien största antalet avtal, eller 21; 
därnäst kommo metallindustrien med 14 avtal, de merkantila yrkena med 11, närings- och njnt-
ningsänmes- samt beklädnadsindustrierna med vardera 9 och grafiska industrien med 7 avtal. I 
fråga om antalet berörda arbetare kom diamantindustrien främst med ej mindre än 10 200 arbetare. 
Inom byggnadsindustrien utgjorde antalet arbetare c:a 5 600, inom grafiska industrien c:a2 600. 

Bestämmelser om arbetstidens längd funnos i 64 avtal med 21 449 berörda arbetare. Den i av
talen fastställda dagliga arbetstiden framgår av nedanstående översikt: 
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Avtalets upprättande har 1 9 fall föregåtts av strejk och i 1 fall av lookout. I 3 fall hade 
årtal upprättats efter medling genom en arbetskammars och i 4 fall hade annan utomstående 
person anlitat». 

Bestämmelser om giltighetstid finnas i 73 avtal. Avtalstiden åtgjorde: 

Föreskrift, att avtalets bestämmelser skola äga tillämpning även a utom den avtalsslutande 
organisationen stående arbetare, finnes i 24 avtal. Däremot är i 26 avtal fastslaget, att genom 
avtalet betingade förmåner endast skola komma organiserade arbetare till del. Enligt 16 avtal 
skola samtliga vid berörda arbetsplatser sysselsatta arbetare vara anslutna till vederbörande fack 
förening. 

Bestämmelser om förliknings- eller skiljenämnd för lösning av uppstående tvister finnas i 49 
avtal med 10635 berörda arbetare 

(Maandschrlft van het Centraal bureau voor de statlstiek.) 

— Strejker, lockouter m. m. — 
Förslag till revision av medlingslagen i Frankrike. Den 4 november 1918 framlades av 

arbetsministern inför deputeradekammaren ett förslag till ändring av lagen den 27 december 1892 
angående medling och skiljedom i arbetstvister. Enligt denna lag äga parterna rätt att hänskjuta 
uppkommande tvister till förlikning och skiljedom. Den statistik, som årligen publiceras av 
arbetsministeriet, utvisar emellertid, att parterna i ytterst ringa grad begagna sig därav. 

Medan år 1912 inträffade 1116 konflikter, konstituerades sålunda förlikningsnlmnd i endast 
100 fall, vilken i blott 55 fall lyckades bilägga tvisten. 

Lagförslaget går därför ut på att låta medlingsproceduren komma till vidsträcktare användning 
genom att göra inställelse inför förlikningsmannen obligatorisk för parterna. Sålunda skulle, om 
arbetet ännu icke vore nedlagt och endera parten påkallade medling, den andra ej kunna undan
draga sig inställelse, varjämte, därest vid öppen konflikt förlikningsmannen erbjöde sin medling, 
parterna ej skulle kunna utan laga förfall tillbakavisa sådant anbud. 

Av de 836 fall under åren 1902—1912, dä av förlikningsmannen framställt medlingserbjudande 
ej blivit antaget, har detta i 696 fall (83 ) berott på vägran från arbetsgivarnas sida att under-
bandia, i 42 (5 %) från arbetarnas och i 98 (12 « ) från bägge parternas sida. Den obenägenhet, 
»om särskilt arbetsgivarna visat mot att anlita medlingsförfarandet, beror pä, att de anse detta 
vara ägnat att binda deras handlingsfrihet. 

Det skulle icke vara avsett med den ifrågavarande lagändringen att påtvinga parterna för
handlingar inför förlikningsmannen, i fall de genom förhandlingar sinsemellan, genom att hän-
»kjuta tvisten till vederbörande organisationer eller på annat sätt, sökte komma till uppgörelse. 

(Hevue du Travail.) 

Ett belgiskt lagförslag angående kommissioner för arbetstvister m. m. De år 1887 
skapade belgiska industri- och arbetsråden hava visat sig icke fylla sin uppgift som förliknings-
och skiljedomsinstitut. Ett nu framlagt lagförslag vill förlägga denna deras verksamhet till helt 
ny organisationer, de s. k. kommissionerna för arbetstvister '(commissions des conflicts de travail), 
som skola hava till ändamål medling mellan tvistande parter, avkunnande av skiljedom, och, om 
deras beslut ej godtagas, avgivande av ett betänkande över ifrågavarande arbetstvisti 

4—140217. Soc. meddel. 
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Kommissionerna, av vilka en skall Unnas i varje provins, skola bestå av en ordförande och 
fyra ledamöter. Ordföranden och tvä ledamöter utses av konungen, de två andra jämte ställföre
trädare tagas ar industrirådens representanter för arbetsgivare och arbetare. Ledamot och ställ
företrädande ledamot skola alltid tagas från olika yrkesgrenar, emedan medbestämmanderätt ej 
får tillkomma någon, som tillhör i strid invecklad part. Kommissionen kan i svårartade fall 
förstärkas, och om striden utbreder sig över flera kommissioners kompetensområde, bildas för till
fället en enhetlig kommission för hela det ifrågavarande gebitet. Över provinsialkommissionerna 
sättes en ccntralkommission som appellationsinstans för stridigheter, som omfatta mer än 300 
arbetare. Dess sammansättning är densamma som provinsialkominissionernas, med undantag av 
att representanterna för arbetsgivaro och arbetare här skola tillhöra samma näringsgrenar som de 
stridande parterna. 

Påkallande av kommissionens ingripande är åtminstone formellt fullt frivilligt. För att den 
skall träda i vorksamhet, måste på arbetarnas sida minst en tiondedel av de av striden be
rörda nttala sig därför. Har blott en part anhållit om förmedling, nppfordrar kommissionens 
ordförande den andra »tt ävenledes infinna sig till förhandling. Rör Big tvisten om arbetslön 
och arbetstid, har kommissionen att vid frågans bedömande ta hänsyn till arbets- och levnads
förhållanden inom samma eller närstående yrken på andra orter inom samma landsdel, och, om 
rörelsen utbrett Big över hela landet, att avpassa arbetarnas berättigade fordringar så, att industriens 
internationella konkurrensförmåga ej undergräves. 

I lagförslagets andra del finnas straffbestämmelser mot dem, som lämna understöd åt i strid 
invecklade arbetare eller arbetsgivare, innan saken hänskjutits till den piovinsiella kommissionen. 
Lockouter, som i hjälpsyftc förklaras av arbetsgivare inom andra områden, och i striden ej in
vecklade, som lämna materiell hjälp åt strejkande arbetare, straffas sålunda. Skärpan i den senare 
bestämmelsen minskas genom on dol andantag, men t. ex. insamlingar för strejkande, understöd 
från sympatiserande organisationer och särskilda strejkförsäkringskassor bliva omöjliggjorda. Man 
antager, att utblottade arbetare och av arbetarorganisationerna hårt beträngda arbetsgivare ej skola 
sky påkallande av provinsialkommissioncrnas ingripande. Ty genom detta steg är understöd från 
varje utomstående tillåtet. Gillas ej kommissionens förslag, är åter varje främmande hjälp lag-
ligcn förmenad. 

(Revue du Travail.) 

Arbetsinställelser i Österrike under år 1912.1 Enligt den officiella statistiken inträffade 
under år li l la i Österrike 801 arbetsinställelser, varav 40 lockouter och 761 strejker. Hela an
talet berörda arbetare utgjorde 155 470, varav 24 295 utestängda, 120953 strejkande och 10 222 
på grund av strejker ofrivilligt arbetslösa. Motsvarande siffror för de föregående tio åren framgå 
av följande översikt: 

1 Jfr Meddel. 1913, sid. 65. 
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I vad mån de olika industrierna drabbat» av strejker, framgår »v efterföljande översikt, Var
vid för jämförelse även anförts 1911 ars siffror: 

Av samtliga strejkande voro, efter vad av ovanstående framgår, ej mindre än 46 % gruvarbetare 
och 17 % textilarbetare. Föregående är kom textilindustrien främst mod 30 % av samtliga strej
kande. 

Strejkernas varaktighet var i genomsnitt 17 dagar mot resp. 16, 20 och 15 dagar aren 1909 
-1911. 

Såsom uteslutande eller bidragande konfliktorsak angives i 573 fall (75 % av samtliga) löne
frågor, i 210 fall (28 %) tvist om arbetstiden, i 286 fall (38 %) organisationsspörsmål samt i 285 
fall (31 %) andra orsaker. Lönc- och organisationsfrågor hava i resp. 267 och 116 fall enbart 
varit vällande till arbetsinställelse. 1 flertalet övriga fall hava flera samverkande orsaker varit 
att anteckna. 

Be av arbetarna uppställda lönekraven genomfördes i 96 fall helt och i 818 fall delvis, varemot 
i 159 fall arbetsgivarnas villkor blevo gällande. 1 fräga om arbetstiden lyckades de strejkande i 
75 fall genomdriva sina fordringar och i 64 fall åstadkomma en kompromiss, medan arbetsgivarna 
segrade i 71 fall. Organisationstvisterna löstes i 89 fall enligt arbetarnas fordringar, i 138 fall 
enligt arbetsgivarnas villkor och i 59 fall på grund av kompromiss. Nedanstående tablå ut
visar arbetsinställelsernas resultat med hänsyn till antalet strejkande arbetare: 

Av de strejkande återgingo enligt uppgift 113 790 till arbetet efter konfliktens biläggande, 
varemot 3 015 blevo avskedade och 4148 frivilligt sökte annat arbete; 4166 nya arbetare blevo i 
»amband med konflikterna antagna 

Antalet förlorade arbetsdagar beräknades till c:a 1 860000 mot 1 710000 &r 1911. Den genom ar
betsinställelserna mistade arbetslönen ansläs till c:a 6 900 000 östorr. kronor (= 5 200 000 sv. kronor). 

Av de under rcdogörelseåret inträffade 40 lockouterna motiverades flertalet av mcningsskiljaktig-
heter angående lön och arbetstid eller av från arbetarnas sida igångsatta arbetsnedläggelser. Av 
de c:a 24 300 arbetare, som genom lockouterna blevo utestängda, återtogos ej mindre än 23800 i 
arbetet efter konfliktens slut. I 13 fall måste arbetsgivarna vid lockoutens hävande medgiva ar
betarna vissa fördelar. 

(Die Arbeitseinatellungen und Anssperrnngen in Österreich, 1912.) 
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Arbetsinställelser i Nederländerna åren 1911 och 1912. Den nederländska strejk- och 
lockoutstatistiken sträcker sig tillbaka till är 1901. Under de 12 år, för vilka redogörelse hit
tills föreligger, har antalet arbetsinställelser utgjort: 

Antalet strejker har, säsom härav framgår, under de två senaste åren varit större än något 
föregående år. Strejkrörelsens omfattning i övrigt framgår av nedanstående sammanställning: 

Vid beräkningen av antalet förlorade arbetsdagar hava även medtagits de arbetare, som genom 
strejker ofrivilligt blivit arbetslösa. Antalet härigenom förlorade dagar uppgick år 1915} till över 
90 000, år 1911 åter till endast c:a 5 000. 

Av de olika näringsgrupperna räknade byggnadsindustrien båda de sista åren det största an
talet strejker, 58 år 1911 och 69 år 1912. Under år 1911 inträffade dessutom bl. a. 35 strejker bland 
transportarbetare Bamt 20 inom vardera av trävaru- samt näringsämnesindustrierna. År 1912 ut-
bröto ej mindre än 30 strejker bland jordbruksarbetare, varefter kommo närings- och njutningsämnes-
industrien med 29 och transportväsendet med 23 strejker. Antalet förlorade arbetsdagar utgjorde 
år 1911 inom transportväsendet c:a 215 000, vid diamantsliperierna 66 000, inom gruvdriften 65 000 
och inom byggnadsindustrien 51000. År 1912 åter kom främst jord- och stenindustrien med 
113000 förlorade arbetsdagar, därav flertalet vid glasbruken, där arbetarna under månaderna juli 
—oktober strejkade för att bl. a. söka avskaffa nattarbetet. Inom byggnadsindustrien utgjorde 
antalet förlorade arbetsdagar c:a 83000, inom lantbruket 29 000, inom textilindustrien 25000 och 
inom transportväsendet 23000. 

Såsom uteslntande eller bidragande konfliktorsak har uppgivits: 

Arbetsinställelsernas resultat belysas av nedanstående sammanställning: 
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Ur arbetarnas synpunkt måste man, om hänsyn tages till ovanstående siffror, beteckna 1911 
som ett synnerligen ogynnsamt år, varemot är 1912 antalet arbetare, som lyckats genomdriva sina 
före strejken uppställda fordringar, är relativt större än genomsnittet för de föregående aren. 

I fråga om sättet för konflikternas biläggande föreligga följande uppgifter. 

Arbetarna voro enligt nppgift organiserade vid 144 strejker år 1911 och 168 år 1912; för 
arbetsgivarna voro motsvarande tal 34 resp. 60. 

Lockouterna hava under åren 1911 och 1912 varit av mindre betydelse såväl i förhållande till 
hela antalet arbetsinställelser nnder dessa år som i jämförelse med föregående år. Lockouternas 
omfattning framgår av nedanstående sammanställning: 

I fråga om antalet lockouter kom nnder år 1911 trävaruindustrien främst med 4 konflikter. 
Ar 1912 inträffade inom textilindustrien 4 och inom byggnadsindustrien 3 dylika arbetsinstäl
lelser. Under perioden 1901—10 har närings- och njutningsämnesindustrien i genomsnitt haft att 
anteckna största antalet lockouter. 

Såsom orsaker till lockouterna hava uppgivits: 

Av de lockouter, rörande vilkas resultat uppgifter föreligga, slutade 6 år 1911 med fullständig 
seger för arbetsgivarna och 5 med kompromiss. År 1912 bilades 4 konflikter enligt arbetsgivar
nas och likaledes 4 enligt arbetarnas villkor, medan 8 löstes genom kompromiss. 

(Maandschrift van het Centraal bureau voor de statistisk.) 

Arbetsinställelser i Italien under år 1911.2 Den italienska strejkstatistiken går tillbaka 
ända till år 1879. Antalet arbetsinställelser var intill sekelskiftet relativt lågt; år 1900 anteck-

1 Jfr Meddel. 1911, B. 680. 
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nades sålunda 410 strejker, det största antal, som dittills förekommit. År 1901 blev siffran 
emellertid med ens fyrdubblad. Även i fräga om antalet arbetare bildar nämnda är en vänd
punkt, i det de strejkande dä uppgingo till över 400000 frän att fornt aldrig hava överstigit 
100000. Fluktuationerna under do följande aren framgä av nedanstäende tablä: 

Konflikterna inom industrien och inom jordbruket behandlas i statistiken helt och hållet var 
för sig. De 1107 strejker, som under är 1911 inträffade inom industrien, fördelades pä följande 
näringsgrenar: 

De 8 strejker, vilka angivits beröra flera olika industrier, omfatta, säsom av ovanstäende fram-
gär, tillsammans omkring '/« av hela antalet arbetare, vilka sälunda ej kunna fördelas pä de sär
skilda industrigrenarna. 

Antalet lockouter inom industrien utgjorde under år 1911 19 med sammanlagt 17 119 arbetare. 
Mest omfattande var en lockout inom byggnadsindnstrien i Bologna med omkring 8000 berörda 
arbetare. Därnäst kom en arbetsavstängning vid boktryckerierna i Milano med 2750 arbetare 
och en konflikt vid en gruva i Livorno med 2 400 arbetare. 
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Strejkerna inom jordbruket omfattade följande arbetarkategorier: 

Under är 1911 inträffade dessutom 2 lockouter, berörande inalles 1130 arbetare (daglönare). 
I ena fallet lyckades arbetsgivarna genomdriva gitt syfte att tvinga arbetarna upphäva en mot 
vissa gärdar riktad bojkott. I andra fallet äter, dä tvisten gällde arbetstiden, nödgades arbets
givaren ätertaga arbetarna för att vid inträffande ogynnsam väderlek fä sin vinskörd bärgad. 
Bada lockouterna varade c:a tvä veckor. 

Be övriga arbetsinställelsernas resultat belysas av följande sammanställning: 

Arbetsinställelsernas varaktighet framgär av nedanstående tablä: 

Lockouternas längre varaktighet är väsentligen att tillskriva de fornt nämnda omfattande 
byggnads- och gruvarbetarkon&ikterna, som pägingo, den förra 53 och den senare 105 dagar. 

(Statistica degli scioperi avvenuti in Italia nell' anno 1911.) 
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Arbetsinställelser i Ryssland åren 1905—12.1 Den officiella ryska stréjkstatlstiken sträcker 
sig tillbaka till är 1895. Primärmaterialet införskaffas genom yrkesinspektörerna, och statistiken 
upptager följaktligen endast sädana företag, som stä under dessas tillsyn. Uteslutna ftro sålunda 
bergverken, vilka liksom i vårt land lyda under särskilda tillsynsmyndigheter, vidare allmänna 
arbeten, hantverkerier och alla i de asiatiska gnvernementen befintliga industriella.anläggningar. 
Anmärkas må, att petroleumindustrien i Baku, som intill år 1907 hört till bergsstaten, från detta 
år lagts under yrkesinspektionen och alltså numera ingår i statistiken. Antalet inspektionen 
underställda arbetsställen bar under åren 1906—12 ökats från 14 247 till 17 356, medan antalet 
arbetare samtidigt stigit från 1680 000 till 2150 000. Särskilt anmärkningsvärd är den starka 
stegringen inom storindustrien. Genomsnittliga antalet arbetare per företag bar, såsom av ovan 
anförda siffror framgår, ökats frän 94 till 124, och vid fabriker med över 1000 arbetare syssel
sattes år 1912 88 % av samtliga arbetare mot endast 30 % sex år förut. 

I efterföljande översikt angives an ta le t av a rbe t s ins tä l l e l se r berörda a rbe t s s tä l l en 
och a rbe ta re i absoluta tal ävensom i procent av samtliga yrkesinspektionen underställda före
tag och arbetare. Arbetsinställelser, som omfattat flera arbetsställen, uppföras i statistiken som 
lika många särskilda konflikter. De politiska strejkerna, som under vissa av de ifrågavarande 
åren spelat en stor roll, äro särskilt redovisade. 

Under år 1905 blev, såsom av ovanstående framgår, en avsevärd del av arbetarna invecklad1 

i två eller flera strejker. Dä, liksom under följande år, uppvisade storindustrien en mycket större 
strejkfrekvens än den mindre fabriksrörelsen. Detta framgår av nedanstående sammanställning, 
som utvisar, huru många företag, 1 procent av samtliga inom respektive grupper, som under de 
särskilda åren berörts av arbetsinställelse. 

Antalet företag, som under samma år berörts av mer än en strejk, uppgick är 1905 till ej 
mindre än 11 236; för är 1906 var motsvarande siffra 4 554, år 1907 1851. Högsta antalet arbets
inställelser vid ett och samma företag utgjorde år 1905 26 och är 1906 17. Om de arbetare, som 
under ett är deltagit i upprepade strejker, endast en gång medräknas, beflnnes antalet strejkdel
tagare under år 1905 utgöra 60 % av samtliga arbetare, år 1906 38 % och år 1907 32 %, 

1 jfr Meddel, 1913, sid. 934. 



KORTARE MEDDELANDEN. 57 

I fråga om antalet strejkande komma — om man fr&nser de politiska strejkerna — främst 
bomulls-, metall-, maskin-, ylle-, linne- samt närings- och njatningsämnesindastrierna. I fråga 
om antalet strejkande i förhållande till hela antalet arbetare komma likaledes textil- och metall
industrierna i första rummen, medan närings- och njutningsämnes-, malmförädlings- och pappers
industrierna uppvisa de lägsta procenttalen. År 1912 kom emellertid metallindustrien sist med 
endast 1'8 %, medan kemisk-tekniska industrien hade 11'7 % strejkande. 

Av de olika månaderna utvisa maj, jnni och juli i allmänhet det -största- antalet arbetsinstäl
lelser. Jordbruket kan under dessa månader i Ryssland mottaga snart sagt obegränsad arbets
kraft, och utsikterna för de strejkande att finna tillfällig sysselsättning är därför större än i Väst
europas industriländer. Ehuru övervägande delen av den ryska industrien är förlagd till lands
bygden, uppvisa städerna det avgjort största antalet arbetsinställelser. Sålunda inrapporterades 
t. ex. ar 1906 5328 strejker i städer och 786 i landsorten. 

I fråga om arbetsinställelsernas varak t ighe t föreligga följande uppgifter: 

Ett mycket stort antal strejker har, såsom härav framgår, haft en varaktighet av endast en 
eller annan dag. Orsaken härtill torde man få söka i arbetarnas dåliga organisationsförhållanden, 
som omöjliggöra större uthållighet. Ätt märka är i övrigt att de särskilt under åren 1905—08 
talrika politiska strejkerna till största delen voro mycket kortvariga. Den inverkan, dessa strej
ker ntövat på genomsnittstalen, framgår av följande tablå: 

Arbetsinställelsernas huvudorsaker voro enligt föreliggande uppgifter: 

Av lönekonflikterna framkallades under år 1905 allra största antalet genom arbetarnas krav 
på löneförhöjning. Av de 2679 strejker, som år 1905 hänförts till denna grupp, voro endast 169 
(6-8 %) försvarsstrider mot en lönesänkning. Med den förändring i de ekonomiska och politiska 
konjunkturerna, som sedermera inträdde, ändrades proportionen. År 1908 måste arbetarna sålunda 
i 89 fall (31-4 % av samtliga lönekonflikter) tillgripa arbetsinställelse pä grund av lönesänkning. 
Under de ekonomiskt gynnsammare åren 1909 och 1910 förmärktes åter en relativ ökning av an
talet strejker, som avsågo att genomdriva löneförhöjning. I fråga om de strejker, som avsågo 
arbetstidens längd, gör sig ett liknande förhållande gällande. År 1905 åsyftade 1 290 strejker för
kortning av arbetstiden, medan endast 9 riktade sig mot arbetsgivarens försök att förlänga den
samma. För år 1908 voro åter motsvarande siffror 9 resp. 80. Som allmän regel kan konsta
teras, att de konflikter, som avsett att hindra försämring av arbetsvillkoren, varit mera lång
variga än övriga arbetsinställelser. 



58 KORTARE MEDDELANDEN. 

I fråga om arbetsinställelsernas r e su l t a t föreligger följande beräkning: 

För åren 1911 och 1912 är, såsom av tabellen framgår, vid procentberäkningen hänsyn ej 
tagen till de strejker, som endast avsett politiska syften. Procenttalen för dessa år äro följakt
ligen ej direkt jämförliga med de föregående. 

I berättelsen för år 1909 finnes speciell redogörelse för två lockouter, båda inom läder-, hår-
och gummivaruindustrien. Eljest synas arbetsinställelser av detta slag ej hava förekommit eller 
åtminstone ej särskilt redovisats. 

(Beichsarbeitsblatt.) 

— Socialförsäkring. — 

Utredning av obligatorisk sjukförsäkring. Kungl. Maj:t har den 31 december 1913 upp
dragit åt socialstyrelsen att verkställa utredning om införande i vårt land av obligatorisk sjukför
säkring. 

Vid föredragning härav yttrade departementschefen, statsrådet Schotte: 
>Vid behandling år 1910 av förslaget till lag om sjukkassor framhölls från många håll, att en 

sjukkasselagstiftning, byggd på frivillighetens grund, icke kunde tränga tillräckligt djupt ned 
bland de folkklasser, som framför andra vore i behov av hjälp och stöd, när sjukdomen nedbröt 
arbetskraften. Tydligt är också, att vår nuvarande frivilliga sjukkasseverksamhet icke inom sig 
rymmer eller ens kan komma att rymma alla dem, som behöva komma i åtnjutande av en ordnad 
sjukförsäkrings välsignelser. Särskilt torde den stora massan av jordbruksarbetare icke i någon 
avsevärdare utsträckning vara ansluten till den nuvarande sjukförsäkringen. 

1910 års lag om sjukkassor hade till syfte att understödja och till samhällets bästa utnyttja 
de mäktiga självhjälpssträvanden, som tagit form i det frivilliga sjukkasseväsendet i värt land, 
att bringa större onhetlighet och effektivitet i dessa strävanden samt att tillförsäkra dem ett star
kare ekonomiskt stöd från det allmännas sida. Förhoppningar väcktes också med denna lagstift
ning hos många, att man, genom att skapa ett utbrett system av frivilliga, efter rationella grun
der ordnade sjukkassor, skulle i avsevärd grad underlätta övergången till en tvångsförsäkring. Det 
är att förmoda, att dessa förhoppningar också skola visa sig grundade. 

Den omläggning och koncentrering av den frivilliga sjukkasserörelsen, som den nya lagen avsett 
att främja, har under de tre år, som denna lag varit gällande, fortgått normalt och under livlig 
verksamhet inom sjukkassorna. Det är därför all anledning förmoda, att med utgången av den tid 
av fem år från och med år 1911, som enligt lagens övergångsbestämmelser inrymts sjukkassorna 
för att anpassa sig efter de nya fordringarna, sjukkassorna allmänt skola hava registrerats enligt 
1910 års lag. 

Under det omläggningen av den frivilliga sjukkasseverksamheten pågår, torde det icke varit 
lämpligt att igångsätta en obligatorisk sjukförsäkring, även om så överhuvud vore möjligt. Så 
stora anspråk ställas på den nuvarande sjukkasseverksamheten med avseende å inordnandet efter 
de förändrade fordringar och villkor, som skapats genom den nya lagen, att denna verksamhet bör 
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få ostört ägna sig ät denna omläggning nnder den härför i lagen avsedda Övergångstiden. Dä emel
lertid den utredning, som är nödig för att även i värt land komma fram till en obligatorisk sjuk
försäkring, är b&de tidsödande och maktp&liggande, synes mig tidpunkten nu vara inne att för
anstalta om en sådan utredning. Hela frågan torde i allt fall tidigast efter ett par år, och såle
des först sedan den i 1910 års lag upptagna övergångstiden gått till ända, kunna föreligga i så 
utrett skick, att den kan framläggas till beslut av statsmakterna. 

På grund av den utveckling, som under de allra sista åren försiggått på det sociala lagstift
ningsområdet här i landet, och med hänsyn till denna lagstiftnings ytterligare uppgifter, synes 
det mig uppenbart, att genomförandet av en obligatorisk sjukförsäkring Icke bör uppskjutas längre 
än vad som är absolut nödvändigt. I sådant hänseende tillåter jag mig först och främst hän
visa till den vid innevarande års riksdag antagna lagen om allmän pensionsförsäkring. Enligt 
denna lag är för framtiden som regel varje svensk man och kvinna vid varaktig oförmåga till ar
bete berättigad till pension från den tidpunkt, då invaliditeten inträtt. För att denna lagstiftning 
i tillämpningen skall kunna med tillräcklig säkerhet och effektivitet fylla sina uppgifter, torde en 
fullt genomförd, rationellt ordnad obligatorisk sjukförsäkring vara ett viktigt underlag. En sådan 
skall i praktiken väsentligt underlätta lösningen av frågan om tidpunkten för pensionsrättens in
trädande. Pensions- och sjukförsäkringen böra räcka varandra handen och tillsammans bilda ett 
fortlöpande stöd, så länge arbetsförmågan sviker. I och med pensionsförsäkringens genomförande 
måste också alla åtgärder, som äro ägnade att förebygga invaliditet, särskilt uppmärksammas och 
understödjas från det allmännas sida; och härutinnan kan betydelsen av en obligatorisk, på ratio
nella grunder fotad sjukförsäkring icke överskattas. Det är ett av erfarenheten bestyrkt faktum, 
att en i tid lämnad, rationell sjukvård ofta kan avsevärt fördröja eller till och med helt och hål
let förebygga invaliditetens inträde. 

I samband med det förslag till lag om arbetarskydd, som förelades 1912 års riksdag, var ifråga
satt att jämväl framlägga förslag till lagstiftning om obligatorisk moderskapsförsäkring för industri-
arbeterskor. Då så emellertid ej ansågs böra ske, kunde icke heller stadgandet i arbetarskyddslagen om 
arbetsvila för barnsängskvinna erhålla en fullt tillfredsställande avfattning. Visserligen har det upp
slag till införandet av moderskapsunderstöd inom sjukkassorna, som givits genom kungörelsen den 6 
december 1912 om särskilt statsbidrag till sjukkassor, som meddela moderskapsunderstöd, väckt 
mycket livlig anslutning inom sjukkasserörelsen, men det är knappast att förvänta, att anslut
ningen, särskilt från kvinnornas sida, till denna rörelse i framtiden skall bliva så betydande, att 
en tillräcklig, ovillkorlig barnsängsvila skall kunna genom lag föreskrivas för alla de inom in
dustrien sysselsatta mödrar, som därav äro i behov. Möjligheten till en utveckling jämväl i övrigt 
av frågan om beredande av moderskapsunderstöd sammanhänger ävenledes intimt med införande av 
obligatorisk sjukförsäkring. 

Jag tillåter mig slutligen även erinra, att frågan om förbättrad lagstiftning angående olycksfall 
i arbete för närvarande är föremål för utredning av den s. k. ålderdomsförsäkringskommittén. Även 
olycksfallsförsäkringen står på flera punkter i nära samband med sjukförsäkringen. Särskilt vill 
jag i sådant hänseende fästa uppmärksamheten på de s. k. yrkessjukdomarna samt frågan om er
sättningen vid de kortvariga olycksfallen. På ingen av dessa punkter synes en fullt tillfredsstäl
lande lösning stå att vinna, därest icke olycksfallsförsäkringen erhåller sitt komplement i en 
minst lika omfattande, obligatorisk sjukförsäkring. 

Även i övrigt torde åtskilliga skäl kunna anföras för att omodelbart igångsätta utredningen rö
rande den obligatoriska sjukförsäkringen. I sådant hänseende må bland annat framhållas de på
gående åtgärderna för en förbättrad fattigvärdslagstiftning och därmed sammanhängande ämnen. 
Även för en lycklig lösning av dessa spörsmål torde en lagstiftning om obligatorisk sjukförsäkring 
ingalunda sakna betydelse. 

Ett ytterligare skäl att icke längre undanskjuta upptagandet av denna fråga kan också anses 
ligga i det förhållandet, att, sedan införandet av obligatorisk sjukförsäkring numera allt allmän
nare betraktas endast som en tidsfråga, därmed en hämsko i viss mån blivit lagd på det frivil
liga sjukkasseväsendets vidare utveckling. Inför den väntade nya lagstiftningen på detta område 
förhåller man sig naturligt nog på många håll avvaktande, intill dess grundlinjerna för den vän
tade obligatoriska sjukförsäkringen blivit uppdragna och förhållandet mellan den frivilliga och den 
obligatoriska sjukförsäkringen blivit klart angivet. 
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I fråga om själva grundlinjerna för den ifrågasatta utredningen anser jag mig endast böra ut
tala mig i allra största allmänhet. Den vidare utvecklingen av dessa grundlinjer torde giva sig 
själv under utredningens gång, och det synes mindre lämpligt att genom detaljerade anvisningar 
i något avseende föregripa utredningen. 

Då lagen om allmän pensionsförsäkring omfattar nära nog hela svenska folket, vore det onekli
gen önskvärt och mest följdriktigt, om åt en blivande obligatorisk sjukförsäkring gåves en mot 
pensionsförsäkringen svarande omfattning. Emellertid torde det vara sannolikt, att en till hela 
folket utsträckt sjukförsäkring, som hittills icke blivit försökt i något annat land, skulle erbjuda 
så stora svårigheter och medföra så betydliga kostnader, att man, åtminstone till en början, nöd
gas stanna vid en tvångsvis ordnad sjukförsäkring för de lönearbetande klasserna i allmänhet och 
med dem jämställda. En sådan försäkring bör givetvis omsluta icke blott industriarbetarna, utan 
även övriga grupper av lönearbetare och särskilt jordbruksarbetare i vidaste omfattning. Jämväl 
med en sådan begränsning bleve en obligatorisk sjukförsäkring mycket betydelsefull. Det vida 
övervägande flertalet av s. k. självständiga hava nämligen i yngre år varit lönearbetare och skulle 
såsom sådana tillhöra sjukförsäkringen. Om man sedan kunde bereda tillfälle för dem, som upp
hört att vara lönearbetare, att på ett eller annat sätt kvarstå i den obligatoriska försäkringen eller 
underlätta deras övergång till den frivilliga sjukförsäkringen, bleve antalet av dem, som komme 
i åtnjutande av fördelarna av en ordnad sjukförsäkring, än större. 

Uppgiften att i en obligatorisk sjukförsäkring medtaga även hela massan av jordbrukets arbe
tare är visserligen, särskilt i ett så glest befolkat land som Sverige, ägnad att i flera hänseenden 
inveckla och försvåra problemets lösning. Men å andra sidan torde försäkringen, i vad den berör 
jordbrukets olika slag av arbetare, kunna anordnas under väsentligt enklare former än för övriga 
grupper av försäkringspliktiga. 

Särskild uppmärksamhet torde böra ägnas åt frågan, huruvida och i vad omfattning man i och 
för tvångsförsäkringen må kunna bygga på det redan bestående, frivilliga sjukkasseväsendet, eller 
om det skall bliva nödvändigt att organisera tvångsförsäkringen fullt fristående, oberoende av den 
frivilliga. 

Den senare utvägen vore. otvivelaktigt den enklaste. Ett alltför ensidigt hänsynstagande endast 
till den obligatoriska sjukförsäkringen skulle emellertid mer än nödigt störande inverka på det re
dan bestående, av staten understödda frivilliga sjukkasse väsendet, i all synnerhet som en mycket 
betydande del av de personer, som skulle inbegripas i tvångsförsäkringen, vid dess införande torde 
befinnas redan tillhöra den frivilliga försäkringen. Alldeles utan avbräck för denna senare försäk
ringsform lärer visserligen övergången till tvångsförsäkringen icke knnna ske. Men rättvisa och 
billighet synas kräva, att reformen genomföres under största möjliga hänsyn till de redan bestå
ende förhållandena, liksom det även är av den största vikt att på allt sätt tillvarataga de oskatt
bara värden, som ligga i det frivilliga sjnkkasseväsendet. 

För införande av obligatorisk sjukförsäkring i vårt land i den omfattning, som behovet kräver 
och omständigheterna eljest kunna medgiva, synes mig närmast böra ifrågasättas ett uppdrag till 
socialstyrelsen att härutinnan förebringa utredning och därvid särskilt undersöka den omfattning, 
som synes möjlig att från början giva åt en obligatorisk sjukförsäkring, samt de olika linjer, vilka 
för denna försäkrings genomförande hos oss kunna ifrågakomma, hopsamla och bearbeta det sta
tistiska material, som erfordras för att vinna hållbara grunder för de olika vägarnas framkomlig
het, ävensom utarbeta en sammanfattande redogörelse för hithörande lagstiftning i utlandet. För 
biträde vid denna utredning torde socialstyrelsen, i den mån så prövas nödigt, äga tillkalla per
soner, vilka sitta inne med särskild erfarenhet på sjukkasseområdet. När berörda förberedande 
utredning föreligger avslutad, torde erforderliga åtgärder för uppgörande av lagförslag i ämnet vara 
att vidtaga. 

Jag hemställer därför för närvarande allenast, att Kungl. Maj:t måtte anbefalla socialstyrelsen 
att verkställa utredning, i anslutning till vad jag nyss antytt, rörande införande i vårt land av 
obligatorisk sjukförsäkring, varvid socialstyrelsen torde berättigas att, i samråd med departements
chefen, till biträde vid utredningen inkalla personer, av vilkas sakkunskap styrelsen anser nödigt 
begagna sig.> 
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Verkningarna av den franska lagren om ålderdomsförsäkring. Ifrågavarande lag an
togs den 5 april 1910 och trädde i kraft den 3 juni 1911. Från första början har den haft de 
största svårigheter att bekämpa. B8.de arbetare och arbetsgivare voro avogt stämda mot tvångs-
försäkring i och för sig. Därjämte aaaågo de försäkrade, att den pension de hade att vänta var 
alltför knapp, samt framför allt att pensionsåldern — 65 är — var s& hög, att blott ett ringa 
antal hade hopp om att någonsin få fördel av försäkringen. Flera millioner arbetare vägrade 
också att erlägga de stadgade avgifterna, och indrivning i sådan skala var omöjlig. För att 
skydda lagen från fullständigt misslyckande ändrades den efter att ha varit gällande blott 6 
månader den 27 februari 1912 därhän, att pensionsåldern inträdde vid 60 levnadsår och statsbidraget 
ökades från 60 till 100 francs. 

Hoppet, att nedsättandet av pensionsåldern skulle möjliggöra tvångsförsäkringens fullständiga 
genomförande, sveks emellertid. Orsaken härtill är att söka i den tolkning, som kassations-
domstolen givit åt lagens bestämmelser om ordningen för arbetarnas och arbetsgivarnas erläggande 
av sina respektive försäkringsbidrag. 

Lagens 3:dje artikel stadgar, att arbetsgivaren vid varje avlöningstillfälle skall å lönen avdraga 
den försäkrades avgift. Summan av arbetarens och arbetsgivarens bidrag anges genom ett märke, 
som av arbetsgivaren åsättes ett arbetaren tillhörigt kvittenskort. I artikel 23 säges, att om 
arbetsgivaren ej kan åsätta detta märke på grund av arbetarens uraktlåtenhet att förete kvittens-
kortet, så kan han insända sitt bidrag till fredsdomaren. 

Under de första månaderna efter lagens ikraftträdande fattades dessa bestämmelser så, att 
arbetsgivaren hade att ansvara för det ordentliga inbetalandet både av sitt eget och arbetarens 
bidrag, och att han var pliktig att insända den senaros avgift jämte sin egen till fredsdomaren, 
om arbetaren underlät att framlämna kortet. Senna tolkning förkastades emellertid av kassations-
domstolen i ett utslag av den 11 december 1911, där det uttalades, att arbetsgivaren var berättigad 
att göra avdraget å lönen, blott om arbetaren företedde sitt kort. Skedde ej detta, kunde han 
insända sin egen avgift till fredsdomaren, om han det ville; skyldig att erlägga avgiften var han 
endast, då arbetarens kvittenskort blivit märkt. 

Denna tolkning blev ödesdiger för lagen. Man hade räknat med 10 millioner försäkrade. Den 
1 juli 1911 var antalet 5 633 630, den 1 januari 1912 6 713 520. Men vid sistnämnda tid, då kassa-
tionsdomstolens utslag blev bekant, npphör ökningen nästan fullständigt. Den 1 januari 1913 voro 
7 077 350 försäkrade, medan 3 millioner arbetare vägra att betala sina pensionsavgifter. Därmed 
är icke sagt, att alla bland de 7 millioner försäkrade regelbundet fullgöra sina inbetalningar. Den 
ovannämnda 23:dje artikeln stadgar visserligen böter för dem, som ej erlägga avgifterna, men då 
de tredskande räknas i millioner, kunna böterna ej ntkrävas. 

Enär arbetsgivarnas skyldighet att bidraga till försäkringen enligt domstolsutslaget är beroende 
av att arbetarna förete kvittenskort, har deras intresse för lagens genomförande npphört. Det har 
visat sig, att arbetsgivare genom hot om avsked sökt hindra arbetarna från att betala avgifterna 
för att själva bliva befriade från plikten att bidraga. 

Ett av regeringen framlagt men ännu icke behandlat lagförslag går ut på, att arbetsgivarna 
under alla omständigheter skola vara tvungna att betala sina avgiftor, men någon bestämmelse 
om tvångsavdrag på arbetarnas avlöning innehåller förslaget ej. I själva verket synes regeringen 
misströsta om möjligheten av ett konsekvent genomförande av tvångsförsäkring. De parlamenta
riska förhållandena i Frankrike göra det ej osannolikt, att deputeradekammaren på grund av 
lagens faktiska misslyckande beslutar, att staten skall helt och hållet övertaga pensioneringen. 

(Soziale Praxis.) 

— Arbetsmarknad och arbetslöshet. — 
Arbetsmarknaden i England under december 1913. Arbetstillgången var i stort sett god 

under december. 
Antalet i gång varande masugnar minskades ytterligare, medan däremot arbetstillgången vid 

järn- och stålverken något förbättrades; inom maskin-och skeppsbyggnadsindustrien var densamma 
fortfarande god. Konjunkturerna äro sjunkande inom alla grenar av ylle- och linneindustrierna 
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och även vid bomullsväverierna rådde någon stagnation. Den för denna årstid vanliga nedgången 
inom byggnadsindustrien fortfor, medan däremot arbetstillgången vid kolgrnvorno fortfarande 
var mycket god. 

Arbetsförmedlingsanstalterna rapportera alltjämt efterfrågan på arbete inom skeppsbyggnads-
indnstrien. Inom linneindustrien var tillgången på kvinnlig arbetskraft otillräcklig. 

Vid jämförelse med; de höga konjunkturerna vid samma tid föregående år visade sig i allmän
het någon minskning i arbetstillgången. Denna tillbakagång är särskilt anmärkningsvärd be
träffande malmförädlings-, järn- och stål- samt bleck- och plåtindustrierna. Även inom textil
industrien hava konjunkturerna försämrats; särskilt gäller detta ylle- och linneindustrierna samt 
bomullsväverierna. Å andra sidan har arbetsmarknaden förbättrats inom den granska samt möbel
industrien. 

Lönerna inom malmförädlingsindustrien fortforo att sjunka till följd av nedgången i prisläget. 
Inom övriga Industrier fortsatte däremot den uppåtgående rörelsen. 

Antalet arbetslösa inom yrken, som inbegripas under den nya arbetslöshetsförsäkringslagen, var 
4-6 % i slutet av december mot 4-l % i slutet av november. 

Fackorganisationer med 965 500 medlemmar (bortsett från i strejker och lockouter invecklade 
samt sjuka och överåriga) rapporterade 25 229 eller 2'6 % av medlemsantalet såsom arbetslösa vid 
slutet av december 1913, mot 2-0 % i slutet av november samma år och 2-8 % vid utgången av 
december 1912. 

Under veckan före den 20 december 1913 hade, enligt inkomna svar från arbetsgivare med till
hopa 418 716 arbetare, konstaterats en minskning av 0'2 % av antalet sysselsatta arbetare och en 
ökning av 02 % av den utbetalda lönesumman jämfört med förhållandena en månad tidigare. I 
jämförelse med motsvarande tid under föregående år hade antalet sysselsatta arbetare minskats 
med 17 % och det utbetalade lönebeloppet med 2"2 %. 

(Labour Gazette.) 

Arbetsmarknaden i Frankrike under december 1913. För vinodlingsarbetarna har arbets
tillgången under månaden ökats på grund av det pågående arbetet med rankornas gödsling och 
beskärning. Skogsarbetarnas ställning har förbättrats till följd av den påbörjade avverkningen. 
Bland trädgårdsarbetarna i Paris' omnejd var läget tillfredsställande. 

Inom textil- och metallindustrierna rådde goda konjunkturer. Bland typograferna har den för 
denna årstid sedvanliga förbättringen inträtt. Arbetslöshotsprocenten inom byggnadsfacket var ej 
fullt så låg som under föregående månad men mindre än under samma tid föregående år. Inom 
läderindustrien inträdde bättre konjunkturer. Den under den långa depressionsperioden inom 
denna industri rådande arbetslösheten har avsevärt minskats. 

Bland 945 arbetarorganisationer, som besvarade de månatliga förfrågningarna angående arbets
marknadens läge och arbetslösheten under december 1913, hava 728 med 248 876 arbetare uppgivit an
talet arbetslösa till 9877 eller 4 %, inberäknat gruvarbetarna i Pas-de-Calais och 4'5 % utan inbe-
räkning av dessa arbetare. Motsvarande tal för närmast föregående månad var 4°S % och för 
december 1912 57 %. 

Arbetstillgången under december 1913 har i jämförelse med november samma år angivits såsom 
rikligare av 22 % av de redovisande fackorganisationerna, omfattande 14 % av de organiserade 
arbetarna, såsom oföränderlig av resp. 52 och 66 % samt såsom mindre riklig av resp. 26 och 20 %. 

På frågan: >Anser ni läget på arbetsmarknaden tillfredsställande för årstiden?» hava 569 
arbetarorganisationer med 147 238 medlemmar svarat jakande och 231 med 86118 medlemmar 
nekande. 

(Bulletin du Ministére du Travail.) 

Arbetsmarknaden i Tyskland under december 1913. Arbetsmarknadens läge har under 
december ytterligare försämrats i jämförelse med såväl närmast föregående månad som motsva
rande tid föregående år. 

y " stenkolsgruvorna i Ruhrdistriktet har avsättningen fortfarande minskats, så att driften här 
ock var måst inställas; för en eller annan dag i veckan. I Schlesien voro konjunkturerna till
fredsställande, varempt vid de mellantyska brankoligruvorna försämringen fortgått på grund av 
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den milda väderleken och den i följd därav mimkade avsättningen på briketter till hnshållsbruk. 
Vid malmgruvorna samt inom elektriska, kemlsk-teknitka och gödningsämnesindastrierna var 
arbctstillgången fortfarande tillfredsställande. Vid järn- och stålverken samt inom textilindu
strien klagades däremot liksom föregående manad över otillräcklig srbetstillgång. Inom maskin
industrien hade flertalet företag, särskilt skeppsvarven, full sysselsättning, medan trävaruindu
strien hade känning av att byggnadsverksamheten låg nere. 

Rapporterna från sjukkassorna lämna, på grund av sjukkasseväsendets omorganisation, ej tillfälle 
till de sedvanliga jämförelserna angående konjunkturväxlingarna sedan årets början. Däremot 
framgår det, att antalet försäkringspliktiga medlemmar under månadens lopp avsevärt minskats, 
nämligen med 4-17 % för männens och 277 % för kvinnornas vidkommande, mot resp. 3'00 och 
2'61 % föregående år. 

Sjunkandet av medlemssiffran för de försäkrade männen motsvaras utav en stegring ay arbets
lösheten. Av de 2023 051 medlemmar, angående vilka uppgifter lämnats av 49 fackförbund, 
voro 4-8 % arbetslösa gent emot 3-1 % föregående månad och 2'8 % i oktober. I jämförelse med 
antalet arbetslösa under december, november och oktober år 1912, då det utgjorde resp. 28, VH 
och 1'7 %, utvisa arbetslöshetssiffrorna för de tre senaste månaderna, som synes, en avsevärd 
ökning. 

Enligt arbetsförmedlingens uppgifter kommo under december 1913 på 100 lediga platser för 
män 214 arbetssökande gent emot 219 under föregående månad och 175 under december 1912. 
För kvinnorna voro motsvarande siffror resp. 120, 143 och 106. Den minskning av överskottet 
arbetssökande, som sålunda inträtt, är uteslutande beroende på den rikare tillgången på tillfälligt 
arbete under julbrådskan. 

(Reichsarbci tsblatt.) 

— Emigration. — 
Utvandringen från Sverige år 1913. Utvandringen från Sverige till främmande världsdelar 

under det sistförflutna årets fjärde kvartal har som vanligt varit betydligt lägre än under andra eller 
tredje kvartalet. I olikhet med förhållandena under årets tidigare kvartal var utvandringen något 
mindre än under motsvarande tid 1912. 

Enligt de till Socialstyrelsen från vederbörande myndigheter nu inkomna uppgifterna hava 
under fjärde kvartalet av år 1913 över Stockholm, Malmö, Hälsingborg och Göteborg utvandrat 
till främmande världsdelar 2 345 i Sverige hemmahörande personer, varjämte 1619 från annat 
land emigrerat över samma hamnar. Läggas härtill motsvarande siffror för de tre första kvar
talen, befinnes antalet i Sverige hemmahörande personer, som under det gångna året utvandrat 
över någon av nyssnämnda hamnar, hava varit 13595, vartill komma 8 871 personer från annat 
land (troligtvis till största delen återvändande svensk-amerikaner). Dessutom hava över Kristiania 
och Trondhjem emigrerat under årets fjärde kvartal 394 och under hela året 2 750 svenskar. Med 
inräknande härav uppgick således den svenska utvandringen år 1913 tiii 16 345 och fördelade sig 
under detta år och närmast föregående på årets olika månader sålunda: 
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Utvandringen till främmande världsdelar har således under år 1913 varit väsentligt större än 
under ar 1912, vars emigrationssiffra emellertid var ovanligt lag. 

Av utvandrarna år 1913 voro 9963 män och 6382 kvinnor. 
Emigrationen från Sverige under åren 1912 och 1913 fördelar sig, i den mån den gått över 

förutnämnda svenska och norska hamnar, på olika delar av landet på följande sätt: 

Se i Sverige hemmahörande emigranterna hava under år 1913 befordrats från de olika hamnarna 
i följande antal: 

I samtliga ovanstående nppgifter ingå icke de, som utvandrat över annan hamn än de nämnda, 
samt icke heller de, som utflyttat till lånder inom Europa. 



KORTARE MEDDELANDEN. 65 

— Arbetsförmedling. — 
Förslag till ny arbetsförmedlingslag i Frankrike. Den 4 november 1913 framlade den 

franske arbetsministern ett lagförslag om arbetsförmedling, som i vissa punkter modifierar lagen 
av den 14 mars 1904.1 

Antalet av de kommuner, som enligt 1904 års lag äro skyldiga att upprätta byråer för kost
nadsfri arbetsförmedling (kommuner med mer än 10 000 invånare), är ännu mycket ringa, beroende 
på att lagen ej fordrar offentlig bekräftelse på denna skyldighets fallgörande. Ministern föreslår, 
att om kommunerna icke inom två år efter lagens promulgering på egen bekostnad upprättat för
medlingsbyråerna, detta skall ske genom departementsprefektena försorg. 

För att uppmuntra föreningar till att inrätta byråer för kostnadsfri arbetsförmedling för sina 
medlemmar, fordrar lagen icke begäran om tillstånd i dylika fall. Emellertid har tvärt mot 
lagens avsikt ett stort antal föreningar bildats, som hava platsanskaffning mot betalning till sitt 
enda ändamål. Till förebyggande av dylika missbruk fordras följande garantier: befriade från 
skyldighet att söka tillstånd äro blott självhjälps- och fackföreningar samt allmännyttiga för
eningar, vilkas stadgar äro lagligen erkända, och som äro underkastade offentlig kontroll. Andra 
sammanslutningar skola söka tillstånd av myndigheterna, som skola undersöka deras lämplighet> 
och som kunna återkalla tillståndet, om missbruk äger rum. Platsförmedlingen skall alltid vara 
biuppgift för föreningarnas verksamhet. 

Byråerna skola ej betjänas av personer, som kunna tänkas exploatera arbetarna. Den arbets
sökande får ej, som nu ofta är fallet, lockas in på ett utskänkningsställe och där träffa plats-
anskaffningsanstaltens föreståndare. 

Byråernas tjänstemän få ej under någon form mottaga betalning av kunderna och icke föreslå 
de arbetssökande plats, som åe ej haft uppdrag att erbjuda. 

Publikationer innehållande notiser om lediga platser och platssökande få ej säljas. Slutligen 
vill lagen nnderlätta ingripande mot vissa periodiska publikationer, som under presslagens skydd 
trycka dylika listor. (Hevue du Travail.) 

— Arbets- och löneförhållanden. — 

Laglig minimilön i Irland. De löner, som i juni 1913 fastställdes genom lönenämnden för 
manliga arbetare i den irländska pappersindustrien, hava sedan den 8 december trätt i kraft. 
För vuxna manliga arbetare är fastställd en minimilön av 6 pence, för lärlingar en efter ålder 
växlande veckolön av 4 V» till 24 sh. vid 52 timmars arbetsvecka. 

Även för det irländska skrädderiyrket har vederbörande lönenämnd redan offentliggjort miuimi-
lönesatser, som från den 2 februari träda i kraft. För vuxna manliga arbetare är fastställd en 
timlön av 6 pence, för vuxna kvinnliga arbetare en timlön av 3 pence; för manliga lärlingar 
växla lönerna mellan 472 och 24 sh., för kvinnliga lärlingar mellan 3 och 12 sh., varvid till 
grund för löneberäkningen ligger en veckoarbetstid av 50 timmar. 

(Labour Gazette.) 

»Den engelska arbetsveckan» i Frankrike. Den första undersökningen i Frankrike rö
rande utbredningen av förkortad arbetstid på lördagen, som år 1903 föranstaltades av yrkesinspek
tionen, lämnade som resultat, att en dylik avkortning endast tillämpades inom 451 industriella 
företag. Sedan nu de lagenliga bestämmelserna om en varje vecka återkommande vilodag för 
alla arbetare och biträden några år (sedan 1906) varit i kraft, har undersökningen förnyats. 

Svar ingingo från 1 288 anstalter och korporationer, nämligen från 607 arbetarföreningar, 427 
arbetsgivarföreningar, 140 handelskamrar och yrkesdomstolar, 84 departementsntskott och 30 ar-
betsbörser samt dessutom från yrkesinspektörerna. Blott 202 av dessa svar kunde inom resp. 

1 Jfr >Medd.> årg. 1912, h. 12, s. 1022. 

5—140217, Soc. meddel. 
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yrkesgrenar eller distrikt påvisa efterblivna förhållanden med hänsyn till den lagstadgade maxi-
malarbetstiden. Under det att ar 1903 »den engelska arbetsveckan» huvudsakligen tillämpades 
inom textilindustrien i Ost-Frankrike, hade den nu vunnit en mera jämn utbredning över hela 
landet; däremot var ökningen i antalet industriella företag, där >den engelska arbetsveckan» vun
nit insteg, obetydlig. 

Yrkesinspektionen räknar 397 företag, inom vilka samtliga arbetskrafter på lördagen åtnjöto en 
avkortning i arbetstiden med en eller flera timmar. Vid 23 % av dessa företag uppgick arbets
tiden på lördagen till 4 timmar, vid 21 % till 5 timmar och vid 31 % till mellan 6V2 och 7Va tim
mar. Vid ett litet antal slutade arbetet redan kl. 11'30 f. m., vid ungefär hälften kl. 12 och vid 
16 % kl. 5 e. m. Många företag avkorta arbetstiden endast för vissa delar av året eller för endast 
en del av arbetspersonalen. 

Arbetarföreningar förorda i allmänhet »den engelska arbetsveckan»; arbetsgivarföreningarna 
däremot stå på en motsatt ståndpunkt och fordra, där ej principiella invändningar göras, som 
kompensation utsträckt arbetstid de övriga veckodagarna eller också inom säsongindustricr in
skränkning till den mindre bråda tiden. 

Av handelskamrarna yttrade sig 94 % mot arbetstidens avkortning överhuvud, 91 % t. o. m. 
även vad kvinnor och barn beträffar; arbetsbörserna uttalade sig däremot för avkortning. Av de
partementsutskotten uttalade sig en stark majoritet för avkortad arbetstid för kvinnor och barn 
och ett betydande antal även för vuxna män. Handelskamrarna motivera sitt avstyrkande med 
den brist på arbetskraft, som skulle bliva en följd av arbetstidens avkortning, och vilja som 
villkor för »den engelska arbetsveckans» införande uppställa allmän stängning av restaurantcr 
på söndagen. 

Högsta arbetsrådet har framställt följande önskemål rörande »den engelska arbetsveckan»: 1) 
för kvinnor och barn skall, med bibehållande av 10 timmars arbetstid de övriga veckodagarna, 
arbetet på lördagen utan undantag sluta kl. 12; 2) för vuxna män 10 timmars arbete de 5 första 
veckodagarna, medan på lördagen inom vissa industrigrenar, som angivas av högsta arbetsrådets 
ständiga utskott, arbetet kan inställas efter middagen under hela eller en del av året; 3) inom gross
handeln, på kontor, i banker, försäkringsanstalter och andra inrättningar skall arbetet på lördagar 
och helgdagsaftnar sluta kl. 12. Inom andra affärsgrenar böra biträdena få en motsvarande 
fritid å annan veckodag, företrädesvis måndag. 

(Bulletin du Ministére du Travail.) 

— Levnadskostnader. — 
Budgetsundersökning i Förenta Staterna beträffande inom bomullsindustrien syssel

satta arbetarfamiljer. Handels- och socialministeriets avdelning för sociala frågor i Förenta 
Staterna, »Bureau of Labor», har offentliggjort resultaten av en budgetsundersökning rörande arbe
tarfamiljer, sysselsatta inom bomullsindustrien. Föremål för undersökningen hava varit dels 21 
familjer, bestående uteslutande av amerikaner av vit ras och bosatta på olika orter i de södra 
staterna, dels 14 familjer av blandade europeiska nationaliteter, bosatta i staden Fall-River i 
Nya England. Undersökningen utfördes under första halvåret 1909, och utgifterna hänföra sig 
till 1908. Följande uppgifter lämnas om de 21 familjerna från de södra staterna. 

Dessa familjer äro i allmänhet stora; de bestå i medeltal av 8'5 personer inklusive inneboende 
Deras levnadsnivå är ganska låg; födan består nästan uteslutande av bröd, fläsk, torkade grönsaker 
och kaffe. Bostäderna utgöras av små, fristående hus, vanligen med 4 rum, förhyrda av dem 
själva. Alla arbetsdugliga medlemmar av familjen äro sysselsatta i bomullsfabriken. Fördelningen 
av de förnämsta utgiftskategorierna för varje familj var följande: 
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En mera intressant beräkning har gjorts i syfte att kunna jämföra utgifterna för föda. Genom 
att som enhet taga en vuxen man, sysselsatt med normalt arbete, och genom att använda vissa 
av Förenta Staternas åkerbruksdepartement verkställda undersökningar kan man beräkna genoni-
snittsutgiften för en vuxen man. Denna genomsnittsutgift varierade mellan Sl-81 kr. och 6'67 kr. 
per 'vecka. 

För att åskädliggöra, huru låga dessa siffror i själva verket äro, har man till jämförelse tagit 
den utgift, som ansetts som minimum för veckokonsumtionen för fångarna i ett fängelse i Atlanta; 
sistnämnda siffra, som baserar sig på inköpspriserna å de orter, undersökningen gällde, utgör 
ö-38 kr. per vecka. Endast 9 av de ovannämnda familjerna övcrskredo denna siffra, under det att 
11 ej uppnådde densamma. 

Vad bostäderna beträffar, disponerade de 21 familjerna endast 95 rum, som skulle rymma 179 
personer, vilket representerar nära 2 personer per rum; några familjer på 10 a 13 personer levde 
i bostäder på 4 a 5 rum. 

Som ett sammanfattande resultat av undersökningen framgår, att bomullsindustriarbetarnas 
existensvillkor äro avgjort sämre än andra arbetares; också är inom denna industri lönernas nivå 
den lägsta. 

(Bulletin de la Statistique générale de la France.) 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
December månad år 1913. 

Under hänvisning till de efterföljande tabeller, som närmare redogöra 
för den offentliga arbetsförmedlingen i olika delar av landet,x lämnas här 
en sammanfattande framställning av dess viktigaste resultat under december 
månad. 

Översikt av verksamheten under december månad ar 1913. 

1 De särskilda anstalterna uppräknas i tablån här ovan; med avseende å anstalternas olika 
kontor hänvisas till förteckningen å omslagets 3:e sida. 
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Tillsatta platser 
i jämförelse med föregående månad samt motsvarande tid föregående ar. 

Vid samtliga under månaden verksamma anstalter gjordes tillhopa 11 547 
ansökningar om arbete, varav 6 732 av män och 4 815 av kvinnor. 
Samtidigt funnos disponibla 9 862 lediga platser, nämligen 4 717 förmän 
och 5 145 för kvinnor. Hela antalet tillsatta p la tser uppgick till 7 280, 
av vilka 3 907 besattes med män och 3 373 med kvinnor. 

Räknat på 100 lediga platser kommo för hela riket under månaden 117 
ansökningar om arbete, gentemot 129 ansökningar under näst föregående 
månad och 125 under december 1912. Antalet tillsatta platser per 100 lediga 
utgjorde under månaden 74, gentemot 71 under såväl näst föregående månad 
som under december 1912. 

1 Anstalten började sin verksamhet under år 1912. 
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Bland de särskilda anstalterna uppvisa givetvis de i storstäderna belägna samt 
de större länsförmedlingarna den största omsättningen av arbetskraft; en relativt 
större frekvens framträder även vid de anstalter, som fungerat under någon längre 
tid och därunder hunnit förvärva mera omfattande förbindelser och förtroende. 

Närmare upplysningar i övrigt rörande verksamheten vid de olika anstal
terna kunna inhämtas ur här meddelade tabeller. 

Arbe t smarknadens a l lmänna läge torde med hänsyn till årstiden 
kunna betecknas som ganska tillfredsställande. Ehuru arbetstillgången givet
vis varit knapp, har någon mer anmärkningsvärd arbetslöshet ej varit att 
anteckna. 

.Förestående tabell lämnar en närmare belysning av verksamhetens ut
veckling vid de olika anstalterna, i vad angår de tillsatta p la t se rnas 
an ta l . På de flesta håll finner man framåtgång i jämförelse med motsva
rande tidpunkt under föregående år, men däremot en stark tillbakagång i 
jämförelse med nästlidna månad. För samtliga anstalter och yrkesgrenar 
uppgick ökningen vid jämförelse med december 1912 till 1400 eller 24 % 
(därav för jordbruket m. m. 154 eller 21 % och för övriga näringsgrenar 1 246 
eller 24 %); i förhållande till resultaten under näst föregående månad utgjorde 
minskningen 1 595 eller 18 i. (därav för jordbruket m. m. 1 293 eller 59 % och 
för övriga näringsgrenar 302 eller 5 %). 

I det följande meddelas vissa tabellariska uppgifter rörande den offentliga 
arbetsförmedlingens betydelse för särskilda näringsgrenar samt för verksam
hetens utveckling och arbetstillgången därinom. Det torde vara nog att 
här ytterligare betona, hurusom alltjämt en synnerligen skarp skillnad fram
träder mellan å ena sidan jordbruket och skogshushållningen, där i allmän
het rik arbetstillgång yppas, samt å den andra sidan de industriella yrkena 
m. fl., vilka visa överflöd på arbetskraft. 

Den grundväsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket 
och inom de industriella yrkena kommer klart till synes i nedanstående 
tablå, som jämväl lämnar tillfälle till jämförelser med motsvarande tid 
föregående år samt med nästlidna månad. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling december 1018. 
Sammandrag för samtliga anstalter. 
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För en närmare kännedom om arbetsförmedlingens betydelse för de sär
skilda näringsgrenarna hänvisas till förestående tabell. I nedanstående 
översikt återgivas de för bedömandet av arbetsmarknadens läge betydelse
fullaste siffrorna rörande proportionen mellan arbetsansökningar och lediga 
platser (både män och kvinnor). 

På 100 lediga platser kommo: 

Flera av ovanstående näringsgrupper utvisa ganska riklig tillgång på ar
betskraft. Försämring inträdde under månaden inom samtliga grupper utom 
inom gruppen trävaruindustri, för butiks- o. d. personal, inom hotell-, kafé-
och restaurantrörelse, landtransport, husligt arbete och grovarbete. 

Granskar man med ledning av rapporterna, huru de tillsatta platserna för
dela sig på vissa specialiteter av arbetare, framgå i huvudsak följande resultat. 
För kv innorna återfinnas de största förmedlingsresultaten naturligen inom 
gruppen husligt arbete i privat tjänst, nämligen 40 platser för hushållerskor, 134 
för hus- och barnjungfrur, 79 för kokerskor och köksor, 527 för ensamjungfrur 
samt 1783 inom tvätt- och rengöringsarbete o. s. v.; inom hotell-, kafé-och 
restaurantrörelse anställdes 55 servitriser, 18 städerskor, 20 kokerskor, 112 
diskerskor o. s. v. Inom handels-, kontors- och lagerarbeten placerades 113, 
i jordbruks- o. d. arbete 86. Bland viktigare manl iga specialiteter må 
anföras bleck- och plåtslagare 16, smeder och hovslagare 19, filare och bänk
arbetare 17, maskinarbetare 25, sågverks- och brädgårdsarbetare 42, möbel-
och finsnickare 19, jord-, beton- o. d. arbetare 135, murare 12, murarbetsmän 
och tegelbärare 94, byggnadssnickare och timmermän 80, måleriarbetare 10, 
handels- och lagerarbetare 149, springpojkar 285, kuskar och åkeriarbetare 54, 
stuveriarbetare 210, grovarbetare 1249 o. s. v. Inom jordbruk och skogshus
hållning m. m. anställdes: befälspersonal 7, tjänare på stat 44, tjänare 
i husbondes kost 326, tillfälliga arbetare 187, trädgårdspersonal 13, skogs
personal 225 samt diverse andra arbetare 5. 
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Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under månaden (503 
platser, varav 470 manliga och 133 kvinnliga; motsvarande tal föregående 
år voro resp. 567, 440 och 127 samt under nästlidna månad resp. 1 574, 1 271 
och 303. Dessa siffror giva dock endast ett svagt uttryck för de offentliga 
anstalternas verkliga betydelse för omgivande trakt, enär vid samtliga läns
anstalter alla platser, som tillsatts inom resp. län, redovisas såsom förefint
liga inom orten. 

Antalet platser, som under december m&nad tillsatts utom resp. orter. 

Arbetsmarknadens läge 
enligt arbetsformedlingsanstalternas rapporter. 

Ehuru arbetstillgången inom de flesta branscher under julmånaden ytter
ligare minskats, synes någon mera hotande arbetslöshet ej hava inträtt. Vid 
flertalet arbetsförmedlingsanstalter har antalet arbetssökande nedgått i minst 
lika stark proportion som antalet lediga platser, vilket torde bero därpå, 



7 4 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING DECEMBER 1913. 

att åtskilliga säsongarbetare finna arbetsbristen under årets sista veckor 
vara ett oundvikligt ont, som det ej lönar sig att söka undgå. Vid de flesta 
anstalterna har det allmänna läget uppgivits vara minst lika tillfreds
ställande som vid motsvarande tid föregående år. 

Till jordbruket har det huvudsakligen blott i västra Sverige varit någon 
efterfrågan på arbetskraft. I Grote borg hava åtskilliga dylika platser till
satts, ehuru lönerna för ogifta lantarbetare under vintermånaderna äro av
sevärt reducerade. I Skaraborgs län hava flera årsplatser fått stå obesatta, 
medan arbetarna visa obenägenhet att ännu binda sig och avvakta skogs
arbetenas igångsättande för att draga sig fram över vintern. Vid anstal
terna i Stockholm, Östergötland och Skåne hava åtskilliga jordbruksarbetare 
under månaden förgäves sökt sysselsättning; i Linköping uppgivas särskilt per
soner, som under sommaren fullgjort sin värnplikt, hava svårt att finna arbete. 

I Värmland har liksom under föregående månad varit god arbetstillgång 
för skogsarbetare. Även vid arbetsförmedlingsanstalterna i Östersund, Upp
sala och Linköping har enligt rapporterna varit efterfrågan på arbetare 
inom denna bransch, varemot i Norrköping antalet förmedlade platser varit 
avsevärt lägre än under fjolåret. I Jönköping och Luleå väntas först efter 
nyår större livlighet inom skogsarbetet. Förmedlingsarbetet synes här och 
var hava försvårats därigenom, att arbetsplatserna varit avsides belägna från 
anstalten. Särskilt har bristen på järnvägsförbindelse mellan Östersund och 
Härjedalen gjort sig kännbar. 

Inom metall- och maskinindustrierna i Malmö och Göteborg hava konjunk
turerna fortfarande varit goda. Även å en del andra orter har efterfrågan 
på yrkesarbetare inom hithörande fack överstigit tillgången, så t. ex. i fråga 
om gjutare i Linköping, Växjö och Gävle samt järnsvarvare i Eskilstuna 
och Sundsvall. Inom övriga industrier har någon brist på arbetskraft där
emot ej varit att anteckna. Ännu mindre har detta givetvis varit fallet 
bland byggnadsarbetarna, för vilka arbetstillgången på många orter varit 
mycket ringa. Den ända till fram emot jul ihållande blida väderleken har 
emellertid å andra sidan ej helt omöjliggjort att fortsätta de arbeten, som 
ej förut under hösten fullbordats. Vid anstalten i Jönköping förmärktes så
lunda ingen nämnvärd arbetslöshet bland byggnadsarbetarna, vilket till-
skrives den omständigheten, att de i orten pågående järnvägs- och kasern
byggnadsarbetena under största delen av månaden kunde pågå med full 
arbetsstyrka. Även sjöfarten har av nämnda anledning kunnat upprätt
hållas längre än vanligt. Särskilt vid hamnarna i Oxelösund, Gävle och 
Sundsvall har ett avsevärt antal arbetssökande härigenom kunnat beredas 
sysselsättning. I Luleå däremot hade den sedvanliga arbetslöshetsperioden 
inom stuverifacket redan inträtt. 

Inom de merkantila yrkena har på grund av den rådande julbrådskan 
efterfrågan på arbetskraft i allmänhet varit relativt stor. Dock har i både 
Stockholm, Göteborg och Malmö ett överskott av arbetssökande varit att an
teckna. I Malmö har ett sextiotal personer kunnat beredas tillfällig syssel
sättning vid posten och järnvägen. 
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I Lund har liksom under föregående månad ett mindre antal arbetare 
hänvisats till nödhjälpsarbeten. I Stockholm och en del norrländska städer 
har det vid månadens slut inträffade snöfallet i sin mån bidragit till arbets
löshetens minskande. 
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under december månad år 1913. 77 
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under december månad år 1913. 79 
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82 Livsmedelspriser å olika orter 
Medelpris per år (1904—1912) och per månad 

Obs! Siffrorna för åren 1904—1909 angiva medelpris för 



i riket 1904—dec. 1913. 83 
(dec. 1912—dec. 1913) för samtliga orter. 
28 orter, för åren 1910—1912 för 39 orter och för 1913 för 44 orter. 
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Kreaturs-
(per kg. le-

för Stockholm, Malmö och 
Medelpris per år (1904—1912) och per månad 
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priser 
vande vikt) 

Göteborg 1904—dec. 1913. 
(dec. 1912—dec. 1913) för alla tre orterna. 
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Fiskpriser 
(partipriser utan förbindelse). 

Medelpriser i Stockholm dec. 1912—dec. 1913. 
(Enligt veckonoteringar för år 1912 fr&n Stockholms stads provisoriska flskhall samt för år 1913 från Stock

holms stads slakthus- och saluhallsstyrelses noteringskomuiission.) 
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Meddelanden från K. Pensionsstyrelsen. 
Meddelanden till pensionsnämnder. 

Pcnsionsstyrelscn kommer att som regel 1 å 2 gånger i månaden — oftare när så erfordras — 
til] samtliga ordförande i pensionsnämnder utsända allmänna meddelanden. 

Dessa meddelanden komma att huvudsakligast innehålla 
a) anvisningar för pensionsnämndernas arbete och för pensionsärendenas behandling i nämn

derna; 
b) anvisningar beträffande övriga ärenden, som angå pcnsionsförsäkringslagons tillämpning; 
c) uppgifter å till Pensionsstyrelsen inkomna frågor, vilka kunna anses vara av allmännare 

intresse, och å de svar, som av Pensionsstyrelsen lämnas å desamma; 
d) redogörelser för PensionsBtyrelscns heslut i sådana pensionsfrågor och besvärsmål, som kunna 

vara vägledande för pensionsnämndernas arbete. 
Dessa cirkulär komma att hållas i formatet 22'Ö X 28'G cm. och numreras i löpande följd. I 

desamma upptagna ärenden komma även att förses med nummer, så att hänvisningar kunna 
ske medelst anförande av endast meddelandets och ärendets nummer, t. ex. Meddelanden n:o 8 
punkt 4. 

Det är bestämt att tillråda, att cirkulär, så snart detsamma ankommer till ordförande, insattes 
i och förvaras i en samlingspärm; cirkulären äro för detta ändamål försedda med hål. 

Härför lämpliga samlingspermar kunna erhållas på rekvisition från A.-B. Hasse W. Tullberg, 
Stockholm, till ett pris av kr. 1'30 per pärm + porto. 

Om ordförande i pensionsnämnd av en eller annan anledning icke erhållit något exemplar av 
dessa meddelanden, vilket är lätt att kontrollera genom att iakttaga nummerföljden, kan sådant 
felande exemplar rekvireras från Pensionsstyrelsen. 

Ordförande, som för utdelning till ledamöter i nämnden önskar erhålla flera exemplar av med
delandena — antingen av samtliga utgående meddelanden eller av vissa viktigare sådana — torde 
anmäla detta till Pensionsstyrelsen, som skall i möjligaste mån söka tillmötesgå sådan begäran. 

E t t exemplar av dessa meddelanden, vilka samlade komma att bilda en instruktionsbok för 
pensionsnämndcrnas arbete, bör förvaras tillsammans med nämndens övriga handlingar. 

Dessa meddelanden utgå även till Pensionsstyrelscns instruktionsombud och ortsombud. 

Pensionsnämnds snmmantrftde. 

Ordförande i pensionsnämnd bör, innan tidpunkten för det första sammanträdet bestämmes, 
meddela sig härom med vederbörande instruktionsombud. Det är nämligen önskligt, att veder
börande instruktionsombud, så vitt möjligt, får tillfälle att närvara vid första sammanträdet inom 
varje pensionsnämnd för att därvid kunna lämna nödiga upplysningar och anvisningar angående 
arbetet. 

För att möjliggöra detta måste dessa sammanträden inom varje instruktionsområde efter sam
råd mellan vederbörande ordförande och instruktionsombud fördelas över en längre tidrymd, så 
att icke alla sammanträden avhållas i januari månad, utan vissa av dem framflyttas. 

1 verkligheten kommer en sådan fördelning av sammanträdena icke att medföra en långsam
mare behandling av pensionsärendena, ty då cirka 65 000 ansökningar om understöd förväntas i 
början av år 1914, så kan Pensionsstyrelsen icke behandla denna stora mängd av pensionsärenden 
omedelbart som desamma inkomma, utan först under en längre tid framåt. 
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Å andra sidan bliva de understödssökande icke lidande härpå, dä understödet, oberoende av 
när ansökan avgöres av Pensionsstyrelsen, utgår från ansökningsdagen eller frän den dag, dä rätt 
till understöd kan anses hava inträtt. 

Den olägenhet kvarstår naturligtvis, att dä person, som av pensionsnämud förklarats berätti
gad till understöd, icke kan komma i åtnjutande av detta, förrän pensionsnämndens beslut blivit 
fastställt av Pensionsstyrelsen, tidpunkten för den första utbetalningen på grund av väntetiden i 
Pensionsstyrolson framskjutes, men detta kan icke med don bästa vilja undvikas, då Pcnsionssty-
relsen, oaktat anordningar med extra arbetskraft i största möjliga utsträckning träffats, icke torde 
kunna behandla mer än cirka 500 pensionsärenden per arbetsdag, vadan ovannämnda 65 000 un
derstödsansökningar icke kunna beräknas slutbehandlade förrän under andra halvåret. 

Men å andra sidan är den praktiska olägenheten av detta förhållande även i detta fall icke så 
stor, då densamma endast kommer att utöva inflytande på de understöd, som skola utbetalas må
nadsvis eller kvartalsvis. För de understöd, som skola utbetalas halvårsvis eller årsvis — och 
antalet av sådana blir under 1914 mycket stort — infällor nämligen tidpunkten för första utbe
talningen under alla omständigheter ej förrän i medio och slutet av året. 

Dessutom kommer Pensionsstyrelsen, för att i någon mån söka utjämna dessa olägenheter, att 
som regel söka behandla understödsansökningar, vilka avse utbetalningar månadsvis och kvartals
vis, framför ansökningar, som kunna beräknas föranleda utbetalning halvårsvis eller årsvis. 

Under sådana omständigheter är det emellertid att bestämt tillråda, att ärendena i pensions
nämnderna icke behandlas alltför brådskande, utan så noggrant och fullständigt som möjligt, 
då det naturligtvis är fördelaktigare, att dessa ärenden undergå en grundlig prövning i nämnderna, 
än att desamma efter en hastig behandling därstädes insändas till Pensionsstyrelsen, där de i alla 
händelser som regel måsto kvarligga en avsevärd tid, innan de kunna avgöras. 

Pensionsstyrelsens upplysiiingsbyrå. 
Inom PensionsstyrelBen kommer att anordnas en upplysningsbyrå med ändamål att tillhandagå 

med svar å förfrågningar angående pensionsförsäkringslagens tillämpning. 
Jämlikt anvisningar å sidan 46 i instruktionsboken har ordförande i pensionsnämnd och Pen

sionsstyrelsens ortsombud för erhållande av upplysningar angående arbetet att i första hand hän-
vända sig till vederbörande instruktionsombud, som är skyldig att besvara per telefon eller skrift
ligen framställda förfrågningar. 

Dessutom kan emellertid ordförande samt Pensionsstyrelsens instruktions- och ortsombud med 
dylika förfrågningar hänvända sig direkt till Pensionsstyrelseu, varvid torde iakttagas 

a) att endast en fråga anföres i varje skrivelse; och 
b) att kuvert, vilka innehålla en eller flera dylika förfrågningar, förses med adress: Kungl. 

Pensionsstyrelsen, Upplysninysbyrån, Stockholm 7. 
Svar å dylika förfrågningar komma att avgivas, 
a) då frågan kan anses vara av allmännare intresse, genom anförande av såväl frågan som 

svaret i de till pensionsnämnderna utgående periodiska meddelandena; 
b) då frågan icke kan anses rara av allmännare intresse, genom skrivelse direkt till den 

frågande. 

Upplysningsarbete. 
Då den svenska allmänheten ännu i stort sett står främmande för den nya pensionsförsäkrings-

lagens ändamål, innehåll och tillämpning, så erfordras härvidlag ett vidsträckt upplysningsarbete. 
I samma mån detta upplysningsarbete kan utvidgas, i samma mån kommer Pensionsstyrclsens 

och pensionsnämndernas arbete att underlättas. 
Genom de av Pensionsstyrelsen anordnade föredrag, vilka under senaste tiden hållits på cirka 

300 platser i Sverige, har styrelsen sökt vorka för upplysning på detta område. 
Då Pensionsstyrelsen i instruktionsboken intagit ett kort sammandrag av de viktigaste bestäm

melserna i lagen samt låtit utdela denna bok till samtliga ledamöter och suppleanter i pensions-
nämnderna, så har Pensionsstyrelsen härmed avsett, att samtliga ledamöter och suppleanter i 
nämnderna skullo beredas tillfälle att göra sig förtrogna med pensionsförsäkringslagens viktigaste 
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bestämmelser och hoppats, att dessa personer därefter skulle sprida upplysning om penBionslagen 
i allt vidare kretsar. 

Detta upplysningsarbete gentemot allmänheten får emellertid icke härmed anses avslutat, utan 
Pensionsstyrelsen kommer även under 1914 att fortsätta detsamma, varvid styrelsen räknar pä ett 
intresserat bistånd från pensionsnämndernas sida. 

De åtgärder, vilka i detta avseende under närmaste framtiden fr&n Pensionsstyrelsen äro att 
förvänta, äro i huvudsak följande: 

a) utgivande ai' en kortfattad broschyr i en upplaga av 500 000 exemplar, avsedd att kost
nadsfritt utlämnas, vilken broschyr i medio av januari månad torde komma att tillställas pen
sionsnämndernas ordförande för distribuering; 

b) genom hänrändelxe till tidningarna att intaga såväl kortare upplysningar angående pen-
sionsförsäkringslagen och dess bestämmelser som frågor och svar angående pensionsförsäkringen, 
varvid Pensionsstyrelsens upplysningsbyrå kommer att stå tidningarna till tjänst såväl med lämp
liga manuskript angående kortare upplysningar som med svar å de frågor, som från tidningarna 
överlämnas; 

c) genom föredrag, vilka komma att hållas såväl av Pensionsstyrelsens instruktionsombud vid 
deras besök på olika platser som av särskilda härför av Pensionsstyrclsen vidtalade föredrags
hållare, varvid beräknas att under 1914 20 ä 30 föredrag böra hållas på olika platser inom 
varje län. 

PenHlonsförhållandena under 1014. 
Då de första pensionsavgifterna komma att inbetalas under senare hälften av 1914, ifråga-

kommer under 1914 endast ett fåtal avgiftspensioner och pensionstillägg. 
Däremot kunna ansökningar om understöd förväntas i stor utsträckning, då jämlikt bestäm

melserna i 33 och 37 §§ pensionsförsäkringslagen rätt till understöd vid invaliditet tillkommer ej 
endast dem, vilka under 1914 bliva invalider (beräknat antal cirka Ib'000), utan även de män och 
kvinnor mellan 15—67 år, vilka den 1 januari 1914 redan voro invalider och ej under 1913 sam
manlagt mer än fyra månader åtnjutit full försörjning av fattigvården, välgörenhetsinrättningar 
eller enskilda personer (beräknat antal cirka 65 000). 

Sammanlagt torde sålunda under 1914 vara att förvänta beviljandet av cirka 81 000 understöd 
med ett beräknat nnderstödsbelopp av cirka 3 550000 kronor, till vilket staten bidrager med cirka 
2 660 000 samt kommuner och landsting med cirka 890 000 kronor. 

För att ytterligare åskådliggöra, vilka personer under 1914 bliva berättigade till understöd, 
anföres följande: 

1) De, som äro födda före den 1 januari 1847, äro icke berättigade till understöd 1914 och ej 
heller framdeles. 

2) De, som äro födda den 1 jannari 1847—31 december 1898, kunna bliva berättigade till un
derstöd under 1914, dock ej de, som vid 1914 års ingång äro till arbete varaktigt oförmögna och 
1913 under sammanlagt mer än fyra månader åtnjutit full försörjning av fattigvården, välgören
hetsinrättningar eller enskilda personer. 

3) De, som äro födda den 1 januari 1899—31 decembor 1899, kunna bliva berättigade till un
derstöd under 1914, men först sedan de fyllt 15 år. Rätten till understöd för ifrågavarande per
soner är icke beroende av, huruvida de under 1913 åtnjutit full försörjning av fattigvården, väl
görenhetsinrättningar eller enskilda personer. 

4) De, som äro födda efter den 31 december 1899, äro icke berättigade till understöd under 
1914, men kunna framdeles bliva berättigade till pension eller understöd, sedan de fyllt 15 år. 

Då ovannämnda under 2) och 3) omfrtrmälda invalider i regel icke kunna erhålla någon avgifts-
pension, enär de icke inbetalt några avgifter, och det understöd, som till dem kan utgå, endast 
skall beräknas med hälften (37 §) av de belopp, som jåmlikt 6 och 33 §§ pensionsförsäkrings-
lagen eljest skulle utgå, så torde det vara tydligt, att de understöd, som förvärvas under 1914, 
bliva mycket små och icke kunna lämna på långt när den ekonomiska hjälp, som med pensions
försäkringens pensioner avses. 

Det högsta understöd, som nnder 1914 kan ifrågakomma, är nämligen 75 kronor för man och 
70 kronor för kvinna. 

7 — 140217. Soc. meddel. 
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Detta understöd beräknas enligt följande grunder: 
a) om sökandens årsinkomst icke övorstiger 50 kronor, utgör understödet 75 kronor för man 

och 70 kronor för kvinna; 
b) om sökandens årsinkomst uppgår till 50 kronor, men icke till 100 kronor, utgör under

stödet 75 kronor för man och 70 kronor för kvinna efter avdrag av halva det belopp, varmod 
årsinkomsten överstiger 50 kronor; 

c) om sökandens årsinkomst uppgår till 100 kronor, men oj överstiger 276 kronor för man och 
256 kronor för kvinna, utgör understödet 75 kronor för man och 70 kronor för kvinna efter av
drag av 'A av årsinkomsten. 

Om sökandens årsinkomst överstiger 276 kronor för man och 256 kronor för kvinna, crhållcs 
intet understöd. 

Anm. I 6 § "pensionsförsäkringslagcn är föreskrivet, att gränsen för den årliga inkomsten för 
rättighet till pensionstillägg och understöd är 300 kronor för man och 280 kronor för kvinna 

Med de övergångsbestämmelser, som i 37 § äro bestämda för 1914, skulle emellertid årsin
komster över 276 kronor för man och 256 kronor för kvinna giva ett understöd, som understiger 
6 kronor och därför jämlikt 30 § bortfaller. 

De faktiska inkomstgränserna för understöd 1914 bliva sålunda 270 kronor för man och 25(1 
kronor för kvinna. 

i fråga om äkta makar skall vid bestämmande av understöds belopp årsinkomsten för var och 
en av dem beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda årsinkomst. 

Obs.! Ovan angivna bestämmelser gälla endast sådana understöd, som förvärvas under 1914. 
I övrigt äro villkoren för rätt till understöd att vara svensk medborgare och i riket mantals

skriven samt att vara invalid, d. v. s. till arbete varaktigt oförmögen jämlikt bestämmelserna 
i 2 § 

Vidare stadgar lagen, att i fråga om understödsberättigad, som avhänt sig eller undandolt in
komst eller egendom i uppsåt att erhålla understöd eller högre sådant understöd, än sökanden 
eljest skolat tillkomma, eller som uppenbarligen icke efter förmåga söker ärligen bidraga till sin 
försörjning eller är hemfallen åt dryckenskap, sökt understöd icke må beviljas, dock att i förat-
berörda fall vederbörande pensionsnämnd må efter prövning av omständigheterna nndantagsvi 
kunna medgiva understöd med minskat belopp. 
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Arbetsmarknaden under fjärde kvartalet 1913 

enligt uppgifter från industriidkare m. fl. 

Den efterföljande redogörelsen för arbetsmarknadens läge grundar sig, lik
som de förut lämnade översikterna, till huvudsaklig del på de uppgifter, som 
å särskilda frågeformulär inhämtats från arbetsgivare inom olika närings
grenar. Frågeformulären hava fortfarande till största delen infordrats av K. 
Socialstyrelsens ombud i orterna, vilka för närvarande uppgå till ett antal av 
40, varav 18 äro föreståndare för arbetsförmedlingsanstalter tillhörande Sveriges 
offentliga arbetsförmedling. 

Direkt av Socialstyrelsen hava emellertid dylika uppgifter insamlats från 
arbetsgivare i Stockholm samt i den närmaste trakten däromkring ävensom 
från sådana större arbetsgivare i landsorten, vilka i regeln sysselsätta minst 
200 arbetare. Antalet av Socialstyrelsen direkt tillfrågade arbetsgivare upp
går numera till omkring 650. Såsom material för bedömande av arbets-
tillgången i riket föreligga även rapporter från Socialstyrelsens ombud, vilka 
innehålla dels en kort allmän karaktäristik av ställningen på arbetsmark
naden inom ombudens orter med särskild hänsyn tagen till de större nä
ringar, som där äro representerade, dels uppgifter om arbets- och arbetar-
tillgången inom jordbruket, skogsbruket, byggnadsverksamheten samt trans
portarbetet i orten, i den mån ombuden genom förfrågningar hos veder
börande arbetsgivare, deras samt arbetarnas organisationer eller på annat 
sätt kunnat bilda sig en säker uppfattning därom. 

För nu ifrågavarande kvartal hava besvarade formulär återkommit från 
2 464 arbetsgivare med 267 263 arbetare, varav 2121 arbetsgivare med 257 916 
arbetare inom industri och hantverk samt transportarbete. Samtl iga arbets
givare — med ett par undantag — vilka sysse l sä t t a minst 200 a rbe ta re , 
hava insän t besvarade formulär, varför i f rågavarande uppgifter 
torde få anses som i hög grad represen ta t iva för å tminstone hela 
den svenska s tor indus t r ien . 

Efter bearbetning av de inkomna svaren kan för bedömande av arbetstill-
gången under fjärde kvartalet 1913 inom industri och hantverk i jämförelse 
med närmast föregående kvartal följande sammanställning anföras: 

8—140217. tfoc. meddtl. 
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Det visade sig även, att arbetstillgången under ifrågavarande kvartal an
sågs, i jämförelse med samma "kvartal föregående år, såsom bättre av 386 
arbetsgivare med 58162 arbetare (23 %); såsom oförändrad av 1499 arbets
givare med 172 968 arbetare (67 %) samt såsom sämre av 236 arbetsgivare 
med 26 786 arbetare (10 %). 

Med ledniDg av tabellen å sid. 96—97, som utgör en sammanfattning av 
arbetsgivarnas inom industrien oich hantverket uppgifter, har utarbetats föl
jande allmänna översikt över arbetstillgången inom vissa större näringsgrupper 
under fjärde kvartalet 1913. 

Inom gruvindustrien fortforo de gynnsamma konjunkturerna. Såväl de 
stora Höganäs—Billesholmsverken som exportmalmfälten rapporterade god 
arbetstillgång. På grund av årstiden hava dock en del sedvanliga inskränk
ningar i driften företagits vid de senare. Tillgången på arbetskraft var i 
allmänhet normal, frånsett Grängesberg, varifrån rapporterades brist. Av de 
uppgiftslämnande arbetsgivarna rapporterade 43 med 12 516 arbetare (87 %) 
mer än medelgod, 9 med 1 223 arbetare (8 %) medelgod samt 6 med 652 ar
betare (5 %) mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom närings- och njutningsämnesindustrien kunde arbetstillgången fort
farande betecknas såsom i huvudsak god. Inom kvarn indus t r i en har läget 
i någon mån förbättrats och kan nu betecknas som gott. En del bager ie r 
klagade över minskad omsättning, särskilt på grund av den vid jultiden all
mänt förekommande bakningen i hemmen. Inom choklad- och karamell
fabr ika t ionen rådde gynnsamma konjunkturer med övertidsarbete. Soc
ker indus t r iens högsäsong är förlagd till detta kvartal, under vilket bet-
kampanjen vid råsockerbruken påbörjas och avslutas. I allmänhet slutade 
kampanjen i början av december, vid ett par fabriker t. o. m i slutet av no
vember. Inom tobaksindust r ien , varest på sina ställen rapporteras bristan
de tillgång på arbetskraft, ter sig läget fortfarande relativt gott och det se-
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nare gäller jämväl beträffande bryggerierna. Inalles rapporterade inom nä
rings- och njutningsämnesindustrien 144 arbetsgivare med 10 276 arbetare 
(60 %) mer än medelgod, 71 arbetsgivare med 6 349 arbetare (37 /.) medel
god samt 10 arbetsgivare med 561 arbetare (3 %) mindre än medelgod arbets-
tillgång. 

Vad textilindustrien vidkommer, var arbetstillgången inom bomullsbran
schen fortfarande god och flerstädes klagades över brist på kvinnlig ar
betskraft. Inom y l le indus t r i en var läget på grund av konkurrens och fal
lande priser fortfarande mindre gynnsamt och vid flera fabriker hava ar
betsstyrka och arbetstid måst reduceras. Inom ju te - och l inneindustr ien 
var arbetstillgången god med övertidsarbete och brist på arbetskraft. Av 
arbetsgivarna rapporterade 71 med 12 505 arbetare (60 '/ ) mer än medelgod, 
31 med 5 698 arbetare (27 /.) medelgod samt 12 med 2 814 arbetare (13 %) 
mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom beklädnadsindustrien fortforo de goda konjunkturerna, vilka såväl inom 
skrädder ib ranschen som t r i k å f a b r i k a t i o n e n och skoindustr ien voro 
bättre än föregående år. Dock kunde arbetstillgången inom konfektions
branschen, för vilken fjärde kvartalet utgör en övergångstid från höst- till 
vårsäsong, betecknas som något sämre än närmast föregående kvartal. Av samt
liga arbetsgivare inom beklädnadsindustrien rapporterade 125 med 15 221 arbe
tare (87 %) mer än medelgod, 26 med 2 158 arbetare (12 %) medelgod samt 
4 med 185 arbetare (1 %) mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom trävaruindustrien rådde, sedan skeppningen efter hand genom den 
tilltagande isläggningen upphört, lågsäsong vid sågverken med reducering 
av arbetsstyrka och arbetstid. Vid snickeri-och möbelfabrikerna var läget 
fortfarande gynnsamt. Inom möbelindustrien, som vid denna tid på året 
har sin egentliga säsong, förekom flerstädes övertidsarbete. Av arbetsgi
varna inom trävaruindustrien rapporterade 205 med 20 678 arbetare (63 %) 
mer än medelgod, 130 med 8 771 arbetare (27 %) medelgod samt 52 med 
3 214 arbetare (10 %) mindre än medelgod arbetstillgång. 

Vid såväl trämassefabrikerna som pappersbruken var arbetstillgången 
fortfarande god. Det överflöd på arbetskraft, som anmärkts från en del före
tag, torde bero på säsongförhållandena. Av arbetsgivarna inom dessa bran
scher rapporterade 104 med 14 771 arbetare (70 %) mer än medelgod, 42 med 
5 698 arbetare (27 %) medelgod och 5 med 554 arbetare (3 %) mindre än me
delgod arbetstillgång. 

Inom grafiska industrien var arbetstillgången, såsom alltid under fjärde 
kvartalet, i allmänhet mycket god och betydligt bättre än under närmast före
gående kvartal. Tillsammans 75 arbetsgivare med 5 081 arbetare (82 %) rap
porterade mera än medelgod, 20 med 972 arbetare (16 /.) medelgod samt 5 
med 135 arbetare (2 %) mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom malmförädlingsindustrien var arbetsmarknaden fortfarande god och 
hade icke förändrat sig sedan föregående kvartal, men läget var dock sämre 
än motsvarande tid år 1912. Enligt Järnverks föreningens kvartalsrapport 
var vår svenska marknad alltjämt i stort sett ganska oberörd av den all-
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manna konjunkturförsämringen å världsmarknaden. Av arbetsgivarna rap
porterade 55 med 16 479 arbetare (81 %) mera än medelgod, 19 med 3 627 
arbetare (18 #) medelgod samt 1 med 250 arbetare (1 %) mindre än medel
god arbetstillgång. 

Inom metall- samt maskin- och skeppsbyggnadsindustrierna rådde fortfa
rande livlig verksamhet. Såväl vid de mekaniska verks täderna som inom 
den elektromekaniaka indus t r ien var läget på det hela taget bättre än under 
fjärde kvartalet föregående år. Flerstädes klagades över brist på arbets
kraft, särskilt inom skeppsbyggnads indus t r ien , varest fortfarande 5 före
tag med tillsammans 1 767 arbetare, d. v. s. 32 % av samtliga, rapporterade 
brist på arbetskraft. Av arbetsgivarna inom metallindustrien rapporterade 
106 med 16 809 arbetare (81 %) mera än medelgod arbetstillgång, 34 med 3 245 
arbetare (16 %) medelgod och 11 med 615 arbetare (3 %) mindre än medelgod 
samt inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrien 150 arbetsgivare med 
27 013 arbetare (83 ^) mera än medelgod, 43 med 4 628 arbetare (14 '/„) me
delgod och 28 med 1048 arbetare (3 %) mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom jord- och stenindustrien var arbetstillgången i allmänhet god med 
undantag för sådana utpräglade säsongindustrier, t. ex. t ege l t i l l ve rkn in 
gen, vilka nedlägga eller inskränka verksamheten under vintern. Vid jäm
förelse med motsvarande tid föregående år företer läget inom stenhuggeri-
branschen någon försämring, under det att kake l indus t r ien undergått en av
gjord förbättring. Inom jord- och stenindustrien rapporterade sammanlagt 
105 arbetsgivare med 14 201 arbetare (61 >') mera än medelgod, 61 arbets
givare med 7 518 arbetare (33 %) medelgod samt 42 med 1 379 arbetare (6 %) 
mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom kemisk-teknislca industrien rapporterade t änds t i cks fab r ike rna 
mycket god arbetstillgång och genomgående en avsevärd förbättring i jämförelse 
med såväl föregående kvartal som motsvarande tid år 1912. Tillsammans 
46 arbetsgivare med 9 283 arbetare (83 %) rapporterade mer än medelgod, 15 
med 1 253 arbetare (11 %) medelgod samt 5 med 675 arbetare (6 %) mindre 
än medelgod arbetstillgång. 

Inom byggnadsverksamheten var arbetstillgången ganska god om än myc
ket växlande inom olika delar av landet. I sin helhet hade ställningen av 
klimatiska skäl givetvis å de flesta platser försämrats mot kvartalets slut 
och flerstädes rådde överflöd på murare och byggnadssnickare. Efter om
budens rapporter och övriga uppgifter att döma hade under kvartalet arbets
tillgången inom byggnadsfacken varit god i Södertälje, Kristianstad, Lands
krona och Göteborg samt mindre god i Uppsala, Motala, Kalmar, Västervik, 
Lund, Hälsingborg, Örebro och Umeå. Även i Nyköping, Linköping. Växjö 
och Luleå hade verksamheten varit livlig i början av kvartalet, men seder
mera hade en avmattning inträtt. Inom måleriyrket synes ställningen hava 
varit medelgod. 

Transportarbetet erbjöd god arbetstillgång vid alla större hamnplatser och 
i allmänhet rådde normal tillgång på arbetskraft. 
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Arbetstillgången inom jordbruket var mycket god i början av kvartalet, 
men minskades efter hand, vilket på sina ställen medförde arbetslöshet för 
den tillfälligt anställda arbetspersonalen. Fortfarande råder brist på kvinn
lig arbetskraft, särskilt mjölkerskor. Flera ombud rapportera därjämte bris
tande tillgång på ladugårdsskötare. 

Inom skogsbruket beskrives arbetstillgången å många orter såsom godj 
dock synes i allmänhet den egentliga säsongen ännu icke hava tagit sin början. 

Enär arbetsmarknadens läge givetvis måste i hög grad inverka på den 
offentliga arbetsförmedlingens verksamhet och läget i viss mån återspeg
las i denna verksamhet, meddelas här nedan ur de månatliga redogörelserna 
för Sveriges offentliga arbetsförmedling till ytterligare jämförelse 
följande resultat angående tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 

På 100 lediga platser kommo följande ansökningar om arbete: 

Frånsett de industrier, som påverkas av den kallare årstidens inbrott, kan 
arbetsmarknadens läge fortfarande betecknas såsom mycket tillfredsställande. 
Jämfört med motsvarande kvartal föregående år var arbetstillgången även 
något rikligare. 

Den goda ställningen framträder med särskild tydlighet i den statistiska 
sammanställningen å sid. 92, enligt vilken av de av rapporteringen berörda 
257 916 arbetarna icke mindre än 74 /. voro anställda hos arbetsgivare, vilka 
angivit arbetstillgången såsom mera än medelgod, under det att endast 5 % 
tillhörde företag med mindre än medelgod arbetstillgång. För fjärde kvar
talet 1912 uppgingo motsvarande procenttal till resp. 73 och 6. 

Läget på arbetsmarknaden var sålunda på det hela taget lika gynnsamt 
som under fjärde kvartalet föregående år. Konjunkturerna under de tre 
första kvartalen av år 1913 tedde sig avgjort gynnsammare än under mot
svarande tid år 1912. 
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Arbetslösheten inom arbetarorganisationerna. 

Den 1 oktober, 1 november och 1 december 1913. 

I slutet av månaderna september, oktober och november utsändes, i likhet 
med vad under föregående månader varit fallet, frågeformulär direkt till samt
liga fackföreningar inom 31 fackförbund. Svenska järn- och metall arbetare
förbundet, vilket redan tidigare, i samband med sin understödskassa för arbets
lösa medlemmar, upprättat regelbunden månadsrapportering över arbetslös
heten från sina avdelningar, överlämnar fortfarande beredvilligt dessa upp
gifter till Socialstyrelsen för vidare bearbetning, varför formulär icke till
ställas avdelningar, tillhörande detta förbund. De fackförbund, som icke 
deltaga i denna rapportering, äro dels Svenska järnvägs-, Svenska lokomotiv
manna- och Svenska postmannaförbunden samt Telegraf- och rikstelefonar-
betareförbundet på grund därav, att förevarande undersökning avser att ut
röna arbetslösheten bland huvudsakligen industriens och hantverkets arbetare, 
dels Svenska arbetareförbundet, Svenska skrädderitillskärareförbundet, Sjö
mans- och eldareförbundet, Frisörbiträdesförbundet samt Byggnadsträarbetare-
förbundet, vilka förbunds samtliga avdelningar av olika skäl icke besvara 
Styrelsens formulär. 

Resultaten av rapporteringen om antalet arbetslösa inom fackföreningarna 
vid ovanstående tidpunkter föreligga i här meddelade tabeller, som utgöra 
en sammanfattning av de bearbetade frågeformulärens uppgifter. Vidstående 
tabell å sid. 99 är ett sammandrag av huvudtabellerna. 

Antalet medlemmar i de rapporterande fackföreningarna den 1 oktober, 1 
november och 1 december 1913 utgjorde resp. 57 872, 62 073 och 59 922. Av 
medlemmarna voro vid samma tidpunkter arbetslösa resp. 1 251, 1 611 och 
2 647 eller resp. 2-2, 2'6 och 4 4 % av samtliga redovisade. Arbetslöshets
frekvensen var vid de tre närmast föregående månadsskiftena resp. 2-7, 2 5 
och 2-3 % I jämförelse med föregående år, då arbetslöshetsfrekvensen den 
1 oktober, 1 november och 1 december utgjorde resp. 2-9, 3-6 och 5-7 %, har 
arbetslösheten inom fackföreningarna sålunda varit omkring 1 % mindre under 
motsvarande månader år 1913. 
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Arbetslösheten inom arbetarorganisationerna den 1 oktober, 1 november 
och 1 december 1913. 
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Antalet arbetslösa inom arbetar-
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organisationerna den 1 oktober 1913. 
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Antalet arbetslösa inom arbetar-
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organisationerna den 1 november 1918. 
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Antalet arbetslösa inom arbetar-
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organisationerna den 1 december 1913. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling under år 1913. 

I. Arbetsförmedlingsfrågans nuvarande läge. 

Den offentliga arbetsförmedlingen, som med varje år vunnit större omfatt 
ning, har även under år 1913 företett kraftig utveckling. Denna har visat 
sig i första rummet genom ökad frekvens vid de olika anstalterna, ej så 
mycket genom öppnandet av nya anstalter eller filialkontor. Anledningen 
härtill är givetvis den,, att de allra flesta bland länen nu äro försedda med 
offentliga arbetsförmedlingsanstalter, och att åtskilliga bland dessa först helt 
nyligen börjat sin verksamhet, vadan ytterligare ökning i kontorens antal 
kan ske endast i den mån den ökade verksamheten så kräver. 

Vid 1913 års början funnos inalles 32 arbetsförmedlingsanstalter, av vilka 
21 voro länsanstalter och de återstående 11 fristående kommunala anstalter. 
Anmärkas bör likväl, att av dessa 11 kommunala anstalter 8 tillhörde Mal
möhus län, där landstinget lämnar årligt anslag till arbetsförmedlingsverk
samhetens uppehållande. Endast 3 anstalter äro alltså att betrakta såsom 
helt kommunala. 

Länsanstalter funnos vid ifrågavarande tid i Uppsala, Södermanlands, Öster
götlands och Jönköpings län, Kalmar läns norra och södra landstingsområden, 
Blekinge, Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, Värm
lands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs (provisorisk anord
ning), Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Av 
vederbörande kommuner helt underhållna anstalter voro Stockholms, Norr
köpings och Göteborgs, medan anstalterna i Malmö, Lund, Landskrona, 
Hälsingborg, Ystad, Trälleborg, Eslöv och Skurup väsentligen uppehöllos av 
kommunala anslag. Sådana anslag utgå emellertid ock till åtskilliga kontor, 
tillhörande länsanstalterna, varförutom samtliga anstalter åtnjuta statsbidrag. 

Vid slutet av år 1913 var antalet anstalter detsamma som vid årets bör
jan, och ingen förändring hade under året inträffat i fråga om fördelningen 
mellan länsanstalter och kommunala anstalter. 

Länsanstalterna omfatta i regel utom huvudkontor även ett eller flera av
delningskontor (filialkontor). Dessas antal uppgick vid 1913 års början till 
62. Under året tillkommo 7 sådana kontor (i Vimmerby, Åstorp, Mariestad, 
Askersund, Lindesberg, Sala och Härnösand), varemot 3 kontor (i Simris
hamn, Råda och Ragunda) vid årets början eller senare indrogos. Vid slu
tet av året var avdelningskontorens antal alltså 66 och hade under året 
ökats med 4. 
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Efterföljande tablå angiver, i vilka län och på vilka orter avdelningskon
tor såväl som huvudkontor (vid kommunal- och vid länsanstalter) funnos vid 
1914 års början, samt vilka anstalter äro avsedda att öppnas under sagda 
år m. m. 

Avdelningskontor (ett eller flera) finnes, såsom tablån utvisar, numera vid 
varje länsförmedlingsanstalt, men av de kommunala anstalterna är det allt
jämt endast Stockholmsanstalten, som öppnat filialkontor. 

Några anstalter hava därjämte anställda ombud å flera eller färre orter 
inom resp. län. 

Beslut om utvidgning av den offentliga arbetsförmedlingen hava jämväl 
under år 1913 fattats. Viktigast i detta hänseende är, att vederbörande 
myndigheter enats om att upprätta länsförmedling i Stockholms län med 
huvudkontor i Stockholm och avdelningskontor i Södertälje och Norrtälje. 
Under anstalten i Eskilstuna hava från 1914 års början ytterligare 3 filial
kontor öppnats i Strängnäs, Katrineholm och Gnesta. 

Sedan Stockholms län nu fått offentlig arbetsförmedling, saknas dylik i 
allenast 2 av rikets 24 län, nämligen i Gottlands och Älvsborgs. 

En närmare redogörelse för arbetsförmedlingens utveckling och nuvarande 
läge inom de olika länen meddelas här nedan. 

Stockholm! stad. Kommunal arbetsförmedl ingsansta l t finnes sedan är 1905. Verksam
heten bedrevs nnder flera är vid allenast ett kontor, beläget ä Norrmalm, men är 1910 beviljades 
av stadsfullmäktige medel till upprättande av ett filialkontor ä Södermalm, vilket Öppnades under 
är 1911. — Stockholmsanstalten har sedan 1912 fungerat säsom d i s t r ik t skon to r för den 
offentliga arbetsförmedlingen i Stockholms stad, Uppsala län och Södermanlands län. Till samma 
distrikt kommer även den beslutade anstalten i Stockholms län att höra. 

Stockholms lin. För behandling av frägan om offentlig arbetsförmedlings inrättande inom länet 
hade av landstinget och hushållningssällskapets förvaltningsutskott tillsatts en kommitté, vilken 
till 1909 ära landsting avgav förslag 1 ämnet. Detta innebar, att landstinget skalle, under förut
sättning av dels bifall av stadsfullmäktige i Stockholm och dels vederbörligt bidrag av länets 
hushållningssällskap, anordna en för Stockholms stad och län gemensam arbetsförmedling med 
Stockholms stads redan befintliga arbetsförmedlingsanstalt säsom huvudkontor och under förut
sättning jämväl av bidrag frän vederbörande kommuner med avdelningskontor i Södertälje och 
Norrtälje, allt under benämning >Stockholms stads och läns arbetsförmedling». Förslaget blev 
emellertid av landstinget hänskjutet till hushållningssällskapet, enär landstinget ansåg, att 
hushållningssällskapet ensamt borde bestrida kostnaderna för anstalten i fräga. Sedan hus
hållningssällskapets förvaltningsutskott haft frägan under behandling och avstyrkt det framlagda 
förslaget, blev detsamma är 1911 av hushållningssällskapet avslaget. År 1912 biföll landstinget 
för sin del upprättandet av arbetsförmedling för länet, för vilken kostnaderna skulle bäras av 
landstinget och hushållningssällskapet gemensamt. Hushållningssällskapet vägrade emellertid vid 
sammanträde 1 januari 1913 att biträda detta beslut. Frägan hänvisades i stället till ny utredning 
»särskilt med hänsyn till upprättandet av självständig förmedlingsanstalt för länet». Kommit-
terade tillsattes och utarbetade nytt förslag, vilket emellertid ej antogs av förvaltningsutskottet. 
I stället beslöt utskottet föreslå upprättandet av en för länet fristående offentlig arbets
förmedling med huvudkontor i Stockholm och minst två filialkontor inom länet, därav ett i 
Södertälje och ett i Norrtälje. Kostnaderna skulle bestridas av'hushållningssällskapet och lands
tinget. Förslaget godkändes av båda parterna, och verksamheten kommer att begynna under år 
1914 å ovannämnda tre platser. 

CppitU Un. Uppsala stads och läns arbetsförmedling har varit i verksamhet sedan 
år 1908, till en början endast genom kontor i Uppsala men från och med år 1910 även genom 

9—140217. Soc. meddel. 
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Översikt av Sveriges offentliga arbetsförmedling 
å olika orter i riket vid början ar år 1914. 
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avdelningskontor i Enköping, Skutskär och Tierp. Kostnaderna fördelas på landsting, hushåll
ningssällskap och vederbörande kommuner. 

Södermanlands Un. Länsförmedling med huvudkontor i Eskilstuna och avdelningskontor i 
Nyköping och Flen trädde i verksamhot i början av år 1911. I början av 1914 öppnades ytterli
gare tre filialkontor, nämligen i Strängnäs, Katrineholm och Gnesta. 

Östergötlands Un. Kommunal arbetsförmedl ingsansta l t finnes i Norrköping sedan år 
1906. — Östergöt lands läns arbetsförmedling, upprättad av landstinget, med huvudkontor 
i Linköping samt filialkontor å ett flertal platser inom länet (Söderköping, Skänningc, Vadstena, 
Motala, Valdemarsvik, Mjölby, Ödeshög, Åtvidaberg, Kisa, Östra Husby, Finspång och Borensberg), 
började sin verksamhet under år 1908. Anstalten, som samarbetar med Norrköpingskontoret, där 
en särskild avdelning för förmedling av jordbruksarbetare under säsongtiden finnes iurättad, under-
hålles av landstinget med bidrag från de flesta kommuner, dit kontor äro förlagda. — Huvud
kontoret i Linköping har sedan år 1910 fungerat såsom d i s t r ik t sk ontor för de offentliga 
arbetsförmedlingsanstalterna i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. 

Jönköpings Un. Från och med år 1910 är Jönköpings läns arbetsförmedling i verksam
het. Huvudkontoret är förlagt till Jönköping, och avdelningskontor äro upprättade i EkBJÖ, 
Tranås, Vetlanda, Värnamo och Gislaved. Anslag lämnas av landstinget, hushållningssällskapet 
och Jönköpings stad. 

Kronobergs Un. Frågan om inrättande av offentlig arbetsförmedling för länet hade redan vid 
1909 års landsting förekommit till behandling, men då avslagits. På grund av enskild motion 
beslöt emellertid landstinget år 1910 att tillsätta en kommitté för fullständig utredning av 
frågan. Kommitterade avgåvo till 1911 års landsting förslag till inrättande av en arbetsför
medl ingsansta l t för länet med huvudkontor i Växjö och filialkontor i Ljungby. Förslaget 
bifölls av landstinget, under villkor att medel ansloges jämväl av hushållningssällskapet och sta
den Växjö. Anstalten började sin verksamhet i maj 1912. 

Kalmar Un. Inom länets norra landst ingsområde är sedan början av år 1910 en offentlig 
nrbetsförmedlingsanstalt i verksamhet i Västervik. Kostnaderna härför fördelas lika mellan 
staden, länets landsting och hushållningssällskap samt Nationalföreningen mot emigrationen. Under 
år 1913 öppnades filialkontor i Vimmcrby. — Inom länets södra landst ingsområde har 
nämnda förening haft en arbetsförmedlingsanstalt i verksamhet i Kalmar. Landstinget beviljade 
år 1910 anslag för utveckling av verksamheten vid denna anstalt samt till upprättande av fi
lialer i Oskarshamn, Borgholm, Mönsterås, Nybro och Torsås. Åv dessa trädde under år 1911. 
avdelningskontoren i Nybro och Torsås i verksamhet. Till kontoret i Kalmar hava medel an
slagits jämväl av stadsfullmäktige i Kalmar. 

Oottlandi Un. Sedan frågan om inrättande av offentlig arbetsförmedlingsanstalt för Gottlands 
län fallit på grund av 1910 års landstings beslut, har nämnda fråga där ej varit föremål för 
behandling. 

Blekinge län. Kommunal arbetsförmedlingsanstal t upprättades i Karlskrona år 1906. 
Länsförmedling med huvudkontor i Karlskrona och avdelningskontor i Karlshamn trädde i 
verksamhet under år 1910. Anstalten är upprättad av landstinget med bidrag av vederbörande 
kommuner, och den kommunala anstalten i Karlskrona har uppgått i länsanstalten. Under år 1912 
tillkom ännu ett avdelningskontor, nämligen i Ronneby. 

Kristianstads Un. Arbetsförmedlingen för länet trädde i verksamhet i början av år 1908 
mod huvudkontor i Kristianstad och avdelningskontor i Simrishamn, Ängelholm och Hässleholm. 
Den 1 april 1909 tillkommo ytterligare avdelningskontor i Tomelilla och Ousby, vilket sistnämnda 
kontor likväl mod 1911 års utgång indrogs. Under år 1913 indrogs kontoret, i Simrishamn, var
emot ett nytt kontor öppnades i Åstorp. Ombud äro anställda å skilda orter inom länet. 
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HalmShut lin. Kommunala arbetsförmedl ingsansta l ter finnas i Hälsingborg sedan 1902 
samt i Malmö och Lund sedan 1905. Dessa erhålla emellertid numera bidrag även av landstinget. 
Under år 1.909 beslöto vederbörande kommuner att med bidrag från landstinget inrätta arbetsför
medlingsanstalter i Ystad, Eslöv, Skurnp, Landskrona och Trälleborg. I sistnämnda stad började 
verksamheten dock först under år 1911. Till cen t ra lans ta l t för länets förmedllngskontor har 
bestämts den kommunala anstalten i Malmö, vilken jämväl fungerar som d i s t r ik t skon tor 
för Skåne och Blekinge. 

Hallands Un. Länsarbots förmedling med huvudkontor i Halmstad och avdelningskontor 
i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka jämte en del sockenombud trädde i verksamhet i början 
av år 1910. Anstalten är upprättad av landstinget med bidrag av vederbörande kommuner samt 
av Nationalföreningen mot emigrationen. Under år 1911 öppnades ett avdelningskontor även i 
Laholm. 

Göteborgs och Bohus Un. Kommunal arbetsförmedl ingsansta l t är i Göteborg i verksam
het sedan år 1902. Under år 1912 började anstalten fungera såsom d i s t r ik t skon to r för de of
fentliga arbetsförmedlingsanstalterna i Göteborgs och Bohus, Hallands och Skaraborgs län. — I 
enlighet med beslut av 1909 års landsting trädde under år 1910 en länsförmedl ingsans ta l t 
i verksamhet med huvudkontor i Uddevalla, filialkontor i Strömstad, Lysekil och Kungälv samt 
ombud å ett flertal orter inom länet. Under år 1911 tillkom ännu ett filialkontor, nämligen i 
Marstrand. 

Iliiborgi lin. Den av 1910 års landsting uppskjutna frågan om inrättande av arbetsförmed-
lingsanstalt för länet behandlades ånyo av 1911 års landsting. De utsedda kommitterade hade i 
avgivet betänkande föreslagit inrättande av dylik anstalt med kontor endast i Borås. Förslaget 
blev emellertid av landstinget avslaget. Detsamma blev fallet med ett till 1912 års landsting 
avgivet förslag om länsförmedling med huvudkontor i Borås och avdelningskontor i Trollhättan. 

Skaraborgs län. Sedan en av hushållningssällskapet beslutad arbets förmedl ingsans ta l t 
för länet med kontor i Skara under år 1910 trätt i verksamhet, beslöt samma års landsting 
att lämna understöd till densamma. Bidrag lämnas jämväl av Skara stad. Avdelningskontor 
öppnades under år 1911 i Lidköping och Vara, av vilka dock det förra fr. o. m. år 1912 tills 
vidare nedlades. Under år 1913 öppnades ett avdelningskontor i Mariestad. 

Värmland» Un. Kommunal arbetsförmedl ingsansta l t har sedan år 1906 fnnnits i Karl
stad. — Landstinget beslöt år 1910 att upprätta arbetsförmedlingsanstalt för länet under förut
sättning av bidrag från hushållningssällskapet och vederbörande kommuner. Då hushållnings
sällskapet vägrade lämna bidrag, kom under år 1911 ingen länsanstalt att träda i verksamhet. 
Frågan förekom ånyo vid 1911 års landsting, varvid landstinget beslöt inrätta arbetsförmed
l ingsans ta l t för länet med huvudkontor i Karlstad, avdelningskontor i Kristinehamn, Filipstad 
och Arvika samt ortsombud i Säffle och Norra Råda, allt under förutsättning av anslag från resp. 
kommuner. Länsförmedlingen med tillhörande avdelningskontor och ortsombud har från och med 
år 1912 trätt i verksamhet, varvid den kommunala anstalten i Karlstad uppgått i länsanstalten. 
Den i Norra Eåda bedrivna verksamheten nedlades med 1918 års utgång. 

Örebro Un. Kommunal arbetsförmedl ingsansta l t har i Örebro varit i verksamhet sedan 
den 1 mars 1909. — Landstinget beslöt år 1911 upprätta en länsarbetsförmedling med cen
tralanstalt i Örebro och med filialer i andra länets kommuner, där sådana kunde anses behövliga. 
Medel beviljades nnder förutsättning av anslag från vederbörande kommuner. Länsförmed
lingen har från och med år 1912 trätt i verksamhet och den kommunala anstalten i Örebro upp
gått i länsanstalten. Filialkontor öppnades under år 1913 i Askersund och Lindesberg. — Öre
broanstalten fungerar sedan 1912 som d i s t r i k t skon to r för den offentliga arbetsförmedlingen 
i Värmlands, Örebro och Västmanlands län. 

Västmanlands Un. En offentlig arbetsförmedl ingsansta l t för länet började sin verksamhet 
i Västerås under november 1909 med understöd av landstinget och Västerås stad. Under år 1911 
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tillkommo tvä. avdelningskontor, i Köping och i Arboga, och nnder ar 1918 ett dylikt kontor 
i Sala. 

Kopparberg! Ila. På förslag av de utav landstinget och hushållningssällskapets förvaltningsut
skott utsedda kommitterade beslöt 1909 års landsting inrätta en offentlig arbetsförmedlings-
ans ta l t för länet med huvudkontor i Falun och 5 filialkontor (i Borlänge, Ludvika, Avesta, 
Järna och Hora) under förutsättning av bidrag från hushållningssällskapet och vederbörande kom
muner. Kontoret i Falun började sin verksamhet under år 1910, och avdelningskontor öppnades 
i Avesta, Mora och Leksand under loppet av år 1911, i Ludvika under år 1912. 

GXTleborgi län. I Gävlo har sedan år 1907 funnits en kommunal arbetsförmedlingsanstal t . 
Av 1909 års landsting beslöts bl. a., att en provisorisk anstalt skulle inrättas på lämplig ort 
inom länet, eventuellt gemensam med arbetBförmedlingsanstalten i Gävle. Sedan stadsfullmäk
tige i Gävle bifallit det framställda förslaget om samarbete med länsanstalten, har en dylik 
provisorisk länsförmedlingsanstal t varit i verksamhet fr. o. m. år 1910, med huvudkontor 
förlagt till den kommunala anstalten i Gävle samt avdelningskontor i Storvik, Söderhamn, Ljusdal 
och Hudiksvall. —Anstalten i Gävle började nnder år 1912 fungera såsom dis t r ik tskontor för 
de offentliga arbetsförmedlingsanstalterna i Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämt
lands län. 

Västernorrlands Un. Kommunal arbetsförmcdlingsanstal t har sedan år 1906 varit i verk
samhet i Sundsvall. — Till 1910 års landsting avgåvo särskilda kommitterade förslag om för
medlingsverksamhetens ordnande så, att anstalten i Sundsvall skulle nnder vissa villkor för
ändras till en centralanstalt för länet med avdelningskontor 1 Härnösand, Örnsköldsvik och 
Sollefteå samt med 12 ortsombud. Då de gjorda förutsättningarna ej i allo uppfylldes, kom under 
år 1911 ingen länsanstalt till stånd. Sistnämnda år beslöt landstinget emellertid medgiva, att 
till uppehållande av arbetsförmedlingsanstalten i Sundsvall enligt för densamma godkänd plan i 
fråga om arbetssättet, finge under vissa villkor av redan beviljat anslag å 8000 kronor utgå 
2 000 kronor årligen under aren 1912, 1913, 1914 och 1915. På grund härav trädde länsför
medling med huvudkontor i Sundsvall i verksamhet från och med år 1912. Ett avdelnings
kontor öppnades, enligt landstingets beslnt, under år 1913 i Härnösand. 

Jämtlands lin. Arbetsförmedling för länet började sin verksamhet i juni 1911 vid huvud
kontoret i Östersund. Därjämte hava avdelningskontor öppnats i Ragunda, Strömsund och Sveg. 
Av dessa har emellertid kontoret i Ragunda under är 1913 indragits. 

Västerbottens l»n. En av 1909 års landsting och av länets hushållningssällskap gemensamt 
tillsatt kommitté för utredning av frågan om inrättande av offentlig arbetsförmedling för länet 
hade för 1910 års landsting föreslagit upprättandet av dylik anstalt under förutsättning av bidrag 
från hushållningssällskap och vederbörande kommuner. Då emellertid beslut om lämnande av 
dylika bidrag ej förelågo, uppsköt landstinget frågan, som ånyo behandlades av 1911 års landsting. 
Landstinget beslöt därvid att, med villkor av anslag från hushållningssällskapet, år 1912 upprätta 
en offentlig länsarbetsförmedl ingsansta l t med huvudkontor i Umeå och avdelningskontor 
eller ombud å lämpliga platser, ävensom att anslå medel härför. Sedan hushållningssällskapet 
beslntit lämna bidrag till föreslaget belopp, trädde länsförmedlingen i verksamhet i maj 1912. 
Avdelningskontor öppnades under samma är i Skellefteå. 

Norrbottens Un. Länsförmcdling trädde i verksamhet vid början av år 1909 med huvud
kontor i Luleå samt ombud i Boden, Malmberget och Kiruna. På grund av de obetydliga resul
taten indrogos emellertid kontoret i Boden fr. o. m. den 1 oktober 1910 samt kontoret i Malmberget 
fr. o. m. år 1912. Under sistnämnda år har avdelningskontor öppnats i Piteå. 
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II. Arbetsförmedlingsverksamheten under år 1913. 

Såsom i det föregående framhållits, har den offentliga arbetsförmedlingen 
även under år 1913 gått väsentligt framåt. Främst visar sig detta i den 
stegring i frekvensen vid de olika anstalterna, som siffrorna för nämnda år 
angiva. Resultatet av verksamheten under 1913, sammanställt med mot
svarande uppgifter för de närmast föregående åren, framgår av följande tablå: 

Dessa siffror angiva på alla punkter ökning av förmedlingsverksamheten 
under år 1913. Antalet ansökningar om arbete tillväxte under året med 5 7 
% och antalet lediga platser med 13 2 %. För de arbetssökande männen ut
gjorde tillväxten 2'7 %, medan motsvarande tal för kvinnorna steg till 101 % 
Beträffande lediga platser voro för män och kvinnor de relativa talen resp. 11 2 
och 15-2. De under 1913 tillsatta platsernas antal hade ökats med 12'3 %, 
motsvarande 10-2 % för männen och 14 9 % för kvinnorna. De anförda pro
centsiffrorna visa, att förmedlingsverksamheten genomgående ökats jämförel
sevis mer i fråga om kvinnorna än beträffande männen. A andra sidan är i det 
hela den relativa ökningen i alla hänseenden ej oväsentligt mindre under år 
1913 än under närmast föregående år. Delvis torde orsaken härtill vara att 
söka däri, att under år 1913 ingen ny läns- eller kommunalanstalt upprät
tats. Därjämte har förmedlingsverksamheten numera nått en så betydlig om
fattning, att även en i verkligheten rätt väsentlig utvidgning av densamma 
ej motsvaras av synnerligt höga relativa tal. 

De nu lämnade uppgifterna visa emellertid, dels att arbetsförmedlingsan
stalterna alltmera anlitas såväl av arbetsgivare som av arbetare, dels ock 
att de i allt högre grad förmå fylla sin uppgift att verkligen formeåla 
arbete. 

Verksamhetens omfattning vid de olika anstalterna framgår av efterföljande 
tabell. Främst kommer givetvis Stockholms stads anstalt, närmast följd av 
anstalterna i Göteborg och Malmö. Sammanslår man åter anstalterna läns
vis, kommer Malmöhus län i andra rummet före Göteborgs och Bohus samt 
Östergötlands län. 
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Översikt över verksamheten under år 1913. 

Omnämnas bör, att en jämförelse med 1912 års siffror giver vid handen, det 
samtliga anstalter med ett enda, mindre väsentligt undantag nått högre slut
resultat, d. v. s. större antal tillsatta platser, under år 1913. 

Förhållandet mellan å ena sidan de lediga platserna och å andra sidan 
dels ansökningar om arbete och dels tillsatta platser vid de olika anstalterna 
belyses av efterföljande tablå. 

Arbetstillgången har under år 1913 i det hela ytterligare något ökats i 
jämförelse med närmast föregående år. Därpå tyder det förhållandet, att på 
100 lediga platser kommo under 1913 116 ansökningar om arbete mot 125 år 
1912. Något tydligare framträder förbättringen å arbetsmarknaden i siff
rorna för det manliga arbetet, vilka för sagda två år voro resp. 138 och 
150 (för år 1911 var siffran 169). överskottet av manlig arbetskraft har 
alltså år för år minskats. 
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På 100 lediga platser kommo: 

Vad kvinnorna beträffar hade under 1912 efterfrågan utjämnats, så att på 
100 lediga platser kommo likaledes 100 ansökningar om arbete. Under år 
1913 visar sig emellertid någon tillbakagång, och den så gott som konstanta 
bristen på kvinnlig arbetskraft har åter starkare gjort sig gällande. Vid 
åtskilliga anstalter var tillgången på kvinnliga arbetssökande ganska god, 
vid många åter tämligen ringa. 

En jämförelse mellan de särskilda anstalterna visar, att nu liksom före
gående år ett starkt överskott av manlig arbetskraft förefunnits vid flera 
av de kommunala anstalterna i Malmöhus län samt i Norrköping, så ock vid 
länsanstalterna i Blekinge län, Norra Kalmar län, Örebro län och Krono
bergs län. I det hela visa de kommunala anstalterna högre proportionstal 
i fråga om tillgången på arbetskraft, då däremot länsanstalternas siffror 
synas angiva rikligare arbetstillfällen. Orsaken härtill är den, att läns
anstalterna i jämförelsevis större utsträckning förmedla arbete till jord
bruket, där efterfrågan på arbetskraft alltid är livligare än inom de indu
striella yrkena. 

Vid samtliga anstalter tillsattes av 100 lediga platser 68. Proportionen 
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är alltså för år 1913 något ogynnsammare än för nästföregående år, då siffran 
var 69. Minskningen gällde kvinnliga platser (proportionatalen voro resp. 
59 och 60), under det att siffran för manliga anställningar var oförändrad. 
Då i likhet med föregående år tillgången på arbetssökande män var större än 
i fråga om kvinnor, kunde naturligen jämförelsevis flera manliga platser 
tillsättas än kvinnliga. 

Bland månaderna visa, såsom tabellen här nedan angiver, augusti, septem
ber och oktober den rikligaste tillgången såväl som den största efterfrågan 
på arbetskraft, och även tillsättning av platser försiggick då i större ut-

Antalet arbetsansökningar, lediga och tillsatta platser under olika månader. 

På 100 lediga platser kommo: 



116 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING UNDER ÅR 1913. 

Omfattningen av förmedlingen till jordbruket. 

sträckning än eljest under året. Vid denna tid av året sker som bekant 
inom åtskilliga arbetsgrenar det livligaste ombytet av anställning, och den 
inom såväl jordbruket som flera industriella och kommersiella yrken inträ
dande säsongen kräver arbetskraft i större omfattning än vanligt. Även 
april månad visar, delvis av samma skäl, högre siffror i nyssnämnda hän
seenden. 

Den för arbetarna gynnsammaste proportionen mellan antalet arbetsan-
sökningar och lediga platser förekom som vanligt under sensommaren och 
den tidigare delen av hösten. Under vintermånaderna åter förelåg ett gan
ska betydligt överskott av arbetsansökningar. .Förmedlingsresultaten voro 
emellertid bättre under årets sista månader än under dess första. Under 
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månaderna januari, februari och mars tillsattes av 100 lediga platser resp. 
64, 62 och 58, under det att motsvarande siffror för oktober, november och 
december voro 67, 71 och 74. 

Vidstående tabell lämnar en god framställning av den offentliga arbets
förmedlingens betydelse för jordbruket och därmed sammanhängande yrkes
grenar. Av samtliga vid anstalterna gjorda 201 023 ansökningar om arbete 
avsågo 39 062 eller 19-4 % jordbruket, och jämnt 25 i (43 229) av de 172 727 
anmälda lediga platserna gällde denna näringsgren. Under året till
sattes sammanlagt 117 931 platser, av vilka 28 204 eller 23 9 % till jordbru
ket. Förmedlingen till jordbruket gällde huvudsakligen manlig arbetskraft; 
av anmälda arbetssökande samt lediga och tillsatta platser avsågo endast 
resp. 6-2, 10'3 samt 7-6 «/, kvinnor. Vid de olika anstalterna var jordbruks
förmedlingen givetvis av mycket växlande omfattning. Låga siffror för an
talet tillsatta platser visa de flesta stadsanstalter samt några av de nordli
gaste länen. Vid Stockholmsanstalten utgjorde de tillsatta jordbruksplat
serna endast 53 % av samtliga, och vid anstalten i Göteborg 5-1 %. Den 
lägsta siffran, 4-3 %, uppvisar emellertid Västernorrlands läns arbetsförmed
ling. I motsatt riktning gå talen för åtskilliga anstalter. Så t. ex. var pro
centtalet tillsatta platser inom jordbruket vid anstalterna i Skurup 70-3, i 
Eslöv 64-9, i Kristianstads län 649 och i Östergötlands län 55-0. (Norrkö
pings stads anstalt företer den jämförelsevis höga siffran av 31 6 '/<,.) Inom 
ytterligare två län, Uppsala och Södermanlands, kom mer än hälften av 
alla tillsatta platser jordbruket till godo. Inom stora delar av landet spe
lar den offentliga arbetsförmedlingen en viktig roll för anskaffande av ar
betskraft åt jordbruksnäringen. 

Alkoholistanstaltskommitténs betänkande. 
Den vid 1913 års riksdag antagna lagen om behandling av alkoholister 

(interneringslagen) innehåller som bekant bestämmelse om, att internering av 
alkoholister endast kan ske å allmän anstalt för vård av alkoholister, d. v. s. 
antingen av staten för sådant ändamål upprättad anstalt eller ock av lands
ting, kommun, förening, stiftelse eller annan för enahanda ändamål upprättad 
anstalt, vilken av Konungen erkänts såsom allmän. Då sålunda lagens till-
lämpning är beroende av tillgången på allmänna anstalter, hade Kungl. Maj:t 
den 12 september 1913 bemyndigat chefen för civildepartementet att genom 
särskilda kommitterade utreda frågan om beredande av sådan anstaltsvård 
samt i samband därmed även frågan om statsunderstöd åt enskilda alkoholist
anstalter.1 Dessa kommitterade hava i dagarna avgivit betänkande rörande 

1 Kommitterade voro ledamoten av Riksdagens första kammare Carl Ekman, byråchefen i 
Socialstyrelsen Gunnar Huss, ledamoten av Riksdagens andra kammare J. M. Jnh l in samt 
förste stadsläkaren i Gävle R. von Post. Av dessa förordnades v. Post till ordförande och Hnss 
till sekreterare. 
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upprättandet av en statsanstalt ävensom angående grunderna för statens åt
göranden i övrigt för alkoholistvårdens främjande. 

Kommitterade erinra till en början, att någon saklig utredning rörande behovet av 
alkoholistvård icke kan åstadkommas. De olika myndigheter, som yttrade sig över in
terneringslagen, kunde icke lämna någon belysning av frågan om antalot alkoholister 
av olika kategorier, och ta mindre är det möjligt beräkna, huru förhållandena komma 
att ställa sig vid interneringslagens ikraftträdande. Klart är emellertid, att redan la
gens hot samt dess bestämmelser om nykterhetsnämndernas förebyggande verksamhet 
måste verka återhållande och uppfostrande på missbrukarna av rusdrycker. Då där
jämte restriktiva bestämmelser om spritförsäljningen numera flerstädes börjat tillämpas, 
anse kommitterade, att interneringen icke kommer att tagas i anspråk i den utsträck
ning, vartill de nuvarande förhållandena synas giva anledning. Såväl av dessa skäl 
som på grund av bristande erfarenhet i fråga om alkolistvården bör stor varsamhet nu 
iakttagas vid ordnandet av denna anstaltsvård. 

Vid densamma bör emellertid sörjas för nödig differentiering, så att man till förfo
gande får olika anstaltstyper, möjliggörande en serie av mildare och strängare vårdfor
mer. Till en statsanstalt skulle sålunda hänvisas de svåraste fallen, nämligen sådana 
alkoholister, som äro farliga för eget liv eller andras säkerhet eller som äro särskilt 
svårhanterliga. Kommunala anstalter, upprättade av större städer eller län, förut
sättas skola mottaga flertalet övriga tvångsinternerade, medan de frivilligt internerade 
företrädesvis skulle anlita de övriga erkända anstalterna, d. v. s. de av föreningar, 
stiftelser m. fi. anordnade. Slutligen skulle även framgent erfordras enskilda anstal
ter för alkoholister, som av fri vilja söka vård och frivilligt kvarstanna under den
samma; dessa anstalter bliva sålunda ett led i det förebyggande arbete, som interne
ringslagen velat organisera. 

Kommitterade beräkna, att för interneringslagens tillämpande från och med år 1916 
skola stå till buds tillhopa 500 å 700 vårdplatser, av vilka c:a 2/s avsedda för inter
nerade, de övriga för frivilliga patienter. Härav bör staten från början tillhandahålla 
minst 100 vårdplatser i egen anstalt, vilken så anordnas, att ytterligare ett 50-tal 
platser kunna genom enkla inredningsåtgärder efter hand göras disponibla. Denna an
stalt liksom flertalet övriga avses uteslutande för manliga patienter; för kvinnliga al
koholister behöver från början beräknas endast ett mindre antal platser. 

Statens anstalt, som kommer att få mottaga utvalt svåra patienter, måste anordnas 
på ett särskilt betryggande sätt, så att densamma, utan att få karaktären av fängelse, 
förmår hålla patienterna till verkligt arbete, förhindrar rymning, uppehåller ordning 
och disciplin och omöjliggör åtkomsten av rusdrycker. Den bör förläggas på landsbyg
den centralt i landet och vara försedd med ett jordbruk, tillräckligt att giva sysselsätt
ning åt patienterna ävensom bereda naturaprodukter för anstaltens behov. Efter un
dersökning av åtskilliga kronodomäner i Mälarprovinserna hava kommitterade stannat 
vid att såsom plats för statsanstalten föreslå kronoegendomen Adö, omfattande en i 
sjön Båven belägen ö om c:a 200 har, varav c:a 70 har åker. 

För att åstadkomma ett så billigt förslag som möjligt utan att åsidosätta nödiga hy
gieniska och säkerhetskrav, förorda kommitterade anstalten uppförd i en större huvud
byggnad, till vilken skulle förläggas sov- och ar betssalar för patienterna, rum för en 
del av vårdpersonalen, expeditions- och ekonomilokaler m. m. Den nuvarande huvud
byggnaden å egendomen apteras till bostad för föreståndaren-läkaren; för en del av den 
gifta personalen uppbyggas vid anstalten tvenne bostadsvillor. Egendomens ekonomi
byggnader befinna sig i allmänhet i sådant skick, att de kunna bibehållas för sina än
damål. 

Anstaltens personal skulle utgöras av, förutom föreståndaren-läkaren, en predikant 
(ej fast anställd), syssloman, inre och yttre arbetsledare, maskinist, 8 vårdare, sjuk
sköterska, hushållerska, 3 köksbiträden, tvätterska, bagerska, mejerska, trädgårdsmästare, 
ladugårdsförman, stallförman, fördräng, arbetskarl, eldare (motorbåtsförare) samt even-
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tuellt extra personal. Patienterna förutsättas skola lämna handräckning vid olika före
kommande arbeten, men företrädesvis sysselsättas vid jordbruket samt med verkstads-
ocb reparationsarbeten o. d. De kontanta avlöningarna beräknas till en början uppgå 
till 31 350 kronor per år. Anstalten skulle stå under ledning av en styrelse, bestå
ende av föreståndaren samt fyra andra av Kungl. Maj:t förordnade personer. 

Anläggningskostnaderna beräknas med ledning av detaljerade ritningar och kostnads-
förslag pa följande sätt: huvudbyggnaden (för 100, successive 150 platser) 285 000 kr., 
övriga bostadsbyggnader 48 300 kr., anläggningar för värme, vatten, lysem. m. 124 900 
kr., ritningar, arkitektarvode m. m. 16 400 kr., gottgörelse till arrendatorn vid Ådö 
för överloppshus, avstående av arrende m. m, 10 600 kr. samt yttre och inre in
ventarier 68 000 kr. eller tillhopa 553 200 kr. 

Inkomster och utgifter beräknas balansera med ett belopp av 106 000 kr., därvid 
inkomsterna skulle bestå av patientavgifter (1 5o per dag) 52 500 kr., patienternas ar
bete inom anstalten 10 000 kr., inkomst av jordbruk och trädgård 15 000 kr. samt 
statsbidrag 28 500 kr. (för 150 patienter c:a 40 000 kr.). 

Då det ansetts angeläget, att intresserade kommuner, föreningar, stiftelser m. il. sna
rast möjligt måtte kunna med större säkerhet beräkna de ekonomiska förutsättningarna 
för anordnandet och driften av erkända och enskilda anstalter, hava kommitterade ve
lat redan nu antyda huvuddragen av de bestämmelser, som böra gälla för sådana an
stalter och särskilt för statsbidrag till dem. 

För de erkända anstalterna angivas sålunda vissa huvudsakliga villkor beträffande 
allmän beskaffenhet, ekonomisk organisation och styrelse, lokala anordningar, vårdprin
ciper, läkarvård och vårdpersonal, vårdavgifter m. m.; vidare behandlas frågorna om 
anstalters frihet att välja patienter, om grunderna för överflyttning, om patienternas 
arbete och ersättning därför o. s. v. I fråga om statsbidrag till erkända anstalter upp
visa kommitterade, att sådant bidrag i allmänhet icke bör lämnas till anstalters upp
rättande; endast om bidrag visar sig oundgängligt för att bereda nödig tillgång på vård
platser, skulle sådant lämnas efter prövning i varje särskilt fall. Däremot bör tyngd
punkten i statens understödjande verksamhet läggas på ett efter lämpliga grunder ut
gående årligt bidrag till vårdkostnaderna. Kommitterade diskutera olika ifrågasatta 
normer för statsbidragets utgående och förorda för sin del en beräkning efter utnyttjad 
vårdplats och dag; för varje sådan vårddag föreslås ett statsunderstöd av 1 kr. 50 öre 
för domsinternerad ooh 1 kr. 25 öre för frivilligt internerad patient. 

På de enskilda anstalter, som önska erhålla det allmännas stöd, anse kommitterade 
ock vissa fordringar böra uppställas, avsedda att lämna säkerhet för lämpliga anord
ningar och betryggande skötsel. Statsbidraget till dylika anstalter föreslås till 1 kr. 
per utnyttjad vårdplats och dag. 

Beträffande såväl erkända som enskilda anstalter skulle emellertid stadgas, att stats
bidrag utgår endast för vård å platser med en patientavgift av högst 1 kr. 50 öre per 
dag. Med hänsyn till den betydelsefulla uppgift, som de nuvarande anstalterna hittills 
fyllt på alkoholistvårdens område, samt olägenheterna för dem av att omlägga sin 
verksamhet böra dock dessa anstalter kunna, efter prövning i varje särskilt fall, till
erkännas statsbidrag jämväl för vård å platser, där patientavgiften överstiger 1 kr. 50 
öre per dag. 

Kommitterade erinra vidare om den i interneringslagen stadgade uppsiktsmyndigheten, 
som skulle erhålla ganska omfattande uppgifter. Från centralmyndigheten borde där
jämte utövas en inspektionsverksamhet i syfte att på ort och ställe kontrollera anstal
ters anordningar och skötsel. Med hänsyn till Socialstyrelsens uppgifter förutsätta kom
mitterade, att detta ämbetsverk korame att fungera såsom uppsiktsmyndighet. 

Slutligen lämnas en summarisk beräkning rörande statens årliga utgifter vid ett ge
nomförande av den skisserade planen för alkobolistvårdens ordnande. Allt eftersom an
talet vårdplatser uppgingo till 500 å 700 (inklusive statsanstalten), skulle statens årliga 
bidrag till vården belöpa sig till 202 000 å 294 000 kr. 
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Kollektivavtalen i Tyskland vid 1912 års slut.1 

Tyska rikets statistiska ämbetsverk har under sistlidet år utarbetat och 
offentliggjort en systematisk undersökning av samtliga inom riket gällande 
kollektivavtal. Undersökningen, som avser förhållandena vid 1912 års slut, 
är den första i sitt slag; de förut utgivna berättelserna hava endast avsett 
de under respektive redogörelseår ingångna avtalen. 

Berättelsen inledes med en jämförande översikt av kollektivavtalets utbred
ning i tyska riket och vissa andra länder. Tillfälle till statistisk jämförelse 
föreligger med Sverige, England, Frankrike och Österrike, de enda stater, där 
vid ifrågavarande tidpunkt kollektivavtalen gjorts till föremål för statistisk 
bearbetning.2 Av dessa stater hava emellertid de två sistnämnda liksom hit
tills Tyskland inskränkt sig till utgivande av årsberättelser över de årligen 
ingångna avtalen.3 För England föreligger uppgift å samtliga år 1910 gäl
lande avtal jämte antalet därav berörda arbetare ; avtalens innehåll har 
däremot ej gjorts till föremål för systematisk bearbetning. Sverige är så
lunda det enda land, som i likhet med Tyskland äger såväl en systematisk 
undersökning över samtliga vid en viss tidpunkt (31 december 1907) gällande 
avtal som ock berättelser angående de för varje år tillkomna och utgångna 
avtalen. En jämförelse mellan kollektivavtalens utbredning inom olika närings
grenar i Sverige och Tyskland vid 1912 års slut lämnas i tabellen å sid. 121. 

Byggnadsverksamheten uppvisar, såsom av tabellen framgår, i Tyskland 
det största antalet av kollektivavtal berörda arbetare, eller nära 38 % av 
samtliga. Därnäst komma malmförädlings-, metall- och maskinindustrierna med 
tillsammans 12-6 % av hela antalet av kollektivavtal berörda arbetare. I Sve
rige åter komma, tack vare Järnbruksförbundets och Verkstadsföreningens 
riksavtal, de sistnämnda industrierna främst med sammanlagt nära 28 % medan 
byggnadsverksamhetens kollektivavtal omfatta något över 10 % av arbetarna. 
Transportväsendet, som i Sverige likaledes är representerat med nära 10 % av 
arbetarna, räknar i Tyskland knappt 4 %. De tyska gruvarbetarna hava, i 
motsats till sina svenska och engelska kolleger, ännu ej lyckats genomdriva 
ett enda kollektivavtal. Allmänna arbeten redovisas i den tyska statistiken 
ej som en särskild näringsgrupp, utan hava hithörande arbetare allt efter ar
betets art fördelats på grupperna byggnadsverksamhet, transportväsen etc. 
Av redogörelsen framgår emellertid, att kommunal- och statsarbetareförbundet 
vid 1912 års slut hade 19 i kraft varande kollektivavtal, omfattande inalles 

1 Die Tarifverträge im Deutschen Seiche am Ende des Jahres 1912. — 7. Sonderheft znm 
Rcichsarbeitsblatt, 1913. 

Under år 1913 utkom därjämte en statistisk redogörelse för kollektivaytalen i Nederländerna. 
(Soe. Medd. 1914, s. 48.) 

8 Jfr Soc. Medd. 1912, s. 517; 1914, B. 45. 
Jfr Soc. Medd. 1910, s. 905. 
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Kollektivavtalens utbredning1 i Tyskland och Sverige vid 1012 års »lut. 

2 211 arbetare, därav 1 470 organiserade. Även om man förutsätter, att vid 
en del allmänna arbeten avtal träffats med andra arbetarorganisationer, torde 
med säkerhet kunna påstås, att kollektivavtal inom denna bransch i Tysk-
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land åtminstone relativt sett äro mindre vanliga än i Sverige. Å andra si
dan synes inom de merkantila yrkena, vid restauranter o. d. de kollektiva 
avtalen kommit mera till användning än i vårt land. 

Till belysning av kollektivavtalens relativa utbredning inom olika närings
grupper angives i nedanstående sammanställning antalet av kollektivavtal 
berörda arbetare vid 1912 års slut, per 100 inom resp. grupper sysselsatta. 

Till grund för beräkningen av de ovan angivna procenttalen har för 
Tyska riket legat yrkesräkningen av den 12 juni 1907. Under de 51/ 
år, som förflutit från denna tidpunkt intill den tid, avtalsundersökningen 
avser, har antalet arbetare inom samtliga näringsgrupper givetvis ökats, 
varför de anförda procenttalen måste anses vara något för höga. Samma 
förhållande gäller även de för Sverige angivna siffrorna, ehuru i mindre 
grad. Antalet arbetare är nämligen här beräknat på grundval av 1911 års 
fabriksstatistik, med undantag för grupperna gruvdrift och malmförädlings
industri, för vilka 1912 års bergverksstatistik kommit till användning. I 
fråga om jordbruks-, byggnads-, handels- och transportarbetare saknas antals
uppgifter. De kollektiva avtalen hava, såsom av sammanställningen fram
går, icke i Tyskland erhållit samma relativa utbredning som i Sverige inom 
någon av de näringsgrupper, beträffande vilka tillfälle till jämförelse före
ligger, förutom trävaruindustrien, där båda länderna uppvisa samma pro
centtal. 

Hela antalet i tyska riket vid 1912 års slut gällande kollektivavtal upp
gick, såsom av tabellen sid. 121 framgår, till 10 739 med därav berörda 159 930 
arbetsgivare och 1574 285 arbetare. Vid beräknande av dessa siffror har 
iakttagits, att avtal, som undertecknats av flera fackorganisationer, samt 
arbetsgivare och arbetare, som varit berörda av flera avtal, ej medräknats 
mer än en gång. Föregående år, då endast mera summariska uppgifter före
legat, hava dylika dubbelräkningar ej kunnat undvikas. Om man för att få 
en riktig bild av avtalsbeståndets utveckling under den senaste femårs-
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perioden, använder samma beräkningsgrund även för sista året, bliva siff
rorna följande: 

Avtalens parter å arbetarsidan hava vid 95'4 % av samtliga avtal varit fack
föreningar; de härav berörda arbetarna uppgingo till 9(3-9 % av hela antalet. 
Arbetsgivarorganisationer hava å andra sidan endast uppträtt som parter 
vid 22-6 % av avtalen; i dessa avtal ingå emellertid 65-7 % av arbetarna. 
Härtill komma ytterligare 5-- % av avtalen med 6-8 % berörda arbetare, vid 
vilka hantverksföreningar (»Innungen») uppträtt som part å arbetsgivar
sidan. 

Med hänsyn till giltighetsområde indelas avtalen i fyra grupper. Som riks
avtal betecknas 11 avtal, som distriktsavtal 1 531 och som ortsavtal 1 388, medan 
7 809 angivas gälla enskilda arbetsplatser. Av riksavtalen, som tillsammans 
omfatta 5 % av arbetarna, är det enda nämnvärda den för c:a 67 000 arbetare 
gällande typograf tariffen. De övriga riksavtalen avse endast ett eller annat 
tusental arbetare inom vissa speciella fack. Däremot intaga distriktsavtalen 
ett mycket betydande rum; till denna grupp hänföra sig hälften av de be
rörda arbetarna. Ortsavtalen och de för enskilda arbetsplatser gällande av
talen beröra resp. 18 och 27 % av arbetarna. 

Av samtliga arbetare, vilkas arbetsförhållanden kunna anses vara reglerade 
genom kollektivavtal, hava något över hälften (54 %) uppgivits vara orga
niserade. De till fackföreningar anslutna arbetarna hava beräknats vid 46 % 
av avtalen utgöra över 90 % av hela den berörda arbetsstyrkan och vid 45 % 
av avtalen uppgå till mellan 50 och 90 % av arbetarna, men vid 9 % av av
talen ej överstiga halva antalet arbetare. 

Bestämmelser om giltighetstid funnos i 90 % av samtliga avtal. Härav 
hade c:a 1/a en giltighetstid av 1 — 2 år och ungefär lika många en giltig
hetstid av 2—3 år, medan återstoden tämligen jämnt fördelade sig på grup
perna »1 år och därunder» samt »över 3 år». Endast i 2s> % av samtliga fall 
var giltighetstiden fastställd till längre tid än 4 år. 

Flertalet avtal (c:a 70 %) innehöllo bestämmelse om automatisk prolonga
tion i händelse av utebliven uppsägning. Uppsägningstiden är i övervägande 
antalet fall fastställd till 1—3 månader. Åtskilliga, ehuru mestadels mindre 
betydande avtal föreskriva dock en uppsägningstid av endast en månad eller 
därunder. Mera sällsynt är en uppsägningstid överstigande 3 månader; hit
hörande avtal äro emellertid, liksom i Sverige, genomsnittligen av större om
fattning. 
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Bestämmelser om arbetstidens längd funnos i 9 847 avtal, omfattande något 
över 800 000 arbetare. Olika arbetstid för sommar och vinter föreskrevs eller 
medgavs i ganska stor utsträckning, särskilt inom jord- och stenindustrien 
samt byggnadsverksamheten. Nedanstående översikt utvisar den för som
maren stadgade veckoarbetstiden: 

Ej mindre än 83 % av arbetarna hava sålunda sommartiden en arbetstid 
överstigande 52 men ej 60 timmar per vecka. Under vintern åter reduceras 
denna grupp till ej fullt hälften av samtliga arbetare, medan för ijs av hela 
antalet arbetstiden understiger 48 timmar 

Av de i redogörelsen ingående 10 739 avtalen äro endast 187 i saknad av 
alla lönebcstämmelser; 4 888 avtal med därav berörda c:a 328 000 arbetare 
innehålla uteslutande bestämmelser om tidlön, 585 avtal med c:a 54 000 ar
betare fastställa stycklöner, varemot 5 079 avtal med c:a 1 175 000 medgiva 
tillämpning av båda löneformerna. Enligt 1 637 till sistnämnda grupp hö
rande avtal (c:a 312 000 arbetare) är tidlönen garanterad vid ackordsarbete. 

I en särskild tabellbilaga lämnas en utförlig översikt av de i kollektiv
avtalen fastställda tidlönesatserna för olika orter och näringsgrenar. För 
varje i denna tabell medtagen ort har jämväl beräknats och angivits den för 
vuxna manliga grovarbetare sedvanliga dagspenningen. 

Bestämmelser om visst lönetillägg vid övertidsarbete o. d. finnas i 6 506 
avtal med c:a 1272 000 berörda arbetare. Vid vanligt övertidsarbete före
skrevs i flertalet avtal en förhöjning med 20—25 %\ vid söndags- eller natt
arbete uppgick tillägget åter i övervägande antalet fall till 25—50 %. 

Bestämmelser om förliknings- och skiljenämnder samt regler för förhandling 
mellan parterna finnas i 5 916 avtal (55 %) med därav berörda c:a 1 278 000 
arbetare (81 %) Närmare uppgifter om förhandlingsordningen och nämnder
nas sammansättning föreligga icke. 

Föreskrifter om anlitande av viss arbetsförmedlingsanstalt vid arbetares 
antagande finnas i 1691 avtal (15-7 %) med c:a 231000 berörda arbetare 
(14-7 %). Härav hänvisa ej mindre än 1461 avtal till en av fackföreningen 
upprättad anstalt; sammanlagt omfatta dessa avtal emellertid endast en mindre 
del av arbetarna, c:a 57 000. Av arbetsgivare och arbetare gemensamt upp
rättade, s. k. paritetiska anstalter skola anlitas enligt 137 avtal med c:a 
150 000 arbetare, kommunala anstalter enligt 76 avtal med c:a 15 000 arbetare, 
av arbetsgivarorganisationen underhållna anstalter enligt 7 avtal med bortåt 
7 000 arbetare och hantverksföreningarnas anstalter enligt 8 avtal med 2 000 
arbetare. Dessutom äro att märka 292 avtal, nästan alla inom byggnads-
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industrien, med 48 000 berörda arbetare, vilka, utan att i detta hänseende 
lämna bestämd föreskrift, likväl fastslå önskvärdheten av, att de paritetiska 
arbetsförmedlingsanstalterna i förekommande fall bliva anlitade. 

Stadganden om uppsägningstid för det personliga arbetsavtalet förefunnos i 
2 018 avtal med därav berörda c:a 274 000 arbetare. I ungefär hälften av 
dessa fall är uppsägningstiden fastställd till 4—7 dagar; 324 avtal före
skriva en tid av 3 dagar eller därunder, (>82 avtal åter en tid överskridande 
en vecka. A andra sidan innehålla 3 288 avtal uttrycklig bestämmelse om, 
att någon personlig uppsägningstid ej skall behöva iakttagas. 

Motioner i sociala frågor vid 1914 års riksdag. 

Efterföljande redogörelse avser att lämna en översikt av vid innevarande 
riksdag inom den ordinarie motionstidens utgång väckta motioner i frågor 
av socialpolitisk innebörd. Längre fram torde meddelanden komma att lämnas 
om de berörda motionernas behandling i utskott och kamrar samt eventuella 
resultat. 

1. Arbetarskydd m. m. 

Söndagsvilan. Ledamöterna av första kammaren S. Stadener och av andra kam
maren O. Lundgren hava i likalydande motioner hemställt om utredning av frågan 
om beredande av behövlig söndagsvila åt på olika områden arbetsanställda personer 
samt studerande ungdom. Motionärerna erinra om den skrivelse i liknande syfte, som 
avläts vid 1910 års riksdag; förutom de arbetsområden, som vid detta tillfälle närmast 
åsyftades, industri och handel, hava motionärerna särskilt ansett sig böra fästa upp
märksamheten på personal vid järn- och spårvägar, serverings- och nöjeslokaler m. in. 
ävensom torpare och statare på landsbygden, som på grund av sträng dagsverksskyldig
het nödgas taga söndagen i anspråk för skötande av sitt eget jordbruk. Slutligen hem-
ställes också om utredning av frågan, i vad mån söndagsvilan, för att bliva fullt effek
tiv, behöver och kan tillföras stöd av en halv fridag under arbetsveckan (s. k. engelsk 
vecka). 

Förutom de nämnda motionerna om allmän reglering av söndagsarbetet hava i båda 
kamrarna framställts förslag till vissa ändringar av den s. k. butikstängningslageus före
skrifter om handel å sön- och helgdagar. Under hänvisning till yppade svårigheter 
vid lagens tillämpning hemställer ledamoten av andra kammaren frih. E. Palmstierna 
om sådan ändring, att möjlighet beredes att besluta om butiks stängning kl. 12—G 
f. m. natten till söndag, utan att beslutet samtidigt måste innebära butiks stängande 
även under hela tiden kl. 9 —12 e. m. å sön- eller helgdag. Ledamoten av första 
kammaren A. Ljunggren hemställer om ändring i samma riktning eller alternativt 
därhän, att av kommunala myndigbeter utfärdat förbud mot handels idkande under viss 
tid må under alla omständigheter gälla även å söndagar. Samme motionär föreslår i 
en annan motion jämväl inskränkningar i den tid å sön- och helgdagar, under vilken 
matvaru-, frukt- och blomsterbutiker må hållas öppna. 
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Att nämna är i detta sammanhang även en av ledamoten av andra kammaren Jak. 
Pettersson väckt motion om införande av helgdagar utan kyrklig karaktär (s. k. bank
helgdagar), i syfte att bereda särskilt den å kontor samt i handelsbutiker och fabriker 
sysselsatta delen av befolkniugen tillfälle till vila och rekreation under den ljusa och 
varma årstiden. 

Nattarbete. Hr Lindhagen har i andra kammaren åter upptagit sin föregående 
år väckta, men på grund av första kammarens beslut då förfallna motion om initiativ 
från Sveriges sida till internationell överenskommelse om förbud mot nattarbete jämväl 
för män, ävensom om lagstiftning i detta ärende för Sveriges vidkommande, utan av
vaktan på eventuell internationell konvention. 

Vad särskilt beträffar bageriyrket, föreligga dessutom i båda kamrarna motio
ner om reglering av nattarbetet. Förslagsställare är i första kammaren dr A. Petrén; 
den likalydande motionen i andra kammaren frambärs av hr L. Borggren. Motio
närerna erinra om, att initiativ till lagstiftning på detta område redan vid 1895 års 
riksdag tagits av Adolf Hedin, men att frågan då liksom år 1913, när den ånyo var 
före, avvisats av första kammaren. Gentemot de härvid framkomna betänkligheterna 
mot en lagstiftning, som ej stöder sig på internationell överenskommelse, erinras, att 
bageriyrket ej står i något som helst beroende av konkurrens från utlandet, och att 
flera enskilda stater, bl. a. Norge och Finland, redan genomfört nattarbetsförbudet. 
Som ett särskilt skäl för en reglering inom detta yrke framhålles vidare, att lagen 
om förbud mot kvinnors nattarbete icke kan tillämpas på de många bagerier, där an
talet kvinnliga arbetare ej överstiger tio. 

Statens arbetare. Frågan om beredande av semester åt vid statsförvaltningen syssel
satta arbetare upptages i en motion i andra kammaren av frih. Palmstierna. Motio
nären påvisar, hurusom man inom kommunalförvaltningen hunnit åtskilligt längre i 
beredande av semesterförmåner åt kroppsarbetare, än vad statsförvaltningen hittills in
låtit sig på. Av i statens tjänst anställda egentliga kroppsarbetare äro, för så vitt 
kunnat utrönas, endast flottans varvsarbetare för närvarande tillförsäkrade dylik förmån. 
Då emellertid semesterfrågan även på en del andra områden inom en ej avlägsen fram
tid torde komma på dagordningen, måste det enligt motionärens uppfattning för vin
nande av nödig enhetlighet vara önskvärt, att ärendet utan dröjsmål i sin helhet upp
tages till behandling. 

En annan motion i delvis liknande syfte har väckts av hr Lindhagen, vilken lik
som vid föregående års riksdag hemställer om utredning, i vad mån personal, som vid 
statens verk har mera stadigvarande sysselsättning med städning, rengöring o. d., må 
kunna beredas fastare anställning eller åtminstone vissa därmed följande förmåner, så
som semester, sjukbjälp o. d. 

Skydd mot olycksfall i arbete. Den inom järnvägsmannakretsar av gammalt aktuella 
frågan om åtgärder för den med vagnsväxling sysselsatta personalens skyddande mot 
olycksfall framföres i en motion av ledamoten av andra kammaren C. Winberg. I 
motionen erinras, hurusom bristen på skyddsåtgärder för denna personal framträder 
synnerligen skarpt vid jämförelse med de ansträngningar, man numera gör att inom 
industrien och övriga verksamhetsgrenar förebygga olycksfall i arbetet. Då vidtagandet 
av anordningar eller undersökningar i detta hänseende emellertid måste draga med sig 
vissa kostnader, som järnvägsstyrelsen kanske ej kan anses äga befogenhet att på eget 
initiativ bestrida, har det synts motionären nödvändigt, att riksdagen hos Kungl. Maj:t 
hemställer om de åtgärder i berörda avseende, som nuvarande förhållanden påkalla. 

Arbetsavtal. Ändring av § 82 sjölagen, i syfte att tillförsäkra sjöfolk lagstadgad 
rätt att vid resans slut få avmönstra i svensk hamn, påyrkas i likalydande motioner 
av ledamoten av första kammaren C. Lindley och ledamoten av andra kammaren 
A. Ingvarsson. Ur berörda paragraf skulle enligt motionärernas förslag strykas den 
vid 1882 års revision av sjölagen införda klausul, som gör sjömännens avmönstrings-
rätt under dylika omständigheter beroende av, huruvida ej i hyresavtalet träffats över
enskommelse av motsatt innehåll. 
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2. Skyddslagstiftning för mödrar och barn. 

På raoderskapslagstiftningens område föreligga motioner om utredning rörande tvonne 
reformkrav: dels angående åtgärder för beredande av bättre vård i vissa fall åt barnsängs-
kvinnor, dels ock angående lagstiftning om underhåll åt barn av övergiven moder. 

Den förstnämnda frågan har framförts av ledamoten av första kammaren (>. Steffen 
och ledamoten av andra kammaren frih. E. Palmsticrna, vilka framhålla, hurusom 
behovet av vård åt mödrar och barn under barnsängstiden ej är tillgodosett endast 
genom utveckling av den moderskapsförsäkring, vartill grunden lades av 1912 ars riks
dag. Vid sidan härav kräves fastmer även garantier för, att mödrarna före, under 
och efter förlossningen erhålla god och sakkunnig omvårdnad. Såsom särskilt viktiga 
önskemål i detta hänseende anföres, att mindre bemedlade mödrar måtte beredas till
fälle till tjänlig och kostnadsfri vård utom hemmet å för ändamålet anordnad plats 
eller, där så ej ske kan, ersättning för direkta omkostnader vid förlossning i hemmet 
— för barnmorska m. m. — så att medellösa familjer ej måtte frestas att iakttaga 
en ofta ödesdiger sparsamhet vid tillgodoseende av hithörande behov. 

Angående bidrag av allmänna medel till underhåll av barn, vars moder är ogift eller 
övergiven hustru, motionera ledamoten av första kammaren J. E. Berglund och leda
moten av andra kammaren C. Lindhagen. Motionerna erinra om det lagberedningen 
och fattigvårdslagstiftningskommittcn lämnade uppdraget att avgiva förslag till lagstift
ning om utom äktenskapet födda barns och deras mödrars rättsliga ställning samt om 
mera effektiva bestämmelser mot försumliga gifta familjeförsörjare. För att emellertid 
samtliga hithörande spörsmål på en gång måtte komma under behandling hemställes, 
att berörda uppdrag måtte utvidgas att omfatta utredning angående sådan lagstiftning, 
varigenom för barn av ensamstående moder bidrag till underhäll utbetalas av det all
männa, utan att ett hänvändande för att erhålla sådant bidrag behöver ske genom 
fattigvården, och utan att det mottagna bidraget anses såsom erhållen fattighjälp. I 
motionerna framhålles jämväl önskvärdheten av, att det vid 1913 års riksdag förfallna 
förslaget om barnpensionering snart måtte återkomma och då utan den begränsningen 
att endast omfatta barn till invalid mor eller far. 

3. Pensionsförsäkringen. 

Den av föregående riksdag antagna lagen om allmän pensionsförsäkring har gjorts 
till föremål för ändringsförslag i båda kamrarna. De framställda yrkandena avse dock 
endast vissa modifikationer av de i lagens 37 § fastställda övergångsbestämmelserna. 
I fråga om lagens innehåll i övrigt hava motionärerna ej ansett lämpligt framställa 
några önskemål, innan längre tids erfarenhet vunnits om förefintliga brister. 

I första kammaren hemställer hr E. Klefbeck om sådan ändring, att rätt till under
stöd må tillkomma invalid, som vid lagens ikraftträdande fyllt 15 år, även om den
samma under år 1913 åtnjutit försörjning av anhöriga eller andra enskilda personer. 

I andra kammaren föreligga fyra motioner, samtliga framburna av br Bernh. Eriksson. 
I den första av dessa motioner påyrkas borttagande av det moment i § 37, varigenom 
pensionstillägget för personer, som under de fem första åren efter lagens ikraftträdande 
(1914—18) förvärvat rätt till dylikt tillägg, avkortas till resp. 50, 60, 70, 80 och 90%. 
Under förutsättning, att detta vinner riksdagens bifall, hemställes i två särskilda motio
ner, dels om en ökning av det för ändamålet anvisade förslagsanslaget med 3'3 mil
lioner kronor, dels ock därom, att personer, som redan under innevarande år fått sig 
pensionstillägg tilldelat, från och med år 1915, då den nya ändringen förutsattes träda 
i kraft, måtte erhålla det föreskrivna beloppet oavkortat. I den sista motionen före
slås slutligen en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om utredning och förslag till 
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nästkommande riksdag om ytterligare ändringar, åsyftande understödsrättens utsträckande 
till personer, som vid lagens ikraftträdande fyllt 67 år, men icke åtnjuta full försörj
ning av fattigvården, välgörenhetsinrättningar eller enskilda personer, ävensom till sådana 
invalider, som åsyftas i deu förut nämnda motionen i första kammaren, dock icke de, 
som hava försörjning av sådana enligt fattigvårdsförordningen försörjningspliktiga 
personer, i vilkas taxering ingått en inkomst av minst 2 OOO kronor eller inberäknats 
en förmögenhet av 20 000 kronor eller mera. 

4. Jord- och egnahemsfrågan. 

Norrlandsfrågan. De norrländska odlingsproblemen hava som vanligt varit föremål 
för ett flertal motioner, huvudsakligen inom andra kammaren. Följande motioner äro 
här att märka: 

Representanterna för Västerbottens län G. Rosén i första kammaren och E. F. 
Hellberg i andra kammaren hava i likalydande motioner föreslagit utredning om de 
åtgärder, som kunna och böra vidtagas för emigrationens hämmande genom ett kraftigt 
främjande av Norrlands kolonisation. 

I en av hr Lindman framburen massmotion hemställes om utredning och förslag 
i syfte att underlätta upplåtande till odling och bebyggande av s. k. ströängar i Norr
land ävensom utredning angående befintligheten av kronan tillhöriga större, samman
hängande odlingsbara marker, vilka på billiga och betryggande villkor skulle kunna 
upplåtas till egna hem med full äganderät t . Frågan om ströängarnas inlösning för 
kronans räkning och upplåtande till odlingslägenheter har jämväl varit föremål för en 
motion av hr Hellberg. 

Ledamöterna av andra kammaren E. Hage och Rob. Karlsson påyrka vissa modi
fikationer i bestämmelserna angående villkoren för lån ur norrländska nyodlingsfonden, 
i syfte att dylika lån, som för närvarande amorteras under högst tio år med lika stort 
belopp varje år, hädanefter måtte erhållas utan avbetalningsskyldighet de två första 
åren, varefter amortering skall ske med V10 varje år från tredje till och med tolvte 
året. 

Hrr Hellberg och Hage hava därjämte begärt utredning om, huruvida och i vilken 
form odlingslån av statsmedel ma kunna beredas innehavare av kronotorp och lägen
heter i Väster- och Norrbottens län, vilka hittills icke alls eller blott i ringa utsträck
ning kommit i åtnjutande av lån ur den enligt vedertagen stadgetolkning närmast för 
brukare av egen jord avsedda nyodlingsfonden. 

Ledamoten av andra kammaren F. O. Mörtseli har påyrkat ändrade villkor för 
upplåtelse av odlingslägenheter på kronoparker i de sex nordligaste länen, i syfte att 
innehavare av dylik lägenhet må erhålla kontraktsenlig garanti för att ej bliva vräkt 
från hus och hem, därest han på grund av sjukdom, missväxt e. d. ej inom föreskriven 
respittid kan erlägga den årliga avgiften för lägenheten. 

Ledamoten av andra kammaren A. J. Wedin anhåller om åtgärder för en lagstift
ning i syfte att åt personer, som inom Norrland och Dalarne innehava brukningsrätt 
å bolagsegendomar och andra därmed enligt den nya arrendelagen jämförliga jordbruk, 
söka bereda tryggare villkor vid inträdande ålderdom i vad det gäller bostadsförhål
landena. 

Slutligen är på detta område att märka en av hr Lindhagen begärd undersökning 
rörande verkningarna av de norrländska arrende- och vanhävdslagarna, samt ett lika
ledes i andra kammaren av hr Molin i Dombäcksmark väckt förslag angående utar
betande av en statistisk jämförelse mellan Norrland och det övriga Sverige, företrädes
vis i ekonomiskt och socialt hänseende. 

Jordförmedling. Ledamoten av andra kammaren O. Bogren har föreslagit åtgärder 
för upprättande av en statens jordförmedlingsanstalt, avsedd att förmedla egnahemslån 
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samt jordupplåtelser under olika former från kronans domftner eller enskilda jordav-
söndringar. Den nya institutionen skulle sålunda få till uppgift att tillse, att statens 
uppoffringar för egnahems- och småbruksrörelsens främjande ej, såsom ofia skett, bliva 
utan resultat på grund av att de erhållna understöden nedläggas på mindre räntabla 
företag eller eljest genom opraktisk och planlös placering bliva bortkastade. 

Återköpsrtttt av fastighet. Införande i svensk rätt av det i den preussiska lag
stiftningen utbildade institutet återköpsrätt (Wiederkaufsrecht) föreslås i en motion av 
frih. Palmstierna. Det föreslagna institutet skulle innebära rätt för stad, kommun 
och municipalsamhälle att inom sitt område försälja ägande fastighet med sådant ser-
vitut, att fastigheten, när densamma ånyo utbjudes till försäljning, må av kommunen 
med företrädesrätt få återförvärvas mot crläggande av den köpeskilling, som med från-
dragande av ersättning för byggnader o. d. motsvarar det ursprungliga försäljningsbe-
loppet. Framför det likaledes från Tyskland införda tomträttsinstitutet erbjuder åter-
köpsrätten bl. a. den fördelen, att kommunen kan kontrollera och tillgodogöra sig tomt
värdestegringen, utan att likväl behöva binda allt för stort kapital i fastigheter. 

Att märka äro på jordfrågans område slutligen också tre motioner av hr Lindhagen, 
vari föreslås skrivelse till Kungl. Maj:t angående en hela landet omfattande social arrende
lagstiftning till skydd för torpare, bolagsarrendatorer m. fl., angående utredning och 
förslag rörande skatt å jordvärde samt angående ett målmedvetet och planmässigt ar
bete för jordfrågans lösning. 

6. Behandling av lösdrivare m. m. 
Frågan om lösdrivares och fångars behandling och förbättring har blivit föremål för 

två motioner i andra kammaren. I den ena av dessa föreslår hr Kronlund en hem
ställan till Kungl. Maj:t om utredning, huruvida arbete i det fria, särskilt jordbruks
arbete och därmed sammanhängande sysselsättningar, må kunna anordnas för såväl 
tvångsarbetsfångar som för straffångar, för de senare särskilt som en övergångsform 
till slutliga frigivningen. I den andra, av hr Mossberg m. fl. väckta motionen, vilken 
avser åtgärder mot lösdrivare, framföres likaledes bl. a. tanken på upprättande av ny
odlingskolonier, där arbetslösa och till produktivt arbete ovilliga personer skulle kunna 
lära sig förtjäna sitt bröd och vänjas vid ordnad sysselsättning. 

Livsmedelskostnader i Stockholm 1904—1913. 
I »Meddelanden» har förut redogjorts för livsmedelskostnadernas stegring 

i Stockholm under åren 1904—1912.1 Därvid redogjordes även för de olika 
metoderna at t mäta livsmedelskostnaderna, som kommit till användning inom 
statistiken, och påpekades, a t t den enda metod, som lämnade fullt tillförlit
liga resultat, var den som utgick från »vägda» siffror. Man måste sålunda 
förskaffa sig så noggranna uppgifter som möjligt om konsumtionen av olika 
artiklar och därefter med ledning av de funna kvantitetssiffrorna beräkna 

1 Jfr >Medd.> 1912, sid. 35; 1913, sid. 260. 
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förändringarna i hushållskostnaderna. Det erinrades även om, att den enda 
»budgetsundersökning», som ännu företagits i Sverige, var den av Stockholms 
stads statistiska kontor utförda, som avsåg att utröna levnadskostnaderna i 
Stockholm åren 1907—1908. 

Nämnda undersökning är grundad på 150 under ett helt år förda hus
hållsböcker och de ur densamma framgångna kvantitetstalen avse ett genom
snittshushåll (tillhörande de mindre bemedlade klasserna) på c:a 4 personer 
(man, hustru och två barn) med en årlig utgiftsstat av närmare 2 200 kr. 
Genom att multiplicera dessa kvantitetstal, för såvitt de gälla viktigare slag 
av livsmedel, med de för Stockholm för resp. år inhämtade priserna å mot
svarande varuslag har en beräkning kunnat utföras beträffande ett dylikt 
hushålls utgifter per år för ifrågavarande livsförnödenheter. 

I nedanstående tablå åskådliggöras livsmedelsutgifternas växlingar i Stock
holm under åren 1904—1913, varvid, jämte de absoluta talen för de olika 
åren, även angives indextal, beräknade med utgångspunkt från summan för 
år 1904, som satts till 1 000. 

Av dessa siffror framgår, att den stilleståndsperiod, som efter den snabba 
stegringen under åren 1904—1908 var rådande till och med år 1911, under 
år 1912 efterföljts av en utomordentligt kraftig prisstegring, vilken dock 
sedermera synes hava så gott som upphört. Sålunda utgjorde den allmänna 
prisökningen under år 1913 endast 02 % mot 6-5 % närmast föregående år. 
Från år 1904 hava kostnaderna för här ifrågavarande livsförnödenheter för 
en normalfamilj i Stockholm stigit med nära 21 %. 

Under det att nästan samtliga varuslag undergått prisstegring under år 
1912, har stegi-ingen under år 1913 huvudsakligen kommit på kött och fläsk 
samt fisk ävensom å fotogen och bränsle, företrädesvis barrved. Fotogen 
( + 2 5 %) och fläsk (+ 6 å 7 %) hava företett den starkaste prisökningen. 
Bland de artiklar, som sjunkit i pris, märkas smör, margarin, ägg, potatis 
samt kaffe och socker. Särskilt stor är prissänkningen beträffande potatis 
(— 15-8 %) och, ehuru i betydligt mindre grad, kaffe (— 7 %) och socker 
(— 5-6 '£). Mjölkpriserna hava däremot alltsedan 1907 hållit sig oförändrade. 
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Rapporter från yrkesinspektörerna angående svårare 
olycksfall i arbete (forts.). 

12. Vid en kasernbyggnad inträffade ett olycksfall, varvid en arbetare, som var 
sysselsatt med att i en s. k. brukshiss uppfordra lådor innehållande cementplattor, 
träffades av en nedfallande låda i huvudet så svårt, att han omedelbart avled. Orsaken 
till olyckan torde tillskrivas användandet av en s. k. balansparkrok, i vilken lådan 
upphängdes. Kroken var avsedd för upphissning av två lika tunga föremål samtidigt 
(t. ex. murbruksämbar). För uppfordringen av lådorna, vilka togos en i sänder, tillgick 
så, att en snara slogs om lådan och snarans ögla fästes i en av krokarna, under det 
den andra blev obelastad. Vid olyckstillfället befann sig den förolyckade rätt under 
lasten, trots strängt förbud att under uppfordringen vistas under taljan. Arbetsled
ningen har omedelbart efter olycksfallet gått i författning om anskaffande av säkrare 
krokar. 

13. En arbeterska vid en ångtvättinrättning skulle under frukostrasten kamma sitt 
hår och hade därför genom att taga med händerna bakom huvudet kastat håret framåt. 
Därvid hade håret fattat omkring en mönjemålad axel, som roterade c-.a 100 varv i 
minuten och var belägen intill en vägg på ett avstånd av 2"i m. från golvet. Följden 
blev fullständig skalpering. Enligt yrkesinspektörens åsikt skulle en bromsande axel
koppling på grund av axelns höjd från golvet knappast kunnat hindra att den skadade 
lyftes från golvet, och föreskrevs därför, till förekommande av vidare olycksfall, full
ständig inklädnad av axeln. 

14. En banvakt blev under inspektionsresa å linjen överkörd och dödad av ett 
järnvägståg. Han färdades därvid å dressin och hade av några medföljande personer 
gjorts uppmärksam på att tåget snart skulle komma. Den förolyckade hade då tagit 
upp sin klocka och svarat, att det ej skulle komma förrän om en halvtimme. När 
tåget strax därefter kom, skulle han, som då blivit ensam, lyfta dressinen från spåret, 
men hann ej, utan träffades av lokomotivet och dödades som förut nämnts. Vid omedel
bart därefter företagen undersökning visade det sig, att den dödes klocka gick 20 
minuter för sent, vilken omständighet synes hava varit den närmaste orsaken till 
olyckshändelsen. 

15. Vid en kalkkvävefabrik inträffade ett olycksfall, varvid en arbetare blev kvävd 
till döds. Han var sysselsatt med rengöring av en kväveugn, vilken i nära tre veckor 
varit ur bruk för reparation och hela denna tid stått med öppna luckor för att av
kylas och urluftas, innan reparationen påbörjades. En arbetare hade gått ned i ugnens 
nedersta del, men kände sig illamående efter att hava vistats där i 5 minuter och 
återvände därför till ugnens övre del. Han mötte då den förolyckade, som var på väg 
ned i ugnen. Efter c:a 10 minuter återvände den förstnämnde arbetaren och fann då 
den förolyckade ligga utan medvetande i bottenavdelningen med huvudet i närheten av 
öppningen till det rör, som leder kvävet till ugnen. Den förolyckade utbärs av till
skyndande kamrater och upplivningsförsök anställdes medelst en apparat för konstgjord 
andning, men utan resultat. På grund av att kamraterna i ugnen hört ett väsande 
ljud undersöktes detta förhållande och man gjorde den överraskande upptäckten, att 
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den kran, som reglerar tilloppet av kväve till ugnen, stod halvöppen. Den hade, 
enligt fleras utsago, blivit ordentligt stängd samma dag ugnen upphörde att användas, 
och på grund av kranens avskilda läge måste tanken på att densamma-ofrivilligt kunnat 
öppnas anses fullständigt utesluten men har ej vid polisförhör kunnat utredas, vem 
som öppnat kranen. Yrkesinspektören föreskrev med anledning av det inträffade, att 
kväveledniugen skulle förses med en borttagbar del, och att arbetarna skulle i upp
satta anslag förbjudas att ingå i ugnarna innan denna lösa del avlägsnats. 

16. En arbetare vid ett hyvleri råkade under arbete vid en riktmaskin få fyra 
fingrar å högra handen avslitna. Han hade hyvlat en kortare plankbit och skulle efter 
hyvlingen lyfta bort den från riktbordet. Därvid råkade han komma för nära kuttern, 
som fick fatt i handen och klippte av alla fingrar utom tummen. Yrkesinspektören 
har med anledning av det inträffade ålagt arbetsgivaren att utbyta den förutvarande 
fyrkantkuttern mot en rundkutter. 

17. En skogsarbetare, som jämte några kamrater var sysselsatt med timmerhuggning, 
råkade därunder träffas av ett kullfallande träd med den påföljd, att han avled efter 
två dagar utan att hava återfått medvetandet. Han och hans broder voro var och en 
på sitt håll sysselsatta med avsågning av träd, och avståndet mellan deras arbets
platser var c:a 12 m. Då den förolyckades broder i det närmaste genomsågat sitt 
träd, kom en plötslig vindstöt och bröt ned trädet åt det håll, där den förolyckade stod. 
Trots broderns varningsrop lyckades han ej hinna undan, utan blev av det fallande 
trädet slagen till marken med ovannämnda påföljd. 

18. En arbetare vid ett järnverk skulle begiva sig ned för en trappa och råkade 
därvid falla och slå sig så illa, att han avled följande dag. Enligt vad som framgår 
uv polisundersökningen, såg ingen av de närvarande personerna, vilka voro dels arbets
kamrater, dels arbetssökande, huru själva olycksfallet tillgick. Det fastslogs dock med 
säkerhet, att den förolyckade var i hög grad berusad av denaturerad sprit, och att 
denna omständighet var den egentliga orsaken till olyckan. Trappöppningen var 
kringgärdad med ett c:a 1 m. högt räcke, vars översta slå dock för tillfället var 
nugot lös. 

19. En jordbruksarbetare, som jämte sin arbetsgivare skulle undersöka en c:a 12 
dagar gammal mila, gick för detta ändamål upp på milan, varvid han råkade falla 
ned i densamma till ett stycke ovan knäna. Först efter en kvarts timmes förlopp 
lyckades arbetsgivaren få upp den förolyckade, som då hade blivit så illa bränd över 
nästan hela kroppen, att han avled följande dag. Då polisundersökning rörande 
olycksfallet ännu icke ägt rum, kan ej uppgivas, huruvida vanliga försiktighetsmått vid
tagits vid olyckstillfället. 

20. En minderårig arbetare, som var sysselsatt som bjälpkolare vid skogskolning, 
råkade därvid bränna sig till döds. Åsyna vittne till olycksfallet fanns ej, men det 
synes som om han råkat falla ned genom en s. k. fräta i milan. Yrkesinspektören har 
påkallat polisundersökning för att utröna, huruvida vanliga försiktighetsmått vidtagits vid 
arbetets utförande. 

21. En i ett sågverk anställd arbetsförman, som för tillfället var sysselsatt med 
smörjning av transmissioner, drogs därvid in i en axelledning och blev omedelbart 
dödad. Intet vittne till olyckan fanns, vadan man endast gissningsvis kan säga huru 
därvid tillgått. Den förolyckade synes hava gått att smörja axellagren iutill en 
friktionskoppling och för detta ändamål trängt sig mellan väggen och don på ett av
stånd av 31 cm. därifrån belägna axeln. En på axeln sittande krysskil grep därvid 
fast i ena rockskörtet och snodde rocken runt kring axeln, varvid den förolyckade blev 
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liårt slagen mot en järnbjälke och ögonblickligen dödad. Smörjningen skulle i regel 
ske från axelns motsatta sida, där en järnstång var uppsatt som skydd framför axeln. 
Den väg den förolyckade troligen av bekvämlighetsskäl nu tog för att komina bakom 
axeln, brukade alltid vara avstängd av en rem, vilken dock för tillfället var avlagd. 
Don förolyckade torde således genom iakttagen större försiktighet hava kunnat undvika 
olycksfallet. 

22. En minderårig arbetare, som var sysselsatt med montering av isoleringsrör å 
ett hus, dödades genom explosion av en i närheten belägen sprängämncsfabrik. An
ledningen till explosionen är okänd, då det av verkställd polisundersökning framgått, 
att alla övliga försiktighetsmått vid fabrikationen av sprängämnen strängt iakttagits även 
vid olyckstillfället. 

23. En byggnadsarbetare, som under ett uppehåll i arbetet skulle besöka en provi
sorisk bekvämlighetsinrättning, belägen bakom en gammal stamp, råkade därvid falla 
ned framför vattenhjulet, som drev stampen, och ljöt en ögonblicklig död. Ehuru intet 
ögonvittne fanns, kan man på grund av kroppens läge och övriga av polisundersök-
ningen klargjorda omständigheter med stor visshet antaga, att olycksfallet tillgått på 
följande sätt. Han hade tagit en otillåten genväg på yttre sidan om staraphusct och 
därvid halkat på det isbelagda golvet intill vattenhjulet, som var i rörelse, samt fallit 
med huvudet mellan tvenne skövlar och av hjulet pressats mot golvet i rännan med 
det resultat, att han fick nacken avbruten. Den förolyckade hade några ögonblick 
innan olyckan inträffade av en kamrat varnats för det hala golvet invid vattenhjulet. 
Efter olycksfallet bar avspärrning uppsatts vid olycksplatsen. 

24. Under arbete med skogsavverkning inträffade, att ett avhugget träd i fallet blev 
hängande i ett annat, icke fällt träd. Som arbetarna icke lyckades få ned det fastnade 
trädet, fortsatte de att fälla övriga träd omkring de två förutnämnda, varvid inträffade, 
att ett av de fallande träden träffade det fastnade på mitten och drog det med sig. 
En timmerkörare, som befann sig i närheten av de fallande träden, blev därvid träffad 
i huvudet så hårt, att han ögonblickligen avled. 

25. En stationskarl blev under växling av järnvägsvagnar överkörd med den påföljd 
att han avled efter c:a 3 timmar. Asyna vittne till olyckan fanns ej. Av vad vid 
polisundersökningen framkommit, torde olyckan tillgått så, att ett tågsätt av 15 vagnar 
skulle medtaga en å ett annat spår stående vagn, varvid den förolyckade antingen 
halkat, då han skulle hoppa upp på tågsättet efter frånkopplingen från den övriga 
delen av tåget, eller ock ämnat passera över buffertarna mellan ett par vagnar och 
därvid fallit ned på spåret. Han fick vänstra armen fullständigt krossad och erhöll 
dessutom utbredda krossår i huvudet. 

26. En sockerbruksarbetare, som var sysselsatt med att raka fram kalk ur en 
kalkkvarn, skulle därvid försöka att medelst ett spett befria öppningen från däri 
fastnad kalk. Genom öppningen och tätt förbi den plats, där den förolyckade måste 
stå under utförandet av detta arbete, löpte en icke inskyddad axel, på vilken hans 
kläder fastnade, med den påföljd att han drogs med ett halvt varv, innan kvarnen 
hann stoppas. Han dog följande dag och visade sig dödsorsaken vara hjärtbristning 
med blödningar i bjärt- och lungsäckarna. Arbetsgivaren har efter olycksfallet låtit 
inkläda axeln. 
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Arbetslöshetsförsäkringen i Europa. 
I. Länder med lagstadgad reglering. 

1 Utgör en översättning av en sammanställning av huvudbestämmelserna i gällande arbetslöshets-
förd i >Sonderbeilage zum Reichs-Arbeitsblatte» n:r 12, december 1913. — Samtliga i tabellen förekom-
stSd utbetalts först sedan d. u / i 1913. På grand av den korta tid, lagen varit i verksamhet, kunna nr 
läget varit synnerligen gynnsamt. (Fackföreningarnas arbetslöshetssiffra var för 1913 blott 2 1 % mot 4'9 % 
utbetalningarna i stället för arbetsförmedlingsanstalterna och återbekomma di nr arbetslöshetsfonden intill 
lemmar begagnat sig härav, däribland 21 föreningar med c:a 86 000 medlemmar, huvudsakligen byggnads-
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A) Utom Tyskland1. 
1. Linder med lagstadgad reglering. 

försäkringslagstiftning i vissa europeiska stater, utarbetad av Kaiserl. Statistisches Amt i Berlin och in-
mande belopp ftro evalverade i svenskt mynt. — Statistiken avser endast l:sta halvåret 1913, da under
do hittills varande resultaten inga bindande slutsatser dragas, sä mycket mindre som det ekonomiska 
i genomsnitt under de sista 10 Aren). — » Enligt art. 105 i lagen kanna fackorganisationerna själva övertaga 
'« av föreningens prestationer. (Hittills hava 105 organisationer med 539795 försäkringspliktiga med
arbetare, som förut icke utbetalade understöd vid arbetslöshet). 
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Arbetslöshetsförsäkringen i Europa. 
I. Länder med lagstadgad reglering (forts.). 
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A) Utom Tyskland. 
I. Länder med lagsladgrad reglering (forts.) 
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Arbetslöshetsförsäkringen i Europa. 
II. Frivillig arbetslöshetsförsäkring av fackorganisationer med offentlig subvention1 men 

1 Det B. k. Gent-systemet. 
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A) Utom Tyskland, 
utan lagstadgad reglering. 
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Arbetslöshetsförsäkringen i Europa. 
II. Frivillig arbetslöshetsförsäkring av fackorganisationer med offentlig subvention men 

III. Offentliga, frivilliga arbetslöshetsförsäkringskassor. 

Arbetslöshetsförsäkringen i Europa. 
IV. Bidrag till fackföreningar. 
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III. Offentliga, frivilliga arbetslöshetsförsakringskassor. 

B) Kommunal arbetslöshetsförsäkring i Tyskland. 
IV. Bidrag till fackföreningar. 
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Arbetslöshetsförsäkringen i Europa. 
IV. Bidrag till fackföreningar (forts). 
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B) Kommunal arbetslöshetsförsäkring i Tyskland. 
IV. Bidrag till fackföreningar (forts). 
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Arbetslöshetsförsäkringen i Europa. 
V. Bidrag till sparföreningar och insättare. 

VI. Offentliga, frivilliga arbetslöshetsförsäkringskassor. 
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B) Kommunal arbetslöshetsförsäkring i Tyskland. 
V. Bidrag till sparföreningar och insättare. 

VII. Offentliga, frivilliga arbetslöshetsförsäkringskassor. 
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Arbetslöshetsförsäkringen i Europa. 
VI. Offentliga, frivilliga arbetslöshetsförsäkringskassor (forts.). 

Kortare meddelanden. 

— Kollektivavtal m. m. — 
Kollektivavtal träffade genom Norska arbetsgivarföreningen under år 1913. Inalles 

ingingos under 1913 78 kollektivavtal genom Norska arbetsgivarföreningen, omfattande 363 ar-
betaställen och 11090 arbetare; 56 av dessa'avtal gällde enskilda företag, nnder det att 22 gällde 
för flera arbetsplatser. 

En jämförelse med förhållandena under föregående år visar följande resultat: 

Härav framgår, att såväl nnder 1911 som under 1912 antalet ingångna avtal var större än un
der 1913. Medan under de två förstnämnda åren jämförelsevis många avtal ingingos inom de 
viktigaste industrigrenarna, är det särskilt inom hantverksyrkena, som de nya avtalen under 1913 
tillkommit; av de 363 ingångna avtalen föllo nämligen ej mindre än 283 d. v. s. 78 inom 
hantverket. De viktigaste av dessa avtal träffades inom: 
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B) Kommunal arbetslöshetsförsäkring i Tyskland. 
VI. Offentliga, frivilliga arbetslöshetsförsäkringskassor (forts.). 

Inom industrien ingingos under aret avtal för 80 arbetsställen med 7480 arbetare, därav 19 
sågverk och hyvlerier med 3 450 arbetare. För övrigt ingingos avtal med en hel del elek
trokemiska anläggningar, mjölkkondcnseringsfabriker och andra företag. 

Med hänsyn till tiden för de under är 1913 ingångna avtalens upphörande ställer sig fördel
ningen sålunda: 



148 KORTARE MEDDELANDEN. 

Sammanlagt fnnnos vid 1913 års utgång 311 avtal i kraft, ingångna genom Norska arbetsgi
varföreningen och omfattande 1 320 arbetsställen med 72 310 arbetare. Enär vid arets utgång 
1 668 företag med 79 596 arbetare voro anslutna till arbetsgivarföreningen, hade. följaktligen vid 
återstående 248 företag med 7 286 arbetare kollektivavtal icke träffats genom arbetsgivarföre
ningen. En del av dessa företag hade dock på egen hand träffat avtal. 

(Meddelelser fra Norsk Arbeidsgiverforening.) 

— Arbetarskyddslagstiftning. — 
Hemarbetslagstiftning inom den tyska tobaksindustrien. Ben 17 november 1913 utfärdade 

förbundsrådet en förordning rörande tillverkning och sortering av cigarrer samt bearbetning av 
tobak i hemmet. Förordningen gäller dels sådana arbetsställen, där föreståndaren sysselsätter 
blott medlemmar av sin egen familj, dels sådana, där flera arbetare sammanslntit sig utan att 
stå under en arbetsgivares ledning. 

Arbetslokalerna, där ifrågavarande arbeten försiggå, skola fylla följande villkor. De få ej 
ligga mer än 50 centimeter under markens nivå, därest de äro belägna i källarvåningen, och om 
de äro inrymda på vinden, skola väggar och tak vara väl uppförda. De skola hava en höjd av minst 
2-5 meter, hava goda golv, vara försedda med fönster mot det fria, som kunna öppnas med halva 
sitt ytinnehåll samt äro tillräckligt stora föl att medge en tillfredsställande utluftning och ven-
tilering av lokalerna. Dessa skola vidare, ifall de tagas i bruk enbart för arbetet, innehålla i 
regel minst 7 kubikmeter luft för varje arbetare, i annat fall 10 kubikmeter. — I sovrum får 
ingen tobakshantering förekomma; ej heller få råvaror eller fabrikat i dem magasineras. Efter 
särskilt tillstånd kan dock en viss minimikvantitet av bearbetade tobaksblad där fä samman
rullas. I boningsrum, kök och arbetslokaler får tobak handhavas endast i fuktigt tillstånd, och 
torkning därav får förekomma, blott om betryggande åtgärder mot hälsofarliga följder äro vid
tagna. I dessa lokaler får blott så mycket tobak förvaras, som åtgår till tillverkningen för en 
dag eller, om slutna behållare användas, fUr en vecka. Samma bestämmelser gälla för färdiga 
cigarrer. 

Barn, som deltaga i arbetet, skola ha fyllt 12 år och få sysselsättas blott för sina föräldrars 
räkning. Barn, som fyllt 13 år och icke äro skolpliktiga, samt ungdom mellan 14 och 16 år få ej 
hållas i arbete mellan kl. 8 på kvällen och kl. 8 på morgonen. Vid middagen skola de ha två 
timmars rast. De skola ha ledighet sön- och helgdagar samt på tider, som av de kyrkliga myn
digheterna blivit fastställda för konfirmationsundervisning o. d. 

Personer, behäftade med vissa sjukdomar få ej arbeta i detta yrke. Det är förbjudet att bear
beta tobaken med munnen eller att på något sätt låta den komma i beröring med saliven samt 
att spotta på golvet. 

När ett arbete av ifrågavarande slag skall igångsättas, åligger det den person, som disponerar 
arbetslokalerna, att göra anmälan hos platsens polismyndighet, som då utfärdar ett intyg med 
innehåll, att lokalerna uppfylla de å dem ställda villkoren. Detta intyg skall företes varje gång 
polisen eller yrkesinspektörerna framställa begäran därom. 

Fabrikörer, som låta utföra arbeten i tobaksbranschen utom sina fabriker, skola tillse, att för 
vederbörande arbetslokaler äro utfärdade dylika intyg, samt minst en gång varje halvår förvissa 
sig om, att lokalerna uppfylla de laga villkoren. 

Förordningen träder i kraft den 1 juli 1914. 

Förbud mot vit fogfor i Mexiko. Den 26 juni 1913 utfärdades i den mexikanska staten 
Veracruz-Llave ett förbud mot införsel, tillverkning och försäljning av tändstickor med vit fosfor. 
Ett dylikt förbud existerar utom i förbnndsområdet och territorierna även i staterna Puebla, 
Mexiko och Veracruz. 

(Soziale Bundschau.) 
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Lag angående kvinnors och minderårigas arbete i Grekland. Den i februari 1912 ut
färdade lagen om kvinnors och minderårigas arbete har genom en förordning av den 27 augusti 
1913 erhållit gällande kraft. Lagen skall tillämpas a alla industriella och merkantila företag. 
Undantag göres endast för jord- och skogsbruk med binäringar. 

Barn mellan 10 och 12 ar fä. användas till arbete under högst 3 timmar per dag, dock endast 
under föräldrars eller förmyndares ledning eller tillsammans med familjemedlemmar. Kvinnor och 
minderåriga få i allmänhet ej användas till rengöring eller smörjning av i gång varande maskiner, 
till att bära eller skjuta tyngre bördor och till arbeten vid skär- och huggmaskincr. Inom hälso
vådliga industrier få minderåriga under 16 år samt kvinnor under 18 år ej sysselsättas. Barn
sängskvinnor skola åtnjuta vila under 8 veckor, därav minst 4 veckor efter förlossningen. För 
barn under 14 år är arbetstiden högst 6 timmar, för minderåriga under 18 och kvinnor högst 10 
timmar, under lördagar högst 8 timmar. Under arbetstiden skola förekomma raster på samman
lagt minst 2 timmar, under lördagar minst 1 timme, för barn '/ timme. Kvinnor och minder
åriga få ej hållas till arbete mellan kl. 9 e. m. och 5 f. m. 

Vid särskilda tillfällen, såsom olycksfall, säsongarbete och utomordentlig anhopning av arbete, 
medgiver lagen undantag från ovannämnda bestämmelser, varom arbetsgivaren skall ansöka hos 
polismyndigheten. 

Söndagsarbete ävensom arbete på julaftonen, på dagen för oavhängighetsfesten och på påsk
dagen är förbjudet för kvinnor av alla åldrar och för ynglingar under 16 år. Undantag medgivet 
vid force majeur, vid arbeten anordnade av offentlig myndighet eller i det allmännas intresse även
som sista söndagen i december, söndag som eventuellt infaller närmaste dagarna före jul, nyår och 
oavhängighetsfesten samt marknadsdagar. 

Varje arbetare och arbeterska under 16 år skall innehav en s. k. arbetsbok, som kostnadsfritt 
utställes av den kommun, där företaget är beläget eller där den minderårige har sin hemort. 
Över de utställda arbetsböckerna hava kommunerna att föra ett löpande register, varav ett utdrag 
skall insändas till vederbörande ministerium. Läkarbetyg, som utvisar, att den minderårige är 
frisk, vaccinerad och lämplig till visst arbete, skall ävenledes medfölja arbetsboken. Dylikt in
tyg skall förnyas vid ombyte av arbete. Arbetsgivaren skall anteckna datum, då den minderårige 
tillträtt och lämnat arbetet. Boken skall förvaras av arbetsgivaren, som på anfordran har att 
uppvisa den för yrkesinspektören. Vid arbetsförhållandets upphörande erhåller arbetaren boken 
tillbaka. 

Arbetsgivaren är skyldig lämna polismyndigheterna uppgift å av honom antagna kvinnor och 
minderåriga under 18 år med angivande av namn och yrkesspecialitet. Arbetsgivare, som syssel
sätter mer än 15 minderåriga eller kvinnor, skall föra en förteckning över hos honom sysselsatta 
arbetare med uppgift å datum, dä arbetsbok blivit utställd, kommun, som utställt boken, jämte 
datum för arbetares antagande. 

På synligt] ställe i arbetslokalen skall uppsättas ett anslag, innehållande uppgift å tiden för 
arbetets början och slut, raster och arbetsdagar ävensom ett utdrag ur lagens bestämmelser. Lik
nande föreskrifter gälla även för handelsrörelse. 

Alla rum, i vilka kvinnor och minderåriga arbeta, skola fylla vissa lagstadgade fordringar 
med avseende på hygien och säkerhet. Yrkesinspektören kan förbjuda arbetarna att uppehålla 
sig i arbetslokalen under rasterna. För personer, som sysselsättas med butiks- eller kontorsarbete, 
skall tillräckligt antal sittplatser Annas. Överträdelser mot givna föreskrifter äro belagda med i 
lagen angivna straff. 

(Soziale Rundschau.) 

— Socialförsäkring. — 
Svenska ålderdomsförbundets sjukkassa. Såsom förut i denna tidskrift meddelats (årg. 

1913, sid. 414), beslöt Socialstyrelsen den 19 maj 1913 att hos domhavanden i Gästriklands dom
saga göra ansökning om åläggande för Svenska ålderdomsförbundets sjukkassa att träda i likvida
tion. Anledningen till denna åtgärd var, att kassan icke ställt sig till efterrättelse Socialstyrelsens 
tidigare meddelade anvisning att före den 1 maj 1913 styrka, att all under år 1912 förfallen 
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sjukhjälp till kaHsanB medlemmar blivit i föreskriven ordning utbetald. Före utgången av den av 
rätten utsatta tiden verkställdes emellertid av sjukkasseinspektören en undersökning av kassans 
räkenskaper, därvid framgick, att kassan numera på ett nöjaktigt sätt fullgjort sina skyldigbeter 
till do medlemmar, vilka baft rätt till sjukhjälp från kassan för år 1912. På grund härav har 
Socialstyrelsen återtagit sin ansökning om kassans försättande i likvidation. 

Understödsföreningarna och räntefoten. Under föregående år ingav Göteborgs allmänna 
understödsförening till Socialstyrelsen ansökning om kassans registrering enligt lagen om under
stödsföreningar den 29 juni 1912 med godkända stadgar. Vid prövning av grunderna för 
premieberäkningen fann Socialstyrelsen emellertid, att denna verkställts på grundval av en ränte
fot av 4 procent. Ehuru Socialstyrelsen ansåg, att, om beräkningsgrunderna i övrigt äro betryg
gade, premier och. premiereserv kunna beräknas efter en räntofot av 4 procent, beslöt Styrelsen 
dock, vid det förhållande att Kungl. Maj:t avslagit framställning av försäkringsbolag att få be
räkna premier och premiereserv för livförsäkring enligt en räntefot av 4 procent, vägra föreningen 
den sökta registreringen. 

Beträffande detta Socialstyrelsens beslut uttalade föredragande byråchefen en avvikande mening, 
under anförande av, att han å ena sidan vore av den uppfattning, att en räntefot av 4 procent 
vore betryggande för fallgörande av föreningens utfästelser, och å andra sidan ansåge, att den 
verksamhet, som utövades av Göteborgs allmänna understödsförening, icke blott till omfattningen 
utan även i viss grad till arten skilde sig från den affärsmässigt drivna försäkringsrörelsen. 

Göteborgs allmänna understödsförening har sedermera hos Konungen besvärat sig över Social
styrelsens beslut i denna fråga.. Set slutliga avgörandet i saken har ännu icke ägt rum. Vid 
besvärsmålets remitterande till Socialstyrelsen har Styrelsen emellertid förklarat sig icke hava 
något att erinra emot ett upphävande av det överklagade beslutet, därest Kungl. Maj:t skulle 
finna, att en räntefot av 4 procent skulle kunna, i allmänhet eller under vissa förutsättningar, 
tillämpas vid premieberäkning för livförsäkring. 

Riksförsäkringsanstaltens verksamhet 1913. Riksförsäkringsanstalten har under år 1913 
utfärdat nya förBäkringsbrev och förnyelsekvitton å förut gällande försäkringar för ett provisio
nelit antal arbetare av 187 838 mot llfi 911 år 1912. Dessa siffror avse antalet utan avdrag av 
annnllationer. Efter sådant avdrag uppgår antalet till cirka 133 000 år 1913 mot 108 347 år 1912. 
Premieinkomsten under 1913 har uppgått till omkring 775000 kr. mot 628057 kr. föregående år. 
Under samma tid hava 9 110 olycksfall (7 721 år 1912) anmälts till anstalten, till begravnings
hjälp för 76 dödsfall ha utanordnats 4800 kronor, för livräntor åt änkor och barn samt invalida 
arbetare ha utanordnats 335 51(1-40 kronor samt för sjukhjälpsersättningar 252 372-86 kronor, till
sammans 592 689'82 kronor. Antalet inköpta livräntor under nämnda period har utgjort 104. 
Utlåtanden, som enligt § 15 av lagen den 5 juli 1901 begärts av arbetsgivare och arbetare samt 
domstol eller annan myndighet angående invaliditetsgrad för skadad arbetare, hava avgivits i 449 
fall, och hava, sedan anstalten började sin verksamhet, dylika utlåtanden avgivits uti sammanlagt 
3 908 fall. 

— Arbetsmarknad och arbetslöshet. — 
Arbetsmarknaden i England under januari 1914. Arbetstillgången var i stort sett god 

under januari och visade vid jämförelse med närmast föregående månad ingen nämnvärd föränd
ring. Läget var fortfarande gott inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrierna, och vid kolgru
vorna rådde ännu mycket god arbetstillgång. Konjunkturerna fortforo att sjunka inom textil
industrien, särskilt vid bomullsväverierna. Den för denna årstid vanliga nedgången inom bygg" 
nadsindustrien fortfor, och en viss stagnation gjorde sig gällande inom tegel-, lervaru- och glas-
indnstrierna. 

Arbetsförmedlingsanstalterna rapportera alltjämt efterfrågan på arbete inom skeppsbyggnads
industrien. Inom linneindustrien var tillgången på kvinnlig arbetskraft otillräcklig; detsamma 
gäller i någon mån beträffande beklädnadsindustrien och tvättinrättningarna. 



KORTARE MEDDELANDEN. 151 

Jämfört med do höga konjunkturerna vid samma tid föregående ar visade sig i allmänhet 
någon minskning i arbetstillgängen. Denna tillbakagäng är särskilt anmärkningsvärd beträffande 
malmförädlings-, järn- och stål- samt bleck- och pl&tindustrierna, och även inom maskin- och 
skeppsbyggnadsindustrierna var läget sämre. Arbetsmarknaden hade dessutom försämrats inom 
textilindustrien, isynnerhet vid bomullsväverierna, ylle- och linneindustrierna samt inom några 
grenar av spetsindustrien. 

Lönerna inom malmförädlingsindustricn fortforo att sjunka; inom övriga industrier var ännu 
den uppåtgående rörelsen förhärskande. 

Antalet arbetslösa inom yrken, som inbegripas under den nya arbetslöghctgförsäkringslagen, 
var 5'5 % i slutet av januari mot 4'6 % i slutet av sistlidne december och 50 % i slntet av januari 
1913. 

Fackorganisationer med 962242 medlemmar (bortsett från i strejker och lockouter invecklade 
samt sjuka och överåriga) rapporterade 24 548 eller 2'6 % av medlemsantalet såsom arbetslösa vid 
slutet av januari 1914; samma procenttal rapporterades i slutet av närmast föregående månad och 
22 % vid utgången av januari 1913. 

Under veckan före den 24 januari 1914 hade, oniigt inkomna svar från arbetsgivare med till
hopa 408 996 arbetare, konstaterats en minskning av 04 % av antalet sysselsatta arbetare och en 
minskning av 2'0 % av den utbetalda lönesumman jämfört med förhållandena en månad tidigare. 
I jämförelse med motsvarande tid föregående år hade antalet sysselsatta arbetare minskats med 
1"0 '/. och det utbetalade lönebeloppet med 19 %. 

(Labour Gazette.) 

Arbetsmarknaden i Frankrike under januari 1914. De ogynnsamma väderleksförhållan
dena och speciellt det starka snöfallet hava under månaden vållat avbrott i vinodlingsarbotot. 
Bland skogsarbetarna har arbetslösheten varit obetydlig och läget över huvud bättre än föregående 
år, då avverkningen under januari först tog sin början. Bland trädgårdsarbetarna i trakten kring 
Paris har ingen arbetslöshet försports. 

Inom textilindustrien hava vissa tecken till nedgång ånyo framträtt. Malmförädlingsindustrien 
uppvisar fortfarande goda konjunkturer. Inom grafiska industrien har arbetstillgängen i någon 
mån försämrats, särskilt i Paris. Byggnadsverksamheten, som under de föregående månaderna va
rit osedvanligt livlig, har omsider avstannat, varför för arbetarna inom hithörande fack vinter-
arbetslösheten börjat inträda. Inom läderindustrien har en viss försämring gjort sig gällande, 
utan att arbetslöshetsprocenten dock nått samma höga siffra som föregående år. 

Bland 960 arbetarorganisationer, som besvarat de månatliga förfrågningarna angående arbetsmark
nadens läge och arbetslösheten under januari 1914, hava 732 med 245937 medlemmar uppgivit 
antalet arbetslösa till 12224 eller 50 %, inberäknat gruvarbetarna i Pas-dc-Calais, och 5'9 % utan 
inberäknande av dessa arbetare. Motsvarande tal för närmast föregående månad var 4'5 % och för 
januari 1913 6'4 . 

Arbetstillgängen under januari 1914 har i jämföreiso med december 1913 angivits såsom rikli
gare av 10 % av de redovisande fackorganisationerna, omfattande 9 % av de organiserade arbetarna, 
såsom oförändrad av resp. 53 och 57 % samt såsom mindre riklig av resp. 37 och 34 %, 

På frågan: >Anser ni läget på arbetsmarknaden vara tillfredsställande för årstiden?» hava 505 
arbetarorganisationer med 113 338 medlemmar svarat jakande och 274 med 81166 medlemmar ne
kande. (Bulletin du Ministero du Travail.) 

Arbetsmarknaden i Tyskland under januari 1914. Arbetsmarknadens allmänna läge har 
under januari ytterligare försämrats och måste betecknas såsom avsevärt ogynnsammare än vid 
samma tid föregående år. 

Vid stenkolsgruvorna i Ruhrdistriktct har avsättningen lidit avbräck på grund av den starka 
kölden, som hindrat sjöfarten. Vid gruvorna i Schlcsien voro konjunkturerna bättre; här rådde fort
farande brist på arbetskraft. Vid brunkolsgruvorna, som huvudsakligen leverera bränsle till 
hushållsbruk, medförde kölden en ökad avsättning; efterfrågan på arbetare har också flerstädes över
stigit tillgången. Inom tackjärnsindustrien förnimmas klagomål över, att allt för stora lager 
vid masugnarna bliva liggande utan avsättning. Även vid järn- och stålverken har arbets-
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tillgången varit knapp, varför man stundom måst inställa ett eller annat skift; till och med i 
Oberschlesien har efterfrågan på arbetskraft avstannat. De mekaniska verkstäderna hava likaledes 
haft känning av tillbakagången; endast vid lokomotiv- och automobilverkstäderna har arbetstill-
gången fortfarande varit tillfredsställande. Inom den elektriska industrien rådde överflöd på le
dig arbetskraft, särskilt i storstäderna. Kemisk-tekniska industrien hade däremot fortfarande i 
allmänhet tillräckligt att göra. Inom textilindustrien var ställningen, liksom föregående månad, 
otillfredsställande; från nästan hela riket ingingo meddelanden om arbetslöshet. Inom beklädnads 
industrierna åter har don annalkande vårsäsongen börjat göra sig gällande. Byggnadsverksamhe
ten låg på grund av kölden fortfarande nere; särskilt i storstäderna gjorde sig arbetslösheten 
kännbar. 

Angående arbetslösheten under januari föreligga uppgifter från 48 fackförbund med 2 000918 
medlemmar. Av dessa voro vid månadens slut 4-7 % arbetslösa mot 4'8 % vid månadens början 
och 32 % vid slutet av januari 1913. 

Enligt arbetsförmedlingsanstalternas uppgifter kommo under januari 1914 på 100 lediga 
platser för män 236 arbetssökande mot 218 under närmast föregående månad och 191 under januari 1913. För kvinnor voro motsvarande siffror 104, 120 och 98. För männens vidkommande har 
arbetsmarknaden försämrats i ännu mera utpräglad grad än under samma tid föregående år. För 
kvinnorna har åter som vanligt någon förbättring inträtt. 

(Eeichsarbeitsblatt.) 

Arbetslöshetsförsäkringen i Bayern. Förra årets utomordentligt stora arbetslöshet i 
Munchen och Nttrnberg ådagalade till fullo nödvändigheten av arbetslöshetsförsäkring. Då det 
emellertid visat sig, att städerna i allmänhet dragit sig för att stödja försäkringen ifråga, därest 
ej staten lämnade bidrag, beslöt bayerska regeringen sistlidne december att i budgeten npptaga 
ytterligare 75 000 Mark till den förut äskade summan av samma storlek till understödjande och 
uppmuntrande av den kommunala arbetslöshetsförsäkringen. 

Statens bidrag skulle begränsas till V» och kunna indragas, närhelst det visade sig medföra 
ej önskade konsekvenser. För bidragets åtnjutande skulle stipuleras en del allmänna villkor, och 
anser sig regeringen genom deras uppställande ha brutit udden av de anmärkningar, som blivit 
riktade mot den kommunala arbetslöshetsförsäkringens understödjande. Beträffande försäkringens 
anordnande skulle städerna i övrigt äga frihet att välja den väg, som syntes dem lämpligast, 
och ej vara nödgade att ansluta sig till ett visst system. 

Någon fara för att arbetarorganisationerna genom statsunderstödet skalle erhålla ökad finan
siell styrka och sålunda stödjas i sin egenskap av kamporganisationer anser den bayerska rege
ringen ej föreligga. Statsbidraget skulle sätta organisationerna i stånd att i än högre grad ägna 
sig åt de sociala uppgifter, som det allmänna borde befrämja. 

(Kommunale Praxis.) 

Zürichs arbetslöshetsförsäkring. Den för Zurich planerade arbetslöshetsförsäkringen är 
baserad på frivillig försäkring med bidrag av arbetarna och tillskott av offentliga medel. Under
stöd utbetalas blott till sådana försäkrade arbetare, som äro arbetsdugliga, arbetsvilliga och utan 
eget förvållande arbetslösa. Dessa grundsatser gälla för såväl stadens försäkringskassa som pri
vata försäkringskassor, vilka få understöd av staden. Stadens försäkringskassa står öppen för 
manliga och kvinnliga arbetare i åldern 17—60 år, som sedan 6 månader äro bosatta i staden. 
Den försäkrades bidrag rättar sig efter dagsinkomstens storlek, och understödsbeloppet är avpas-
Bat efter den försäkrades inkomst- och familjeförhållanden. Ensam person, som ej har anhöriga 
att sörja för, erhåller blott hälften mot gift. Stadens bidrag till privata försäkringskassor får 
ej överskrida 30 % av det från dessa kassor utbetalade understödet eller utgöra mer än l'7ö francs 
per dag. Det totala understöd per dag, som av kassan utbetalas, inklusive stadens bidrag får ej 
överstiga /» av den normala dagsinkomsten för de försäkrade.' 

Kostnaderna för försäkringen beräknas av stadens myndigheter komma att årligen uppgå till 
40 å 50 tusen francs. Genom densamma bortfalla emellertid de understöd till nästan lika högt 
belopp, man hittills nödgats utbetala till arbetslösa. 

(Soziale Praxis.) 
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Kommunalt arbetslöshetsunderstöd i Budapest. Magistraten i Budapest beviljade i bör
jan av år 1913 för bekämpande ar arbetslösheten ett anslag på 50000 österr. kr., för vars dispo
sition följande bestämmelser utfärdades. 

Som arbetslösa gälla arbetsdagliga i indnetri och handel anställda personer, som enligt lag av 
år 1907 äro pliktiga till sjuk- och olycksfallsförsäkring, och som utan eget förvaltande blivit ar
betslösa och ej kunna finna för sig passande sysselsättning. 

Uteslutna från understöd äro invalider, personer, som blivit arbetslösa genom strejk och lockout, 
under den tid arbetskonflikten varar, personer, som åtnjuta understöd från sjukkassa eller regel
bundet fattigunderstöd, personer, som ej varit bosatta och haft arbete ett helt år i Budapest eller 
som varit arbetslösa kortare tid än två veckor före understödsansökans inlämnande, ocb slutligen 
sådana personer, som genom arbetsförmedlingsanstalt kunna erhålla passande arbete eller finna an
ställning vid de planerade kommunala nödhjälpsarbetena. 

Som passande arbete gäller för yrkesntbildade arbetare anställning mot på orten gängse villkor 
inom branschen och för icke yrkesntbildade sysselsättning mot p4 orten gängse daglön. 

Vid större tillopp av arbetslösa skola vid understödens fördelning komma i åtanke först och 
främst gifta personer med hänsyn därvid tagen till antalet nnderhållskrävande familjemedlemmar 
och vidare sådana ogifta personer, som hava att sörja för anhöriga eller som måste underhålla 
sig själva: under i övrigt lika förhållanden hava sådana företräde, gom varit arbetslösa längre 
tid och ej åtnjutit understöd eller som sedan längre tid varit i saknad av understöd. 

Understöden kunna utgå per vecka eller en gång för alla samt i penningar eller in natura. 
Understödet per vecka för familjeförsörjare skall vara 5 å 8 österr. kr., för ogifta personer 3 k 
5 österr. kr. Utbetalningen sker varje vecka, men de understödsberättigade äro dock skyldiga att 
även under veckans lopp antaga anvisat, passande arbete. 

(Soziale Rundschau.) 

— Arbetsförmedling. — 
Arbetsförmedlingen i Nederländerna. Statistiska centralbyrån i Haag har nyligen offent

liggjort resultatet av en undersökning rörande de nederländska arbetsförmedlingganstalternas orga
nisation och arbetsmetoder; undersökningen omfattar samtliga 27 anstalter i landet, därav 21 
kommunala och 6 privata. De privata anstalterna, vilka upprättats eller stå under ledning av 
kristliga föreningar och katolska folkförbund, voro förut talrikare, men hava under de senaste 
åren, sedan kommunala förmedlingsanstalter upprättats i de flesta städer, såsom nämnt, nedgått i 
antal till 6. Att arbetsförmedlingen i Nederländerna först på den senaste tiden ernått någon 
större betydelse framgår därav, att 23 av de 27 förmedlingsanstalterna tillkommit sedan 1906. 

Rörande sättet för tillsättande av styrelse inom de olika anstalterna gälla skilda bestämmelser 
I ungefär halva antalet fall utnämnes styrelsen av kommunalrådet, i några fall ordföranden av 
kommunalrådet och de övriga medlemmarna av magistraten, i några fall hela styrelsen av ma
gistraten; slutligen bildar i en anstalt magistraten själv styrelse, biträdd av en »kommission för 
arbetsförmedling». I många fall sker tillsättandet av styrelsemedlemmar efter förslag frän ar-
betskamrar, arbetsgivar- och arbetarföreningar, handelskamrar m. fl. korporationer. Ordföranden, 
som i regel tillika är sekreterare, skall till sin ställning vara en fullt opartisk person (således 
varken arbetsgivare eller arbetare); av de övriga styrelsemedlemmarna är i regel hälften arbets
givare och hälften arbetare. Vid de privata anstalterna utnämnes styrelsen av den förening, som 
upprätthåller anstalten; i vissa fall sammansättcs den av lika antal arbetsgivare och arbetare, 
i andra fall dominerar endera parten. 

Anlitandet av de kommunala anstalterna är alltid kostnadsfritt. I allmänhet debiteras dock 
kontanta utgifter för porto m. m., varjämte några av de privata anstalterna debitera arbetsgivarna 
en avgift på 25 cents för varje nppdrag. 

De flesta arbetsförmedlingsanstalterna låta verksamheten fortsätta även vid strejk och lockout, 
men lämna samtidigt meddelande om detta förhållande. Ett fåtal anstalter avhålla sig helt och 
hållet från förmedling vid strejk och lockout, under det att en anstalt förmedlar åt arbetare, så
vida strejken på grund av inhämtade upplysningar kan anses berättigad resp. lockouten oberätti
gad. En del anstalter erhålla direkt underrättelse om strejk och lockout genom fackföreningarna 
eller från arbetsgivarna. 
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Vid de flesta anstalter förmedlas platser at såväl män som kvinnor, endast vid några fa en
bart åt män; av de förra anstalterna hava blott ett fåtal särskilda avdelningar för män och kvin
nor och ett par anstalter spociella avdelningar för vissa yrkesfack. 

De kommunala förmedlingsanstalterna underhållas av respektive kommuner, de privata anstal
terna bestrida sina kostnader genom bidrag från vederbörande förening eller därjämte från kom
munen. De mindre kommunala anstalternas inkomster uppgingo år 1912 i medeltal till omkring 
2 000 kr., under det anstalterna i Haag, Rotterdam och Amsterdam åtnjöto anslag på resp. 11000, 
13 000 och 30 000 kr. I regel sysselsättas i de mindre anstalterna 1 å 2 personer, däremot i 
Haag 7, i Rotterdam 9 och i Amsterdam 24 personer. 

A anstalterna ingångna anmälningar bringas till intresserades kännedom genom tillkännagi
vande i ortstidningarna samt genom anslag i anstalternas fönster eller å särskilda anslagstavlor 
i olika delar av staden; endast ett fåtal anstalter begagna sig av cirknlär, vilka utsändas till 
arbetsgivare och fackföreningar. De privata anstalterna använda samma metoder som de kommu
nala med undantag av de två privata anstalterna i Haag, vilka över huvud icke offentliggöra 
några meddelanden om arbetsansökningar och lediga platser. 

Allmänhetens uppmärksamhet söka anstalterna tilldraga sig genom reklamaffischer å offentliga 
byggnader och å större arbetsplatser eller genom anslag & särskilda tavlor i olika delar av sta
den. Dessutom anordnas offentliga föredrag samt utgivas broschyrer, vilka erinra allmänheten 
om förmedlingsanstalternas tillvaro. 

På många platser hava arbetsförmedlingsanstalterna träffat överenskommelse med vissa yrkes
föreningar om förmedling av arbete, så t. ex. i Amsterdam med bagarmästarföreningen och 
bageriarbetarförbundet, med teknikerförbnndet samt allmänna verkmästar- och ritarföreningen, 
i Utrecht med teknikerföreningen och kyparföreningen samt i flera andra städer med olika fack
föreningar, företrädesvis bageriarbetarföreningar. 

År 1910 sammanslöto sig anstalterna i en förening med syfte att befrämja interlokal förmed
ling, att åstadkomma enhetlighet i de statistiska rapporterna, att företräda gemensamma intres
sen utåt samt att arbeta för upprättande av nya förmedliugsanBtalter. Arbetsansökningar och 
platsanmälningar ställas i allmänhet till anstalten i Haag, vilken sedan ofördröjligen sätter sig 
i förbindelse med de övriga anstalterna, av vilka för närvarande alla utom fyra äro anslutna till 
föreningen. Sedan 1910 äger samarbete rum mellan teknikerförbundet och arbetsförmedlingsföre
ningen. 

År 1910 anslöt sig till föreningon en arbetsförmedlingsanstalt i Hornberg (Tyskland), sedermera 
flyttad till Oberhausen på grund av den senare stadens gynnsammare läge i förhållande till de 
nederländska anstalterna. Anstaltens uppgift är att lämna upplysning om arbetsmöjligheter inom 
nordvästra Tyskland åt holländare, som efter sin ankomst från Nederländerna anmäla sig å an
stalten, ävensom att stå till tjänst med meddelanden rörande arbetsmarknaden i Nederländerna för 
arbetssökande utan avseende å nationalitet. 

Till belysning av arbetsförmedlingsanstalternas tillväxt i Holland under de senaste åren kunna 
slutligen följande siffror anföras: år 1886 förmedlades 87 platser av en enda anstalt, år 1904 
5 918 platser av 10 anstalter och år 1912 53 729 platser av 28 anstalter. 

(Der Arbeitsnachweis.) 

Arbetsförmedling för lärlingar i Tyskland.1 Den 1 augusti 1912 började i Berlin central
byrån för förmedling av arbete för lärlingar (Zentralstelle fur Lehrstellenvermittlung) sin verk
samhet. Den ledes av ett kuratorium, sammansatt av representanter för vederbörande arbetsför
medlingsanstalter, skolor, yrkesförbund, hantverkskamrar, skrän, kommuner och understödsföre
ningar. Grundtanken för anstaltens verksamhet är, att förmedling av lärlingsplatser alltid måste 
föregås av en ingående och sakkunnig rådplägning om det yrke, barnet bör välja. Varje barn 
måste därför jämte fadern eller modern personligen infinna sig på mottagningatiden för överlägg
ning. Därvid tar man hänsyn till skolbildning, kroppsliga och sedliga förutsättningar, föräld
rarnas levnadsomständigheter samt till utsikterna att i framtiden vinna utkomst. 

1 Se >Medd.», årg. 1912, sid. 522. 
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Lärlingsförmedlingen har en god hjälp av folkskolan, i det att barnen innan de avgå fr&n 
densamma fä nnder lärarens ledning ifylla ett formalär med frågor om deras kommande val av 
yrke. Härigenom f&t förmedlingsbyrån en ongefärlig överblick över den blivande efterfrågan på 
platser. 

Under tiden mellan förmedlingsanstaltens öppnande och påsken 1913 anmälde sig i Berlin 3106 
gossar och 1560 flickor för erhållande av förmedling. Av dessa flngo 1955 gossar och 1249 
flickor platser. Särkild omsorg iakttages vid förmedling av hushållsplatser för flickor. En kvinn
lig tjänsteinnehavare undersöker platsernas beskaffenhet, pä det att de unga flickorna skola komma 
till sädana husmödrar, som verkligen äro villiga och kompetenta att åtaga sig dem. 

Det har fr&n början varit avsikten att utvidga byråns verksamhetsområde över provinsen 
Brandenburg, då det av flera skäl är önskvärt att bereda bara goda lärlingsplatser i de mindre 
städerna. Dl i dessa städer offentliga arbetsförmedlingsanstalter i allmänhet saknas, bildas i 
stället kommissioner, sammansatta av representanter för lärare, hantverk och industri. Ännu har 
arbetet i provinsen ej burit frukt, men behovet ay dylik planmässig lärlingsförmedling erkänncg 
överallt, och myndigheterna skänka strävandena sitt stöd. 

(Soziale Praxis.) 

Arbetsförmedlingen i Österrike år 1912.1 Handelsministeriets avdelning för arbetsstatistik 
har helt nyligen offentliggjort sin årsberättelse över arbetsförmedlingsresultatet i Österrike är 
1912. Enligt denna publikation uppgick antalet ansökningar om arbete vid samtliga 904 uppgifts-
lämnande anstalter till 946 028 och antalet lediga platser till 891495, av vilka 645166 tillsattes. 
Samtliga ansökningar under år 1912 överstego alltså de under samma år anmälda lediga platserna 
med 6'1 %; över /» av de arbetssökande flngo anställning och bland lediga platser besattes 
nära /«. 

Följande sammanställning utvisar motsvarande relationstal för de närmast föregående Aren: 

Över hälften av samtliga ansökningar om arbete, lediga platser och tillsatta platser kommo på 
det manliga arbetet. Förhållandet mellan ansökningar och lediga platser visar, att den kvinnliga 
arbetskraften var relativt mera eftersökt än den manliga, vilket också förklarar det gynnsammare 
förmedlingsresultatet för kvinnoarbetet. I genomsnitt kommo nämligen 4 lediga platser på 5 man
liga arbetssökande, av vilka 65 % erhöllo anställning. Få den kvinnliga avdelningen, varest lediga 
platser funnos i överskott, tillsattes 77 %. Av samtliga arbetssökande önskade 4 % lärlingsplatser; 
endast /6 av dessa blevo emellertid placerade. 

Följande tabell visar förmedlingsresnltatet inom olika yrkesgrenar: 

1 Jfr »Medd.», ärg. 1913, sid. 68 och 341. 
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Nära hälften av alla lediga platser och mer än hälften av antalet platssökande och tillsatta 
platser fäll alltså på industrien, inom vilken yrkesgren /« av de platssökande erhöllo arbete; i 
genomsnitt motsvarades 4 lediga platser av 5 arbetssökande. Av lediga platser besattes 81 %. 

Inom jordbruket rådde en kännbar brist på arbetskraft; dock besattes 60 % av de anmälda le
diga platserna. 

Beträffande handeln var förhållandet mellan anbud och efterfrågan på arbetsmarknaden nästan 
detsamma som för industrien, men förmedlingsresultatet var för den förra yrkesgrenen betydligt 
sämre än för den senare, då inom handel och samfärdsel blott 39 % av de arbetssökande blevo 
placerade och hälften av samtliga lediga platser tillsatta. 

Inom gruppen »husligt arbete» rådde på det hela taget brist på arbetskraft. Av de arbets
sökande erhöllo 75 % anställning och av samtliga lediga platser tillsattes 71 %. 

(Soziale Rundschau.) 

Offentlig arbetsförmedling i Portugal. Den portugisiske, regeringen har i Lissabon upp
rättat en statlig arbetsförmedlingsanstalt, som skall lyda under ministern för offentliga arbeten. 
Föreståndaren har till uppgift att underlätta platsanskaffning för arbetare, i tjänst anställda per
soner och lärlingar förmedels offentliga tillkännagivanden. Regelbundna rapporter över verksamheten 
komma att inflyta i vederbörande officiella tidskrift. 

(Soziale Praxis.) 

— Bostadsförhållanden. — 
Preussisk bostadspolitik. Med anledning av framläggandet i preussiska lantdagen av förslag 

till bostadslag har ntgivits en redogörelse för vad de preussiska städerna uträttat på bostads
väsendets område. 

Av densamma framgår, att av de 133 preussiska städer med över 25000 invånare, redogörelsen 
omfattar, 70 hava särskild byggnadsordning; i de övriga regleras byggnadsväsendet genom hela 
provinsen eller distriktet omfattande byggnadsordningar. I flertalet fall datera sig byggnads
ordningarna från de senare åren; endast 15 procent av antalet hava tillkommit före år 1900. 

Mer än 50 % av städerna hava i sina byggnadsordningar infört särskilda bestämmelser till för
mån för smålägenheter. 

Bostadsinspektion finnes i 65 städer. Föremål för inspektionen åxo antingen alla bostäder eller 
ock endast smålägenheter och inneboenderum, i en del fall dock därjämte rum, som bebos av 
tjänstefolk. 

Kommunal eller av kommunen understödd bostadsförmedling finnes i 25 städer. 
I 17 städer har kommunen själv byggt bostäder för allmänheten (och ej blott för i stadens 

tjänst anställda personer); av dessa hava 16 tillsammans uppfört 187 hus med 991 bostäder. Be 
flesta småhusen hava byggts av Bielefeld, som har 28 enfamiljs- och 13 tvåfamiljshus, samt av 
Recklinghausen med 24 enfamiljshus. De flesta bostäderna hava Essen (201 i 16 hus), Gleiwitz 
(101 i 17 hus) och Remscheid (112 i 25 bus) skapat. För övrigt har uppförandet av småhus 
understötts av 38 städer genom upplåtelse av mark till billigt pris. 10 städer bäva i samma syfte 
utlämnat mark pä 60—99 års arrende; den årliga arrendesumman uppg&r i regel till 2 å 4 % av 
markens värde. För att underlätta realkrediten finnas i 34 städer hypoteksanstalter med bostads
politiskt ändamål; av dessa hava blott 7 ej uttryckligen till syfte att främja uppförandet av små
hus och smålägenheter. 38/ städer äro innehavare av aktier eller andelar i byggnads- och bostads
föreningar. 30 städer slutligen bevilja småhus och smålägenheter lättnader i fråga om bidragen 
till gataanläggningskostnader, 1 rrgel genom medgivande av uppskov med deras erläggande, mera 
sällan genom deras nedsättning eller efterskänkande. 

(Kommunala Praxis.) 

Bostadspolitisk lagstiftning i Sachsen. I slutet av januari månad i år utkom i Sachsen 
en förordning, som avser att befordra byggandet av smålägenheter. 
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I detta syfte hava fordringarna på gatornas bredd, husväggarnas styrka, brandmurarnas och 
trappornas beskaffenhet o. g. v. blivit betydligt nedsatta. I en del fall fordras salanda en gata
bredd av endast 6,6 m., ja, för korta gator kan bredden undantagsvis nedsättas till 4 meter. Till 
anläggning av mindre trafikerade gator är det tillåtet att använda billigare byggnadsämne. Sams-
höjden kan inskränkas till 2,26 m., änder förutsättning att bostaden, köket inräknat, upptager 
en yta av minst 40 kvadratmeter. För åtnjutande av dessa lättnader, som endast skola komma 
en- och tvåfamiljshus tillgodo, erfordras emellertid uppfyllandet av vissa fordringar i socialt och 
hygieniskt hänseende. Den, som bebor dylik bostad, får ej hyra at del av densamma åt annan, 
såvida ej denne erhåller särskilt rum av minst 15 kubikmeters storlek och den, som hyr ut, det 
oaktat disponerar minst 40 kvadratmeters yta. 

(Soziale Praxis.) 

Genomförandet av den engelska bostadslagen. Ministeriet för den lokala förvaltningen 
har utsänt en berättelse över genomförandet av den 1909 ntfärdade bostadslagen (Town Planning 
Act). Lagen bestämmer, att de lokala förvaltningsmyndigheterna skola införa bostadsinspektion-
låta stänga och, om så befinnes nödvändigt, nedriva hälsovådliga bostäder, befordra byggande av 
småbostäder, införa en rationell stadsplanepolitik samt anställa hälsovårdstjänstemän. 

Under de fyra år lagen varit gällande ha 114000 hus undergått reparationer till följd av bo
stadsinspektion. Antalet kommuner, som på grund av lagen införa fortlöpande bostadsinspektion, 
växer. Åren 1909—1911 hade 5()0 kommnner med tillsammans 18 927 hus dylik inspektion; 1912 
voro siffrorna resp. 778 och 43 781; år 1913 resp. 865 och 51 915. Stängning eller rivning av hälso
vådliga hns ägde 1913 rum i omkring 13000 fall. För främjande av tillgången på småbostäder 
uppfördes under åren 1910—1913 6355 byggnader med understöd av allmänna medel till ett be
lopp av 1 403 869 pund st. För innevarande år har byggandet av 1358 hus redan beslutats. Under 
åren 1910—1913 lämnade dessutom kommunerna ut 657 390 pund st. i billiga lån för uppförande 
av småbostäder; under de 20 föregående åren användes för samma ändamål en blott obetydligt 
större summa. 

(Sozlale Praxis.) 

— Arbets- och löneförhållanden. — 
Semester för kommunalarbetare. Stadsfullmäktige i Gävle hava vid sammanträde den 29 

sistlidne jannari beslutat, att de arbetare vid stadens byggnadskontor, gas- och elektricitetsverk, 
vilka varit med arbete i stadens tjänst oavbrutet sysselsatta under minst 3 år, väl fullgjort sina 
tjänsteåligganden och icke häfta i skuld för utskylder till staden, äga att tillsvidare ärligen å 
tid, som av vederbörande arbetschef bestämmes, med bibehållen avlöning erhålla semester under 
6 på varandra följande arbetsdagar. 

Ett tyskt lagförslag om söndagsvila inom affärsverksamheten. Ben 3 november 1913 
inlämnade förbundsrådet till riksdagen ett lagförslag om söndagsvila för personer, anställda i 
handelsföretag. Det innehåller i huvudsak följande: 

Biträden, lärlingar och arbetare — prokurister andantagas uttryckligen — skola utan inskränk
ning vara lediga jul-, påsk- och pingstdagarna samt sön- och helgdagar med följande modifika
tioner: 

I batiker få ifrågavarande personer sysselsättas under högst tre timmar ocb på sådana orter, 
där den kringboende befolkningen plägar besöka butikerna på sön- och helgdagar, under högst 
fyra timmar. Genom kommunala förordningar kan arbetet inskränkas till mindre än tre timmar 
eller helt och hållet förbjudas. Hen vid osedvanligt stor tillströmning kan polismyndigheten sex 
gånger om året och med vederbörande högre förvaltningsmyndighets godkännande ytterligare fyra 
gånger utsträcka arbotstiden till högst tio timmar. 

Inom andra affärsföretag (grosshandeln) kan av de högre förvaltningsmyndigheterna eller av 
kommunerna en arbetstid på högst två timmar tillåtas. För skeppsmäklar- och speditionskontor 
kan på samma sätt en arbetstid av fem timmar medgivas. 
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Arbetstimmarna få ej infalla på gudstjänsttid, men annars kunna de förläggas till olika tider 
för olika slag av arbete. 

De ovannämnda förkortningarna i arbetstiden medgivas icke vid sådana arbeten, som på grand av 
absolut nödtvång eller i allmänhetens intresse ej kunna uppskjutas till vardag eller somavse nöd
vändig bevakning och underhåll, skydd för råvaror och fabrikat etc. Men om i dylika fall arbets
kraften tages i anspråk under längre tid än som enligt de ovannämnda bestämmelserna är med
givet, åligger det principalen att bevilja varje person, som han använder, en fallständig ledighet 
på 36 timmar var tredje söndag eller mellan kl. 6 f. m. och 6 e. m. varannan söndag. 

Lagens bestämmelser skola tillämpas även på försäkringsverksamheten, annons- och upplysnings
byråer, sparkassor, kooperativa konsumtionsföreningar och likartade företag, som avse ekonomisk 
vinst. 

Lagen gäller icke beträffande arbete i gruvor, stenbrott, fabriker, verkstäder, skeppsvarv, tegel
bruk, byggen av olika slag, värdshus, kaféer och restauranter, teatrar och musiksalonger, apotek, 
inom kommunikationsväsendet etc. 

Åt handelsidkande ortodoxa judar inrymmer lagförslaget en särställning. Om dessa ej driva 
sin rörelse på sabbaten eller de judiska helgdagarna, skola de vara berättigade att sysselsätta sina 
judiska biträden under sön- och helgdagar intill fem timmar. 

Förbundsstaterna äro av dessa föreskrifter oförhindrado att ytterligare inskränka söndags
arbetet. 

Lag om minimiålder för restaurantpersonal i Frankrike1. Arbetsrådet (Conseil snpé-
rieur du Travail) har nyligen utfärdat bestämmelser angående minimiålder för personal inom 
restaurant- och hotellrörelse. Minimiåldern är fastställd till 16 år för flickor och 13 är för gossar. 
Med nattarbete få dock ej heller manliga minderåriga sysselsättas före fyllda 16 år. Flickor 
under 18 år få ej användas till betjäning åt gästerna i enskilda rum. 

För kaféer, barer och andra nöjeslokaler, där spritdrycker serveras, gälla ytterligare restrik
tioner. Minimiåldern för serveringspersonal är här fastställd till 16 år för gossar och 18 år för 
flickor. Kvinnliga minderåriga få under inga omständigheter användas vare sig till servering eller 
annat arbete inom dylika etablissement mellan kl. 9 e. m. och kl. 7 f. m. 

Undantag från samtliga nämnda bestämmelser göres för minderåriga över 13 år, som arbeta 
under uppsikt av föräldrar, äldre syskon, andra närmare anförvanter eller förmyndare. 

(Bulletin du Ministére du Travail.) 

Schweizisk fabriksstatistik. År 1912 utkom den femte schweiziska fabriksstatistiken, grundad 
på nppgifter, som inhämtats genom yrkesinspektörerna. Den gäller för år 1911. De föregående 
avsågo åren 1882, 1888, 1895 och 1901. 

Varje fabriksidkaro har fått ifylla ett eller flera exemplar av utsända räknekort och sedan 
skicka in dem till vederbörande yrkesinspektör. Dessa uppgifter bearbetades av inspektörerna 
efter on gemensam plan och sammanställdes i tabeller för hela Schweiz. 

Ur resultaten må följande anföras. 
Redogörelsen omfattar samtliga fabriker, som falla under fabrikslagstiftningen, och utgöra dessa 

7 785 med 328 841 arbetare. 
I samtliga kantoner har fabrikernas antal ökats, om också i olika grad. I allmänhet har 

tillväxten varit starkast där, varest industrien förut haft mindre utbredning. 
Inom mer än 50 näringsgrenar har gcnomBnittsanlalet arbetare per fabrik ökats, delvis ganska 

betydligt, i ett 20-tal industrier åter minskats sedan 1901. 
Bland industrier, som överhuvud förlorat i arbetarantal, märkas sidenbandsfabrikema och glas

hyttorna. Såsom i redogörelsen framhäves, är man emellertid ej av denna tillbakagång i arbetarnas 
antal berättigad att sluta till någon ekonomisk tillbakagång inom industrien. Maskinen ersätter 
ofta arbetaren, förbättrade maskiner lämna med ett mindre antal arbetare ett större resultat än 
flera arbetare med sämre maskiner. 

1 Jfr Meddcl. 1913, sid. 902. 
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Nära Vs av samtliga arbetare äro sysselsatta i textilindustrien. Små och medelstora företag 
finnas här i mycket betydande antal. 

De störgta fabrikerna har maskinindustrien att nppvisa. 
Kvinnoarbetet har kommit till användning i en hel del industrier, som förut syssclsatto uteslu

tande manliga arbetare. År 1901 funnos i 127 % av samtliga näringsgrenar endast manliga arbetare, 
år 1911 hado motsvarande siffra nedgått till 7'5 %, detta i flera fall naturligen beroende pä att 
genom införande av bättre maskiner arbetet blivit lättare att utföra. Tillväxten av arbotorskor-
nas antal överhuvud är emellertid förhållandevis mindre än arbetarnas. 

De minderåriga arbetarnas (under 18 ar) antal har sedan 1901 stigit i förhållande till de vux
nas. De utgjorde av samtliga arbetare år 1882: 18'6 %, åren 1888 och 1895:143 «, år 1901:146 % 
och år 1911: 155 %. Bland de minderåriga äro flickorna talrikare än gossarna; av de 155 % falla 
nämligen 8-4 % på de förra och 7-l % på de senare. 

Vad barnen (14—16 år) beträffar, utgjorde dessa av samtliga minderåriga (under 18 år) år 
1882: 417 %, men år 1911: 41-1 %. Flickorna äro även här talrikare än gossarna; under det att, 
som nämnt, av samtliga personer under 18 år 411 % falla på 14—16-åringar, blir procenttalet för 
enbart gossarna 40, men för flickorna 42. Åldersgruppen 14—16 år har för övrigt det förhållan
devis största antalet kvinnor att uppvisa eller 557 %. 

Antalet arbetare över 50 år är relativt större än år 1895, en tillväxt, »som förvisso ej är att 
anse som ett dåligt symtom å arbetsförhållandena i fabrikerna>. I allmänhet ha äldre industrier 
att uppvisa ett större antal gamla arbetare, men denna regel är ingalunda undantagslös. Att ur 
siffrorna draga några slutsatser beträffande de hygieniska förhållandenas inflytande på arbetarnas 
ålder i olika industrier varnas i redogörelsen uttryckligen för. 

Av arbeterskorna hava ej mindre än 28332, d. v. s. ungefär '/» av samtliga, hushåll att sköta. 
Vad arbetarnas nationalitet angår, utgjordes enligt 1901 års undersökning 83'5 % av schweizare; 

utlänningarna uppgingo endast till 16'5 %. År 1911 voro motsvarande siffror 777 och 223. De ut
ländska arbetarnas antal har således under 10-årspcrioden vuxit i betydlig grad. Härskilt gäller 
detta inom textilindustrien. Av de utländska nationerna äro italienarna talrikast representerade, 
därnäst komma tyskar. Italienarna äro ej färre än 34308. 

Arbetstiden har blivit kortare än förut. År 1895 hade 57 % av arbetarna en arbetstid av 64 
(65) timmar i veckan, men 1911 endast 10 %. En arbetstid av 59 (60) timmar, som år 1895 gällde 
endast för 28'3 %, tillämpas nu för ej mindre än 55 9 %. En veckoarbetstid av 54 timmar hade 
1 9 % av arbetarna; 67 % hade mindre arbetstid än 54 timmar i veckan. 

Beträffande drivkraften anmärkes slutligen, att vattenkraften alltmer kommit till användning, 
ej endast direkt, utan framför allt omsatt i elektrisk energi, vilket givetvis äger sin stora bety
delse för industriföretagens lokala fördelning. 

(Reichsarbeitsblatt.) 

Prisnedsättningar för arbetare å de österrikiska statsbanorna. österrikiska järnvägs-
ministeriet har infört en del förändringar i bestämmelserna rörande prisnedsättningar för arbetare 
vid resa mellan bonings- och arbetsplatsen. Sålunda avskaffades de enkla arbetarbiljetterna för 
resor intill 100 km. och ersattes med tur- och returbiljetter för samma sträcka. Dessa gälla för 
resa från boningsplatsen till arbetsplatsen på dag efter sön- eller helgdag och återresa följande 
helgdagsafton eller omvänt. Vid brist på passande tåg kan stationsföreståndaren bevilja återresa 
även på sön- eller helgdag, i undantagsfall t. o. m. på vilken veckodag som helst. 

Arbetar veckobiljetterna, som berättiga till en resa fram och åter dagligen frän måndag till 
lördag till platser på intill 50 km. avstånd, bibchöllos liksom de flesta övriga bestämmelser i 
huvudsak oförändrade. 

Enligt dessa bestämmelser skola med bevis försedda arbetare å vardagar befordras fram 
och åter från boningsplatsen till arbetsplatsen i tredje klass å person- och blandade tåg till 
de bestämda nedsatta priserna. Personer, som endast tillfälligtvis äro sysselsatta utom bo
ningsorten, åtnjuta ingen prisnedsättning. 

Å beviset, som gäller för tre månader, skall arbetsgivaren för varje månad intyga, att inneha-
havaren står i hans tjänst och har rätt till prisnedsättning. 
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Uedsättningarna gälla som hittills även för hemarbetare, försedda med vederbörligt bevis, vid 
Tosa mellan egna boningsorten och den plats, där material avhämtas eller bearbetade varor 
avlämnas. 

(Soziale Rundschau.) 

Maximalarbetstid inom textilindustrien i Spanien. Efter nära en månads varaktighet 
bilades textilarbetarstrejken i staden och provinsen Barcelona under medverkan av spanska rege
ringen genom utfärdandet av ett kungligt dekret, som reglerar arbetsförhållandena för samtliga 
textilarbetare i Spanien. 

Enligt detta dekret får arbetstiden för arbetare av båda könen icke överstiga 60 timmar i 
veckan eller 3 000 timmar om året; de lagstadgade bestämmelserna angående sön- och helgdagsvila 
skola bibehållas oförändrade. Om maximalarbctstiden på grund av överenskommelse eller å or
ten gängse bruk före dekretets utfärdande ej uppgick till 60 timmar i veckan, så får den för
längas endast intill denna maximalgräns. Arbetsgivaren är skyldig lämna yrkesinspektörerna 
uppgift om fördelningen av veckotimantalet på de olika arbetsdagarna. 

Gällande bestämmelser beträffande arbetstiden för kvinnor och barn förbliva i kraft, för så 
vitt de ej strida mot dekretets bestämmelser. Ackordlönen höjes i omvänd proportion med ar
betstidens avkortning. 

Yrkesinspektörerna och ortsjuntorna för sociala reformer hava att i samförstånd med institu
tet för sociala reformer övervaka efterlevnaden av lagen om söndagsvila, kvinno- och barnarbete 
samt om förbud mot användande av kvinnor till nattarbete inom industrien. 

Beivrande av överträdelser åligger guvernören efter hörande av institutet för sociala reformer, 
men besvär kan anföras i vederbörande ministerium, som efter att ännu en gång hava hört insti
tutet fäller slutgiltig dom. Härvid kan institutet föreslå penningstraffets förhöjande med 10 % 
till förmån för pensionsfonden för invalider. 

(Soziale Rundschau.) 

— Föreningsväsen. — 
Internationella föreningen för lagstadgat arbetarskydd. Den av Internationella Arbets

amtet ntgivna redogörelsen för föreningens verksamhet under senare delen av år 1913 visar, att 
arbetet i en hel del länder bedrivits med stor iver och framgång. 

Den amerikanska sektionen av föreningen höll under stor tillslutning sitt sjunde årsmöte den 
30 och 31 december i Washington. Lagstiftning om arbetsförhållandet, sjukförsäkring och viss 
arbetstid i industrier med ständig drift utgjorde de förnämsta diskussionsämnena. Sektionens 
medlemmar hava under året ökats från 2 561 till 3 342, och på arbetarskyddslagstiftningens om
råde hava betydande framsteg blivit gjorda. 

Den belgiska sektionen har haft sin huvudsakliga uppmärksamhet riktad på att realisera det 
program, som uppställdes vid den internationella arbetarskyddskonferensen i Zurich. Till för
verkligande av det gjorda utkastet till ett internationellt fördrag angående förbud mot blygla-
cyrer har man emellertid ej ansett sig böra medverka, alldenstnnd det ej vore bevisat, att nack
delarna av blyförgiftningen vore tillräckligt svåra för att motivera utfärdandet av ett förbud, som 
överallt skulle stöta på livligt motstånd. Genomförandet av de beslut, som fattades av arbetar
skyddskonferensen i Bern, skalle däremot för Belgien innebära betydande framsteg för glasindustrien, 
masugnarna och ett stort antal industrier, i vilka kvinnor äro sysselsatta. Av denna orsak vore det 
att djupt beklaga, om fördragen ej skulle komma till stånd. 

Don franska sektionen har likaledes uttalat den förhoppningen, att de av Bernerkonferensen 
fattade besluten skola definitivt antagas av den i Bern år 1914 (den 3 september) sammanträdande 
diplomatiska konferensen och inom den närmaste framtiden kompletteras med beslut angående 
söndagsvila och fri lördagseftermiddag. Ett lagförslag om införande av minimilön för hemarbe
tare inom beklädnadsindustrien har antagits av deputeradekammaren och ligger nu hos senaten. 

Den holländska sektionen behandlade på sitt årsmöte i Amsterdam den 28 sistlidne november 
frågan om lagstadgat skydd för hemarbetare och uttalade sin anslutning till de resolutioner i 
ämnet, som fattades av Zuricherkonferensen. 
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Den brittiska sektionen har känt sig mycket besviken av Bernerkonferensens resultat och sökt 
inverka pä regeringen att ändra sin ställning. Sektionen är nämligen av den meningen, att om 
fordringarna pä lagligt arbetarskydd ställas alltför lågt, detta kommer att verka hämmande pä 
vidare framsteg ä området. Att föredraga vore en separat överenskommelse mellan de mera fram
skridna länderna, vartill de övriga sedan kunde ansluta sig. Vid den stundande parlamentsses
sionen kommer frägan att bringas ä bane. En omfångsrik berättelse över barnarbetet bar publi
cerats. Till sektionen höra nu 300 enskilda medlemmar och 47 föreningar. 

Den österrikiska sektionen har särskilt sysslat med reglerandet av barnarbetet och bekäm
pandet av blyförgiftningen. En undersökning angående blyförgiftningen inom den keramiska in
dustrien har blivit inledd av sektionen. 

Den ungerska sektionen hade sitt årsmöte den 8 december. I det tal, varmed gehoimer&det 
Szterényi öppnade förhandlingarna, framhöll han, hurusom han visserligen ej ville underskatta de 
resultat, vartill Bcrnerkonferensen kommit, men dock ej i desamma kunde spåra något stort steg 
framåt. Många bestämmelser skulle rent av verka hämmande på den nationella socialpolitikens 
strävanden, då motståndarna städse skulle åberopa sig på, att den internationella konferensen ej 
velat gå längre. Talaren uppvisade för övrigt, hurusom på arbetarförsäkringens område på 
sistone vissa reaktionära tendenser yppat sig, innebärande en förskjutning av förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare till de senares nackdel. — Handelsministern har utlovat att städse 
infordra sektionens utlåtande i socialpolitiska frågor och uppfordrat den att av eget initiativ 
framkomma med förslag. 

Inom den schweiziska sektionen hava frågorna om revisionen av den schweiziska fabrikslagen 
och om blyets användning inom den keramiska industrien särskilt varit föremål för behandling. 

Vad Italien beträffar, har av d:r Ranellettl utgivits en studio över inverkan av blyvitt pä före
komsten av blyförgiftning i Eom. 

Den spanska sektionen kan tillskriva sig en del av förtjänsten för införandet av maximal
arbetsdag inom textilindustrien. 

Den finska sektionen, som f. n. räknar 103 personer och 5 försäkringsbolag som medlemmar, 
har under senare delen av år 1913 hållit tvä möten, därvid föredrag hållits angående bl. a. hem-
arbetslagstiftning. Sektionen har beslutat att verka för förslag vid nästa lantdag angående om-
reglering av sjukförsäkringen. 

Den danska Bektionen höll den 11 december ett möte, varvid lämnades en redogörelse för den 
nya fabrikslagen, som trädde i kraft den 1 december 1913. 

Den norska sektionen är sysselsatt med att söka åstadkomma en utställning för arbetar
skydd. 

Den svenska sektionen slutligen har anställt undersökningar beträffande arbetstiden i företag 
med ständig drift inom pappers- och trämasseindustrien. 

Den brittiska fackföreningslagen av år 1913. De äldre engelska fackföreningarna, som i 
huvudsak bestodo av yrkesskickliga arbetare, sysslade föga med självständig politik, utan an-
slöto sig än till det liberala, än till det konservativa partiet, alltefter som de hoppades kunna 
med det enas eller andras bistånd genomdriva sina speciella önskemål. I och med uppkomsten 
av föreningar av icke-fackbildade arbetare blev emellertid förhållandet ett annat. År 1893 uppstod 
ett särskilt politiskt arbetarparti, vilket år 1911 räknade 1 446 666 medlemmar. I partiet ingår 
ej varje enskild arbetare, utan tillhör han detsamma såsom medlem av en viss förening, som 
genom majoritetsbeslut anslutit sig till partiet. 

För att täcka kostnaderna betala föreningarna till partiet årligen 15 shillings per 1 000 med
lemmar och därjämte 2 pence per medlem till valfonden. 

År 1908 fordrade sekreteraren för en lokalavdelning av järnvägsmännens förbund, Osborne,, att 
domstol skulle förbjuda förbundet att av sina medlemmar uttaga avgifter för politiskt ändamål. 
Denna Osbornes fordran avvisades av lägsta instansen, men bifölls av appellationsdomstolen, all-
denstund arbetarföreningarna enligt lag endast skulle bevaka ekonomiska intressen och följakt
ligen deras sysslande med politik vore olagligt. Högsta domstolen var ock av donna mening och 
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förbjöd i sin dom av den 21 december 1909 förbundet att av sina medlemmar uttaga avgifter för 
politiska ändamål. 

Mot det sålunda givna förbudet uppstod en häftig opposition. Arbetarpartiet erhöll nämligon 
till största dolen ur dessa avgifter medel till bestridande av kostnaderna för arvoden åt parla
mentsmedlemmar, val o. s. v. Ansträngningarna att få en ändring till stånd hava nu krönts 
med framgång genom den Trade Union Act, gom utfärdades den 7 mars 1913. 

Den nya lagen giver nämligen föreningarna rätt att fullfölja även andra än de i 1876 års 
lag uttryckligen medgivna ändamålen (statutory objects) och att härför använda penningar. Sta
tutory objects äro: reglerande av förhållandet mellan arbetare och arbetsgivare, mellan arbetare 
inbördes, liksom ock mellan arbetsgivare inbördes; vidare uppställande av inskränkande bestäm
melser rörande ett yrkes eller en affärs bedrivande samt slutligen understöds lämnande åt med
lemmar. Med fackförening (trade union) förstås varje förening — oberoende av tidslängden för 
dess bestånd — som har till huvudsakligt ändamål något av de nämnda statutory objects. En
dast förening med dylikt ändamål kan av vederbörande registreringsmyndighet bliva inregistrerad 
som fackförening. 

För politiskt ändamål får fackförenings medel användas ondast på grund av majoritetsbeslut 
bland desB medlemmar, och få dessa utgifter bestridas endast nr en särskild fond, fackföreningens 
politiska fond. Från förpliktelsen att erlägga avgifter till denna fond kan varje arbetare befria 
sig genom ett enkelt meddelande till föreningen, och får den, som vägrar betala dylikt bidrag, 
ej på den grand utestängas från erhållande av något understöd av föreningen och ej heller i 
annat avseende bliva sämre ställd än föreningens övriga medlemmar. Att lämna bidrag till den 
politiska fonden får ej uppställas såsom villkor för att bliva medlem i fackförening. Om sin rätt 
att vägra bidrag skall varje medlem underrättas. Har medlem lämnat meddelande om vägran, 
är han befriad från alla bidrag till den politiska fonden, till dess han återkallar sitt förra med
delande. Avgifters upptagande skall av förening så verkställas, att varje medlem må veta, hum 
stor del av dessa går till den politiska fonden. 

Såsom utgifter för politiska ändamål räknas: 
utgifter, som av en kandidat till parlamentet eller till någon befattning i allmän tjänst 1 och 

för valet göras före, under eller efter detsamma; 
utgifter för hållande av valmöten eller för spridning av valagitatoriska skrifter; 
kostnaderna för underhåll av parlamentsledamot eller innehavare av allmän tjänstebefattning; 
kostnader för upprättande ar vallistor eller uppsättande av kandidater till parlamentet eller 

allmän tjänstebefattning; 
kostnader för avhållande av politiska möten eller spridning av politiska skrifter. 
De brittiska gruvarbetarna ha redan med 261 618 röster mot 194 800 uttalat sig för förbundets 

deltagande i det politiska livet. 
(Beichsarbeitsblatt.) 

De danska fackföreningarna. Av i Statistisk Aarbogs senaste årgång meddelade siffror 
framgår, att de organiserade arbetarnas antal i Danmark under år 1912 ökats frän 128 224 till 
139 012, alltså en tillväxt av 10 788, en siffra, som överträffar de föregående årens alltsedan 1907. 
Av ökningen komma endast 1798 på organisationer tillhörande »De samvirkende Fagforbund>, 
under det att 8 990 falla på utomstående organisationer, vilket sakförhållande får sin förklaring 
därav, att murarnas (5 919) och sjömännens (2 000) stora sammanslutningar under året utträtt ur 
>De samvirkende». 

Fackföreningarnas finansiella ställning har under året blivit betydligt starkare. Deras samlade 
förmögenhet, som vid 1911 års utgång uppgick till 4 262 538 kr., hade sålunda vid slutet av 1912 
stigit till 4 896 320 kr. Härtill kommo 2 700 829 kr. i arbetslöshetskassor, 209 812 kr. i sjuk-
och begravningskassor och 124 660 kr. i andra kassor. Till strejkande och från arbete utestängda 
i in- och utlandet utbetalades nnder året 247 621 kr.; motsvarande summor utgjorde år 1911 
494 000, år 1910 145 000 och år 1909 963 000 kr. Till arbetslösa utbetalades ur arbetslöshets
kassorna 1 606 000 kr. och nr de egentliga förbundskassorna 37 000 kr. 



KORTARE MEDDELANDEN. 163 

Vad slutligen arbetstiden angår, uppgick denna för 6 975 fackföreningsmedlemmar till över 
10 timmar, under det 51117 arbetade i 10 timmar, 43146 i 9'/«, 13 421 i 9 och 8 467 under i» 
timmar; för 15 886 saknas alla upplysningar i nämnda hänseende. 

— Levnadskostnader. — 
Livsmedelspriser i Nordamerika 1890—1913. Förenta Staternas arbetsdepartements statis

tiska byrå meddelar i sin tidskrift för den 15 sistlidne augusti en serie tabeller över detalj pri sur 
den 15 maj och den 15 juni 1913 på de 15 förnämsta livsmedlen; för jämförelse meddelas mot
svarande siffror för är 1912, liksom ock en synnerligen intressant gummarisk översikt av prisen 
under de föregående åren fr. o. m. 1890, stödd på undersökningar, som förut blivit av byrån ut
förda. 

Redogörelsen ifråga, som förutom priser ä livsmedel omfattar även priser å kol och gas, vilar 
på uppgifter, som byrån förskaffat sig från 670 detaljaffärer, 140 bagerier. 205 kolaffärer och 65 
gasbolag i 39 av de mest betydande industristäderna i skilda delar av landet. Vid personliga 
besök av byråns ombud utvaldes de affärer, från vilka lämpligen prisuppgifter kunde lämnas, och 
kommo därvid endast sådana i fråga, som hade en stor kundkrets bland amerikanska, engelska, 
tyska och skandinaviska löntagare. 

Grundsatsen att av samma vara alltid skulle erhållas samma kvalitet kunde ej strängt fast
hällas, då ju kvaliteten, särskilt Ifråga om färsk mat, växlar ej blott efter olika orter utan ock 
på samma ort tid efter annan. Affärer, hos vilka kvaliteten i ovanligt hög grad fluktuerade, 
togos dock ej med vid beräkningen. 

För att åskådliggöra höjningen och sänkningen i de 15 livsmedlens prisnivå har byrån till 
utgångspunkt valt medelpriset på födoämnena i fråga i samtliga 32 undersökta stater för tiden 
1890—99 och betecknar detta med talet 100. Huru indcxtalen fluktuerat under åren 1890-1912 
samt under förra hälften av 1913, framgår av nedanstående tabell, som även uppvisar de >vägda> 
indextalen d. v. s. de tal, vartill byrån kommit, när hänsyn tagits till de olika födoämnenas re
lativa betydelse vid konsumtionen inom en arbetarfamilj. 
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Av tabellen framgår, att medelpriset 1896 var lägst för att sedan oupphörligt stiga till 1910. 
År 1911 visar en obetydlig tillbakagång, under det att året 1912 har att uppvisa den starkaste 
stogringen under hela 23-årsperioden 1890—1912. 

(Bulletin of the United States Bureau of Labor Statistics.) 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Januari månad år 1914. 

Under hänvisning till de efterföljande tabeller, som närmare redogöra 
för den offentliga arbetsförmedlingen i olika delar av landet,l lämnas här 
en sammanfattande framställning av dess viktigaste resultat under januari 
månad. 

Översikt ar verksamheten under januari månad år 1914. 

1 De särskilda anstalterna uppräknas i tablän här ovan; med avseende å anstalternas olika 
kontor hänvisas till förteckningen å omslagets 3:e sida. 
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Tillsatta platser 

i jämförelse med föregående manad samt motsvarande tid föregående ar. 

Vid samtliga under månaden verksamma anstalter gjordes tillhopa 17 271 
ansökningar om arbete, varav 10 408 av män och 6 863 av kvinnor. 
Samtidigt funnos disponibla 13 787 lediga platser, nämligen 7 388 för män 
och 6 399 för kvinnor. Hela antalet tillsatta p la t se r uppgick till 8 860, 
av vilka 5 202 besattes med män och 3 658 med kvinnor. 

Räknat på 100 lediga platser kommo för hela riket under månaden 125 
ansökningar om arbete, gentemot 117 ansökningar under näst föregående 
månad och 153 under januari 1913. Antalet tillsatta platser per 100 lediga 
utgjorde under månaden 64, gentemot 74 under näst föregående månad och 
64 under januari 1913. 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING JANUARI 1914. 167 

Bland de särskilda anstalterna uppvisa givetvis de i storstäderna belägna samt 
de större länsförmedlingarna den största omsättningen av arbetskraft; en relativt 
större frekvens framträder även vid de anstalter, som fungerat under någon längre 
tid och därunder hunnit förvärva mera omfattande förbindelser och förtroende. 

Närmare upplysningar i övrigt rörande verksamheten vid de olika anstal
terna kunna inhämtas ur här meddelade tabeller. 

Arbe tsmarknadens a l lmänna läge kan med hänsyn till årstiden 
betecknas som ganska gott. Särskilt har tillgången på skogsarbete varit 
riklig över så gott som hela landet. 

.Förestående tabell lämnar en närmare belysning av verksamhetens ut
veckling vid de olika anstalterna, i vad angår de tillsatta platsernas 
antal . Få de flesta håll finner man fram åtgång i jämförelse med såväl 
motsvarande tidpunkt under föregående år som med nästlidna månad. 
För samtliga anstalter och yrkesgrenar uppgick ökningen vid jämförelse 
med januari 1913 till 1 918 eller 28 % (därav för jordbruket m. m. 330 eller 
27 % och för övriga näringsgrenar 1 588 eller 28 ji); i förhållande till resul
taten under nästföregående månad utgjorde ökningen 1 580 eller 22 % (där
av för jordbruket m. m. 646 eller 72 % och för övriga näringsgrenar 934 
eller 15 tf). 

I det följande meddelas vissa tabellariska uppgifter rörande den offentliga 
arbetsförmedlingens betydelse för särskilda näringsgrenar samt för verksam
hetens utveckling och arbetstillgången därinom. Det torde vara nog att 
här ytterligare betona, hurusom alltjämt en synnerligen skarp skillnad fram
träder mellan å ena sidan jordbruket och skogshushållningen, där i allmän
het rik arbetstillgång yppas, samt å den andra sidan de industriella yrkena 
m. fl., vilka visa överflöd på arbetskraft. 

Den grundväsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket 
och inom de industriella yrkena kommer klart till synes i nedanstående 
tablå, som jämväl lämnar tillfälle till jämförelser med motsvarande tid 
föregående år samt med nästlidna månad. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling januari 1914. 
Sammandrag för samtliga anstalter. 
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För en närmare kännedom om arbetsförmedlingens betydelse för de sär
skilda näringsgrenarna hänvisas till förestående tabell. I nedanstående 
översikt återgivas de för bedömandet av arbetsmarknadens läge betydelse
fullaste siffrorna rörande proportionen mellan arbetsansökningar ooh lediga 
platser (både män och kvinnor). 

På 100 lediga platser kommo: 

Flera av ovanstående näringsgrupper utvisa ganska riklig tillgång på ar
betskraft, särskilt textilindustrien och byggnadsverksamheten. Förbättring 
inträdde dock under månaden inom grupperna metall- och maskinindustri, 
beklädnadsindustri, närings- och njutningsämnesindustri, hotell-, kafé- och 
restaurantrörelse samt grovarbete. 

Granskar man med ledning av rapporterna, huru de tillsatta platserna för
dela sig på vissa specialiteter av arbetare, framgå i huvudsak följande resultat. 
För kvinnorna återfinnas de största förmedlingsresultaten naturligen inom 
gruppen husligt arbete i privat tjänst, nämligen 71 platser för hushållerskor, 233 
för hus- och barnjungfrur, 133 för kokerskor och köksor, 930 för ensamjungfrur 
samt 1 250 inom tvätt- och rengöringsarbete o. s. v.; inom hotell-, kafé- och 
restaurantrörelse anställdes 65 servitriser, 33 städerskor, 32 kokerskor, 204 
diskerskor o. s. v. Inom handels-, kontors- och lagerarbeten placerades 42, 
i jordbruks- o. d. arbete 134. Bland viktigare manl iga specialiteter må 
anföras bleck- och plåtslagare 14, smeder och hovslagare 41, filare och bänk
arbetare 33, maskinarbetare 40, sågverks- och brädgårdsarbetare 76, möbel-
och finsnickare 18, jord-, beton- o. d. arbetare 154, murare 22, murarbetsmän 
och tegelbärare 35, byggnadssnickare och timmermän 95, måleriarbetare 9, 
handels- och lagerarbetare 111, springpojkar 278, kuskar och åkeriarbetare 76, 
stuveriarbetare 61, grovarbetare 2 093 o. s. v. Inom jordbruk och skogshus
hållning m. m. anställdes: befälspersonal 20, tjänare på stat 74, tjänare 
i husbondes kost 378, tillfälliga arbetare 199, trädgårdspersonal 25, skogs
personal 654 samt diverse andra arbetare 55. 
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Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under månaden 824 
platser, varav 642 manliga och 182 kvinnliga; motsvarande tal föregående 
år voro resp. 703, 516 och 187 samt under nästlidna månad resp. 603, 470 
och 133. Dessa siffror giva dock endast ett svagt uttryck för de offentliga 
anstalternas verkliga betydelse för omgivande trakt, enär vid samtliga läns
anstalter alla platser, som tillsatts inom resp. län, redovisas såsom förefint
liga inom orten. 

Antalet platser, som under januari månad tillsatts utom resp. orter. 
Januari 1914. 

Arbetsmarknadens läge 
enligt arbetsförmedlingsangtalternas rapporter. 

Arbetstillgången under januari betecknas vid nästan alla arbetsförmed
lingsanstalter som god i förhållande till årstiden. A flera orter har sålun
da, om man frånser vissa säsongarbetare, ej förmärkts någon egentlig arbets
löshet eller har denna företeelse åtminstone varit mindre framträdande än 
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under de närmast föregående åren. Förutom den för yrkesarbetare överhu
vud taget tillfredsställande arbetstillgången torde till detta gynnsamma för
hållande främst hava bidragit den livliga efterfrågan på arbetskraft till 
skogsarbeten, som under månaden förekommit i så gott som alla landsdelar, med 
undantag för Skåne. Rapporterna från de sydskånska arbetsförmedlingsan
stalterna äro också mindre fördelaktiga än från riket i övrigt. Arbetslös
heten bland städernas säsong- och grovarbetare har emellertid icke alltid, 
i den mån önskligt kunde hava varit, kunnat avhjälpas genom anvisning å 
skogsarbete, enär de arbetssökande ej haft någon som helst vana vid dylikt 
arbete eller saknat de verktyg, som de enligt arbetsgivarnas fordran skulle 
hålla sig själva med. Från Västernorrlands län beklagas, att order å skogs
arbete inkommit allt för sent, för att den vid årets början rådande arbets
bristen skulle kunnat avhjälpas. 

För städernas arbetslösa grovarbetare har för övrigt på många orter till
fällig sysselsättning erbjudits med snöskottning och isupptagning. 

Inom jordbruket har, trots årstiden, ej saknats efterfrågan på arbetskraft. 
Tillgången härpå är åter, så länge skogsavverkningen pågår, mycket be
gränsad, då det natnrligen i främsta rummet är lantarbetare, som taga ar
bete i skogarna. Här och var hava såväl lediga platser som arbetskraft 
anmälts till vårflyttningen. 

Inom industrien saknas ingalunda exempel på att efterfrågan å dugliga 
yrkesarbetare överstigit tillgången. Sålunda har det i Göteborg varit stän
dig brist på gjutare, grovplåtslägare, smeder, järnsvarvare, maskinarbetare 
m. fl. Metall- och maskinindustrierna i Eskilstuna och Malmö hava likaledes 
haft gott om arbete för kvalificerade arbetare. Grovplåtslagare hava vidare 
varit efterfrågade i Falun och Gävle, gruvarbetare i Örebro län samt såg
verks-, brädgårds- och snickeriarbetare vid anstalterna i Östergötland. 

Även inom byggnadsverksamheten hava tecken till ökad arbetstillgång 
börjat visa sig. I Norrköping väntar man sålunda inom kort igångsättande 
av slakthus- och kajbyggnader för stadens räkning. Kasernbygget i Jön
köping, där arbetet kort före jul avbröts, har under januari åter upptagits; 
I Stockholm har byggnadsverksamheten under hela vintern varit relativt 
livlig. 

Till nödhjälpsarbeten (makadamslagning) hava enligt inkomna uppgifter 
anvisats 38 arbetare i Lund och 14 i Hälsingborg. Dessutom hava i sist
nämnda stad 63 personer fått anställning vid stadens olika arbetsplatser. 
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Kaffepriser och kaffekvaliteter å olika orter i riket. 
För utrönande av i vad mån de väsentliga skiljaktigheter 1 priset på kaffe, 

som förekomma mellan de olika orterna, återspegla de verkliga prisförhål-
landena med avseende på bemälta vara å ifrågavarande orter eller om möj
ligen dessa skilj aktigheter, helt eller delvis, äro beroende därav, att olika 
kvaliteter avses, har Socialstyrelsen genom sina ortsombud hoa de handlande, 
från vilka priser å kaffe erhållits, låtit inköpa kaffeprover, under uttrycklig 
anhållan, att ifrågavarande prover skulle utgöras av obrän t , p r ima Santos
kaffe. Sedan dylika prover inkommit till ett antal av 259 stycken från 
inalles 38 ombud (39 orter) — ombuden i Kristianstad, Ludvika och Luleå 
(med Boden) hade icke insänt några, varjämte Stockholm uteslöts från un
dersökningen — har Socialstyrelsen fått desamma undersökta genom benäget 
tillmötesgående av en framstående fackman på området. Proverna hava av 
denne, i överensstämmelse med den i Hamburg och Le Havre brukliga klassi
ficeringen allt efter kaffets allmänna beskaffenhet, dess färg, lukt, bönornas 
jämnhet o. s. v., åsatts kvalitetsbeteckningar från »fine» till »low», med 
poäng 8—1, enligt nedanstående tablå: 

Samtliga de under kvaliteten »fine» redovisade proverna tillhöra emellertid 
andra kaffesorter än Santoskaffe. Såsom framgick av den företagna under
sökningen, funnos bland de insända proverna åtskilliga kvaliteter, vilka lågo 
något över högsta Santostyp, såsom Salvador, tvättad Guatemala, Porto 
Rico etc. Dessa kaffesorter, som här hava erhållit poängtalet 8, förekomma 
huvudsakligen i Kiruna (6 prover) och Malmberget—Gällivare (4 prover). En
staka dylika prover hava dessutom insänts från Nyköping, Linköping, Väners
borg, Kopparberg, Falun, Donmarvet, Gävle och Östersund. I norra Sverige 
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säljes för övrigt så gott som uteslutande behandlat 1 kaffe, -vilket jämte god 
kvalitet kan förklara de höga kaffepriserna å flera orter därstädes. Sålunda 
var i Kiruna, Malmberget—Gällivare, Umeå, Östersund och Domnarvet allt 
Santoskaffe behandlat, i Sundsvall (med sågverksdistriktet) 13 prover av 15; 
dessutom förekom behandlat kaffe i Kopparberg och Lysekil. I Kiruna, 
Malmberget och. Gällivare, där kundkretsen huvudsakligen består av arbetare, 
användas de bästa och högsta kvaliteterna. Kaffe av kvaliteten >regular» 
har insänts från Malmö, Lund, Ystad, Lysekil, Borås, Karlstad och Sunds
vall. Från Lund har även inkommit det enda provet tillhörande kvaliteten 
»ordinary». Beträffande Malmö och Lund samt möjligen några andra orter 
torde dock proven vara rät t missvisande, då på dessa platser konsumtionen 
av finare sorter än Santoskaffe är ganska betydande. Ävenledes torde å 
nämnda orter det mesta kaffe, som där säljes, vara rostat, och föra tydligen 
därvarande handlande av råkaffe endast några lägre kvaliteter, avsedda för 
befolkningen i den kringliggande landsorten. 

Beträffande priserna å olika kvaliteter inom samma ort iakttages ej sällan 
det förhållandet, att priset stiger, då kvaliteten faller, och tvärtom, om än 
motsatsen är det vanliga. Det är icke heller alldeles ovanligt, att en och 
samma kvalitet hos olika handlande inom samma ort betingar så olika pris, 
att differensen kan uppgå till 30 å 35 öre. 

I allmänhet är det svårt att spåra något mera intimt samband mellan 
kvalitet och pris. En beräkning av medelpriset tjänar endast att bekräfta 
detta påstående. Som framgår av nedanstående tablå, är det egentligen 
endast beträffande de allra högsta kvaliteterna, man kan konstatera något 
direkt förhållande mellan kvalitet och pris. 

De inom parentes stående talen avse medelprisen för samtliga prov, de 
övriga talen äro medelprisen för icke behandlat Santoskaffe. Som av tablån 
synes, avvika de båda talserierna helt obetydligt från varandra. 

Sedan kännedom erhållits om varje kaffeprovs kvalitet, har därefter medel
kvaliteten för de olika orterna med lätthet kunnat beräknas. Resultatet av 
denna beräkning rörande kaffets medelkvalitet å de olika orterna framgår 
av följande tabellariska översikt, varvid för jämförelse även meddelas resp. 
orts medelpris. 

1 Med »behandlat» kaffe menas sådant, som genom tvättning och färgning givits ett for kon
sumenterna mera tilltalande utseende. 
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Bland orter med låg medelkvalitet må särskilt nämnas Karlstad, Malmö, 
Lund, Örebro, Landskrona och Motala; med hög kvalitet Kiruna, Malm
berget—Gällivare, Nyland, Gävle och Domnarvet. Såsom tabellen visar, 
hava vissa orter med lägsta medelkvalitet betydligt högre priser än orter 
med avsevärt bättre kvalitet; sålunda kostar kaffet i Malmö med medel
kvaliteten 3-9 i genomsnitt 1'7 2 kr. per kg., under det att genomsnitts
priset i Linköping och Karlskrona, med kvaliteterna 5 8 och 5 2, är resp. 
1 4 9 och I-jo kr. per kg. Ordnas orterna med avseende å medelpris och 
medelkvalitet erhållas nedanstående tal, som tyda på, att ett om ock svagt 
samband mellan pris och kvalitet dock förefinnes. 

Orsaken till att detta samband mellan pris och kvalitet icke är mera fram
trädande torde vara att finna däri, att handlanden ofta icke själv har någon 
noggrann kännedom om kvaliteten. Utbjudes kaffe av sämre kvalitet såsom 
prima Santos, så betingar det tydligen samma pris som närmast högre kva
liteter. Härav framgår ock, att det har jämförelsevis ringa betydelse, om 
en eller annan prisuppgift avseende lägre kvaliteter skulle råka komma med 
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vid utarbetandet av kaffeprisstatistiken, då även dessa priser avse kaffe, som 
av handlandena uppgives vara prima Santos. 

På grund härav kan den av Socialstyrelsen i livsmedelsprisstatistiken an
vända beteckningen »prima Santos», vilken egentligen skall ligga mellan 
kvaliteterna 4-5 och 5, utan tvekan givas ett mera vidsträckt omfång. 
Genom särskild skrivelse har ock meddelats Styrelsens ortsombud, att be
teckningen »prima Santos», på grund av svårigheten för affärsmännen att 
skilja mellan närliggande kvaliteter, hädanefter må omfatta allt Santos
kaffe av kvaliteterna 4—7. 

Livsmedelspriser under fjärde kvartalet 1913. 
I efterföljande tabeller (sid. 186—194) meddelas en översikt för fjärde 

kvartalet år 1913 av livsmedelspriser å de orter (till antalet 44), varifrån 
dylika uppgifter regelbundet insändas till Socialstyrelsen. 

Betraktar man först sammandragstabellen för livsmedelspriserna (sid. 184 
—185), visar det sig, att medelpriserna för alla orterna tillsammantagna (»riks
medelpriset») för flertalet varuslag icke undergått någon större förändring. 
För 19 av de i tabellen upptagna varuslagen hava priserna hållit sig oför
ändrade under alla tre månaderna. Bland dessa varuslag må särskilt fram
hållas mjölk, bordssmör, margar in , är ter , råg- och vetemjöl, g ryn , 
rågbröd , sal t s i l l , socker och fotogen. För flera av de övriga varu
slagen, såsom matsmör, ost, po ta t i s , bruna bönor, rågsiktmjöl , 
spädkalvs tek , fårköt t , färsk fisk, sal t s trömming, kaffe och gas
verkskoks har priset under kvartalet undergått endast obetydliga växlingar 
i ena eller andra riktningen, utan att därmed någon bestämd förändring i 
prisnivån kan sägas hava inträtt. Den största prisstegringen faller som van
ligt under denna årstid på färska ågg, som i genomsnitt gått upp från 1 
kr. 80 öre per tjog i oktober till 2 kr. 17 öre i december, medan medel
priset å konserverade ägg under samma tidrymd stigit från 1 kr. 46 öre 
till 1 kr. 52 öre per tjog. Prisstegringen å färska ägg brukar fortfara t. o. 
m. december månad, vilket är fallet även detta kvartal. Ett undantag från 
denna regel göra dock priserna å några orter, såsom Malmö, Landskrona 
och Hälsingborg, varest äggpriserna under december sjunkit med resp. ett 
tiotal öre per tjog. Detta ovanliga förhållande beror dels på ökad tillförsel, 
dels därpå att noteringen i England föll med 30 öre per kg. vid december 
månads ingång. Frånsett renstek har priset å samtliga köttsorter, även
som å fläsk sjunkit under kvartalet. Nötköttet var sålunda 5 öre och får
köttet 3 & 6 öre billigare per kg. i december än i september. Beträffande 
övriga varuslag har något mera avsevärt prisfall icke förekommit under 
kvartalet. 
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Vid en jämförelse med livsmedelspriserna under närmast föregående kvartal 
kan, beträffande flertalet varuslag, knappast konstateras någon avsevärdare 
prisförändring En mera betydande stegring visa endast priserna å smör, 
som stigit med 7 å 8 öre, och såsom vanligt vid denna tid ägg, såväl 
färska som konserverade. Bortsett från renkött, som fördyrats, hava kött
priserna icke undergått någon större förändring. En annan grupp av varu
slag med samma genomsnittspriser under såväl tredje som fjärde kvartalet 
bilda de vegetabiliska födoämnena. I fråga om vedpriserna kan en ringa 
höjning konstateras, under det att kol och koks blivit billigare. 

Jämföras de för fjärde kvartalet 1913 gällande medelpriserna med de 
för motsvarande kvartal år 1912, visar det sig, att av de 50 varuslag, som äro 
gemensamma för dessa 2 års livsmedelsprisuppgifter, 14 under mellantiden 
fått sina priser sänkta, och att för 9 priserna ställde sig lika, under det att 
hälften eller 25 varuslag undergått prisstegring. Bland varuslag, som fallit 
i pris, märkas potatis, bruna bönor och kaffe, vilket gått ned från 1 kr. 
79 öre till 1 kr. 62 öre per kg., samt, ehuru i ringa grad, antracit och gas
verkskoks. Ingen eller obetydlig prisförändring visa mjölk, smör, ärter, mjöl, 
gryn, bröd, salt sill, socker och engelsk kaminkoks, varemot ost, margarin, 
ägg, kött, fläsk, färsk fisk, salt strömming och ved genomgående fördyrats. 
Beträffande kött och fläsk framträder dock prisstegringen från 1912 till 1913 
vida mindre under fjärde kvartalet än under de närmast föregående kvartalen. 
Relativt starkast är prisstegringen för salt fårkött och spädkalv, vilka varu
slag fördyrats med resp. 7 å 8 och 5 å 6 %. Eör nötkött har priset stigit 
med 3 å 4-5 %, för gödkalv samt för färskt fårkött med c:a 3 '/.. Prishöj
ningen å fläsk belöper sig till 3 å 5 %. Även vedpriserna hava stigit, björk
veden med 1 kr. 50 öre och barr veden med 1 kr. 30 öre per famn. 

Vad beträffar kreaturspriserna, innehåller sammandragstabellen sid. 196 
—197 uppgifter å medelpriset för olika slag av kreatur för Stockholm, Malmö 
och Göteborg tillsammantagna, under det att i tabellen sid. 195 samman
ställts månadsmedelpriser under fjärde kvartalet för var och en av dessa tre 
städer. 

Enligt förstnämnda tabell visa priserna å får en stegring under kvartalet 
av 3 å 5 öre, under det att priserna å svin gått ned med 1 å 7 öre per kg. 
Beträffande nö tk r ea tu r märkes en prisökning å kalvar av 3 å 5 öre och 
å oxar av 1 öre per kg. Priserna å övriga slag av nötkreatur visa icke 
någon avgjord förändring i viss riktning. Vid jämförelse enligt tabellen 
å sid. 195 mellan Stockholm, Malmö och Göteborg beträffande prisväxlin
garna, synes Malmö stads kreatursmarknad varit den minst stabila. I 
Stockholm visa fårpriserna en stegring med 5 öre per kg. Även priset å 
k ilvar hade undergått någon ökning, under det att priset å övriga kreaturs
slag stått stilla eller minskats; de billigare slagen av svin kostade t. o. m. 
5 å 9 öre per kg. mindre i december än i oktober. Beträffande Malmö 
kan man konstatera en prisstegring för flertalet kreatursslag, så t. ex. hava 
kalvpriserna stigit med 3 å 4 öre och oxpriserna med 2 & 5 öre per kg., 
varemot priset å tjurar gått ned med ett par öre per kg. Särskilt stark är 
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stegringen beträffande fårpriserna; priset å yngre får har sålunda stigit med 
10 öre per kg. från oktober till december. Orsaken till denna stegring är 
tydligen att söka i bristande tillförsel av får och lamm. Enligt anmärk
ningen å sid. 195 uppgick sålunda den nämnda tillförseln under fjärde 
kvartalet till endast 382 mot 988 under tredje kvartalet. I Göteborg hava 
kalvpriserna stigit med 3 & 5 öre per kg., och å övriga slag av nötkreatur 
hava även priserna i allmänhet undergått en svag ökning. Fårpriserna hade 
här stigit med 4 & 5 öre per kg., under det att svinpriserna sjunkit med 1 
å 6 öre. 

En jämförelse mellan medelpriserna under tredje och fjärde kvartalen 1913 
utvisar i allmänhet för samtliga slag av nötkreatur med undantag av kalvar 
en svag minskning. Kalvpriserna hade ökats med 1 å 5 öre per kg.; där
emot hade fårpriserna minskats med 3 å 7 öre och svinpriserna med 5 öre 
per kg. 

Jämföras åter medelpriserna för fjärde kvartalet 1912 med motsvarande 
kvartal 1913, kan man i allmänhet konstatera någon ökning. Störst var 
prisstegringen å de billigare slagen av kor med 4 å 11 öre per kg. 

Om prisnivån beträffande livsmedel under fjärde kvartalet torde såsom 
allmänt omdöme kunna sägas, att en prisstegring visserligen kan iakttagas 
sedan samma tid föregående år, men att denna stegring, såsom en jämförelse 
mellan priserna under de närmast föregående kvartalen och motsvarande 
kvartal år 1912 utvisar, är betydligt mindre utpräglad än tidigare under 
året. I stort sett synes sålunda den stegring i prisrörelsen, som under år 
1912 fortgick i raskt tempo och som under loppet av år 1913 blivit allt 
svagare, numera hava i det närmaste upphört. 
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Obs! Siffrorna för åren 1904—1909 angiva medelpris för 
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(jan. 1913—jan. 1914) för samtliga orter. 
28 orter, för Iren 1910—1912 för 89 orter och för 1918—1914 far U orter. 
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Livsmedelspriser å olika orter i riket under fjärde kvartalet år 1913. 

(Forts.) 
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Kreaturspriser 
(per kg. levande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg. 
Medelpris under fjärde kvartalet 1913. 
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priser 
vande vikt) 

Göteborg 1904—jan. 1914. 
(jan. 1913—jan. 1914) för alla tre orterna. 
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Fiskpriser 
(partipriser utan förbindelse). 

Medelpriser i Stockholm jan. 1913—jan. 1914. 
(Enligt veckonoteringar för åren 1913 och 1914 från Stockholms stads slakthus- och saluhallsstyrelses 

noteringskommissinn.) 
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Meddelanden från K. Pensionsstyrelsen. 
(Under ovanstående rubrik komma, efter träffat avtal med K. Penslonsstyrelson, att införas sådana 

meddelanden frän Pensionsstyrelsen, som kunna vara av mera allmänt intresse.) 

Frän Kungl. Pensionsstyrelsen komma tillsvidare att utsändas följande allmänna meddelanden: 
a) Meddelanden till Pensionsstyrelsens ortsombud; och 
b) Meddelanden till pensionsnämnder. 
Bada meddelandena komma att numreras i löpande följd och varje ärende förses med num

mer, sä att hänvisning lätt kan ske, t. ex. »Meddelanden till Pensionsstyrelsens ortsombud n:o 5, 
punkt 3». 

Meddelande till pensionsnämnder, n:r 3. 

1. Uppskattning ar naturaförmåner jämlikt T #. Jämlikt 7 § i lagen torde för uppskatt
ning av inkomst, som helt eller delvis utgöres av naturaförmåner, böra tillämpas följande be
stämmelser: 

a) att inkomsten av naturaförmåner, om sökande av densamma har fnll om ock torftig försörj
ning, ej må uppskattas till lägre belopp än 300 kronor för man och 280 kronor för kvinna; 

b) att, där sådan inkomst ej räcker till full försörjning, densamma skall uppskattas till mot
svarande lägre belopp; 

c) att årliga värdet av bostad ej må uppskattas till lägre belopp än 50 kronor för varje person, 
alltså för man och hustru 100 kronor; och 

d) att, där uppskattningen av naturaförmånerna ej kan ske med ledning av dessa bestämmelser, 
densamma skall verkställas efter de i orten gällande priser eller efter andra grunder, som finnas 
tillämpliga. 

Dessa bestämmelser hava till ändamål 
att genom föreskriften, att naturaförmåner (bostadsförmån inräknad), som kunna anses inne

bära full försörjning, icke må uppskattas till lägre belopp än 300 kronor för man och 280 kronor 
för kvinna, från rätt till pensionstillägg (understöd) undantaga den, som av sådan inkomst äger 
full försörjning. Pensionsförsäkringens syfte kan nämligen i allmänhet ej anses sträcka sig längre 
än till att bereda nödtorftig utkomst: och 

att i de fall, då inkomsten av naturaförmåner icke räcker till full försörjning, angiva en allmän 
regel för uppskattning av de naturaförmåner, som utgöra eller ingå i inkomsten. Genom en så
dan beräkning av den inkomst, efter vilken pensionstillägget (understödet) skall fastställas, kom
ma pensionstagarc å orter med billigare levnadsomkostnader icke att allt för mycket gynnas i jäm
förelse med innevånare ä dyrare orter. 

Det är lätt att inse, att vid uppgörande av pensionsbcstämmelser, som skola gälla för en be
folkning med olika levnadsomkostnader på olika platser, en dylik allmän regel för uppskattning 
av naturaförmåner är synnerligen lämplig för utjämnande av de mest framträdande skiljaktighe-
terna mellan dyrare och billigare orter. En sådan regel har lagstiftaren sökt erhålla genom 
ovanstående bestämmelser, som avse, att naturaförmåner i allmänhet, utom i de fall som i d) av
ses, icke skola uppskattas på grund av värdering efter på orten gängse priser, utan efter deras 
förhållanden till de naturaförmåner, som vanligen beräknas räcka till full försörjning. 

Betydelsen av sådan utjämning framgår av efterföljande tvenne exempel. 
E x e m p e l 1. Två undantagstagare A. och B. åtnjuta fullständigt lika naturaförmåner från 

resp. undantag, vilka förmåner utgöra deras enda inkomst och bereda dem en visserligen torftig 
men dock full försörjning. Om dessa förmåner uppskattas efter gängse priser på respektive orter, 
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sä. kommer man för A., som är bosatt i Hälsingland, till 385 kronor och för B., som är bosatt i 
Västergötland, till 265 kronor. Om en sådan värdering skulle läggas till grund för beräkning av 
pensionstillägg (understöd), skulle följden bliva, att icke A. men väl B. skulle kunna erhälla så
dant, oaktat de båda äga full försörjning. Men på grund av bestämmelsen, att full försörjning 
icke får uppskattas till lägre belopp än 300 kronor, blir nu ingen av dem berättigad till pensions
tillägg (understöd), vilket är i överensstämmelse med lagens mening. 

E x e m p e l 2. Tvenne f. d. torpare C. och D. hava båda samma naturaförmåner, vilka utgöra 
deras onda inkomst. Då naturaförmånerna emellertid endast räcka till ungefär halv försörjning 
för dem, så åtnjuta de båda för Bitt uppehälle understöd från fattigvård. Om deras inkomst för 
beräkning av pensionstillägg (understöd) skulle uppskattas efter gängse priser å respektive bo
ningsplatser, skulle man fur C, som är bosatt i Norrbotten, komma till en inkomst av 200 kronor, 
men för D., som är bosatt i Småland, endast till 125 kronor, d. v. s. den, som är bosatt å den 
dyrare orten och därför borde vara i behov av större pensionstillägg (understöd), skulle erhålla 
avsevärt lägre sådant än den, som är bosatt å plats med billigare levnadsomkostnader. 

Då emellertid inkomsten beräknas efter naturaförmånernas förhållande till full försörjning, 
vilket för båda nämnda personer är hälften av full försörjning eller enligt lagen 150 kronor, så 
erhålla båda sitt pensionstillägg (understöd) beräknat efter denna inkomst. 

Stora olikheter i levnadsomkostnader förefinnas även mellan land och stad, men då ifråga om 
naturaförmåner skiljaktighetenia med avseende å värdet av bostad torde särskilt göra sig gällande, 
så har man härvidlag sökt åtminstone i någon mån uppnå utjämning genom bestämmelsen, att 
bostadsförmån icke må uppskattas till lägre belopp än 50 kronor. 

Man torde nog flerstädes få möta den anmärkningen, att på landsbygden uppskattning av bo
stad för man och hustru till 100 kronor innebär en övervärdering, som kommer att verka orättvist, 
men man måste då erinra om, att denna fråga icke får betraktas fristående, utan som en utjäm
ningsfaktor beträffande pensionsbeloppen, och att härvidlag landsbygdens innevånare icke hava 
anledning att anse sig tillbakasatta. Förhållandet torde nog i stället vara motsatt, vilket fram
går av efterföljande exempel. 

E x e m p e l 3. Makarno E., som äro bosatta i Stockholm och makarne F., som äro bosatta på 
landsbygden, åtnjuta båda fri bostad samt hava en inkomst av 250 kronor. 

Om värdet av deras bostadsförmåner skulle uppskattas efter gängse priser på respektive plat
ser, d. v. s. för makarno E. till 200 kronor och för makarne F. till 50 kronor, så skulle makarne 
E. få sitt pensionstillägg (understöd) beräknat efter 450 kronors inkomst och makarne F. efter 
300 kronors inkomst, vilket skulle medföra, att makarne E., som hava at t räkna med avsevärt 
dyrare levnadsomkostnader, skulle erhålla ett betydligt lägro pensionstillägg (understöd) än ma
karne F., som åtnjuta fördelen av billigare levnadsomkostnader. 

Därigenom, att bostadsförmån såväl för makarne E. som för makarne F. skall nppskattas till 
100 kronor, erhålla båda sitt pensionstillägg (understöd) beräknat efter 350 kronors inkomst, vilket 
ju i någon mån kan bidraga att utjämna förhållandena. Men oaktat detta måste man nog gå ut 
ifrån, att det pensionstillägg (understöd), som makarne F. erhålla, lämnar dem tillfälle till en 
vida bättre försörjning än vad fallet är med makarne E., i all synnerhet om man tager i betrak
tande, att med fri bostadsförmån ofta följer fri vedbrand, vars uppskattade värde i regel är lägre 
på landet än i städerna. 

Att dessa bestämmelser, innan pensionsförsäkringens verkningar hnnnit tillräckligt göra sig 
gällande, endast i någon mån kunna anses ntjämna de ekonomiska olikheter, som skapas genom 
de så väsentligt olika levnadsomkostnaderna på olika platser, har såväl ålderdomsförsäkringskom-
inittén som regeringen framhållit genom sina förslag, att resp. kommuner skulle tilldelas befogen
het att, om på grund av höga levnadsomkostnader å den ort, där pensionstagare är bosatt, pen
sionen beflnnes ej vara tillräcklig för hans försörjning, lämna ett tillskott till hans pension, vil
ket tillskott icke skulle hava karaktär av fattigvård. Detta förslag bifölls emellertid icke av 
riksdagen, men torde frågan i samband med förslag till ny fattigvårdslagstiftning eller i annan 
ordning komma att återuppptagas. 

Bestämmelsen under d), att, där uppskattning ej kan ske med ledning av de under a), b) och 
c) omnämnda reglerna, sådan skall verkställas efter de i orten gängse priser eller efter andra till
lämpliga grunder, avser huvudsakligen sådana fall, där naturaförmånerna endast äro av visst slag; 
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och därför visserligen icke räcka till full försörjning, men äro så rikligt tilltagna, alt någon ricl 
av dem kan försäljas eller disponeras pä, sådant sätt, att inkomst därav skäligen bör kunna er-
hällas, ehuru don, sora åtnjuter förmånerna, underlåter att begagna sig av sådan fördel. Sålunda 
kan t. ex. en person hava medgivits rätt till fiske i sådan utsträckning, att han därav skulle 
kunna bereda sig inkomst utöver vad han kan anses hava genom att använda fångsten till sitt 
livsuppehälle. Även kan t. ex. ett undantag, som utgår endast i mjölk, säd och potatis, vilka 
förnödenheter ju ensamt icke äro tillräckliga för försörjning, vara gå rikligt, att en del av densa 
förnödenheter bör kunna försäljas. Särskilt gäller i Aura fall, att bostaden, t. ex. för en portvakt 
i stad, eller för en torpare eller liten jordägare på landet, kan vara s i rymlig, att den är mer än 
tillräcklig för bohovet, och förhållandena å orten sådana, att innehavaren skäligen torde kunna 
bereda sig inkomst därav genom uthyrning eller inackordering o. d. I enstaka fall kunna natu
raförmånerna även vara av den beskaffenhet, att de icke direkt kunna användas till livets uppe
hälle, t. ex. i sådana fall, där beto för en ko är medgivet o. dyl. 

I sådana fall kan naturligtvis den allmänna uppskattningsregel icke eller blott delvis tillämpas, 
utan måste uppskattningen ske eftor gängse priser eller efter andra tillämpliga grunder (se exem
pel 4). 

I andra fall kunna naturaförmånerna ntgöra en så oväsentlig del av full försörjning, att de av 
denna anledning icke lämpligen kunna uppskattas i förhållande härtill, utan måste uppskattas 
eDligt regeln under d) (se exempel 5). 

E x e m p e l 4. En understödssökande åtnjuter i undantag kontant 30 kronor om året, fri bo
stad, bröd och mjölk till nödtorftigt behov samt 10 hl. potatis om året. Såsom hans årliga in
komst beräknas då först det kontanta beloppet 30 kronor samt bostadens värde 50 kronor, till
sammans 80 kronor. För att beräkna naturaförmånernas värde antages, att bröd och mjölk, som 
han erhåller, helt och hållet och av potatisen 3 hl. direkt åtgå till hans uppehälle och motsvara 
omkring V« av vad han kan behöva. Då nu full försörjning uppskattas till IKK) kronor och så
lunda full försörjning utom bostad till 250 kronor, Bkulle värdet av dessa naturaförmåner upp
skattas till omkring 60 kronor. Tillsammans med ovannämnda 80 kronor hnr man sålunda nu 
kommit till en inkomst av 140 kronor. Härtill lägges försäljningsvärdet av återstående 7 hl. po
tatis, som enligt gängse pris uppskattas till 35 kronor. Sammanlagda inkomsten blir således 
175 kronor. 

E x e m p e l 5. En 63-årig änka åtnjuter på den gård, där hon förut tjänat, en liter mjölk om 
dagen och en tunna potatis om året. Hon uppbär dessutom från fattigvården 5 kronor i måna
den samt från en son enahanda belopp. Hennes inkomst av naturaförmåner beräknas då efter på 
orten gängse priser till 25 kronor. Det underhåll, som hon uppburit från fattigvården eller frän 
sin son, räknas icke såsom inkomst. 

För uppskattning av inkomst av naturaförmåner, vare sig denna utgör sökandens hela inkomst 
eller sökanden dessutom har kontant inkomst, äro sålunda följande regler i allmänhet tillämpliga: 

1) Där naturaförmånerna kunna anses motsvara full försörjning, skola desamma uppskattas till 
minst 300 kronor för man och 280 kronor för kvinna. 

2) Där naturaförmånerna icke kunna anses motsvara full försörjning, skall som regel värdet av 
naturaförmånerna beräknas på så sätt, att desamma först uppskattas i förhållande till de natura
förmåner, vilka på platsen ifråga anses räcka till full försörjning, varefter den procent, som på 
så sätt erhållits, beräknas av det i 7 § fastställda värdet (300 kronor för man och 280 kronor för 
kvinna), exempelvis 60 % av full försörjning för man = 180 kronor. 

I de fall, då någon del av naturaförmånerna kan antagas icke erfordras för vedcrbörandes livs
uppehälle, utan bör kunna på annat sätt användas till beredande av inkomst, t. ex. genom för
säljning, måste en Nuppskattning av denna ytterligare inkomst ske efter gängse priser fi dylika 
förmåner eller efter andra tillämpliga grunder. Sålunda skall även bostadsförmån, i de fall att 
innehavaren av bostaden anses skäligen böra kunna bereda sig inkomst av densamma genom uthyrning 
o. dyl., men underlåter att begagna sig av sådana fördelar, uppskattas till det i c) härovan an
givna grundpris, ökat med det belopp, »om bostadsinnehavaron skäligen Bkulle kunna bereda sig 
genom att utnyttja sagda fördelar. Vad som verkligen erhållits genom försäljning av naturaför
måner eller genom uthyrning av bostad skall naturligtvis räknas som kontant inkomst. 
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Jämväl i de fall, då naturaförmånerna utgöra endast en mycket oväsentlig del av vad som an
ses räcka till full försörjning, torde naturaförmånernas uppskattning i allmänhet icke kunna ske 
annat än efter å orten gängse priser eller efter andra tillämpliga grunder. 

Som exempel på uppskattning av naturaförmåner hänvisas till exemplen i instruktionsboken 
bilaga 6 och i exempelsamlingen n:r 3, 4, 10, 13 och 23. 

Vid uppskattning enligt regeln 2 av bostads- och övriga naturaförmåner, torde det vara enk
last att först frånräkua värdet av bostad och därefter söka uppskatta, huru stor del återståendo natura
förmåner kunna anses utgöra av full försörjning, bostad oräknad, då värderingssiffran 250 kronor 
för man och 230 kronor för kvinna lägges som grund (enligt 7 § 300 kronor för man och 280 
kronor för kvinna efter avdrag för vardera av värdet av bostad 50 kronor). 

Man kan naturligtvis även verkställa en dylik uppskattning utan att förBt frånräkna värdet av 
bostad. I sådant fall kommer, då fri bostad ju omfattar full försörjning beträffande bostadsför
mån, procentvärdet av övriga naturaförmåners förhållande till full försörjning att bliva högre. 

Exempel på dylika olika uppskattningssätt lämnas i exempel 23 i exempelsamlingen, där Pen-
siousstyrelsens ombud beräknar värdet av naturaförmånerna till 65 % av full försörjning, bostaden 
oräknad, eller till 70 °,i av full försörjning, bostaden inräknad. 

Utgöres pensionssökandes inkomst dels av naturaförmåner, dels av kontanter, frånräknas först 
kontanterna, och uppskattas härefter naturaförmånerna enligt ovan angivna grunder. Samman
lägges därefter naturaförmånernas uppskattade värde och kontanterna, erhålles sökandens inkomst 
(so exempel 4). 

I pensionsnämndsutlåtandet bör under rubriken »Anmärkningar» redogöras för den uppskatt
ning av naturaförmåner, som pensionsnämnden verkställt. 

2. Full försörjning jämlikt 37 §. En riktig tolkning av uttrycket »full försörjning» i 37 
§ är för behandlingen av ansökningar om understöd synnerligen viktig. 

Till förklaring härutinnan meddelas följande: 
Vid fastställandet av övergångsbestämmelserna ansåg sig riksdagen av ekonomiska skäl nödgad 

att från pensionsförsäkringen utesluta dels personer, som vid lagens ikraftträdande fyllt 67 år, 
dels även invalider över 15 år, vilka vid lagens ikraftträdande kunde anses vara fullt försörjda 
genom underhåll från fattigvård, välgörenhetsinrättningar eller enskilda personer. 

För att förebygga missbruk vid tillämpningen av dessa bestämmelser fastslogs, att såsom fullt 
försörjda invalider skulle anses sådana, vilka under år 1913 åtnjutit full försörjning sammanlagt 
mer än 4 månader. 

De slutgiltiga bestämmelserna blevo sålunda, att utesluten från pensionsförsäkringen är den, 
som vid 1914 års ingång 

a) fyllt 67 år; eller 
b) fyllt 15 år, är till arbete varaktigt oförmögen samt år 1913 under sammanlagt mer än 4 

månader åtnjutit full försörjning av fattigvården, välgörenhetsinrättningar eller enskilda personer. 
Härvidlag torde man kunna utgå från, att den bör anses hava åtnjutit full försörjning, vilken 

ovannämnda tid icke kunnat i någon väsentligare mån bidraga till sitt uppehälle vare sig genom 
eget arbete eller egna medel, varför kostnaderna för hans uppehälle — fullständigt eller i det 
allra närmaste fullständigt, vare sig i form av kontant understöd eller genom naturaförmåner — 
hestritts av fattigvården, välgörenhetsinrättningar eller enskilda personer eller t. ex. delvis av fat
tigvården och delvis av enskilda personer. 

Därvidlag torde bemärkas, att med försörjning enligt 37 § icke torde avses sådan försörjning, 
som lämnats man och hustru sinsemellan, men däremot väl sådan försörjning, som lämnats av andra 
anhöriga, exempelvis försörjning som barn åtnjutit av föräldrar eller föräldrar av barn. 

Även torde iakttagas, att beträffande pensionssökande, som don 1 januari 1914 eller senare fyl
ler 15 år, rätten till understöd icke är beroende av, huruvida sökanden under år 1913 åtnjutit full 
försörjning. 

Som exempel å ansökningar om understöd, vilkas avgörande är beroende av försörjning under 
år 1913, hänvisas till exempelboken, exemplen n:r 7, 9, 11, 14 och 19. 

För ytterligare förklaring meddelas följande exempel. 



MEDDELANDEN FRÅN K. PENSIONSSTYRELSEN. 203 

E x e m p e l 6. En 16-årig kvinna, som vid 1913 års utgång iir varaktigt oförmögen til] arlieto 
och under sista hälften av nämnda år varit sängliggande sjuk i bröstsjukdom i sitt föräldrahem 
utan att därvid hava kunnat bidraga till sin försörjning, är icke berättigad till understöd. 

E x e m p e l 7. En 60-årig person, som under hela året 1913 mottagit ett månatligt bidrag fritu 
fattigvården av 10 kronor, sålunda tillhopa 120 kronor, men därjämte genom eget arbete förtjänat 
och i pension från sin f. d. arbetsgivare uppburit sammanlagt 8—10 kronor i månaden, kan icke an
ses hava åtnjutit full försörjning under någon del av år 1913. 

Den omständigheten, att nämnda fattigvårdsbidrag för hela året 1913, 120 kronor, om det för
delades på fyra månader av året, måhända skulle motsvara full försörjning under dessa månader, 
bör härvidlag icke tillmätas någon betydelse. 

E x e m p e l 8. En 04-årig kvinna, bosatt i Stockholm, har under år 1913 från fattigvården er
hållit ett understöd av 15 kronor i månaden, varjämte hon från en välgörenhetsinrättning upp
burit 10 kronor i månaden. Då den förtjänst, hon genom sitt arbeto erhållit, icke torde kunna 
uppskattas till mer än högst 15 kronor för hela årot, så bör hon anses hava åtnjutit full försörj
ning under år 1913. 

E x e m p e l 9. En 03-årig kvinna, bosatt på landet i Småland, har alltsedan den 1 augusti 
1913 bott hos sin son och underhållits av honom. Till följd av ålderdom och nedsatta krafter 
har hon ej kunnat uträtta annat arbete än att hon något litet sysslat med strumpstickning. Vär
det av detta arbete kan för tiden 1 augusti till årets slut uppskattas till högst 5 kronor. Kvin
nan ifråga torde under sådana förhållanden böra anses hava åtnjutit full försörjning och icke 
rara berättigad till understöd enligt 33 §. 

E x e m p e l 10. En gosse, född den 1 januari 1899, är sinnessvag och vistas i sitt föräldrahem. 
Då han först under år 1914 fyller 15 år, kan han erhålla understöd oberoende av den försörjning, 
han under 1913 åtnjutit. 

Då i pensionsnämnd förekommer behandling av ansökan om understöd från person, som vid 
1914 års ingång redan fyllt 15 år och var till arbete varaktigt oförmögen, torde alltid under ru
briken »Anmärkningar» i pensionsnämndsutlåtandet angivas, huruvida pensionsnämnden prövat, 
om sökanden år 1913 under sammanlagt mer än 4 månader åtnjutit full försörjning eller icke. 

S. Uppskjutna ansökningar om understöd. Enligt övergångsbestämmelserna i 37 § skall un
derstöd, som börjar utgå under år 1914, såväl under nämnda år som framdeles beräknas endast 
med 50 % av normala beloppet. Understöd, som börjar utgå under år 1915, utgår såväl nämnda 
år som framdeles med 60 % av normala beloppet. Även de understöd, som börja utgå under åren 
1916—1918, nedsättas, så att först de understöd, som börja utgå under år 1919, uppnå normala 
belopp. 

På grund av dessa bestämmelser torde kunna förväntas, att en eller annan understödsberätti-
gad tror sig finna med sin fördel förenligt att uppskjuta med gin ansökan till ett senare år för 
att därigenom förvärva sig rätt till högre understöd. 

Något lagligt hinder för ett dylikt förfarande finnes naturligtvis icke, men är det tydligt, att 
vid övervägande av de förmåner, som genom detsamma skulle kunna ernås, man å andra sidan bör 
beakta, dels att sökanden under väntetiden icke får uppbära något understöd, dels att dödsfall 
kan omkullkaata beräkningarna o. s. v. 

Dessutom bör erinras om, att understöd i regel icke kan påräknas utgå tidigare än från an
sökningsdagen, såvida icke rätten till understöd prövas hava inträtt å tidigare dag, och att i sist
nämnda fall understödet beräknas enligt bestämmelserna för det år, under vilket rätten till under
stöd prövas hava inträtt. Sålunda beräknas exempelvis understödet för en person, som i februari 
1915 sökt understöd och förklarats berättigad till understöd från och med den 1 januari 1914, 
till 50 ','<, av normala beloppet. 

Dttrycket i 37 § av lagen: »för dem, som under år 1914 förvärvat sådan rätt» torde anses lik
tydigt med: »för dem, för vilka under år 1914 sådan rätt inträtt». 

4. Anvisningar enligt 7 § i instruktionen för pensionsnämnderna. Enligt 7 § i instruktionen 
för pensionsnämnderna skall pensionsnämnds ordförande årligen före januari månads utgång, i en
lighet med de närmare anvisningar Pensionsstyrelsen meddelar, utse vissa personer, vilka var för 
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sig äga befogenhet att avgiva s&dant intyg om pensionstagares identitet, som må erfordras för 
utfående ä postanstalt av till betalning förfallet pensionsbelopp. Förteckning över dessa personer 
skall årligen inom ovannämnda tid genom ordförandens försorg tillställas inom pensionsdistriktet 
belägna postanstalter. 

I anledning härav meddelas följande anvisningar: 
M det väl i regel icke torde kunna förutsättas, att de posttjänstemän, som komma att utbetala 

pensionsbeloppen, äga personlig kännedom om vederbörande pensionärer, måste dessa för att bliva 
berättigade att lyfta pensionsbeloppen styrka sin rätt härtill. Det är icke tillräckligt, att pen
sionären för sådant ändamål uppvisar sitt pensionsbrev, ty ett ponsionsbrev kan ju lätt komma i 
obehöriga händer. För att styrka sin rätt till förfallet pensionsbelopp måste därför pensionären 
tillika anskaffa och i vederbörande postanstalt avlämna ett levnadsintyg, undertecknat av en tro
värdig, mera allmänt känd person. Formulär till dylika intyg komma att tillhandahållas å post-
anstalterna. 

För ifrågavarande ändamål har ålagts pensionsnämnds ordförande ovan omförmälda skyldighet 
att varje är — således första gången innevarande år — före januari månads utgång utse vissa 
personer, vilka var för sig skola äga befogenhet att avgiva dylikt intyg rörande pensionstagare, 
som ft postanstalt inom pensionsdistriktet Bkola lyfta sina pensioner. Endast sålunda utsedda per
soner komma att godkännas såsom intygsgivnrc. Ordförande bör därför till intygsgivare utse 
trovärdiga, mera allmänt kända personer, som kunna antagas hava omfattande personkännedom inom 
distriktet, exempelvis pensionsnämnds ledamöter och deras suppleanter, ledamöter i fattigvårdsstyrelsc 
och kommunalnämnd samt andra kommunala förtroendemän, präster, läkare, kronobetjäning, polis
män och rotemän. 

Då varje vederbörande pensionär så vitt möjligt bör bland de utsedda intygsgivarna knnna 
rinna någon, som personligen känner honom, är det av vikt, att listan å intygsgivare göres så full
ständig som möjligt, så att i densamma finnas upptagna personer med personkännedom inom olika 
samhällsklasser och inom alla delar av ponsionsdistriktet. 

Där på grund av lokala förhållanden kan antagas, att något avsevärt antal pensionärer från 
närgränsandc pensionsdistrikt komma att lyfta sina pensioner å postanstalt inom distriktet, är 
det givetvis ofta av nöden, att ordföranden å förteckningen över intygsgivare upptager även per
soner från förstnämnda pensionsdistrikt. Exempel å förteckning över intygsgivare finnes intaget 
i anvisningsboken (bil. 12). 

I de fall, då den posttjäusteman, som ntbetalar pensionen, personligen känner pensionären, 
torde det vara tillfyllest, att posttjänstemannen undertecknar levnadsintyget. Ett av vederbörande 
pastorsämbete avgivet levnadsintyg bör givetvis även godtagas. 

5. Vice. ordförande i pensionxntimnd. Då det är lämpligt, att vice ordförande, som sådant 
önska, beredas tillfälle att närvara vid nämndernas sammanträden och följa med nämndernas ar
beten, böra vice ordförande kallas till nämndernas sammanträden, även om vederbörande ordfö
rande är oförhindrad att närvara. Är ordföranden närvarande, är emellertid vice ordföranden 
icke berättigad att deltaga i besluten, och ersättning enligt 23 § i lagen torde i dylikt fall icke 
kunna tillerkännas honom. 

Meddelande till pensionsnilmnder, n:r 4. 

1. Ansökningars insändande till Pensiomstyrelsen. Då ett flertal pensionsnämnder till Pen
sionsstyrelsen insänt ansökningar om understöd före ntgången av besvärstiden, vilka ansökningar 
på grund härav måst återsändas, anser sig Pcnsionsstyrelsen härmed böra erinra om föreskrifterna 
i 30 § pensionsförsäkringslagen, att, sedan pensionsnämnd fattat beslut angående ansökan om 
pension och sedan beslutet jämlikt bestämmelserna i 26 § blivit anslaget, ansökningshandlingarna 
skola under besvärstiden kvarligga hos pensionsnämndens ordförande och först efter besvärstidens 
utgång insändas till PenBionsstyrelscn. 

Hesvär skola ingivas till pensionsnämndens ordförande eller i betalt brev med allmänna posten 
vara till denne inkomna sist å 30:dc dagen, efter det anslag enligt 26 § sista stycket gjordes, 
anslagsdagen likväl oräknad. 
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Under besvärstiden skola ansökningarna kvarligga ho» pensionsnämndcns ordförande, IIOH vil
ken enskild sakägare är berättigad att själv eller genom ställföreträdare fa del samt taga avskrif
ter av pensionsnämndcns protokoll och övriga handlingar, som angå. beslutet, och att kostnadsfritt 
få avskrifternas riktighet av ordföranden bestyrkt (§ 10 instruktionen för pensionsnämnderna). 

Om besvär inkomma, skola ansökningshandlingarna fortfarande kvarligga hos pensionsnämndcns 
ordförande till dess pensionsnämnden vid påföljande sammanträde avgivit sådant yttrande, som i 
28 § omnämnes, och först därefter insändas till Pensionsstyrelsen. 

Dä ansökningshandlingarna insändas till Pensionsstyrelsen, bör il formuläret till pensionsnämn
dens utlåtande och beslut antecknas, huruvida före besvärstidens utg&ng besvär anförts eller icke. 

Exempel. Pcnsionsnämndssammanträde har hållits den 10 februari 1914 och anslag gjorts 
den 11 februari. Under besvärstiden, vilken utgår den IS mars, kvarligga ansökningshandlingarna 
hoB pensionsnämndcns ordförande och få sålunda, om besvär ej inkommit, tidigast den 14 mars in
sändas till Pensionsstyrelsen. 

Har däremot besvär inkommit, skola ansökningshandlingarna kvarligga hos ordföranden, till 
dess pensionsnämnden hunnit avgiva yttrande jämlikt bestämmelserna i 28 §, och förit sedan så
dant yttrande avgivits och blivit justerat insändas till Pensionsstyrelsen. 

2. Granskning ar ansökningshandlingar. Pensionsnämndsordförandc bör, innan ansöknings
handlingarna insändas, noggrant genomgå desamma för att förvissa sig om, att formulären äro full
ständigt utfyllda, så att inga frågor i desamma äro obesvarade, att inga namnteckningar fattas 
och att samtliga de bilagor, vilka tillhöra ansökningarna, äro tillstädes. 

3. Suppleanter for ledamöter i pensionsnämnd. Ehuru icke i pensionsförsäkringslagen finnes 
föreskrivet, att suppleant i pensionsnämnd skall utses för viss ledamot, synes det dock vara lämp
ligt, att pensionsnämnd, som ock flerstädes skett, vid sammanträde fördelar suppleanterna på de 
ordinarie ledamöterna av pensionsnämnden, så att ledamot, som är förhindrad bevista samman
träde, äger kännedom om, vilken suppleant han jämlikt bestämmelserna i 24 § lagen skall 
underrätta. 

4. Utländska undersåtar. Då jämlikt bestämmelserna i 1 § av pensionsförsäkringslagcn en
dast svenska undersåtar åro berättigade åtnjuta lagens fördelar, har pensionsnämnden som första 
fråga fått sig förelagt att besvara spörsmålet, huruvida sökande är svensk medborgare. 

Med anledning härav fäster Pensionsstyrelsen uppmärksamheten därpå, att jämlikt Kungl, för
ordningen angående kyrkoböckers förande den 28 december 1910 (Svensk författningssamling n:r 
144) bör, då prästbevis utfärdas, i prästbeviset anmärkas, om den, för vilken prästbeviset utfär
das, icke är svensk undersåte. 

5. Plats för anslag om jiensionsnämnds bculut. Efter framställning av Pensionsstyrelsen har 
Kungl. Generalpoststyrelscn medgivit, att av Pensionsstyrelsen, Pensionsstyrelsens ombud eller 
pensionsnämndsordförande utfärdade kungörelser och meddelanden angående pensionsärenden och 
därmed sammanhörande frågor må, i den mån sådant kan ske utan inkräktande pä utrymmet för 
vederbörande anslag rörande posttjänsten, anslås å lämpliga platser i postkontors- och poststations-
lokalerna, varvid ej hinder möter att å större postkontor för ifrågavarando ändamål använda sär
skilda anslagstavlor. 

6. Pensionsnämndssammanträden. Med anledning av från flera håll inkomna förfrågningar 
meddelas, att då jämlikt bestämmelserna i 23 § pensionsnämnd skall avhålla sammanträde minst 
en gåDg var tredje månad, dylikt sammanträde icke får inställas av den anledning, att ordföran
den vid kallelsens utfärdande icke äger kännedom om, huruvida något ärende kommer att vid 
sammanträdet föreligga till behandling. 

Det kan jn nämligen icke anses uteslutet, att sedan kungörelse om dylikt sammanträde utfär
dats, pensionsärende inkommer till ordföranden för behandling på ifrågavarande sammanträde. 
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Socialstyrelsens utlåtande över nykterhetskommitténs 
betänkande. 

över nykteriietskommitténs förut i denna tidskrift, årg. li>14, sid. 1 refe
rerade betankande med förslag till förordning angående försäljning av rus
drycker har Socialstyrelsen till Konungen avgivit infordrat utlåtande. 

Efter att inledningsvis bäva erinrat om den korta tid, som ställts till styrelsens för
fogande i detta betydelsefulla ärende, och bristen på tillgång till åtskilliga av de när
mare undersökningar, vara kommittén grundar sitt förslag, erinrar styrelsen om minsk
ningen i rusdryckskonsumtionen på senare tider. Att rätt och fullständigt avgöra an
ledningarna till berörda minskning torde, menar styrelsen, icke vara möjligt. Uppenbart 
är emellertid, att tvenne omständigheter härvidlag spelat en stor roll. Den ena ligger 
otvivelaktigt i den organiserade nykterhetsrörelsens snabba tillväxt, vilken enligt kommitténs 
uppgitt numera när upp att omfatta åtminstone 450 000 personer. Den andra är att 
söka i den allmänna dryckessedens fortgående övergång till allt mildare former under 
uppenbar påverkan av stegrad allmän kultur och insikt om rusdrycksmissbrukets skad
liga följder. Härmed är naturligtvis ingalunda sagt att missbruket nedgått; i sin helhet 
kan det förekomma i fullt samma utsträckning som tillförne, låt vara na koncentrerat 
pä mindre delar av befolkningen. 

Störande av den allmänna ordningen, våld å person och skadegörelse å egendom, 
minskad arbetsduglighet och arbetsförtjänst med försummat fullgörande av försörjnings
plikt, upprivande av familjebanden äro allt i hög grad företeelser att tillskriva miss
bruket av rusdrycker. I den mån frekvensen härav i siffror kan beräknas och bedö
mas, visar den onekligen, att missbruket alltjämt är av den omfattning, att samhället 
inför detsamma icke kan stå likgiltigt. 

Fortsatt upplysningsverksamhet är otvivelaktigt av stor betydelse, ju mer desto ra
tionellare den ordnas. Ilärutinnan är också åtskilligt uträttat men mycket återstår. 
Styrelsen har jämväl i ett nyligen avgivet underdånigt yttrande i fråga om nykterhets
undervisningens ordnande framhållit vissa önskemål att tagas i betraktande vid den 
allsidiga utredning i ämnet, som också styrelsen för sin del förordat. Även med en 
aldrig så väl ordnad verksamhet av denna art torde det emellertid, såsom kommittén 
framhåller, komma att visa sig, att man ensamt på denna väg åtminstone icke inom 
en överskådlig framtid når fullt tillfredsställande resultat. För att komma därhän, 
lära åtgärder av mera ingripande beskaffenhet vara nödiga eller med andra ord den 
restriktiva lagstiftningens väg få beträdas. Någon nyhet innebär för övrigt ej detta 
inom förevarande område, tvärtom har man i vårt land liksom i allmänhet även annor
städes begagnat sig härav. Det torde också föreligga giltiga skäl att fortsätta pä 
denna väg. 

Vid varje tillfälle, då fråga uppstår om genomförande av lagbud, vilka mera avse
värt inskränka på den medborgerliga friheten i handel ocb vande], inställer sig med 
rätta ett vägande mellan å ena sidan värdet av det resultat, man vill nå, å den andra 
den förlust i frihet, som därav skulle förorsakas. Mer än på något annat område 
framträder i våra dagar sådana spörsmål på den specifikt sociala lagstiftningens fält. 
Lika fullt som man därvid erkänner individens skyldighet att underkasta sig inskränk
ningar i sin frihet, när sådant för samhällets väl erfordras, lika varsam bör man vara 
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att skrida till åtgärder av denna innebörd, när de ej äro obetingat erforderliga. I ena 
såväl som andra avseendet gå givetvis meningarna i viss mån isär, när det gäller att 
avgöra värdet av vad sålunda vägcs mot vartannat. 

I den fråga, som genom remissen underställts styrelsens yttrande, torde man så
lunda vara tämligen ense därom, att den, som visat sig ej kunna begagna rusdrycker 
utan att till eget och anhörigas fördärv eller till allmän skada och förargelse miss
bruka dem, ej heller längre har att i samma utsträckning som övriga medborgare 
påräkna den frihet, han uppenbarligen icke kan rätt använda. Emot åtgärder, som 
allenast syfta hit, har styrelsen intet att erinra. 

Erfarenheten har emellertid visat, att en lagstiftning, som här vill gå till roten, 
icke kan åtnöjas med mått och steg, riktade blott mot det missbruk, som sålunda redan 
uppenbarat sig. Den måste ock söka i största möjliga mån undanröja förutsättningarna 
för dess framträdande. Det är möjligt, att därest man här praktiskt vill komma till 
målot, detta icke kan ske utan att vidtaga åtgärder, som innebära väsentligt intrång i 
den enskildes privata liv och personliga frihet, jämväl där denna ännu ingalunda miss
brukats. Att man emellertid därvid måste gå tillväga med den allra största varsamhet 
är uppenbart. Det är nämligen enligt styrelsens mening ingalunda givet, att det resul
tat, vartill man bör sträva — största möjliga och beståndande nykterhetseffekt — av 
sådana åtgärder befordras. Tvärtom synes det väl låta tänka sig, att i längden det 
system visar sig bärkraftigast, som tager största möjliga hänsyn och söker undvika 
risken av att framkalla kringgående och överträdelser. 

Vid bedömande av föreliggande lagstiftningsproblem gäller det att i första hand klar
göra, vart man vill nå. Kommittén stannar för närvarande vid en ståndpunkt, som 
kan sägas ligga emellan missbrukets och brukets avlägsnande, bakom vilken dock täm
ligen tydligt skymtar totalförbudet såsom slutmålet. Därnäst framstår frågan, på vilka 
vägar detta mål må vinnas. Kommittén anvisar två: dels en reformering av försälj
ningslagstiftningen med individuell kontroll och det enskilda vinstintressets avlägsnande 
samt dels genomförandet av så kallat lokalt veto. 

Vad först angår det uppställda målet, kan styrelsen åtminstone ur allmän social 
synpunkt icke finna anledning för lagstiftningen att sträva längre än till missbrukets 
avskaffande och förekommande. Innan det är bevisat, att faran för missbruk ej kan 
i huvudsak avlägsnas genom ett fortsatt mera rationollt ordnat upplysningsarbete samt 
genom de restriktiva lagstiftningsåtgärder, som i det följande av styrelsen förordas, 
utan att härför erfordras ett ytterligare försvårande eller rent av ett fullständigt av
skaffande av själva bruket, lärer det enligt styrelsens mening ej vara överensstämmande 
med sunda lagstiftningsregler att skrida till än mera genomgripande restriktioner och 
i varje fall icke att tuga det yttersta, till absolut förbud syftande steget, vilket jämväl 
då bör betraktas icke som mål, utan blott som medel. 

Med målets fixerande till nu angivna punkt erbjuder, åtminstone i fråga om de 
egentliga spritdryckerna, redan gällande lagstiftning ganska betydande utrymme åt bär
kraftiga reformer. Allmänt erkännas ju de verkliga förbättringar, som i vissa avse
enden åstadkommits av det så kallade Göteborgssystemet, ökade möjligheter för ut
nyttjande av detta system hava yppats genom de reformprinciper, som under den se
naste tiden framträtt och särskilt tagit form i det så kallade Stockholmssystemet. Ehuru 
det uppenbarligen ännu är för tidigt att draga några säkra slutsatser av dess verk
samhet, synes åtminstone den i Göteborg redan vunna erfarenheten giva vid handen, 
att do anordningar, som detta system innebär och vilka i huvudstaden nu skola träda 
i tillämpning, i sig innesluta så mycket bärkraftigt, att det blott är att beklaga, att en 
fullständigare erfarenhet om deras verkningar, särskilt sedan systemet såsom är att 
vänta över än större delar av landet blivit genomfört, ej kunnat utnyttjas för lagstift
ningens behov. Mången detalj, vilken nu framstftr oviss, hade då blivit prövad och 
fått visa sin bärkraft, och konsumenterna hade ock haft tillfälle att vänja sig vid de 
av systemet förorsakade förändringarna. Det ligger i sakens natur, att den reform, 
som i huvudsak nu efter samma linjer föreslås till lagfästande, då haft att till sin teore-
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tiska säkerhet lägga även erfarenheten om sina praktiska verkningar. Därmed hade 
det ock blivit möjligt undvika att laicfästa bestämmelser, som, huru teoretiskt berätti
gade de än kunna synas, dock i praktiken kunna komma att visa sig mindre lämp
liga. 

Oaktat den svaghet, som sålunda redan i begynnelsen vidlåder den av kommittén 
föreslagna försäljningsreformon, finner sig styrelsen böra förorda, att den i huvudsak 
lägges till grund för lagstiftning i ämnet, dock först efter vidtagande av vissa, i det 
följande närmare angivna jämkningar. 

Bleve en reform i denna riktning i lagstiftningen genomförd, enligt vilken det en
skilda vinstintresset avlägsnades, individuell kontroll möjliggjordes och enhetliga prin
ciper för all försäljning fastsloges, förefaller det styrelsen, som om man därmed finge 
så starka medel i hand att både avlägsna i fortsättningen det missbruk, som framträtt, 
och jämväl förebygga dess uppkomst, att man, åtminstone med hänsyn till det mål, 
Varvid man enligt det ovan anförda synes böra stanna, hade all anledning att tills 
vidare ej gå längre. Först sedan erfarenheten ådagalagt, utt man på denna väg ej 
kunde vinna målet, hade man att tillgripa medel, vilka än mer inskränkte på den en
skilda friheten och icke kunde undgå att också kännbart träffa det fullt lojala bruket, men 
vilka därför i sig även inneslöte stora faror för frågans effektiva lösning. Härmed har 
styrelsen ock angivit sin ståndpunkt till den andra av kommittén föreslagna vägen, an
vändandet av det lokala vetot. 

Mot dess nykterhetseffekt, sådan denna i praktiken framträtt i de främmande län
der, där det redan blivit infört, hava som bekant många erinringar blivit framställda. 
Skulle måhända dessa icke överensstämma med det verkliga förhållandet, är det enligt 
styrelsens mening att beklaga, att icke den av Kungl. Maj:t föranstaltado utredningen 
rörande nykterhetslagstiftninuen i främmande länder och dess verkningar ännu föreligger 
avslutad för att tjäna till ledning vid ett objektivt bedömande. Vid sidan av den föreslagna 
försäljningsreformen måste ock betydelsen och gagnet av det lokala vetot framstå i en 
helt annan dager än måhända tidigare varit fallet. Då åt detsamma helt naturligt icke 
kan eller bör givas den radikala läggning, att all tillförsel och konsumtion inom den 
torrlagda kommunen kan förhindras, skulle efter dess införande exempelvis kunna in
träffa, att nykterhetstillståndct i en sådan kommun komme att visa sig betydligt sämre 
än i en annan, där allenast försäljningsreformen noga tillämpades. Lagöverträdelser 
skulle ock med ett sådant system säkerligen hos oss liksom i andra länder, där detta 
system är genomfört, komma att höra till ordningen för dagen, och detta i alldeles 
särskilt hög grad med ett lokalt veto, som i likhet med det av kommittén förordade 
omfattade jämväl vin och öl. Under hänvisning till vad sålunda anförts, då det vidare 
redan ligger i den kommunala representationens makt att genomföra dylikt lokalt för
bud, vilket ock skett i flertalet av våra landskommuner, samt då slutligen fullt av
görande skäl icke synas hava förebragts, för att på ifrågavarande område förr än pä 
andra den allmänna folkomröstningen bör komma till användning för besluts fattande, 
anser sig styrelsen icke kunna förorda det lokala vetots upptagande i lagstiftniugen. 
Då emellertid förslag därom bebådats av Kungl. Maj:t bliva förelagt innevarande års 
riksdag, har styrelsen funnit sig böra till det förevarande förslaget i denna del foga 
de erinringar, vartill detsamma i detta sitt läge giver anledning. 

I sin föregående framställning har styrelsen huvudsakligen vid bedömandet av de 
svårigheter, som möta förslaget, tagit hänsyn till de inskränkningar i den enskilde 
konsumentens frihet, som därav skulle följa. Till dessa sälla sig enligt styrelsens mening 
även en grupp andra av beskaffenhet att redan här mera allmänt böra beröras. De 
hänföra sig till frågan om det enskilda vinstintressets avlägsnande från rusdrycksför
säljningen samt omfattningen av det lokala vetots inverkan på hanteringen med rus
drycker. Genom det väsentliga likställandet i förslaget av vin ocb öl med spritdryc
kerna erhålla förevarande spörsmål avsevärda dimensioner. 

Så länge handeln med rusdrycker är så ordnad, att den tillför försäljaren en viss vinst, 
ligger det i öppen dag, att det enskilda vinstbegäret i viss mån måste motverka nykter-
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hetsintresset. I förslagets avförande av möjligheten för detaljhandlarna till denna vinst 
ligger, enligt styrelsens mening, uppenbarligen och särskilt i fråga om ölet en verkligt nykter-
hetsbefräinjandc reform. Styrelsen vill därför förorda den. En förutsättning för detta 
.styrelsens förord är emellertid, att ersättningsfrågan blir ordnad på ett sätt, som må 
anses överensstämma med vad rättvisa och billighet kunna kräva. Styrelsen delar visser
ligen kommitténs mening därom, att någon juridisk rätt till ersättning för de närings
idkare och deras personal, som skulle bliva lidande av den föreslagna lagstiftningen, 
icke föreligger, men anser å andra sidan, att de billighets- och klokhetsskäl, som tala 
för ersättning, leda väsentligt längre än kommittén velat medgiva. Nödig hänsyn till 
vårt näringslivs lugna fortbestånd och utveckling och icke minst till dess arbetstagare 
måste kräva detta. Den nu föreslagna försäljningsreformen skulle närmast komma att 
i ett slag drabba det stora antalet innehavare av vin- och ölförsäljningsrättigheter samt 
den hos dem anställda personalen. I den mån de förra helt måste upphöra med sin 
verksamhet och de senare förlora sin anställning utan att hos försäljningsbolagen eller 
annorstädes erhålla sin utkomst, synes skälig ersättning böra dem beredas — liksom 
även åt dylika företagares pensionärer, där sådana förekomma. 

I de fall åter, då dylik handel varit förenad med annan handel och den förstnämndas 
upphörande föranlett avsevärd och beståudande förlust, lärer ock ersättning kunna ifråga-
komma. De övriga näringar och deras arbetstagare, som genom försäljningsreformen 
vållas väsentligare avbräck, synas ock kunna göra liknande anspråk gällande. Särskilt 
om de av kommittén föreslagna restriktioner ifråga om rätten att tillhandahålla och 
inköpa maltdrycker i sin helhet komma till utförande, torde dessa ersättningsanspråk 
komma att uppgå till högst avsevärda belopp. Genomföres åter också det av kom
mittén föreslagna lokala vetot, lärer ersättningsfrågan kunna väntas antaga än större 
dimensioner, särskilt med hänsyn till alla de bryggerier, vilka antagligen i så fall 
tvingades att nedlägga siu rörelse. Förutom de avsevärda belopp, vartill ersättningen 
till dylika rörelsers innehavare måste komma att uppgå, komma därtill de enligt sty
relsens mening ytterst behjärtansvärda ersättningsanspråken från den av rörelsens upp
hörande drabbade tjänstemanna- och arbetspersonalen. Och för denna personal gäller 
det i många fall icke allenast den fasta arbetsanställning och därmed förenade för
måner, som förloras utan att likvärdiga sådana stå att erhålla, utan även de ålders
pensioner, varav personalen inom denna näring i motsats mot flertalet andra i stor ut
sträckning kominer i åtnjutande. Ihågkommas må ock de inom denna bransch redan 
nu förefintliga pensionärer, vilka åtnjuta sin ålderdomspension direkt av företaget. Med 
all saunolikhet skulle de ersättningskrav, som sålunda skulle ställas å det allmänna 
och vilka kunna prövas skäliga, komma att stiga till betydande belopp. Vid sådant 
förhållande och då det i övrigt måste anses riktigt, att de kommuner, som besluta 
lokalt försäljningsförbud och därmed i ett slag föranleda vissa affärsföretags nedläg
gande eller väsentlig inskränkning i deras rörelse, själva få vidkännas även därav för
anledda konsekvenser, böra enligt styrelsens mening dessa kommuner helt eller delvis 
svara för den ersättning, som kan bestämmas skola utgå till dessa företagare och deras 
personal. 

Att dylika ersättningsanspråk, som styrelsen här omnämnt, skola komma att i stor 
utsträckning framställas, lärer man redan nu hava grundad anledning antaga. Att 
särskilt personalen kommer att påräkna det allmännas hjälp, därom vittna ock de av 
svenska bryggeriarbetareförbundet och föreningen av bryggeritjänstemän till styrelsen 
ingivna skrivelser, till vilka styrelsen tillåter sig hänvisa. 

Såsom framgår av den inom kommerskollegium verkställda utredningen äro med till
verkningen och försäljningen av alkoholhaltiga drycker sysselsatta ett stort antal själv-
försörjare, förvaltningspersonal och arbetare. Icke minst med hänsyn till dessa kan 
styrelsen icke dela de meningar i ersättningsfrågan, varåt kommittén givit uttryck. 
Icke heller rinner styrelsen den av kommittén i denna del förebragta utredning vara 
till fylles. Den korta tid, som stått styrelsen till buds för yttrandes avgivande, har 
emellertid icke gjort det möjligt för styrelsen att själv verkställa en sådan eller ens 
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närmare utreda efter vilka grunder och i vilken utsträckning ersättning bör utgå samt 
till vilka belopp don kan beräknas stiga. Under sådana förhållanden återstår det sty
relsen endast att, med åberopande av vad ovan blivit anfört, förorda att on allsidig 
utredning i ersättningsfrågan verkställos samt att denna utrednings resultat och pii 
densamma grundade ersättningsregler framläggas till fastställande samtidigt med för
slagen till en reformerad nykterhetslagstiftning. 

Det enskilda vinstintressets avlägsnande från detaljhandeln med rusdrycker leder di
rekt till denna handels monopolisering. Närmast till hands har det här onekligen legat 
att anknyta till den för brännvinshandeln redan befintliga bolagsformen. 1 sin princi
piella läggning har denna emellertid i kommitténs förslag undergått en betydlig föränd
ring. Bolaget framstår för närvarande i främsta rummet som en publik inrättning, den 
där i sedlighetens intresse skall handhava brännvinsförsäljningen och med hänsyn till 
denna sin allmänna uppgift stå under ledning av en styrelse, där det allmänna har 
övervägande inflytande. Om också skälen för det allmännas .inträde i bolagsstyrelsen 
till en början närmast voro att söka i bevakandet av de ekonomiska intressen, som för 
landstingen och hushållningssällskapen direkt voro förbundna med bolagets skötsel, hava, 
som kommittén framhåller, skälen för bibehållandet däri av representanter för dessa helt 
bortfallit med brännvirismedlens indragning till statsverket och fördelning på kommu
nerna med fixa belopp. Det oaktat icke blott icke uteslötos härefter representanterna för 
det allmänna ur styrelsen, utan ökades fastmera till majoritet, så att av styrelsens fem 
ledamöter numera allenast två utses av aktieägarna, men en av Kungl. Maj:ts be-
fallningshavande, en av landstinget och en av kommunen. Motivet härtill är uppen
barligen att söka i en önskan om starkare kontroll å bolagets skötsel i enlighet med 
dess sedlighetsbefrämjande uppgift. Vid sådant förhållande förefaller det mindre lämp
ligt att såsom kommittén föreslagit giva styrelsen den förändrade sammansättning, att. 
det allmännas representant blott bleve en, men delägarnas i bolaget två. Såsom en 
reservant i kommittén på denna punkt framhållit, läror skälet till denna förändring 
vara att söka i en strävan hos kommittén att från det allmänna borttaga varje form 
av befattning med rusdrycksförsäljningen. Bolagen tänkas organiserade såsom konsu-
mentsammanslutningar, av vilka man ej har anledning förvänta alltför stort nykterhets
intresse. Kontrollen å deras skötsel i enlighet med kommitténs direktiv att med för
säljningen må åstadkommas så ringa skada som möjligt är därför lagd utanför bolags
styrelsen. En sådan anordning, vilken starkt förrycker bolagens ställning, kan enligt 
socialstyrelsens mening tänkas verka synnerligen olyckligt i sina följder. Skulle bolags
styrelsen fatta sin uppgift så att den vore konsumenternas lydige tjänare, kunde (len 
befaras omedelbart komma i konHikt med hela sin uppgift i avseende å den individuella 
kontrollen, avstängningen m. m. Förhållandet mellan denna och de kontrollerande 
organen bleve då stridigt i stället för samverkande. Tager man härjämte hänsyn till 
de synnerligen betydande belopp av allmänna medel, som med hela rusdryckshandelns 
läggande under bolagen kommer att passera deras händer, har det allmänna alltjämt sä 
oerhörda intressen att bevaka vid den direkta och löpande förvaltningen av bolagens 
rörelse, att all anledning synes vara att i likhet med nämnda reservant förorda den 
nuvarande sammansättningen av bolagsstyrelsen. Uppdraget att a det allmännas vagnar 
vara ledamot därav synes till och med sådant, att det kan ifrågasättas, om ej i likhet 
med vad på flera andra områden är fallet, åtagandet bör vara en skyldighet, som veder
börande allenast på vissa angivna skäl må äga undandraga sig. 

Emot den av kommittén föreslagna anordning med så kallade kontrollnämnder hava 
trenne av kommitténs ledamöter reserverat sig. Styrelsen inskränker sig till att 
under hänvisning till dessas yttrande hemställa, att särskilda sådana nämnder ej 
måtte i det slutliga förslaget upptagas. Erhåller bolagsstyrelsen den sammansättning, 
som ovan angivits, lära än mindre skäl föreligga att i organisationen upptaga dessa 
nämnder. En följd härav blir då ock, att, såsom redan i och för sig vore lämpligast, 
nykterhetsnämndernas beslut må överklagas hos Kungl. Maj:ts befallningshavande. 

Såsom en central enhetligt kontrollerande myndighet för hela det av kommittén upp-
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tagna försäljningssystemet föreslås kontrollstyrelsen. Dess uppgift i fråga om bolagens 
rörelse augives bland annat vara att meddela föreskrifter i avseende ä inköp av, för
säljningspris för samt alkobolhalt å salubållna rusdrycker, räkenskapers förande ocb i 
övrigt angående bolagens förvaltning ocb försäljning av rusdrycker. Av de tre reviso
rerna skola två utses av kontrollstyrelsen, som även när som belst må granska bolagens 
förvaltning och räkenskaper samt har att besluta om ansvarsfrihet för bolag. Även 
om dess uppgift härvid till stora delar kommer att liksom hittills bliva av teknisk 
och ekonomisk art, är det med den ställning, som sålunda skulle tilläggas kontrollsty
relsen, uppenbart att den finge att behandla nykterhetsfrågan även ur social synpunkt. 
Utvidgad och omorganiserad skulle den enligt förslaget komma att besitta den för dess 
angivna uppgift erforderliga sakkunskapen. 

Att de uppgifter av teknisk och ekonomisk art, varom här är fråga, rätteligen kunna 
och böra förläggas till kontrollstyrelsen, finner socialstyrelsen visserligen riktigt, låt 
vara att redan därför nämnda ämbetsverk torde behöva betydligt utvidgas och omorga
niseras. Men att därjämte till en myndighet med uppgifter tillika på andra områden, 
såsom beträffande soekerfabrikationen, måhända i en framtid även tobakstillverkningen 
och dylikt, lämna överinseendet även å den sociala sida av nykterhetsverksamheten, 
vilken i ännu högre grad än enligt förslaget i styrelsens tanke bör utövas av bolagen, 
kan styrelsen ej tillstyrka. Därmed skulle kontrollstyrelsen tilldelas uppgifter, som 
skulle komma att verka förryckande på den verksamhet, för vilken den är avsedd, näm
ligen att vara en ekonomisk-teknisk kontrollmyndighet å vissa slag av stora ekono
miska företag för idkande av tillverkning och försäljning. 

Under de förberedande arbetena vid socialstyrelsens upprättande framhölls från 
skilda håll det lämpliga och riktiga att nykterhetsfrågun i de,ss sociala delar förlades 
till styrelsens ämbetsområde. I en vid detta tillfälle avlåten skrivelse framhöll också 
Sveriges nykterhetssällskaps representantförsamling, att den helt anslöte sig till tanken, 
att omsorgen om nyktorhetsfrågan i allmänhet borde övertagas av socialstyrelsen, och 
ifrågasatte för den skull såväl att lagstiftningen i ämnet borde dit förläggas som ock 
att styrelsen även med hänsyn därtill borde särskilt utrustas med erforderliga ar
betskrafter. Och i det anförande till statsrådsprotokollet, vari styrelsens upprättande 
och närmare organisation av föredragande departementschefen föreslås och angives, stäl
ler han sig även för sin del på den ståndpunkten, att om ock frågan för det dåva
rande icke i samma vidd som representantförsamlingen ansett borde till styrelsen hänläg-
gas, den dock i viss omfattning redan omedelbart skulle tillhöra det nya ämbetsverkets 
område. I enlighet med denna uppfattning har i styrelsens instruktion bland de äm
nen, som skola tillhöra styrelsen att handlägga, även upptagits nykterhetsverksamheten. 
Styrelsen har ock under sin hittillsvarande verksamhetstid redan haft att taga befatt
ning med åtskilliga frågor inom detta område, och i det nyligen av särskilda sakkunniga av
givna betänkande med utredning av frågan om statsåtgärder för alkoholistvård förutsattes, 
att socialstyrelsen skall bliva den myndighet, vilken i lagen om behandling av alkoholister 
den 30 juni 1913 avses att utöva uppsikt över anstalterna för vård av alkoholister. 

Med hänvisning till vad sålunda anförts finner styrelsen sig böra hemställa, huruvida 
det icke må vara naturligast och riktigast, att ät socialstyrelsen lämnas uppgiften att 
vara den centrala ämbetsmyndigheten i avseende a den sociala sidan av nykterhets
verksamheten. 

Det lärer icke vara nödigt att här upprepa, vad redan förut anförts om betydelsen 
av en enhetlig ledning av de specifikt sociala frågorna. Bland dessa intager den före
byggande och stödjande nykterhetsverksamheten ett så centralt och på så många skilda 
häll djupt ingripande rum, att dess förläggande till annan myndighet än styrelsen otvi
velaktigt skulle verka splittrande, försvagande på dess egen handläggning av dessa ären
den och mången gång försvårande och vilseledande i avseende å behandlingen av andra 
därmed sammanhängande frågor. 

Med sin hemställan i denna del avser styrelsen givetvis ej mera än att vid sidan av 
don omfattande tekniska och ekonomiska kontroll, som å bolagsverksamheten lämpligen 
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må utövas av kontrollstyrelsen, åt socialstyrelsen bör berodns tillfälle alt deltaga i be
handlingen av den så att säga sociala sidan av kontrollen. Da dessa frågor ofta nog 
torde väva sig i varandra, borde styrelsen i sädana fall aga på lämpligt sätt samarbeta 
med kontrollstyrclsen, när frågor förekomma av beskaffenhet att beröra även social
styrelsens uppgift. Vad som i övrigt skall ankomma på socialstyrelsen torde nog i all
mänhet i praktiken låta sig lätt bedöma. Över huvud synes den av nykterhetsnämn-
derna utövade verksamhet vara att jämväl hänföra till styrelsen. 

Kfter att med det nu anförda hava angivit sin ställning till vissa mera principiella 
delar av förslaget övergår styrelsen till att angiva de huvudsakliga erinringar, vartill 
detsamma i sin närmare utformning givit styrelsen anledning, och följer därvid do sär
skilda bestämmelserna i förslaget i den ordning, vari de där förekomma. Då styrelsen 
härvid i allmänhet förordar sådana modifikationer i förslaget, att detsamma därmed 
mister åtskilligt åtminstone i yttre skärpa, är styrelsen å andra sidan livligt övertygad, 
att de flesta av dessa förändringar till det inre och till nykterhetseffektens båtnad 
stärka förslaget. Sådant det i sin föreliggande avfattning i flera avseenden ter sig, 
kan styrelsen icke värja sig för farhågan, att det onödigt mycket frestar den mindre 
måttlige till försök att kringgå och lägger obehövligt stränga band på den fullt lojale. 
För en lagstiftning med den läggning som den förevarande och sä oprövad i stora delar 
som denna kan intet vara farligare än att giva anledning till anmärkningar av denna 
art. Anser man å andra sidan, i likhet med styrelsen, att förslaget i mycket erbju
der goda linjer till nykterhetsfrågans verkliga lösning, bör man ock vara angelägen 
att såvitt möjligt avvärja den fara, som sålunda hotar det. 

Med hänsyn bärtill har styrelsen ock funnit angeläget att i det följande framställa sina 
erinringar även vid bestämmelser, vilka, såsom- i och för sig icke varande av social 
innebörd i trängre mening, icke heller skulle föranlett till yttrande från styrelsens sida, 
därest det icke synts styrelsen synnerligen påkallat att, för möjliggörande av den vik
tiga reformens genomförande och effektiva upprätthållande i framtiden, undanröja även 
sådana stadganden, som utan att vara en klar och nödvändig konsekvens av förslaget, 
skulle innebära ett starkt intrång uti stora medborgargruppers vanor och föreställnings
sätt och sålunda direkt inbjuda till lagöverträdelser. 

Den detaljgranskning, styrelsen härefter ägnar lagförslaget, riktar sig 1)1. 
a. mot följande mera betydelsefulla punkter. 

Vid 7 §, som avser att förbjuda bl. a. rusdrycksagenters verksamhet, framhåller sty
relsen, att den trafik här i riket agenter för utländska vinaffärer driva och än mera 
efter den nya försäljningslagstiftningens genomförande komma att driva, ftr av sä ofar
lig art, att det med fog kan ifrågasättas, om man bör riskera de följder, ett förbud 
mot dylik agentverksamhet kan medföra med avseende å våra intressen i de länder, 
som härav närmast beröras. Kommer, såsom föreslås, den enskilda importen av vin 
att förbjudas — och med den anordning, förslaget i stället inrymmer, har styrelsen 
intet väsentligt att däremot erinra — är det svårt att inse, huruledes dessa agenter 
kunna här i landet driva en nykterhetsskadande verksamhet. De olägenheter, som vår 
penningmarknad och våra exportindustrier kunna åsamkas genom repressalier från de 
länder, vilka skulle drabbas av här ifrågasatta restriktioner, kunna bliva kännbara nog 
och torde knappast uppväga de fördelar för nykterhetssträvandemi, dessa restriktioner i 
realiteten skulle innebära. 

23 § uppställer fordran på anmälan för att den, som i sitt hem mot betalning mot
tager gäster till bespisning vid slutet bord, må till dessa utskänka öl. Är lokalt veto 
genomfört, må ej ens efter anmälan sådan utskänkning äga rum. Att sä långt som 
bär skett likställa den utskänkning, som försiggår i enskilt hem, där mältidsgäster äro 
inackorderade, med den, som äger rum för allmänheten, synes styrelsen icke förenligt 
med den princip, som bör ligga till grund för en bärkraftig nykterhetsreform, att 
lämna privatlivet så långt möjligt oberört. Oberoende, av om i kommunen rusdrycks-



214 SOCIALSTYRELSENS UTLÅTANDE ÖVER NYKTERHETSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE. 

handel på grund av lokalt eller kommunalt veto är förbjuden, bör det i här förevarande 
fall vara tillåtet att utskänka öl. Någon fara att utsträcka medgivandet till vin lärer 
ej heller föreligga. 

Mot stadgandet i 25 § 2 punkten att den ekonomiska fördel, innehavare av över
låten utskänkningsrätt må vinna av rörelsen, skall begränsas och efter hand avvecklas, 
framhåller styrelsen följande. Vill man överhuvud medgiva offentlig utskänkningsrö-
relse och därvid med allt fog uppställa som ett önskemål, att den framträder under 
hyfsade former i snygga lokaler, synes det vara otänkbart att vid tillstånd till dess 
utövande av enskilda personer knyta villkoret, att deras ekonomiska fördel av utskänk-
ningen efter hand helt må avvecklas. Utan tvivel skulle ock härav den med utskänk-
ningsrörelsen ofta förenade hotellrörelsen bliva lidande, något som ur många synpunkter 
vore att högeligen beklaga. Styrelsen ansluter sig därför till vad tvenne reservanter i 
kommittén anfört i denna fråga. 

I fråga om sättet för det lokala vetots införande synes det styrelsen, såsom tre av 
kommitténs ledamöter reservationsvis framhållit, olämpligt och obehövligt att anlita det 
lokala vetots tunga apparat, när icke någon upplåtelse av rusdryckshandel ägt rum. 
Först då sådan sättes i fråga, föreligger anledning att låta folkomröstning äga rum. 
Styrelsen förenar sig därför med det av dessa reservanter i kommittén härutinnan fram
lagda förslag. 

Såsom kommittén själv framhållit och nämnda reservanter än ytterligare betonat, är 
det för det lokala vetots bärkraft av grundläggande betydelse, att det återgiver, vad det 
övervägande flertalet anser och vill. Styrelsen kan därför icke finna det riktigt att för 
dess genomförande fordra allenast två tredjedels majoritet av antalet röstande. Härmed 
bör förenas kravet att den så angivna majoriteten även utgör de röstberättigades fler
tal. Styrelsen kan sålunda i denna del icke ansluta sig till det av kommittén gjorda 
uttalande, att »det livliga intresse, varmed nykterhetsfrågan omfattas i våTt land, icke 
torde göra det behövligt att med fordran på kvalificerad majoritet förbinda fordran på 
att ett visst minimum röstberättigade deltagit i omröstningen». I överensstämmelse med 
vad styrelsen anser, när fråga är om det lokala vetots genomförande, finner styrelsen, 
att sedan den tid gått till ända, varunder detsamma må gälla — vilken styrelsen i likhet 
med reservanterna finner lämpligen böra utsträckas till fem år — dess vidmakthållande 
må beslutas av minst de röstberättigades flertal. 

Såsom redan nämnts, är styrelsen för sin del beredd att förorda en försäljnings
reform i stort sett efter de linjer, kommittén uppdragit. Att den kontroll, som ingår 
däri, genom ölets och vinets indragande därunder blir ofantligt vidlyftig, måste dock 
omedelbart framhållas, varför det ock kunnat ifrågasättas, om icke reformen tills 
vidare bort inskränkas att avse endast spritdrycker. Väl må det vara sant, att ölet i 
anseende till sina menliga verkningar även bör ägnas stor uppmärksamhet och, helst 
när tillgången till brännvinet försvåras, icke bör vara alltför lätt åtkomligt. Med skäl 
kan dock ifrågasättas, om ej åtminstone vissa lättnader i kontrollen särskilt med av
seende å ölet utan fara för systemets sammanhållning kunde vara på sin plats. I detta 
sammanhang må det ock förtjäna påpekas, att alltför stränga restriktioner i utminute-
ringen så att säga automatiskt torde återverka på utskänkningen. Då denna, såsom 
kommittén med rätta framhåller, icke kan underkastas samma individuella kontroll som 
utminutcringen, kan styrelsen icke värja sig för en viss farhåga, att vad skärpningen i 
utminuteringen driver bort, tager utskänkningen i viss mån upp. Här är emellertid 
ett område, där det är ytterst vanskligt att i förväg fälla omdömet, och där erfaren
heten helt visst lär få komplettera, vad man i förväg ej kan bedöma. 

Såsom en förtjänst hos förslaget, i fråga om försäljningsreformen, måste det, enligt sty
relsens mening, fasthållas, att det sökt så långt som möjligt i klara och objektivt bestäm
bara former angiva de grunder, vilka må leda till avstängning från tillgång till rusdrycker. 
Det synes styrelsen, som om det varit lyckligt, om förslaget stannat därvid. Såväl i f>2 
som i 82 § framträder emellertid en ståndpunkt, som i hög grad torde verka förryckande 
på den ovan angivna. I den förra av dessa paragrafer filägges bolaget att till veder-
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börande, mot vilken ej bestämt hinder föreligger, utlämna motbok och unvisa utminu-
teringsställe och i den senare att under vissa förutsättningar anskaffa rusdrycker, nom 
bolaget ej håller i lager, i båda fallen dock under förbehåll att bolaget eljest finner 
utminutering till honom kunna öga rum. 

Härmed erhåller bolaget en till synes oinskränkt rätt att bestämma över möjligheten 
för den enskilde att få tillgång till rusdrycker, i den mån ej de för bolagets verksam
het fastställda normer förhindra det. Faran för godtycklighet i behandling av kunderna 
kan därför i styrelsens uppfattning icke anses utesluten. För kommittén, vilken tänkt 
sig bolaget såsom en konsumentsammanslutning, har det icke förelegat anledning att 
befara denna olägenhet; för styrelsen äter, som icke velat sålunda anordna bolaget, är 
den icke alldeles avlägsnad. Nu anmärkta missförhållanden i lagförslagets byggnad sy
nas styrelsen icke kunna annorledes avhjälpas än att med monopoliseringcn förbinda 
ovillkorlig skyldighet för bolag att tillhandagå de icke avstängda med rusdrycker. 

Av 64 §, sammanställd med 65, 74, 75 och 76 §§, torde framgå, att man skulle 
bliva hänvisad att allenast å ett visst ställe inköpa icke allenast spirituösa utan liven 
vin och öl. Om man övergår till annat, berövas man möjlighet att å det förra 
verkställa sina inköp. Och en sådan övergång synes icke gärna, därest man vid
håller det av kommittén föreslagna kontrollsystem i hela dess vidd, vara tänkbar att 
medgiva för enstaka inköp, utan blott när det är fråga om en stadigvarande förändring. 
Skulle ett tillfälligt inköp av exempelvis en flaska öl å annat ställe än det förut an
visade hava till följd, att man från detta avstängdes för att omedelbart dit överföras, 
när man ånyo anlitade detsamma o. s. v., bleve hela den vidlyftiga kontrollapparaten 
så hårt anlitad, att den för visso ginge sönder. I stället läror inan hava att uppfatta 
bestämmelserna som ovan skett, men har då å andra sidan att väl uppmärksamma burn 
med en så hårt åtdragen kontroll särskilt ifråga om Ölet faran för kringgående, lang
ning och saining, är synnerligen stor. Styrelsen tänker sig t. ex. följande fall. Vid 
en arbetsplats, ett byggnadsföretag i en större stad, äro en del arbetare sysselsatta, de 
flesta boende avlägset från arbetsplatsen och således där fjärran från sina resp. anvisade 
ölutminuteringsställen. Någon eller några av dem har emellertid sitt anvisade ställe i 
närheten. Det lärer då falla av sig självt, att denne eller dessa jämväl för de övrigas 
räkning inköpa å detta ställe det öl — måhända i ganska blygsamma kvantiteter —--
som de övriga till sin mat vilja förtära, och styrelsen vågar påstå, att det skall dröja 
länge, innan det allmänna rättsmedvetandet häri finner något förkastligt. Ett åtal för 
olaga tillhandagåendc — därest sådant ens väcktes — skulle av de flesta mötas med 
harm eller oförståelse, och aktningen för lagens bud skulle med säkerhet sjunka mycket. 
Intet lärer emellertid för en restriktivlagstiftning av här ifrågavarande art vara sä far
ligt som detta. Enligt styrelsens mening bör det ock vara lagstiftaren angeläget att 
icke framkalla denna fara. Emellertid har det varit styrelsen omöjligt att nu hinna 
anvisa en i styrelsens egen mening oangriplig väg, på vilken man i stället må slå in. 
Styrelsen vill likväl framkasta ett förslag, som vid styrelsens överläggningar i ämnet 
varit dryftat. 

Såsom redan framhållits, kommer särskilt ölets i huvudsak lika stränga förläggande 
under det föreslagna kontrollsystemet som spritdryckernas att oerhört belasta kontrollen. 
Då för det stora flertalet förbrukare ölet uteslutande spelar rollen av måltidsdryck och 
icke av rusdryck, måste sädana restriktioner, som rubba de mest oförvitligas naturliga 
levnadsvanor, på denna punkt för allmänheten ofta framstå som trakasseri, ägnat att 
uppfordra till kringgående. Utgår man nu, i likhet med styrelsen, från att den å sprit
dryckerna lagda kontrollen i huvudsak bör genomföras, synes därmed redan ofantligt 
mycket för befrämjandet av nykterheten vara vunnet. Om också ölet ingalunda är att 
anse som oskyldigt, utan, såsom styrelsen även uttalat, ur nykterhetssynpunkt och kanske 
än mera med hänsyn till arbetarbefolkningens ekonomi kan hava högst menliga verk
ningar, vore det dock ingalunda ett upprivande av det till synes fast byggda systemet, 
om man åtminstone delvis lättade på kontrollen i fråga om ölet. Av ovan angivna skäl 
synes detta ock i hög grad påkallat. Måhända skulle så kunna ordnas, att envar, som 
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ej vore avstängd, i regel finge köpa öl }>å vilket försäljningsställe som helst. Detta 
skulle innebära en lättnad såväl för konsumenterna som för de kontrollerande. De 
förra borde emellertid förete sin motbok för att därmed bevisa sin rätt att överhuvud 
köpa. Eventuellt kunde i densamma på ett enkelt sätt anteckning om den inköpta 
mängden verkställas. Om vederbörande blivit avstängd från inköp av rusdrycker, skulle 
vid första tillfälle, då han för inköp av spritdrycker företedde motboken, anteckning 
om avstängningen däri göras. Därmed vore han också avstängd från möjlighet att 
köpa öl. 

Den makt, som i 67 § tillagts nykterhetsnämnderna att avstänga personer från till
gång till rusdrycker, tinner styrelsen vara av beskaffenhet att med allra största var
samhet böra brukas. Styrelsen föreslår ock visso modifikationer häri. 

Genom det i 77 § 3 punkten föreslagna förbudet att till ort utom kommun från utmi-
nuteringsställe försända spritdrycker synes styrelsen en allvarsam fara skapad för upp
komsten av langning och annan överträdelse av lagen. Ett dylikt stadgande måste ock 
av mången lojal förbrukare uppfattas som ett onödigt trakasseri. Då ingen som helst risk 
för nykterhetstillståndet synes förenad med tillåtelse till sådan försändning under de i 
andra punkten i övrigt uppställda förutsättningar — skriftlig rekvisition med egenhän-
dig underskrift, företeende av motboken och kontant betalning — vill styrelsen för
orda, att densamma må medgivas. 

Förbudet i 78 § mot försändning från partihandlare av vin och öl till köpare boende i 
kommun, där lokalt veto är genomfört, synes styrelsen i vissa fall leda till egendomliga 
konsekvenser. Om exompelvis i Västerås lokalt veto är genomfört men där rinnas bryggerier, 
skall ölet först sändas till hemortsbolagets försäljningställe t. ex. i Arboga för att där
ifrån expedieras till kunder i Västerås. Den öltrarik, man vill undvika i den ort, där 
lokalt veto råder, kommer sålunda att p& det mest flagranta sätt koncentreras vid 
järnvägs- och ångbåtsstationer eller där trafiken eljest förmedlas. Det synes icke lämp
ligt att så anordna reglerna, att de kunna utsättas för löje och i allt fall icke lända 
till önskat resultat. Med upprätthållandet av kommitténs utgångspunkt vore det istället 
följdriktigt att fordra bryggoriernas nedläggande, när lokalt veto genomföres, med rätt 
till viss ersättning åt deras innehavare från kommunen, vars invånares majoritet föran
lett rörelsens nedläggande. Då emellertid härav kunde uppstå oöverstigliga hinder för 
det lokala vetots genomförande, lärer i främsta rummet böra tagas i övervägande att 
i liknande fall lätta på villkoren för ölförsändningen. 

Det har redan av tvenne reservanter inom kommittén framhållits, att begränsningen i 
0 § i inköpsrätten till spritdrycker till en liter i veckan ej är lämplig, och i stället 

föreslagits, att tolv liter i kvartalet må utminuteras, därvid högprocentig sprit räknas 
dubbelt, men punsch till hälften. Styrelsen delar den tanke, som ligger till grund för 
detta förslag, men kan å andra sidan icke värja sig för farhågan att tillgången med 
ens till ett så stort kvantum i månget fall kan leda till missbruk och utsätta försälj
ningsreformen för fara. Med hänsyn härtill vill styrelsen ifrågasätta, antingen att detta 
maximum uppställes per kvartal, men ej må utminuteras med mer än en liter för första 
veckan och därefter i varje vecka med det antal liter, som motsvarar antalet tillända-
lupna veckor i kvartalet, varunder man ej begagnat sin inköpsrätt, varjämte särskilt 
medgivande såsom i 2 stycket föreslås skulle kunna givas för varje gång eller tills 
vidare, eller ock att, såsom tvenne andra reservanter i kommittén föreslagit, litergräu-
sen per vecka behalles, men vissa köpare medgivas rätt att för visst tillfälle eller i 
regel tills vidare — och i så fall lämpligast på särskild motbok — inköpa större 
myckenhet. 

Förbudet i 87 § 2 punkten mot detaljhandel med rusdrycker inom eller omedelbart 
invid för allmänheten upplåten park inom stads planlagda område vill styrelsen, i lik
het med tvenne reservanter inom kommittén, hava ur förslaget uteslutet. 

I 88 § 3 punkten i förslaget finnes upptaget obligatoriskt förbud mot att om sön- och 
helgdag före kl. 7 e. ra. utskäuka rusdrycker anuorledes än vid måltid åt spisande 
fäster. Efter framställning av stadsfullmäktige eller kommunalstämma och efter ma-
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gistrats eller kommunalnämnds hörande skulle Kungl. Maj:ts bofallningshavande kunna 
äga att efter nämnda tid medgiva utskänkning annorledes än åt spisande gäster. 
De skäl, som av trenne reservanter inom kommittén blivit anförda för utskänknings-
tidens tillbakaflyttandc i detta fall till kl. 3 e. m., delas av styrelsen, som alltså an
sluter sig till dessa reservanters förslag i denna del. 

Tillämpade på enskilda inackorderingsställen, synas styrelsen de i 90 § upptagna be
stämmelser leda till egendomliga ocli av kommittén näppeligen åsyftade resultat. Har 
innehavaren av sådant ställe anmält, att han utskänker öl, är hans hem åtminstone i 
den omfatttning, vari det för utspisningen och utskänkningen hålles tillgängligt, att 
betrakta som utskänkningsställe. Gästerna äro alltså under sådana förutsättningar på 
grund av bestämmelsen i 2 stycket av denna paragraf förbjudna att där förtära sprit
drycker. Skulle äter sådan anmälan icke hava skett och hemmet ej vara att fatta 
som utskänkningsställe, äga gästerna där förtära vad de vilja. Sådana konsekvenser synas 
böra undvikas. Enklast torde detta ske genom att 90 § upptages bland de i 94 § 1 
stycket uppräknade lagrum, vilka ej skola äga tillämpning å utskänkning i enskilt hem. 

Om styrelsens utlåtande hava förenat sig styrelsens chef samt dess leda
möter Huss, Andersson och Rabenius ävensom socialfullmäktigen Lindqvist; 
emot styrelsens tillstyrkande av betänkandet hava byråchefen Bergsten och 
socialfullmäktigen von Sydow mera principiellt reserverat sig. T. f. byrå
chefen Molin har mot styrelsens utlåtande i vissa detaljer anmält sin skilj
aktiga mening. 

1912-1913 års allmänna bostadsräkning. 
V. Karlstad.1 

Såsom förut omnämnts,2 anordnades i samband med mantalsskrivningen 
för år 1913 en a l l m ä n b o s t a d s r ä k n i n g , omfattande samtliga fastigheter 
inom ett antal stadssamhällen och landskommuner, avsedda att representera 
olika socialekonomiska huvudtyper av orter. 

På grundval av det vid ifrågavarande bostadsräkning insamlade materialet 
har Socialstyrelsen förut offentliggjort redogörelser för byggnads- och bostads
förhållandena i staden Vänersborg, köpingen Sundbyberg, landskommunen 
Björkvik (Södermanlands län) samt staden Luleå.3 

En bild av dessa företeelser från en ny sida möter i den lokalmonogran, som 
i dagarna publicerats över Karlstad. 

Framställningen åsyftar att belysa, på vilket sätt den mindre bemedlade 
befolkningens bostadsbehov blivit tillgodosett i en större handels- och industri
stad, vilken under senare årtionden visat en ovanligt jämn och rask utveckling. 

Vid tiden för bostadsräkningen förefunnos i staden inalles 917 bebyggda 
fastigheter, å vilka befunno sig sammanlagt 1 fi25 hus, varav 10X8 voro 
egentliga boningshus. 

1 Utgör en sammanfattning utav huvudinnehållet av den i dagarna av Socialstyrelsen i sericu 
S v e r i g e s o f f i c i e l l a s t a t i s t i k : s o c i a l s t a t i s t i k utgivna publikationen 1U12—1'J1H urs all
männa bostadsräkning. V. Karlstad. 

' Jfr »Medd.» 1912, sid. 56 ff., 824 ff. 
3 > »Medd.» 1918, sid. 477 ff., H24 ff, 987 ff., 99:! ff. 
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I dessa hus inrymdes, förutom ett större antal enbart till butiker, kontor, 
verkstäder, magasin o. d. använda lokaler, sammanlagt 4 293 lägenheter, vilka 
helt eller delvis voro avsedda till bostad. Av dessa sistnämnda tjänade 
4114 eller 95-8 % uteslutande bostadsändamål, medan 179 eller 4'2 % avsågo 
att ej blott tillgodose innehavarens egentliga bostadsbehov, utan jämväl att 
bl. a. bereda honom för hans näringsutövning nödiga kontors-, butiks-, verk
stads- o. d. lokaler. 

Bortses från dessa jämförelsevis fåtaliga och ur bostadssynpunkt mindre 
viktiga »blandades lägenheter och riktas uppmärksamheten på de lägenheter, 
vilka endast inrymma rum och lokaler för bostadsändamål, uppgå dessas an
tal till sammanlagt 4112. Av bo >tadslägenheternas innehavare bebo 12-o ?» 
våningar i egna hus, medan 4-c % innehava lägenheter, vilka avgi f t s f r i t t 
ställts till förfogande av husägaren. Den övriga delen av stadens befolkning 
är hänvisad till förhyrda lägenheter. 

Bostadslägenheternas fördelning på olika storleksklasser, ävensom antalet 
lediga lägenheter inom var och en av dessa kategorier, framgår av nedan
stående uppställning: 

Betraktas sista sifferraden faller genast i ögonen, hurusom tillgången 
pä mindre lägenheter vid tiden för bostadsräkningen var ganska god, ehuru 
något växlande inom olika kategorier. Sålunda utgjorde procenttalet lediga 
bostäder inom den mest efterfrågade kategorien, 1 rum och kök, 2-7 % och 
för den därnäst mest använda bostadstypen, 2 rum och kök, 3 i %, medan 
outhyrda lägenheter om 3 rum och kök så gott som fullständigt saknades-

Sättes totalantalet outhyrda bostadslägenheter i förhållande till samtliga 
bostäder, befinnes den därigenom erhållna s. k. ledighetsprocenten utgöra 
3 2 %, vilket väl överensstämmer med vad saldot av tillgång och efterfrågan 
på bostadsmarknaden normalt anses böra utgöra, nämligen 2 å 3 %. 

I bostadslägenheterna förefunnos sammanlagt 7 780 boningsrum, 3 578 kök, 
1 719 tamburer samt 165 bad- och duschrum. 

Av dessa bostadslägenheternas huvudsakliga beståndsdelar befinnas små
lägenheterna (t. o. m. 2 rum och kök), som tillsammans utgöra 78-6 # av 
hela antalet bostäder, sammanlagt upptaga 56-5 %. 

Särskilt äro de minsta lägenheterna vanlottade i fråga om tamburer , som 
först fr. o. m. lägenhetskategorien 2 rum och kök förekomma i flertalet bo
städer. Bad- och duschrum måste småfolket så gott som fullständigt und
vara, då dylika endast i undantagsfall förekomma i mindre lägenheter än 4 
rum och kök. 
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Dea brist på bekvämligheter, som sålunda karakteriserar de mindre bemed
lades bostäder, blir ännu mer i Ögonen fallande, därest man sammanställer 
<le, visserligen i mycket ofullständiga upplysningar, som kunnat erhållas an
gående bostadslägenheternas utrustning med »fasta tillbehör» av olika 
slag, såsom matkällare, skafferi, centralvärme, vattenledning, avloppsledning, 
elektriskt ljus m. m. 

Belysande är ock det förhållandet, att över SU av de i smålägenheter 
boende hushållen äro hänvisade till för flera familjer gemensamma avträden. 

Sedan sålunda bostadslägenheternas sammansättning och beskaffenhet, i 
den mån materialet det medgiver, blivit belyst, må uppmärksamheten riktas 
på de pris dessa bostäder betinga, när de uthyras. 

Av de uthyrda lägenheterna måste härvid de »blandade» lämnas å sido, 
enär i hyresbeloppen för desamma ingå icke blott de utgifter, som äro nö
diga för det direkta bostadsbehovets tillfredsställande, utan, som ovan an
märkts, även vissa driftkostnader för bostådsinnehavarens yrkesutövning m. m. 

Medelhyrorna för de egentliga bostadslägenheterna hava sammanställts i 
nedanstående tablå: 

För att i ett tal få ett skarpt uttryck för hyresstandarden, beräknas lämp
ligen medelhyran per rum (boningsrum inkl. kök). Detta belopp uppgår 
för stadens samtliga bostadslägenheter i genomsnitt till 105 kr. Utföres mot
svarande beräkning med avseende på de olika lägenhetskategorierna, erhålles 
följande resultat: 

Hyrespriset per rumsenhet är sålunda, om man bortser från de ytterst få
taliga delkökslägenheterna, lägst i bostäderna om ett kök, ett rum samt ett 
rum och. kök och stiger stadigt med lägenheternas ökade storlek och därmed 
i regel följande bättre och bekvämare inredning. 

För bedömande av bostadsfrågans läge på en viss ort är det dock ej nog 
att hava kunskap om de absoluta hyresbeloppen, utan krävas därjämte upp
gifter, vilka giva ett något så när riktigt mått på hyrornas förhållande 
till bostadsinnehavarnas inkomster. 

För detta ändamål har hyran sammanställts med vederbörande bostads-
innehavares och dennes familjemedlemmars till inkomst- och förmögenhets-
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skatt, resp. till bevillning taxerade årsinkomst. Vid denna jämförelse hava 
endast medtagits sådana hushåll, för vilka hyresbeloppet anger, vad som 
utgivits för det direkta bostadsbehovets tillfredsställande, varemot uteslutits 
icke blott hyresgästerna i »blandade» lägenheter, vilkas hyra, som förut nämnts, 
jämväl innesluter vissa yrkesutövningens driftkostnader m. m., utan även de 
familjer, som mottaga inhyrande och inneboende, enär möjlighet icke finnes 
at t beräkna den rumsuthyrande familjens nettohyra. 

I nedanstående översikt äro upptagna övriga 1 797 hushåll, för vilka års
inkomsten till sitt belopp kunnat utrönas, fördelade efter relativ hyra, där
vid med a) angives den hyresprocent, som erhålles, om hänsyn blott tages 
till lägenhetsinnehavarens inkomst, och med b) den, som framgår, om famil
jemedlemmarnas taxerade inkomster tilläggas. 

Härur kan utläsas en viss regelmässighet i fråga om den inbördes rela
tionen mellan hyra och inkomst, innebärande i stort sett, att ju mindre in
komsten är, desto större andel därav uppslukar hyran. 

E t t närmare studium av dessa siffror ger dock vid handen vissa oregel
bundenheter i fråga om de relativa hyresbeloppen, vilka synas häntyda på 
bestämda skiljaktigheter i fråga om olika samhällsklassers bostadsvanor. 
För att närmare belysa dessa förhållanden har uppgjorts följande tabell, där 
i första hand utskilts hushållen med mindre än 2 500 kr. inkomst, vilka med 
hänsyn till ortens förhållanden torde kunna anses som m i n d r e b e m e d l a d e , 
varefter den så erhållna hushållskategorien efter hushållsföreståndarens syssel
sättning fördelats på vissa yrkesgrupper. Bland arbetarhushållen hava som 
särskilda undergrupper redovisats bl. a. de, vilka hava sin utkomst av stadens 
huvudindustrier, sågverksindustri samt mekanisk verkstads- och övrig järn-
och metallindustri. 
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Av de fyra stora hushållskategorierna uppvisa arbetarna den lägsta re
lativa hyran. Att inom denna grupp järn- och metall- samt sågverksarbetare 
förete icke obetydligt lägre hyresprocent än grov- och övriga arbetare, torde 
i huvudsak bero på, att förstnämnda båda arbetarkategorier hava högre medel -
förtjänst än de senare (resp. 1 117 ocb 1 027 kr. per år mot resp. 869 och !)97 kr.). 
För sågverksarbetarnas del sammanhänger dock förhållandet jämväl därmed, 
att dessa arbetare, som i regel äro sysselsatta vid utom det egentliga stads
området belägna arbetsföretag, i högre grad än andra bo i stadens utkanter 
eller utom det planlagda området, där hyrorna vanligen äro billigare. 

Förhållandevis vida mera offra på sin bostad lägre stats-, kommunal-
och pr iva t t j äns temän och affärsanstäl lda samt framför allt självstän
diga mindre när ingsidkare . Beträffande dessa småhandlare, hantverkare 
o. d. skulle man visserligen vara böjd att tillskriva den höga relativa hyran 
förhyrandet utav affärshänsyn av en välbelägen, större lägenhet, men denna 
förklaringsgrund torde blott delvis vara riktig, då förevarande statistik en
dast avser egentliga bostadslägenheter, icke bostäder kombinerade med affärs
lokaler. 

Pensionärs- och unders töds tagargruppens ofta mycket höga hyres-
procenter vittna om de umbäranden, som mången gång förorsakas av strä
vandena att jämväl i ålderns och den ekonomiska nedgångens dagar söka 
bibehålla en ståndsmässig bostad. Särskilt inom denna grupp torde dock i 
vissa fall den relativa hyrans anmärkningsvärda höjd förklaras genom före
fintligheten av vissa, i taxeringslängderna ej redovisade inkomstkällor, så
som understöd av släktingar m. m. 

En framställning som den förevarande bör icke allenast syssla med själva 
bostäderna, deras antal, storlek, hyrespris o. s. v., utan ställa som en huvud
uppgift att belysa bostadsförhållandena för de människor, som bebo de 
undersökta lägenheterna. 

Denna befolkning uppgick till sammanlagt 16 612 personer, varav 15 5!>8 
bodde i egentliga bostadslägenheter. Huru dessa voro fördelade på olika 
lägenhetskategorier, framgår av följande översikt: 

Tabellen ger även en åskådlig bild av, huru starkt befolkade särskilt vissa 
smålägenheter äro, och frågan framställer sig, huru många av dessa äro ur 
bostadshygienisk synpunkt att anse som överbefolkade. Anser man, att 
överbefolkning inträder, när medelfolkmängden per rum (boningsrum och kök) 
uppgår till över 2 personer, skulle överbefolkning föreligga, då det bor 3 
eller flera personer i ett rum, 5 eller flera i 2 rum o. s. v. Efter dessa 
grundsatser är följande tabell uppställd: 
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Härav framgår, att det företrädesvis är i de smärre lägenheterna, som 
överbefolkning förekommer, samt att det i dessa äger rum i den omfattning, 
att 2(J'o % av lägenheterna t. o. m. 3 rum och kök äro överbefolkade och 
42-3 % av deras befolkning i hög grad trångbodda. 

Den starka befolkningsanhopning, som ovan konstaterats i smålägenheterna, 
beror icke på stark frekvens av främmande i lägenheterna, ty av invå
narna utgöras endast 4-3 % av inhyrande och inneboende. Däremot är barn
rikedomen tydligen huvudorsak till den stora trångboddheten inom bl. a. 
kategorien 1 rum och kök, vilket belyses därigenom, att här ej mindre än 
39 barn under 15 år komma på 100 boende. 

För att på ett mera direkt sätt, än genom föregående tabeller kunnat ske, 
belysa hyrans inverkan på boendeförhållandena, har i nedanstående tablå 
beräknats hyresbeloppet per person inom olika kategorier av uthyrda bo
stadslägenheter: 

Sammanställda med de förut meddelade genomsnittshyrorna per lägenhet 
och per rum giva dessa siffror en ganska klar föreställning om, i vilken grad 
de mindre bemedlade måste söka nedbringa hyran genom att packa sig sam
man i lägenheterna. 

Otvivelaktigt skulle det vara av stort intresse för förevarande undersökning, 
därest bostadsstandarden kunde belysas särskilt för den del av hyreslägen
heternas invånare, som utgöres av mindre bemedlade. Tyvärr reser dock 
materialets beskaffenhet vissa svårigheter mot en noggrannare analys av 
befolkningen i detta syfte. Till mindre bemedlade kunna visserligen med 
tämlig säkerhet hänföras de 1 715 hushåll, där hushållsföreståndarens inkomst 
understiger 2 500 kr. Men kvar står ett stort antal familjer och ensamma 
personer med obekant inkomst, av vilka många kunna antagas tillhöra de 
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mindre, ofta t. o. m. de minst bemedlades krets. För att i avsaknad av 
exakta inkomstsiffror något så när riktigt kunna uppåt avgränsa denna ka
tegori av smärre inkomsttagare hava tillgängliga uppgifter om hushållsföre
ståndarens yrke och årliga hyra kombinerats på så sätt, att som mindre be
medlade jämväl räknats sammanlagt 1148 hushåll av arbetare, lägre tjänste
män, självständiga näringsidkare samt pensionärer, understödstagare o. d., 
vilkas årshyra understiger 400 kr. 

För den så bildade gruppen av mindre bemedlade, vilken omfattar 2 863 
hushåll eller 86-s % av stadens samtliga i hyreslägenheter boende sådana, 
belyses bostadsstandarden närmare genom följande tabell. 

Denna tabell utvisar först och främst, att bostadstypen ingalunda är den
samma för samtliga mindre bemedlade, utan att den i hög grad växlar för 
olika grupper av sådana. Medan sålunda endast 14 2 % av arbetarhushållen 
och t. o. m. allenast 12-e % av grovarbetarhushållen bebo lägenheter om 2 
rum och kök och däröver, äro motsvarande procenttal för lägre tjänstemän 
55'6 %, för självständiga näringsidkare 41-4 % och för pensionärer, under
stödstagare o. d. 38-2 %. 

Inom sistnämnda kategori, vilken till stor del utgöres av småhushåll, är 
t rångboddheten minst, då här i genomsnitt endast 111 boende komma på 100 
rum. Därefter följa tjänstemannahushållen med relationstalet 135, därpå de 

17—140217. Soc. meddtl. 
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självständiga näringsidkarnas familjer med siffran 138 och slutligen arbe
tarhushållen, där de vanligen små lägenheterna och stora barnskarorna bringa 
upp talet ända till 205, för järn- och metallarbetarna t. o. m. till 221. 

Myndigheters m. fl. utlåtanden rörande frågan om ändringar 
i 1884 års kungörelse angående kommissionärer för anstäl

lande av tjänstefolk. 

Grenom underdånig skrivelse den 26 november 1912 har Kommerskollegium 
hemställt, 

dels att genom K. B:s försorg vissa enligt särskilt formulär avfattade 
uppgifter rörande kommissionftrers för anställande av tjänstefolk verk
samhet måtte frän dem månatligen införskaffas och överlämnas till Social
styrelsen, 

dels a t t för denna rapporteringsskyldighets behöriga fullgörande kom-
missionär måtte åläggas föra liggare (enligt formulär) över sin verksam
het, 

dels ock att § 2 av 1884 års kungörelse måtte erhålla sådan lydelse, a t t 
K. B., efter vissa ortsmyndigheters — i stad magistrat och på landet kom
munalnämnd, i Stockholm underordnad polismyndighet — hörande, äger vid 
prövning av ansökningar om tillstånd att utöva kommissionärsverksamhet 
taga hänsyn ej blott till sökandens allmänna lämplighet för uppgiften utan 
ock till behovet i orten av sådan rörelse samt till andra på ärendet inver
kande förhållanden. 

Sedan Kungl. Maj:t genom nådig remiss den 11 juli 1913 anbefallt K. B. 
at t efter vederbörandes hörande inkomma med utlåtande i frågan, hava 
sådana utlåtanden nu ingått, åtföljda av yttranden utav polismyndigheter 
((52, därav 44 kronofogdar), magistrater jämte stadsstyrelser (79), stadsfullmäk
tige (2), kommunalnämnder (8), offentliga arbetsförmedlingsanstalters styrelser 
(13) eller föreståndare (3) samt kommissionärer (24). Hela antalet yttranden 
uppgår till 21(5; sådana hava avgivits av samtliga länsstyrelser och flertalet 
magistrater. Från Södermanlands, Gottlands, Blekinge, Kristianstads, Malmö
hus, Hallands, Skaraborgs och Kopparbergs län hava yttranden ingått från 
samtliga kronofogdar och från Stockholms, Uppsala, Jönköpings, Kronobergs, 
Värmlands och Västernorrlands från en eller flera. Från Hallands län hava 
även inkommit yttranden från alla länets kronolänsmän. Av de kommis
sionärer, som uttalat sig, voro tillsammans 13 verksamma inom Malmöhus 
län. 

Utav förut omnämnda 21(> yttranden äro endast tvenne, nämligen magi
straternas i Ronneby och Örebro, direkt avstyrkande, dock endast i avseende 
å vissa delar av förslaget. 
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Magistraten i Ronneby säger sig intet hava att erinra däremot, att kommissionärerna 
åläggas föra liggare och insända uppgifter. Däremot anser magistraten förslaget, att 
förvägra därtill kvalificerad person rätt att utöva viss verksamhet, om offentlig myndighet 
ej anser något behov föreliggas, betänkligt, varför förslaget rörande författningsändring 
avstyrkes. 

Magistraten i Örebro anser förslaget, att kommissionär skall föra liggare, lämpligt 
och behövligt, varemot bestämmelserna om insändande av månatliga uppgifter angående 
kommissionärernas verksamhet »endast bidrager till samlandet av en statistik, som kräver 
alltför stort arbete och besvär i förhållande till den nytta, den kan medföra». 

För övrigt har omkring .halva antalet direkt tillstyrkt förslagen oeh åter
stoden förklarat sig icke hava något a t t mot dem erinra. 

Beträffande särskilt 1884 års kungörelse påyrka vissa myndigheter ytterligare för
ändringar, såsom i allmänhet skärpta bestämmelser, minskning av antalet kontor, fast
ställande av en bestämd taxa för kommissionärer o. s. v., varjämte en del olika 
önskemål framställts beträffande de ortsmyndigheter, som av K. B. skola höras över 
ansökan om tillstånd att utöva konunissionärsverksamhet. 

Mera skärpta bestämmelser än de av Kommerskollegii^ ifrågasatta hava på
yrkats av K. B. i Västernorrlands län, 2 kronofogdar samt 2 styrelser för offent
liga arbetsförmedlingsanstalter. Inom Västernorrlands län hade under senare åren före
kommit så allvarliga anmärkningar mot verksamheten vid ett av kommissionskontoren, 
att K. B. funnit sig föranlåten att återkalla det åt kontorets innehavare meddelade 
tillståndet. Da utvecklingen alltmera tenderar till att göra den privata kommissionärs-
verksamheten överflödig och dä densamma, även i de fall, där den bedrives pä behörigt 
sätt, torde vara mindre väl ägnad att verka utjämnande på arbetsmarknaden, synes det 
K. B. i nyssnämnda län som om all enskild platsförmedling numera kunde undvaras; 
skulle den likväl bibehållas, borde den underkastas skarpare kontroll än vad hittills 
varit fallet och nya tillstånd utdelas med synnerlig sparsamhet. 

I några uttalanden, därav tvenne av kommissionärer, framhålles, hurusom kommis
sionskontoren för närvarande äro alltför talrika. Stadsfiskalen i Örebro anser en av 
de huvudsakliga olägenheterna just utgöras av kontorens stora talrikhet. Flertalet 
kommissionärer utöva verksambeten endast som bisyssla och ägna därför icke tillräcklig 
omtanke åt densamma; de, som å andra sidan helt ägna sig åt sin kommissionärsverksam-
het, måste ofta tillgripa uppenbarligen lagstridiga åtgärder för att kunna hälla sig uppe. 

På likartade grunder håller styrelsen för Jönköpings läns arbetsförmedling före, att. 
en så stark begränsning av kommissionskontorens antal bör vidtagas, att i städer mod 
10 000 invånare och däröver antalet sådana kontor bliver högst lika med antalet apotek 
i resp. städer. I städer eller orter med mindre än 10 000 invånare borde tillstånd att 
utöva privat kommissionärsverksamhet ej meddelas, om å platsen redan tinnes eller i 
närmaste framtiden kommer att inrättas offentlig arbetsförmedling. — Kn kommissionär 
föreslår också, att kommissionärernas antal bör begränsas i förhållande till ortens in
vånarantal. 

Bland övriga yrkanden må anföras följande: att å ort, där offentlig arbetsförmedling 
redan finnes inrättad, behov av kommissionärsverksamhet icke må anses föreligga, att a 
sådan plats enskild icke får bedriva platsförmcdlingsverksamhet, att ä sådan plats till
stånd åtminstone icke lämnas till inrättande av nya byråer o. s. v. Poliskammaren i 
Hälsingborg framhåller ock, att förhållandena utan tvivel för alla parters vidkommande 
bliva bäst ordnade, om den förändrade lagstiftningen gar i den riktningen, att plats
förmedlingen å de orter, där offentliga anstalter finnas, bliver dem förbehållen. 

Enligt vissa myndigheters yttranden bör förbud utfärdas för kommissionärer, att sam
tidigt med kommissionärsverksamheten utöva viss annan verksamhet. I åtskilliga fall 
framhålles, hurusom vid prövning av ansökningar att idka kommissionärsverksamhet hänsyn 
bör tagas till den sökandes lämplighet. Sålunda anser polisens i Stockholm ordonnans-
avdelning bl. a., att till kommissionär icke må antagas annan person än den, som 
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äger god frejd och är känd för att föra en tadelfri och hederlig vandel, däremot icke 
den, som är eller har varit försatt i konkurs eller omyndighetstillstånd,, icke den, som, 
efter omständigheterna att döma, sannolikt vid verksamhetens utövande såsom kommis-
sionär komme att ockra på såväl arbetsgivare som arbetssökande, icke den, som miss
lyckats på sin ursprungliga levnadsbana, eller den, som icke äger förutsättning att kunna 
sköta verksamheten, utan endast i densamma ser en ekonomisk räddningsplanka, icke 
den, som samtidigt innehar annan verksamhet, såsom handelsrörelse, bostadsförmedling, 
agenturverksamhet o. d., utan endast den, som äger god expeditionsförmåga och goda 
förutsättningar i övrigt att sköta dylik verksamhets De bland nuvarande kommissio-
närer, som icke fylla dessa betingelser, borde genast fråntagas de dem meddelade rättig
heterna. — Såsom exempel på näringar, vilka det ej" bör vara kommissionär tillåtet 
att utöva vid sidan av sin platsförmedlingsverksamhet, nämner styrelsen för Stockholms 
stads arbetsförmedling värdshusrörelse, hotellrörelse, spritutskänkning och bostadsför
medling. Även styrelsen för Östergötlands läns arbetsförmedling påyrkar förbud för 
kommissionär att driva värdshusrörelse. 

Av inkomna yttranden framgår i allmänhet ej, med vilka andra yrken kommissionärs-
verksamhet för närvarande plägar vara förenad. Enligt poliskammaren i Hälsingborg 
var därstädes en kvinnlig kommissionär tillika hårfrisörska, 2 kommissionärer utövade 
egendomsagentur, en handel med begagnade kläder, en inackordering av skolbarn, en 
frukthandel, en under vissa tider servitrisyrket; två sysslade företrädesvis med förhyr
ning av sjömän. 

Styrelsen för Stockholms stads arbetsförmedling anser, att tillstånd att driva kom-
missionärsrörelse bör avse allenast vissa bestämda yrkesområden, samt ifrågasätter, huru
vida icke tillståndet även bör lokalt begränsas. Mellan arbetsgivare och arbetare samt 
viss platsanskaffningskommissionär träffat avtal att uteslutande hänvända sig till kom-
missionären i fråga borde icke äga laglig giltighet. Enligt några utlåtanden borde 
kommissionär vara skyldig att förvara och ansvara för mottagna originalbetyg samt vid 
anfordran återlämna desamma. 

Fem styrelser för offentliga arbetsförmedlingsanstalter föreslå även, att kommissionär 
om möjligt borde förhindras att driva sin verksamhet under firmanamn, som kan bi
bringa allmänheten den uppfattningen, att stat eller kommun är däri intresserad. Det 
synes sålunda styrelsen för Norra Kalmar läns arbetsförmedling lämpligt, att förbud 
utfärdas för privatkommissionär att i annonser och reklamer använda termen »arbets
förmedling», enär därigenom förväxling med den offentliga avgiftsfria arbetsförmedlingen 
lätt kan uppstå. 

Vidaro yrkar polisens i Stockholm ordonnansavdelning därpå, att kommissionär under 
inga förhållanden bör få överlåta sin verksamhet såsom kommissionär åt annan person 
utan efter tillstånd av K. B. Det är nämligen i Stockholm vanligt, att kommis
sionär efter längre eller kortare tid överlämnar skötseln av sin verksamhet åt stundom 
mycket tvetydiga personer, däribland sådana, som förut varit straffade för brott, ja, i 
ett fall t. o. m. åt minderårig person. De flytta också ofta från ett ställe i staden 
till ett annat utan att söka tillstånd därtill, vilket gör, att såväl platserna för konto
rens förläggning som själva lokalerna icke sällan äro alldeles olämpliga. 

För att i någon mån förminska den privata kommissionärsverksamhetens skadliga verk
ningar, särskilt beträffande en rationell distribution av arbetskraften, föreslå styrelsen 
för Göteborgs och Bohus läns arbetsförmedling och kommunalnämnden i Över-Luleå, 
att kommissionärerna böra åläggas att samarbeta med den offentliga arbetsförmedlingen, 
på det att icke, såsom nu sker, statens anstalt betraktas såsom konkurrent och mot
arbetas av de förra till förfång för både arbetsgivare och arbetssökande. 

I många utlåtanden framföras erinringar mot de dryga avgifter, som kommissio
närerna pålägga de arbetssökande, ofta utan att lämna dem någon motsvarande valuta. 
Särskilt bedrives mycket ofog med den s. k. inskrivningsavgiften. En del komraissionärers 
verksamhet synes t. o. m. huvudsakligen bestå i att inkassera inskrivningsavgifter; så 
t. ex. hade innehavarinnan av ett kommissionskontor i Stockholm för att locka till 
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sig arbetssökande och komma ät deras inskrivningsavgifter ständigt annonserat om le
diga platser, utan att några sådana funnits att förmedla. Såsom ett annat exempel på 
missbruk i samma riktning framhåller styrelsen för Stockholms stads arbetsförmedling, 
hurusom vid ett kontor under år 1910 framställts ända till 10 549 ansökningar om arbete, 
under det att samma kontor förmedlade endast 614 platser, d. v. s. 4-g % av ansöknin
garnas antal. Å ett annat kontor voro motsvarande tal 3 444. 125 och il'6 \. — Själva 
förmedlingsavgiften, som erlägges sedan plats erhållits, kan uppgå till mycket ansenliga 
belopp, men synes dock i allmänhet stå i visst direkt förhållande till storleken av de 
med platsen förbundna löneförmånerna. Så är likväl icke alltid föl hållandet. Särskilt 
förmedlingen av platser inom värdshusrörelsen, vilka äro mycket eftersökta, betinga ofta 
ett pris, som måste betecknas såsom alldeles för högt. I de till Civildepartementet 
inkomna utlåtandena anföras ock åtskilliga exempel härpå. Sålunda omnämner Stock
holmspolisen såsom ett särskilt anmärkningsvärt fall en uppasserska, som för en plats 
i en avlägsen norrländsk stad lått betala 150 kr. Beträffande tjänstehjon betingade 
sig en i Hälsingborg bosatt kommissionär 1 kr. av arbetssökanden och 1 kr. av arbets
givaren för varje G-tal kronor av arbetslönen; så t. ex. utgör kommissionärens arvode tillhopa 
8 kr. för tillsättning av en tjänarinneplats med 20 kr. i månadslön, övriga kommissionärer 
å platsen betinga sig dock i regel blott hälften så stor avgift. 

För att råda bot på dessa missförhållanden framhålles nu i flera utlåtanden såsom 
ett önskemål fastställandet av en bestämd taxa, med eller utan inskrivningsavgift, vid 
platsförmedling genom kommissionärer. Av dessa utlåtanden äro fyra avgivna av pri-
vatkommissionärer, vilket synes tyda därpå, att innehavarna av de bättre skötta kon
toren inse fördelen av en för alla eller ett flertal kommissionärer gemensam, fast taxa. 
Enligt polisens i Stockholm ordonnansavdelning borde avgiften för anställning icke vara 
högre än 2 kr., då de med anställningen förenade förmånerna icke uppgå till mer än 
25 kr. i månaden jämte fri mat, husrum m. m., samt i andra fall högst 5 \ av första 
månadsavlöningen, vilken avgift i intet fall finge överstiga 5 kr. Styrelsen och före
ståndaren för Jönköpings läns arbetsförmedling anse, att vid ansökan om kominissio-
uärsrättighet bör fogas förslag till taxa; om vid prövning tillstånd beviljas, bör taxan 
av K. B. granskas, modifieras och fastställas. 

Beträffande inskrivningsavgiften synes för övrigt meningarna vara delade t. o. ni. 
bland kommissionärerna, som dock i allmänhet äro böjda för densammas bibehållande. 
En kommissionär i Lund anför som skäl härför följande: »Inskrivningsavgiften (1 kr.) 
bör finnas för att förhindra samtidigt användande av alltför manga kommissionärer 
samt för betäckande av kommissionärernas utgifter för telefon, brev o. &;» Däremot 
anse ett par andra kommissionärer, att det borde i lag förbjudas att taga inskrivnings
avgift ävensom avgift vid utlämnande av betyg. Magistraten i Strängnäs förordar en 
låg inskrivningsavgift; för övrigt anses taxan böra lämpas efter de genom förmedlingen 
erhållna avlöningsvillkoren. Kronofogden i Vingåkers fögderi yrkar, att förmedlingsav
giften måtte betalas av arbetsgivaren ensam, då denne lättare än den arbetssökande 
kan bära avgiften. 

Styrelsen för Stockholms stads arbetsförmedling angiver närmare sättet för avgifternas 
fastställande. »Dessa avgifter», yttrar styrelsen, »böra lämpligen fastställas i samråd 
med representanter för platsanskaffningskommissionärcr, arbetsgivare, arbetstagare samt 
offentlig arbetsförmedling.» 

Enligt Kommerskollegiets förslag skulle, såsom förut nämnts, beträffande särskilt be
hovet i orten av den kommissionärsverksamhet, för vilken tillstånd sökes, K. B. inhämta 
utlåtande, i stad — bortsett från Stockholm — av magistrat och å landet av kom
munalnämnd. Vad denna del av Kollegiets förslag angår, hava åtskilliga önskemål ut
talats. Sålunda anse K. B. i Malmöhus och Hallands län, magistraten i Norrköping 
jämte poliskamrarna i Malmö och Göteborg, att poliskammaren i stad, där sådan 
finnes, bör avge utlåtande i stället för magistraten eller åtminstone magistraten yttra 
sig först efter att hava hört poliskammaren. Likaledes borde å landsbygden, enligt 
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K. Ii. i de båda nyssnämnda länen och fem kronofogdar, polismyndigheterna — kro 
nolänsmäniien eller kronofogdarna — avge utlåtande i stället för kommunalnämnden. 
Såsom skäl anföres i förra fallet, att poliskammarcn är den myndighet, som har att 
utöva tillsyn över kominissionärema och på grund därav ock torde vara mera i stånd 
att kunna bedöma behovet av privat förmedlingsverksamhet än vederbörande magistrat. 
1 senare fallet erinras därom, att, då å landet kommissionärsverksamheten omfattar en 
hel bygd och icke endast den kommun, där kommissionären är bosatt, polismyndigheten 
vida bättre än kommunalnämnden är i stånd att bedöma ortens behov av dylik verk
samhet. Detta sistnämnda skäl anföres av K. 1!. i Skaraborgs län även gentemot för
slaget om magistraternas hörande. 

I några utlåtanden, därav 3 avgivna av styrelser för offentliga arbetsförmedlings-
anstalter, göres även gällande, att K. B. skall, därest inom resp. län tinnes offentlig 
arbetsförmedling, bereda dess styrelse tillfälle att avgiva yttrande, då nya ansökningar 
om tillstånd att utöva kommissionärsverksamhet föreligga till behandling. Dessa sty
relser torde enligt magistraten i Falun vara de mest kompetenta att sakligt bedöma, 
huruvida behov tinnes av enskilda kommissionärer. 

Avon i fråga om det av Koinmcrskollegiet föreslagna rapportsystemet framföras åtskil
liga uppslag och önskemål. För undvikande av onödig omgång påyrkas sålunda av K. 
1!. i Stockholms, Södermanlands och Hallands län, att do statistiska uppgifterna måtte 
insändas direkt till Socialstyrelsen, dock skulle K. B. meddela Styrelsen uppgift om 
meddelade och gällande tillstånd till utövande av verksamhet. 

Vidare framställas önskemål rörande den tidslängd uppgifterna böra avse. Så t. ex. 
anse tvenue kronofogdar jämte en kommissionär, att de statistiska uppgifterna böra 
inlämnas ondast kvartalsvis, en kommissionär uttalar sig för halvårsuppgifter, och en 
annan kommissionär anser skyldigheten att lämna statistiska uppgifter böra begränsas 
till sådana kommissionärer, som utöva kommissionärsverksamhet såsom huvudyrke. 

För öviigt påyrkas vissa kompletteringar av de föreslagna formulären. Sålunda ut
talar styrelsen för Östergötlands läns arbetsförmedling såsom ett önskemål, att formulären 
måtte fullständigas med en kolumn för anteckning av antalet överlämnade betyg, och 
styrelsen för Västernorrlands läns arbetsförmedling ifrågasätter, huruvida icke det sta
tistiska material, som komme att insamlas, borde göras något fylligare. Styrelsen för 
Göteborgs stads arbetsförmedling föreslår, att den privata platsförmedlingen måtte åläggas 
samma bokförings-, rapporterings- och statistikskyldigheter som den offentliga. 

Beträffande skyldigheten att införskaffa och insända det statistiska materialet uttala 
magistraterna i Norrköping och Falun, att de önska bliva befriade från uppdraget. 
Den senare anför såsom skäl härför, att magistraten icke har någon anledning att ägna 
kommissionärsverksamheten särskild uppmärksamhet eller kontroll. 

Även rörande den ifrågasatta skyldigheten att föra liggare hava uttalats åtskilliga 
önskemål. Sä t. ex. anser en kronofogde, att nämnda liggare åtminstone en gång om året 
borde granskas av vederbörande länsman; en annan yttrar, att i författningen måhända 
borde inrymmas bestämmelsen, att liggaren skall vara upplysningsvis tillgänglig för 
vederbörande polismyndighet ävensom eventuellt för kommunalnämnd. — Beträffande 
formuläret till liggare finner magistraten i Härnösand det från statistisk synpunkt 
lämpligt, att manliga och kvinnliga arbetssökande angivas i särskilda kolumner och icke, 
såsom föreslagits, sammanföras i en kolumn. 

K. B. i Älvsborgs län anser, att ett allmänt åliggande bör stadgas för kommissionärer 
att på bestämda tider till Socialstyrelsen insända erforderliga statistiska uppgifter om 
sin rörelse, enär dylika uppgifter även efter tillkomsten av en förbättrad lagstiftning 
alltid bliva nödvändiga för kännedomen om det ekonomiska tillståndet i Jandet. »En 
sådan ordning, som redan är föreskriven för åtskilliga andra näringsidkare, torde vara 
att föredraga framför uppgifternas inskaffande tillsvidare genom K. B.» — K. B. i 
Hallands län säger sig ej hava något att erinra däremot, att kommissionärerna åläggas 
att avlämna uppgifter och föra liggare, dock synes det K. B., som om stadgande härom 
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lämpligen borde inflyta i 9 § av kungörelsen i stället för att meddelas genom i »Urskild 
ordning utfärdad förordning. 

Åtskilliga förslag hava även framkommit, vilka åsyftat att minska de för statistiken 
menliga följderna därav, att arbetsgivare och arbetssökande ofta samtidigt anlita Horn 
kontor. Magistraten i Växjö yttrar härom: »Det torde lämpligen höra stadgas, ätten 
arbetssökande icke får i den föreskrivna liggaren registreras, utan att han avgiver en 
försäkran, att han icke är anmäld å annat kommissionskontor och ej skall anlita annat 
kontor, innan han återkallat sin förut gjorda anmälan». K. It. i Örebro län föreslår, 
att för införande i liggaren uppgift må avfordras sökanden, huruvida han samtidigt, 
är anmäld å flera kommissionskontor eller hos offentlig arbetsförmedling. 

Som förut nämnts, är magistraten i Örebro den enda myndighet, som direkt avstyrkt 
förslaget om insamlande av statistiska uppgifter. »Det vore då lämpligare», yttrar 
magistraten, »att, sedan de nya bestämmelserna varit i tillämpning nägon tid, genom 
förfrågning hos vederbörande myndigheter, erhålla upplysning om deras verkningar och 
om Önskvärdheten av kommissionärernas verksamhet.» 

Beträffande den ifrågasatta skyldigheten att lämna månatliga uppgifter och föra 1ig-
gare anses det emellertid på flera håll nödvändigt, för dessa föreskrifters efterlevnad, 
att vissa straffbestämmelser stipuleras. Sålunda gör K. H. i Västmanlands län gällande 
nödvändigheten av, att, i likhet med vad som nu gäller för förseelse mot § fl i 1884 
års kungörelse, bötesstraff införes för underlåtenhet från kommissionärs sida att fullgöra 
nämnda åliggande. Polismästaren i Stockholm påyrkar därjämte bötesansvar för veter
ligen oriktig uppgift, och polisens i Stockholm ordonnansavdelning ifrågasätter, huruvida 
icke straffbestämmelser böra gälla samtliga anförda fall av missbruk. Slutligen yttrar 
föreståndaren för Jönköpings läns arbetsförmedling, att »de platsanskaffningsbyräcr, vilka 
bevisligen göra sig skyldiga till sä fula tilltag, som i ett flertal av de offentliga arliots-
förmedlingsanstalternas årsberättelser beskrivas, borde tilldelas varning och vid upp
repande av missbruk fråntagas sina rättigheter». 

Maritim arbetsförmedling i Norge, England och Tyskland. 
I Noryc infördes offentlig arbetsförmedling genom en Jag av dun 12 juni 

1906, enligt vilken anstalter för kostnadsfri förmedling av allt slags arbete 
(arbeidskontor) skola upprättas på platser, som konungen bestämmer. Varje 
kontor skall stå under ledning av en tillsyningsnämnd, som väljes av kom
munalstyrelsen och består av en ordförande med ställföreträdare samt ett 
lika antal arbetsgivare och arbetare. 

Lagens ovan anförda formulering öppnar möjlighet för att även förhyr
ning av sjömän förlägges till arbetskontoren. Så har ock skett på ett antal 
ställen. Till följd av sjömansyrkets säregna beskaffenhet har man dock på 
vissa platser avskilt arbetsförmedlingen för sjöfolk från den övriga förmed
lingsverksamheten och upprättat en särskild avdelning för den förra. I det
ta avseende förtjänar särskilt Kristiania arbetskontor uppmärksamhet, där 
en byrå för hyressökande sjömän öppnades i maj 1911. 

Emellertid kan den norska maritima arbetsförmedlingen f. n. påräkna et t 
stegrat intresse, enär den kommit att ställas i samband med förhyrnings- och 
mönstringsväsendet i dess helhet. Frågan om reformering av detta står på 
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dagordningen i Norge. För att utreda spörsmålet och framlägga förslag till 
ny lagstiftning härutinnan nedsattes år 1908 av handelsdepartementet en 
kommitté, den s. k. mönstringskommittén. Ar 1910 hade denna fullgjort 
sitt uppdrag. 

Angående den maritima arbetsförmedlingen föreslår kommittén, att det i 
den nya lagen, som skall kallas »Lov om sj0mffind», må uttryckligen stadgas, 
att vid arbetskontoren i hamnarna en avdelning för hyressökande sjömän skall 
upprättas, såsom ock, enligt vad som ovan nämnts, redan skett på ett antal 
ställen. Här skall det vara tillgång till upplysningar såväl om vilka skepp, 
som behöva manskap, som om sjömän, som söka hyra. Saknas offentlig ar
betsförmedling, skall en dylik avdelning upprättas vid mönstringskontoren, 
varom närmare i det följande. 

Vid förhyrningen skall ett av fartygsbefälhavaren och sjömannen under
tecknat hyreskontrakt upprättas enligt fastställt formulär. Kontraktet, som 
förvaras av befälhavaren, skall gälla för viss resa mellan uttryckligen upp
givna hamnar, för fart på bestämt farvatten eller för fart på alla farvatten 
på bestämd eller obestämd tid. 

Varje sjöman, som tagit hyra, skall vara skyldig att mönstra, utom då 
det gäller tjänst på icke registreringspliktigt fartyg i inrikes fart. För 
att få mönstra skall sjömannen förete sjöfartsbok, som utfärdas av sjö
fartskontoret. Berättigad att erhålla sådan är varje norsk medborgare, som 
fyllt 14 år och har målsmans tillåtelse att gå till sjöss samt äger de fysiska 
förutsättningarna för tjänst ombord. Mönstringen verkställes av statsan
ställda mönstringsmän, som skola finnas i såväl norska som utländska ham
nar. Deras ämbetslokaler, som kallas mönstringskontor, skola vara belägna 
på ett för sjöfarten bekvämt ställe. På sådana platser i utlandet, där mönst
ringsmän ej tillsatts, skola de norska konsulerna övertaga deras funktion. 

Vid påmönstringen framläggas hyreskontrakt, sjöfartsböcker och andra 
lagligen fastställda dokument för mönstringsmannen eller konsuln, som ge
nomgår dem för att kontrollera deras riktighet, varpå han utfärdar attest 
därom samt antecknar i sjöfartsboken, att mönstring skett. Vid avmönst-
ringen genomgås papperen ånyo av mönstringsmannen (eller konsuln), som 
nu också bör tillse, att sjömannen erhållit sin kontrakterade hyra. Sjöfarts
boken förses med anteckning om mönstringen. Mönstringsmännen och kon
sulerna skola insända rapport om mönstring till sjöfartskontoret, där rap
porterna införas i ett register, som upprättats över alla, som erhållit sjö
fartsböcker. I detta register vill kommittén skapa en institution, varigenom 
hela den norska sjömanskåren skall kunna överblickas. 

Som synes avser mönstringen kontroll av att sjöfarten bedrives under lag
liga former. Men mönstringsmännen skola, utom att vara organ för denna 
kontroll, även i allmänhet bevaka sjömännens intressen och bistå dem med 
råd och dåd. De skola uppsätta kontrakt, om sådana ej föreligga färdiga 
vid mönstringen, och som ovan nämnts skall en förhyrningsavdelning kunna 
upprättas vid deras kontor. 
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Mönstringskommittén föreslår emellertid, att det på ställen med större till
gång och efterfrågan på sjömän skall anställas ett särskilt slag av stats
tjänstemän, som skola helt ägna sig åt förhyrningen och vad därmed står i 
förbindelse. Dessa tjänstemän, som kallas mönstringsassistenter, skola an
ställas vid mönstringskontorens eller arbetsförmedlingens hyresavdelningar 
samt vara underordnade mönstringsmännen. Även i utländska hamnar, där 
mönstringskontor icke finnas, kunna mönstringsassistenter tillsättas, vilkas 
kontor då kunna betraktas som officiella norska förhyrningsanstalter. J)e 
stå under den norske konsulns kontroll. 

Som man finner, öppnar det refererade lagförslaget flera vägar till förhyr
ning av sjömän. Emellertid ha från flera håll framställts krav på att för
hyrning och mönstring, som kommittén konsekvent sökt hålla isär, alltid 
böra försiggå i ett sammanhang och på ett ställe. Ett beaktansvärt förslag 
till lösning av frågan i denna riktning har framställts av föreståndaren för 
.Kristiania arbetskontor i ett utlåtande över mönstringskommitténs betänkande. 
Han påyrkar, att mönstringsväsendet avskaffas som särskild institution samt 
att all verksamhet för sjömäns anställning förlägges till den offentliga 
arbetsförmedlingen. 

Efter att ha påvisat, att mönstringen och de dokument, som påbjudits i 
samband med densamma, ursprungligen haft till huvudsyfte rullföringen av 
värnpliktiga sjömän, gör föreståndaren gällande, att sjöfartsintresset i och för 
sig ej påkallar någon mönstring, ja, att denna numera blott är ett besvärligt och 
hindersamt påhäng. Arbetsförmedlingen är i stånd att på ett enklare, billi
gare och lika effektivt sätt bevaka redarnas och sjömännens intressen. Där
för bör i stället för mönstringskontor ett tillräckligt antal förmedlingsanstal
ter upprättas. Där få fartygsbefälhavare och manskap både förhyrning och 
kontrakt gratis och sjömännen all nödig vägledning angående arbetsförhål
landen, logi m. m., och där kunna de även erhålla arbete i land. 

För förhyrningsväsendets ordnande framställas följande positiva förslag. 
1. För att få taga hyra fordras för omyndig målsmans samtycke. Ingen 

minimiålder fastslås utom för maskinpersonalen. 
2. Den som vill söka anställning till sjöss har att hänvända sig till när

maste arbetskontor, där han mot uppvisande av födelseattest erhåller en 
attestbok. Denna skall på första sidan innehålla vederbörandes personalia. 
Innehavare av dylik attestbok kan ägna sig åt vilken tjänst som helst om
bord och söka hyra, var sådan finnes att tillgå. När avtal är träffat, över
lämnas attestboken till vederbörande befälhavare, över attestböcker föres 
intet register, och en ny kan utfärdas, om den gamla gått förlorad. 

3. över avtalet upprättas skriftligt kontrakt i två exemplar, som för att 
bli giltigt skall stadfästas, i Norge av offentligt arbetskontor, i utlandet av 
norsk konsul. Kontraktet skrives å fastställd blankett, pä vars baksida en 
vägledning i de viktigaste lagbestämmelser, sjömannen behöver känna, finnes 
tryckt. 

4. Manskapets avlöning utbetalas av befälhavaren med lämpliga, i lagen 
närmare bestämda mellantider. Vid uppgörelsen användes avlöningsblankett 
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eller kontrabok, som skall innehålla uppgifter om fartygets namn och hem
ort, sjömannens ifamn, vad han haft till godo vid sista uppgörelsen, vad han 
sedan förtjänt och uppburit samt om den för beräkning av utländskt mynt 
använda kursen. Uppstår meningsskiljaktighet om uppgörelsens riktighet, 
kan frågan underkastas medling eller skiljedom av folk ombord, platsens 
arbetskontor eller norsk konsul. Vid slutuppgörelsen iakttages samma till
vägagångssätt. 

5. Vid slutuppgörelsen skall befälhavaren överlämna attestboken till sjö
mannen med införd attest om fartygets namn och hemort, vilken befattning 
mannen haft ombord, när och var han blivit förhyrd, när och var han läm
nat tjänsten samt om farten varit ut- eller inrikes. På begäran utfärdas 
också orlovssedel. Befälhavaren skall insända duplett av attesten till sjö
fartskontoret efter fastställt formulär. 

(!. Attestdupletterna införas å sjöfartskontoret i ett alfabetiskt register, 
ur vilket sedan uppgifter om sjömännen kunna hämtas för det ena eller 
andra syftet. 

7. Arbetskontoren beräkna och bekräfta seglationstiden i attestböckerna 
för sjöman i värnpliktig ålder. 

Ordnas sjömansanställningen i enlighet med det refererade förslaget, bort
faller behovet av särskild mönstringsinstitution. Den förklaring och bekräf
telse av hyreskontrakt, som skulle försiggå vid mönstringen, hör naturligast 
till arbetsförmedlingens befogenhet, säger förmedlingsföreståndaren i sitt ut
låtande. Mönstringen skulle vidare avse kontroll över at t sjömännen utfå sin 
kontraktsenliga hyra, men denna kontroll anser han obehövlig, då ingen rimlig 
anledning förefinnes till misstro mot fartygsbefälhavarnas goda vilja att fullgöra 
sina förpliktelser härutinnan och då vädjan till domstol här liksom i andra 
dylika fall kan ske, om så blir erforderligt. Kontroll över seglations
tiden torde också vara obehövlig, då denna kan konstateras genom befälha
varnas till sjöfartskontoret insända attestdupletter, som också kunna utgöra 
material för det ur många synpunkter önskvärda centralregistret. 

I England äro bestämmelser angående förhyrningen för brittiska fartyg 
givna i sjöfartslagen 1X94 (Merchant Shipping Act), som i många avseenden 
tjänat till förebild för den norska mönstringskomraitténs förslag. 

Den engelska lagen tillåter enskilda personer att mot tillstånd av han
delsdepartementet (Board of Trade) driva förhyrningsverksamhet, men då 
man funnit bestämmelsen olämplig, utfärdar departementet ej längre dylikt 
tillstånd. Den, som blir överbevisad om att hava skaffat folk till fartyg 
utan att ha befogenhet därtill, straffas med böter intill 20 pund för varje 
man, mot vilken förseelsen har blivit begången. 

Berättigade att utan särskilt tillstand anskaffa manskap för brittiska far
tyg inom det förenade konungarikets område äro fartygets redare, befälha
vare eller styrman, den som är fast anställd i redarens tjänst samt sjö-
manshusombudsmän (superintendenter). De senare äro anställda vid de en
gelska sjömanshusen och skola (ivervaka förhyrning och mönstring, föra för-
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teckning över sjömännen samt bistå dem med råd och dåd. De äro förebil
der för de föreslagna norska raönstringsuiännen. Sjömanshusen (Mercantile 
marine offices) äro upprättade av handelsdepartementet och stå under dess 
kontroll. 

Vid sjömanshusen försiggå förhyrning och mönstring i ett sammanhang. 
1 ett stort rum finnas anslag med förteckning över fartyg, som behöva be
sättning, jämte nödiga upplysningar om hyrans storlek m. m. Här infinner 
sig befälhavaren på uppgiven tid och träffar med superintendentens bi
stånd personligen avtal med de sjömän, som äro hågade att taga hyra pa 
lians fartyg. Efter överenskommelsens ingående företages påmönstring i 
ett till förhyrningslokalen gränsande mönstringskontor. 

Befälhavaren på varje fartyg utom på sådant, som mäter mindre än 80 
registerton och uteslutande går på kustfart inom konungarikets område, skall 
på ett av handelsdepartementet fastställt formulär med manskapet upprätta 
hyreskontrakt. Detta skall innehålla detaljuppgifter om resans art och så
vitt möjligt varaktigheten av resan eller förhyrningen, om besättningens an
tal med särskild uppgift om huru många som äro förhyrda för däckstjänst, 
om tiden, dä varje sjöman skall vara ombord eller börja si t t arbete, om den 
befattning varje man skall innehava ombord, om den hyra han skall uppbära, 
om kostreglementet och om de regler, som gälla för uppförande ombord. 
Kontraktet kan gälla för bestämd resa eller ock, för den händelse fiera resor 
kunna företagas på ett halvår, för högst denna tid. Sådant kontrakt kallas 
löpande och utgår alltid den sisia juni och sista december eller då fartyget 
anlänt till sin bestämmelseort efter dessa dagar, såvida de infalla under på
gående resa. Kontraktet skall först undertecknas av befälhavaren och därpå 
av var man. Det dateras från första underskriften. Befälhavaren be
håller dokumentet men skall draga försorg om att en avskrift därav vid re
sans början anslås på ett för sjömännen lät t tillgängligt ställe inom fartyget. 

Går fartyget i utrikes fart, skall kontraktet tmdertecknas av varje man 
i närvaro av superintendent, som har a t t förvissa sig om att sjömannen för
står detsamma, varpå han bevittnar dennes namnteckning. En duplett av 
kontraktet utskrives och behålles av superintendenten. Eventuella föränd
ringar i besättningslistan anmälas, innan fartyget Jämnar riket, av befälha
varen för närmaste superintendent, som till sist utfärdar ett certifikat om 
a t t allt är i ordning. Först därpå far fartyget gå till sjöss. När detta 
kommer tillbaka, skall manskapet avmönstras inför superintendent, som bland 
annat tillser, at t hyran ordentligt erlägges. Befälhavaren utfärdar bevis om 
avmönstringen till sjömannen samt, om han så vill, orlovssedel, som lämnas 
till superintendenten, vilken på sjömannens begäran kan ge honom avskrift 
av densamma. Vid avmönstringen skall också hyreskontraktet överlämnas 
till superintendenten. — Går fartyget mellan hamnar pä Storbritanniens och 
Irlands kuster, skall hyreskontrakt för högst ett halvt år upprättas, antin
gen inför superintendent, som förut är sagt, eller ock i närvaro av ett an
nat vittne, som tillser, att sjömännen första kontraktet, och attesterar deras 
underskrift. Jiedare kan ingå personligt kontrakt med en sjöman även för 
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längre tid än ett halvt år. Dylika kontrakt kunna ock upprättas för tjänst 
ombord på flera fartyg, tillhöriga samma rederi. Under tiden närmast et
ter sista juni och sista december skall befälhavaren eller redaren till super
intendenten insända alla hyreskontrakt, som varit giltiga under det förflut
na halvåret. 

Superintendenten skall insända alla hyreskontrakt och andra dokument, 
som han a tjänstens vägnar mottagit, till handelsdepartementet, där på grund
val av dessa handlingar register och statistik föres över alla sjömän i en
gelska handelsflottans tjänst (General Register and Record Office of Seamen). 

L Tyskland utfärdades år 1902 en lag om arbetsförmedling för sjöfolk 
(Gesetz betreffend die Stellenvermittlung fiir Seeleute). som gällde till 1910, 
då den upphävdes genom lag om arbetsförmedling i allmänhet (Stellenver-
mittlergesetz). Den nya lagen är uppställd efter samma principer som den 
anförda. 

Yrkesmässig förmedlingsverksamhet drives i Tyskland av agenter, som er
hållit tillstånd av vederbörlig myndighet. Tillståndet gäller för visst yrke. 
Agenten får ej stå i tjänst hos eller vara beroende av arbetsgivare; ej heller 
får han driva rörelse, som kan inverka på hans opartiskhet som arbetsförmed
lare. Då han skattat en arbetssökande anställning, skall han erhålla ersätt
ning, som betalas av arbetsgivaren och arbetaren med hälften var. Avgif
terna utgå enligt taxor, som fastställts av myndigheterna efter hörande av 
representanter för arbetsförmedlingen, arbetsgivare och arbetare. — Den som 
vid mottagande av ersättning debiterar större avgift, än taxan tillåter, och 
den som utan tillstånd yrkesmässigt anskaffar platser straffas med fängelse 
eller böter intill 600 Mark.1 

Lagen skall anslås i skansen på varje tyskt handelsfartyg. 
Sjömännen finna detta förmedlingsväsende otillfredsställande och fordra 

dess omorganisering. Särskilt klaga de över att avgifterna äro för höga 
samt att redarna skaffa sig obehörigt inflytande över tormedlingsagenterna. 

Om tillvägagångssättet vid förhyrningen och i samband därmed stående 
förhållanden finnas särskilda bestämmelser i sjölagen av 1902 (Seemanns-
ordnnng). 

Den, som vill ägna sig åt sjömansyrket, skall begära sjöfartsbok, som ut
färdas av en sjömansrätt till den, som fyllt fjorton nr och har målsmans 
tillåtelse att gå till sjöss, därest han är omyndig. 

Vid förhyrningen skall sjömannen erhålla ett av fartygsbefälhavaren eller 
rederiets ställföreträdare undertecknat kontrakt, som skall innehålla farty
gets namn, uppgifter om anställningens karaktär, resans längd eller överens
kommelsens varaktighet, hyrans storlek samt tid och plats för påmönstringen. 
Kontraktet kan gälla för viss resa eller viss tid eller för obestämd tid. I se
nare fallet skall viss uppsägningstid vara bestämd. Även om skriftligt kon
trakt ej avfattas, anses dock överenskommelsen lagligen giltig. 

1 S<> nä rmare >.Medd.- årjr. l i t l l) . h. 7. sid. f>86> ff. 



FRÅGAN OM OBLIGATORISK SKILJEDOM VID INTRESSEKONFLIKTER I NORGE. 235 

Efter förhyrning sker påmönstring, som består i a t t den med sjömannen 
träffade överenskommelsen delgives en sjömansrätt, varpå en mönstringsruila 
utfärdas av vederbörande sjömanshus (Seemannsamt). Rullan skall inne
hålla fartygets namn och nationalitet, befälhavarens namn och uppgifter om 
lians hemort, om varje sjömans hemort och tjänsteställning ombord, farty
gets utgångsplats, bestämmelserna i hyresöverenskommelsen ni. m. Anteck
ning om mönstringen sker också i sjömännens mönstringsböeker. — Då tiden 
för överenskommelsen utgått, sker avmönstring, som består i at t tjänsteför
hållandets upphörande tillkännages för ett sjömanshus. Anteckning om 
avmönstringen sker i sjöfartsböckerna och rullan, vilken behålles av sjömans
huset, som sedan sänder den till sjömanshuset i den hamn, där fartyget hör 
liemma. 

Frågan om obligatorisk skiljedom vid intressekonflikter i 
Norge. 

Såsom förut i dessa »Meddelanden» (årg. 1913, häfte 2, s. 182) omnämnts, 
beslöt norska regeringen (den 7 febr. 1913) a t t återkalla den för stortinget 
framlagda propositionen med förslag till lag angående arbetstvister. I stället 
framlades en ny proposition, vars viktigaste nyhet var införandet av obli
gatorisk skiljedom även vid intressekonflikter. 

Dylik obligatorisk skiljedom skulle kunna beslutas av konungen med stor
tingets samtycke endast i utomordentliga fall, då genom tvisten betydande 
.samhällsintressen sattes på spel och medling förgäves blivit försökt. Redan 
innan stortinget uttalat sig för, at t frågan avgjordes genom skiljedom, skulle 
konungen äga utfärda förbud mot arbetets nedläggande, ett förbud, som 
emellertid, därest stortinget ej vore av konungens mening, skulle falla 
bort. 

1 motiveringen framhölls, hurusom i allmänhet den obligatoriska medlingen 
visserligen vore ett effektivt medel för att nå en fredlig lösning av en 
intressekonflikt, i synnerhet som ju genom bestämmelsen om offentliggörandet 
av förlikningsmyndighetens rapport till vederbörande departement — vilken 
alltid skall innehålla förlikningsmyndighetens förslag till lösning av tvisten 
— parterna avhållas från at t framställa krav, som de ej offentligt vilja 
stå för. 

Mot den tvungna skiljedomen kunde också principiellt anföras, att det ej 
gåves några allmänt erkända regler för fastställande av arbetslönens storlek. 
Avgörandet av vad arbetarna böra hava och vad arbetsgivarna böra avstå 
nv produktionsvinsten bleve därför i viss mån beroende på subjektiv åskåd
ning. 

Även från statens synpunkt vore den tvungna skiljedomen förbunden med 
betänkligheter. Då staten genom offentliga myndigheter fastställde löne-
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villkoren, åtoge den sig ock vissa förpliktelser både mot arbetarna och 
arbetsgivarna. Den hade a ena sidan at t tillse, at t arbetarna erhölle de 
bästa möjliga levnadsvillkor, men å den andra också at t draga försorg om, 
att näringslivets berättigade intressen ej bleve åsidosatta. Dessutom måste 
staten hava sin uppmärksamhet fästad på, att den icke genom sina åtgärder 
bidroge till att fördyra livsförnödenheterna inom landet, något som kunde 
få ett ödesdigert inflytande pä befolkningens trevnad och välstånd och göra 
förbättringar i arbetarnas villkor illusoriska. Staten hade sålunda a t t be
vaka en hel del intressen, som det med den största insikt och den bästa vilja 
ofta skulle vara svårt att fullt opartiskt tillgodose. 

Men om man också i allmänhet borde stanna vid den obligatoriska med
lingen, kunde dock inträda situationer, som av samhället påkallade mera 
vittgående åtgärder. Extraordinära förhållanden kräva extraordinära medel. 
Samhället måste förebygga, att genom arbetsinställelser vållas obotlig skada 
och olycka. 1 lagstiftningen måste därför upptagas bestämmelser, som syfta 
till antingen att förebygga de mera omfattande eller av andra skäl sam-
liällsfarliga konflikterna eller att öppna en möjlighet för tvångslösning av 
dem. Man hade därvid att välja mellan: 

1) lagligt fastställande av minimilöner och andra arbetsvillkor för vissa 
verksamhetsgrenar av särskilt samhällelig betydelse; 

2) upprättandet av offentliga lönenämnder med befogenhet at t fastställa 
minimilöner och vissa andra arbetsvillkor för sådana företag; 

8) upprättande av offentliga skiljedomstolar med befogenhet att, om så 
kräves, även mot parternas vilja avgöra de enskilda, föreliggande tviste
frågorna. 

Rent legalt fastställande av arbetsvillkoren vore praktiskt sett det minst 
ändamålsenliga och skulle göra det svårt att avpassa villkoren efter de olika 
och skiftande förhållandena inom industrien. Fastställande av arbetsförhål
landena genom offentliga lönenämnder vore ett långt smidigare medel. Intet
dera av dessa förfaringssätt kunde emellertid hindra stora och omfattande 
konflikter a t t uppstå på grund av tvist om förhållanden, som icke blivit i 
lagen reglerade, ej heller hänvisade till limenämndernas avgörande eller i 
företag, som låge utanför lagens område. Den obligatoriska skiljedomen 
borde därför väljas såsom varande lämpligast och mest effektiv av de ifråga
satta åtgärderna. 

Skiljedomen skulle ej binda parterna på annat sätt än ett kollektivavtal; 
de skulle när som helst kunna komma överens om en annan ordning, blott 
de ej tillgrepp strejk eller lockout såsom medel. 

Beträffande den utsträckning, i vilken tvungen skiljedom skulle kunna an
vändas, voro det ej lämpligt a t t i lagen uppräkna vissa näringsgrenar av 
särskilt samhällelig betydelse, utan borde i stället lagen på ett sätt, som 
kunde anses tillräckligt betryggande, överlåta till avgörande i varje särskilt 
fall, huruvida tvisten skulle lösas genom skiljedom eller icke. Avgörandet 
hade konungen att träffa i vanliga konstitutionella former. Med hänsyn 
till att det här gällde en rättslig nyhet och att såväl arbetare som arbets-
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givare ställt sig ovilliga mot den obligatoriska skiljedomen, borde ytter
ligare krävas samtycke av stortinget, varigenom beslutet finge samma 
auktoritet som en lag. Det faktum, a t t statsmakterna stode samlade kring 
kravet på skiljedom, skulle otvivelaktigt bidraga till a t t avlägsna varje 
misstanke om, att man ville gå den ena eller andra partens ärenden. 

Skiljedomstolens ordförande skulle den permanenta ordföranden i den bli
vande arbetsdomstolen vara; de övriga medlemmarna skulle utses av högsta 
domstolens justitiarius och skulle medlemsantalet kunna ökas efter närmare 
bestämmelse av konungen. 

Detta förslag om obligatorisk skiljedom även i intressekonflikter har väckt 
det häftigaste motstånd både hos arbetarna, som tillställt stortinget en pro
testskrivelse med 60 000 underskrifter, och hos arbetsgivarna. 

Redan innan förslaget ännu framlagts, uttalades i en resolution (den 2X 
februari) av medlemmarna i det fackliga landssekretariatet och i de olika 
fackförbundens styrelser samt av de socialdemokratiska stortingsmännen, a t t 
i ett så vanskligt och oprövat lagstiftningsarbete regering och storting borde 
gå fram med den största försiktighet. 

Propositionen är ock försedd med en reservation av statsrådet Castberg, 
vari denne framhåller, a t t bestämmelserna om obligatorisk skiljedom på grund 
av den ovilja desamma väckt kunde medföra, att hela lagen ej från början 
blev mottagen med förtroende, varför han förklarar sig ej kunna ansluta sig 
till förslaget i denna del. Man borde, innan obligatorisk skiljedom infördes, 
först inhämta erfarenhet om, huru arbetsdomstolen och den obligatoriska 
medlingen samt ett frivilligt skiljedomsförfarande komme att verka. 

Till propositionen äro även fogade 82 skrivelser och telegram från arbetar
organisationer och arbetar möten, vari livligt protesteras mot den obligatoriska 
skiljedomen i intressetvister. 

Märkligare än dessa opinionsyttringar är emellertid den skrivelse, arbe
tarnas fackliga landsorganisations sekretariat och norska arbetsgivareföre
ningens centralstyrelse (den i) maj) gemensamt tillställde odelstinget och 
vari hemställdes, att propositionen under året ej måtte upptagas till behand
ling. Regeringens förslag skulle nämligen medföra stora och oförutsedda 
praktiska svårigheter. Apparaten vore alltför tungrodd och oändamälsenlig 
och den föreslagna rätten för regeringen att påbjuda skiljedom i omfattande 
konflikter utomordentligt betänklig. Styrelserna för arbetsgivarnas och ar
betarnas organisationer hade därför beslutat tillsätta en kommitté, bestående 
av '6 representanter för vardera organisationen med en utomstående, juridiskt 
bildad person till ordförande, med uppdrag att utarbeta ett förslag till lag. 

Den 2 juni beslöt odelstinget a t t uppskjuta lagens behandling till nästa 
år, och den 29 oktober var den bebådade kommittén färdig med sitt förslag. 

Inledningsvis anmärkes av kommittén, hurusom den strävat efter att så
vitt möjligt bygga på den framlagda propositionen och föreslå ändring därav 
endast i sådana punkter, där förslaget kunde befaras medföra svårigheter 
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eller verka hämmande på organisationernas fria utveckling och hinderligt 
för det arbete, dessa nedlagt på a t t få varje tvist i första hand löst genom 
förhandling parterna emellan. E t t ingripande från statens sida, som av de 
intresserade parterna själva kännes såsom tvång, är ej ägnat att skapa lugna 
förhållanden; at t försvaga organisationerna och betydelsen av deras in
bördes förhandlingar innebär en fara för at t den sociala utvecklingen kan 
föras in på andra, mera oberäkneliga banor. 

Samtliga kommitténs ledamöter äro ense i a t t avråda från en lagstiftning 
om obligatorisk skiljedom, dock med något olika motivering. 

Arbetarnas representanter framhålla, a t t grunden till detta deras bestämda 
motstånd mot obligatorisk skiljedom ej är a t t söka i några principiella be
tänkligheter mot en samhällelig reglering av arbetsförhållandena, utan be
roende på, att under nuvarande förhållanden densamma sannolikt skulle bi
draga till a t t motarbeta arbetarnas strävan efter bättre levnadsvillkor. Den 
skulle nämligen beröva arbetarklassen rätten a t t innehålla med utbudet av 
sin arbetskraft, därest priser och övriga villkor ej synas dem antagliga. Den 
obligatoriska skiljedomen komme därför ej att skapa rättfärdigare och tryg
gare arbetsförhållanden, utan skulle sätta arbetarklassen i en oförmånlig sär
ställning och beröva den ett medel at t få sin arbetskraft utbjuden på bästa 
möjliga villkor. 

Vidare anmärkes, hurusom skiljedomsutslaget måste bliva mer eller mindre 
godtyckligt (»en offentlig skjonsforretning»). Det finns nämligen ingen er
känd regel för vad en företagare kan kräva i vinst, ej heller för vad en 
arbetare kan fordra i minimilön. Förslaget om obligatorisk skiljedom hade 
visserligen framgått av önskan att få till stånd social fred, men dylik 
skapas ej på annan grundval än social rättvisa. Önskar samhället social 
fred, måste det först utreda orsakerna till den sociala ofreden och söka 
röja dessa ur vägen. 

Obligatorisk skiljedom skulle visserligen enligt förslaget ej kunna komma 
till användning annat än vid utomordentliga tillfällen. Denna inskränkning 
är emellertid av ganska ringa betydelse, i ty att en par t kan få även den 
minsta konflikt utvidgad till de av lagen angivna dimensionerna och sålunda 
framdriva den till skiljedom. 

Arbetarna kunna naturligen ej heller känna sig välvilligt stämda gentemot 
en lag, som betraktar samma sak tillåten för en viss grupp av dem, men 
förbjuder den för en annan. Kna dagen strejka t. ex. skomakarna, och 
detta blir ej betraktat såsom någon samhällsvådlig konflikt; deras strejk är 
sålunda av lagen medgiven. Nästa dag vilja emellertid bagarna strejka, men 
detta förbjudes av regering och storting, alldenstund man finner strejken 
samhällsvådlig. I verkligheten kommer härvid regeringen att bliva den av
görande, i det att den majoritet, på vilken regeringen stöder sig, skall känna 
sig bunden av regeringens handlingssätt och giva sitt samtycke mer eller 
mindre godvilligt. 

Arbetsgivarnas representanter framhålla till en början, hurusom genom 
införandet av obligatorisk skiljedom en helt ny princip skulle komma till 
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användning, nämligen i själva verket en statlig reglering av arbetslön och 
andra arbetsvillkor även för privata företag. Att sålunda på detta område 
införa en helt ny, princip måste givetvis väcka stora betänkligheter. Man 
griper härvidlag in i särdeles komplicerade förhållanden, där hänsyn måste 
tagas till en mängd olika faktorer. Som full kännedom om dem alla näppe
ligen torde förefinnas hos statens organ, skulle man säkerligen icke kunna 
undgå ödesdigra misstag. 

Men vill staten inlåta sig på att genom sina organ fastställa löne- och 
andra arbetsvillkor, så ikläder den sig ock ansvaret för, att detta faststäl
lande sker under vederbörligt hänsynstagande till alla berättigade intressen, 
som direkt eller indirekt därav påverkas. Man får sålunda ej inskränka sig 
till de av skiljedomen direkt berörda arbetarnas och arbetsgivarnas intressen, 
utan även beakta avlönings- och arbetsvillkoren inom andra företag. Ävenså 
kräva förbrukarnas intressen tillbörlig hänsyn. Att rätt avväga alla dessa 
olika intressens betydelse gentemot varandra är förbundet med utomordent
liga svårigheter, och huru samvetsgranna och opartiska än vederbörande äro, 
skall dock ej kunna förhindras, att en eller annan, ja, oftast flera grupper 
skola finna sina intressen kränkta. 

Den sociala fred, som man hoppas nå genom den obligatoriska skiljedomen, 
torde sålunda komma att bliva av mycket problematisk natur. Det resultat, 
vartill man kommer efter en kamp mellan arbetare och arbetsgivare, är vis
serligen ingalunda alltid ägnat att väcka tillfredsställelse, men inför detta 
böjer man sig dock med en viss resignation, som däremot icke skall kunna 
påräknas vid ett avgörande, som påtvingas av utom striden stående stats
organ. Så länge löne- och arbetsvillkor fastställas genom förhandlingar 
mellan organisationerna eller framgå såsom resultat av en strid mellan dem 
skall alltid arbetsmarknadens ställning, konjunkturernas läge och vederbö
rande organisationers styrka ålägga parterna en naturlig begränsning vid 
framställandet av sina krav. Men vid obligatorisk skiljedom kan icke sådan 
hänsyn påräknas. Gränserna för vad som möjligen kan uppnås bliva vida 
mer obestämda, och fältet lämnas öppet för framställandet i tid och otid av 
de mest olikartade och vittgående krav. 

Erfarenheterna från Australien visa också, att ett system med obligatorisk 
skiljedom är mycket vanskligt att införa. Utslagen hava varit en ständig 
källa till otillfredsställelse och missnöje, som flera gånger tagit sig uttryck 
i lagstridiga strejker, delvis av ganska betydande omfattning. Arbetsgivarna 
klaga ock över, att lagen om obligatorisk skiljedom blott bidragit till att 
skapa industriell oro. Men om det sålunda mött svårigheter att införa en 
dylik lagstiftning i kolonistater med relativt enkla industriella förhållanden, 
torde detta i än högre grad bliva fallet i ett land med mera komplicerade 
förhållanden och vars industri i stor utsträckning arbetar för export. 

Den svåraste anmärkningen mot det framlagda förslaget är emellertid, att 
som en följd av detsamma kan befaras, att strejker och lockouter skola bliva 
både talrikare och mera omfattande än eljest skulle blivit fallet, detta på 
grund av stadgandet, att användandet av obligatorisk skiljedom skall vara 
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betingat av, att en konflikt på grund av sin art och omfattning sätter be
tydande samhällsintressen på spel. Men hurudan konflikten till sin art och 
omfattning kommer att bliva, beror huvudsakligen, för att ej säga uteslu
tande, på organisationerna själva. Dessa kunna nämligen genom att få till 
stånd sympatistrejk eller sympatilockout utvidga en i och för sig mindre om
fattande konflikt till en sådan, som sätter betydande samhällsintressen på 
spel. Frestelsen till att på detta sätt utvidga en konflikt skall naturligen 
bliva ganska stor, när en organisation på grund av konjunkturerna eller 
andra omständigheter anser sig hava att befara ett ogynnsamt resultat av 
konflikten, därest den skulle lösas endast genom organisatoriska medel, men 
däremot menar sig hava större utsikter vid en statens skiljedom. 

Villigt medgives, att strejker och lockouter i och för sig äro ett ont, som 
det kan ligga i samhällets intresse att få reducerat till det minsta möjliga. 
Men härvidlag måste man akta sig för att använda medel, som, även om de 
skulle vara fullt effektiva beträffande förebyggandet av strejker och lockouter, 
dock i andra hänseenden kunde befaras medföra följder, ännu farligare för 
samhället än dem strejker och lockouter bringa. Man bör naturligen ej av 
iver att befria samhället från ett mindre ont riskera att påföra det ett större. 
Allt sunt förnuft talar för, att man, innan man går till en sådan ytterlighet 
som att införa obligatorisk skiljedom, först bör hava gjort ett försök med 
lämpligare och mindre långt gående medel. 

Kommitténs ordförande anser det ock otillrådligt att införa obligatorisk 
skiljedom, innan ännu någon erfarenhet föreligger om lagstiftning på ifråga
varande område och då bägge de närmast intresserade parterna bestämt mot
sätta sig densamma. 

Den norska regeringen har emellertid nu i en skrivelse till stortingets för
stärkta socialutskott framhållit, att den beträffande obligatorisk skiljedom 
vidhåller sin i propositionen intagna ståndpunkt. Angående förslaget i öv
rigt meddelas i skrivelsen, att regeringen fasthåller vid huvudprinciperna, 
men rörande vissa punkter medgiver en del modifikationer. Socialutskottet 
har också i sitt nyligen avgivna utlåtande anslutit sig till principerna i rege
ringens förslag. Mot de föreslagna bestämmelserna om obligatorisk skilje
dom hava emellertid såväl högerns som socialdemokraternas representanter 
i utskottet reserverat sig. 

Ytterligare bar arbetarnas fackliga landsorganisation å extraordinär kon
gress riktat en kraftig vädjan till stortinget att icke bifalla förslaget samt 
beslutat stödja detta yrkande medels en allmän arbetsnedläggelse. 
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Statsbidrag till föreläsningsföreningarna för år 1914. 

Genom beslut den f> februari 1914 har Kungl. Maj:t fördelat det av Riks
dagen beviljade anslaget av 270 000 kronor till understöd för anordnande av 
populärvetenskapliga föreläsningskurser i folkbildningssyfte, varvid nedan
stående anstalter och föreningar tilldelats följande belopp för år 1914: 

i Stockholms stad: g 

Stockholms arbetarinstitut 2 400 kronor 
och till filial vid Värtan 500 kronor . 2 900 

Stockholms arbetarförening 2000 
Stockholms borgarskola 2 250 
Södermalms arbetarinstitut 1 250 
Brännkyrka föreläsningsanstalt 500 

i Stockholms län: 

Södertälje arbetarinstitut 750 
Norrtälje föreläsningsförcning 600 
Osthammars föreläsningsanstalt 300 
Öregmnds föreläsningsförening (inberäknat 

resekostnadsbidrag 56 kronor) 806 
Sundbybergs föreläsningsanstalt 500 
Sånga-Stenhamra föreläsningsförening . . . 250 
Harg-Forsmark-Valö föreläsningskrets . . 550 
Spånga föreläsningsanstalt 600 
Djursholms folkbildningsförening . . . . 500 
Solna föreläsningsförening 450 
Kacka folkbildningsförening 250 
Botkyrka föreläsningsförening 400 
Sorunda föreläsningsanstalt 300 
Ekerö föreläsningsförening 300 
Saltsjöbaden-Neglinge folkbildningsförening 300 
Länna föreläsningsanstalt 250 
Över- och Ytterjärna föreläsningsanstalt . 250 
Lovö föreläsningsförening 200 
Bromma föreläsningsförening 450 
Vaxholms föreläsningsanstalt 400 
Ösmo föreläsningsanstalt 200 
Nynäshamns föreläsningsanstalt 400 
Rimbo föreläsningsanstalt 250 
Sigtuna föreläsningsanstalt 400 
Lidingö föreläsningsanstalt 300 

Kr. 
Stocksunds föreläsningsförening 300 
österhaninge föreläsningsanstalt 200 
Västerhaninge föreläsningsanstalt . . . . 250 
Ljuster» föreläsningsförening 250 
Turinge föreläsningsförening 200 

t Uppsala län: 

Uppsala arbetarinstitut 1200 
Enköpings arbetarföreläsningsförening . . 450 
Tinnda folkbildningsförening 500 
Skutskärs föreläsningsanstalt 800 
Österby bruks föreläsningsanstalt . . . . 300 
Söderfors braks föreläsningsanstalt . . . 300 
Vattholma föreläsningsanstalt 300 
Tierps föreläsningsanstalt 300 
Gimo bruks föreläsningsanstalt 250 
Örbyhus och Vendels föreläsningsanstalt . 250 
Lövsta brnks föreläsningsanstalt 260 
Dannemora gruvors föreläsningsanstalt . . 250 
Tobo föreläsningsanstalt 250 
Älvkarleby föreläsningsförening 700 

i Södermanlands län: 

Katrineholms föreläsningsförening . . . . 850 
Eskilstuna arbetarinstitut 1200 
Torshälla och Nyby bruks föreläsnings

förening 600 
Kila föreläsningsanstalt 200 
Lnnda föreläsningsanstalt 300 
Flöda föreläsningsförening 700 
Bettna föreläsningsanstalt 200 
Oxelösunds föreläsningsförening 650 
Halmköpings föreläsningsförcning . . • . 250 
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Kr. 
Nyköpings föreläsningsanstalt 750 
Sköldinge föreläsningsanstalt 400 
Gnesta med omnejd föreläsningsförening . 425 
Julita föreläsningsanstalt ;!00 
Lerbo föreläamngsanstalt 200 
Flens föreläsningsanstalt 500 
Östra Vingåkers föreläsningsanstalt . . . 475 
Björnlanda med omnejd föreläsningsförening 350 
Sparreholms föreläsningsanstalt 200 
Västra Vingåkers fö r e l ä sn ingsans t a l t . . . 700 
Gryts med omnejd föreläsningsanstalt . . 325 
Strängnäs föreläsningsanstalt 350 
Lilla Mellösa föreläsningsanstalt. . . • • 250 

i Östergötlands län : 

•Norrköpings arbetarinstitut 2 200 
Linköpings föreläsningsanstalt 900 
Motala stads och verkstads med omnejd 

föreläsningsanstalt 850 
Mjölby föreläsningsanstalt 800 
Vadstena föreläsningsanstalt 750 
Boxholms föreläsningsanstalt 500 
Åtvids föreläsningsförening 750 
Hällestads föreläsningsförening 650 
Kvillinge föreläsningsanstalt 350 
Skänninge och Allhelgona föreläaningsför-

ening 400 
Kisa föreläsningsanstalt 460 
Finspångs förcläsningsförening 600 
Östra Encby föreläsningsanstalt 300 
Vreta Klosters och Ljungs föreläsnings

anstalt 500 
Östra Husby föreläsningsanstalt 250 
Bjälbo försläsningsanstalt 200 
K lockrike föreläsningsanstalt 250 
Hiradshammars föreläsningsförening . . . 275 
Veta föreläsningsanstalt 350 
Ödeshögs föreläsningsanstalt 450 
Regna sockens föreläsningsanstalt . . . . 350 
Kullerstads föreläsningsanstalt 350 
Valdemarsviks föreläsningsanstalt . . . . 300 
Ktmstads sockens förcläsningsförening . . 250 
Reijmyre iolkbildningsförening 250 
Jiingarums föreläsningsanstalt 300 

i Jönköpings län: 

Jönköpings arbetarinstitut 800 
Eksjö föreläsningsförening 600 
Oränna stads- och landsförsamlings föreläs

ningsanstalt 500 
Huskvarna arbetarinstitut 700 

Kr. 
Tran&s-Säby föreläsningsanstalt 600 
Vetlanda föreläsningsförening 600 
Norrahammars föreläsningsförening . . . 600 
Värnamo föreläsningsanstalt 600 
Smålands Annebergs föreläsningsanstalt . 500 
Gislaveds föreläsningsanstalt 500 
Nässjö föreläsningsförening 500 
Mariannelnnds föreläsningsanstalt . . . . 450 
Bruzaholms föreläsningsanstalt 500 
Forserums föreläsningsanstalt 300 
Sävsjö föreläsningsanstalt 450 
Vaggeryds föreläsningsanstalt 400 
Tenhults föreläsningsanstalt 250 
Anderstorps föreläsningsanstalt 300 
Refteleds föreläsningsförening 325 
Norra Sandsjö föreläsningsförening. . . . bOO 
Burseryds föreläsningsanstalt 200 
Södra Eeatra föreläsningsanstalt 250 
Villstads föreläsningsanstalt 300 
Malmbäcks föreläsningsanstalt 250 
Hylte bruks föreläsningsanstalt 250 

i Kronobergs län: 
Växjö föreläsningsanstalt 700 
Alvesta föreläsningsanstalt 600 
Lessebo föreläsningsanstalt 550 
Älmhults föreläBningsförening . " 500 
Kosta föreläsningsanstalt 350 
Strömsnäs bruks föreläsningsanstalt . . . 300 
Ljungby föreläsningsanstalt 300 
Vislanda föreläsningsförening 300 
Nottebäcks föreläsningsförening 350 
Markaryds föreläsningsanstalt 350 
Skatelövs föreläsningsanstalt . . . . . . 225 
Tingsfis föreläsningsanstalt 250 
Drevs och Hornaryds föreläsningsanstalt . 250 
Hovmantorps föreläsningsförening . . . . 350 
Åsheda föreläsningsförening 250 
östra Tors&s föreläsningsförening . . . . 225 
Hemmesjö förcläsningsförening 300 
Stenbrohults i Diö föreläsningsförening 300 

t Kalmar län: 
Kalmar föreläsningsinstitut 1 200 
Oskarshamns föreläsnings- och biblioteks

förening 700 
Västerviks föreläsningsanstalt 1100 
Borgholms föreläsningsanstalt 250 
Tjusts föreläsningsanstalt i Gamleby . . 625 
Odensvi föreläsningsförening (inberäknat 

resekostnadsbidrag 80 kr) 730 
Överums föreläsningsanstalt 500 
Ljungby föreläsningsanstalt 600 
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Kr. 
Törnsfalls föreläsningsanstalt 400 
Kybro och Madesjö förcläsningsanstalt . . 500 
Lofta föreläsningsförening 450 
Västra Eds sockens föreläsningsförening . 450 
Gunnebo förcläsningsanstalt 400 
Fagelfors föreläsningsförening 876 
Emmaboda föreläsningsanstalt 400 
Vissefjärda föreläsningsanstalt 350 
Jfönster&s föreläsningsanstalt 350 
Dörby förcläsningsanstalt 350 
Högsby förcläsningsanstalt 300 
Torslnnda föreläsningsanstalt 300 
Ryssby förcläsningsanstalt 300 
Föreläsningsföreningen Johan Skytte i Ålem 250 
Hagby förcläsningsanstalt S50 
Lönnebcrga föreläsningsanstalt 250 
Målilla förcläsningsanstalt 300 
Torsia föreläsningsförening 300 
Hjorteds föreläsningsanstalt 250 
Locknevi sockens föreläsningsanstalt . . 300 
Långemål a förcläsningsanstalt 225 
Arby föreläsningsanstalt 250 
Karlslunda föreläsningsförening 250 
Storebro föreläsningsförening 250 
Örsjö föreläsningsförening 250 
Fagerhults föreläsoingsförening 200 
Södra Vi föreläsnings- och biblioteksföre

ning 250 
Mörbyllnga köpings föreläsningsförening . 250 
Vimmerby föreläsningsanstalt 400 
Virserums föreläsningsanstalt 200 

i Gottlands Kin: 

Visby arbetarförenings föreläsningsanstalt 700 
Barskretsens föreläsningsförening . . . . 600 
Koma föreläsningsförening 400 

i Blekinge län: 

Karlskrona föreläsningsförening 1 200 
Karlshamns föreläsningsförening 600 
Ronneby föreläsningsförening 700 
Olovströms föreläsningsförening 350 
Hräkne-Hohy församlings föreläsningsan

stalt 450 
Johannishus föreläsningsanstalt 275 
Kyrkhnlts föreläsningsförening 300 
Lyckeby föreläsningsanstalt 375 
Mjällby föreläsningsanstalt 275 
Blekinge godteraplaresfolkhögskoleförcnings 

föreläsningsanstalt 1100 
Sölvesborgs föreläsningsförening . . . . 300 

i Kristianstads län: 
Kr. 

Ängclholms föreläsningsanstalt 750 
Klippans föreläsningsanstalt 450 
Kristliga föreningensav unga män i Kristian

stad föreläsningsanstalt 850 
Vinslövs föreläsningsanstalt 300 
Simrishamns föreläsningsanstalt 500 
Knislinge föreläsningsanstalt • 350 
Hässleholms föreläsningsanstalt 600 
Riseberga föreläsningsanstalt 400 
Tollarps med omnejd föreläsningsanstalt . 300 
Åhus församlings förcläsningsanstalt... 350 
B&stads föreläsningsanstalt 250 
Åstorps föreläsningsanstalt 300 
Smedstorps förcläsningsanstalt %ib 
Tomelilla föreläsningsanstalt 250 
Centrala Villands föreläsningsanstalt... 250 
Degebergaortens föreläsningsanstalt . . , 250 
Östra Sönnarslövs föreläsningsanstalt . . 250 
Örkelljunga förelägningsanstalt 250 
Södra Mellby före läsn ingsans ta l t . . . . . 200 
Perstorps föreläsningsanstalt 250 
Hammenhögsortens förcläsningsanstalt . . 350 
Kvidinge föreläsningsanstalt 275 
Ivetofta sockens förcläsningsanstalt . . . 400 
Broby och Emitslövs föreläsningsförening 350 
Simris och Östra Nöbbelövs föreläsnings

anstalt • • > 500 
Färlövs föreläsningsanstalt 250 
Maglehemsortens föreläsningsanstalt . . . 300 
Osby föreläsningsförening 350 
Tyringc föreläsningsanstalt . . . . . . . 225 
Barkåkra föreläsningsanstalt 250 
Önnestads föreläsningsförening 300 
Hyllinge förcläsningsanstalt 250 
Näsnms föreläsningsförening 200 
Bjärnums föreläsningsanstalt > 190 

t Malmöhut län: 

Malmö biblioteks- och föreläsningsförening 2 600 
Landskrona föreläsningsanstalt 1 300 
Hälsingborgs föreläsningsförening . . . . 850 
Ystads förcläsningsanstalt 600 
Lunds arbetarinstitut 500 
Trälleborgs föreläsningsanstalt 600 
Billesholm-Bjnvs förcläsningsanstalt . . . 700 
Höganäs föreläsningsanstalt 600 
Hörby förcläsningsanstalt 500 
Eslövs föreläsningsanstalt 500 
Limhamns biblioteks- och föreläsningsföre

ning 550 
Soflclnnds fö re l ä sn ings fö ren ing . . . . . . 500 
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Kr. 
Svedala föreläsningsförening 600 
Örtoftn föreläsningsförcning 400 
Arlövs föreläsningsanstalt 500 
Lackalänga föreläsningsanstalt 400 
Kävlingo föreläsningsanstalt 400 
Härslövs föreläsningsanstalt 400 
Jordberga föreläsningsanstalt 400 
Skumpa föreläsningsanstalt 450 
Reslövs föreläsningsanstalt 425 
Hörs föreläsningsanstalt 425 
Lomma föreläsningsanstalt 400 
Allerums föreläsningsanstalt 400 
Svalövs föreläsningsförcning 400 
Dalby föreläsningsanstalt 300 
Röstånga föreläsningsanstalt 300 
Barsebäck-Hoftcrups föreläsningsanstalt . 275 
Sjöbo med omnejd föreläsningsanstalt . . 350 
Vellinge föreläsningsanstalt 300 
Mörarps och omnejd föreläsningsanstalt 325 
Anderslöv-Grönby föreläsningsanstalt . . . 300 
Ekeby föreläsningsanstalt 300 
Stehags föreläsningsanstalt 250 
Bara och Mölleberga föreläsningsanstalt . 250 
Brnnnby föreläsningsanstalt 276 
Asks föreläsningsanstalt 250 
Teckomatorpsortens föreläsningsförening . 275 
Billeberga föreläsningsanstalt 225 
Billinge föreläsningsanstalt 200 
Hököpinge föreläsningsförening 250 
Skivarps föreläsningsanstalt 300 
K&geröda föreläsningsförening 250 
Norra Vrams föreläsningsanstalt 300 
Mjöhults föreläsningsanstalt 300 
Kvistofta föreläsningsanstalt 350 
Fosic föreläsningsförening 250 
Silväkra-Revingc föreläsningsförening . . 250 
Skcgrie föreläsningsförening 200 
Skanör och Falsterbo föreläsningsanstalt . 225 
Löberöds föreläsningsanstalt 200 
Kastberga föreläsningsanstalt 200 
Öveds föreläsningsanstalt 180 
Stora Köpinge föreläsningsanstalt . . . . 250 

i Hallands län: 

Halmstads föreläsningsanstalt 1 300 
Him le föreläsningsanstalt 1100 
Varbergs föreläsningsanstalt 900 
Kungsbacka föreläsningsanstalt .'(00 
Oskarsströms föreläsningsanstalt 550 
Harplinge föreläsningsanstalt 800 
Falkenbergs föreläsningsanstalt 850 
Getinge föreläsningsanstalt 350 

Kr. 
Renneslövs och Ysby föreläsningsförening 500 
Ätradalens föreläsningsanstalt 450 
Slöinge och närgränsande socknars före

läsningsförening 600 
Mornps föreläsningsförening 400 
Laholms föreläsningsanstalt 500 
Tjärby föreläsningsanstalt 250 
Östra Kamps, Sknmmeslövs och Hasslövs 

föreläsningsanstalt 300 
Eldsbcrga föreläsningsanstalt 250 
Trönninge föreläsningsanstalt 300 
Söndrnms föreläsningsanstalt , 225 
Rydö föreläsningsanstalt 300 
Ärstads föreläsningsanstalt 300 
Vinbergs föreläsningsanstalt 500 
Dllareds föreläsningsförening 300 
Stafsinge föreläsningsanstalt 250 
Gunnarps föreläsningsförening 300 
Knäreds föreläsningsanstalt 250 

i Götebwgs och Bohus län: 

Götoborgs arbetarinstitut 2 400 kronor och 
till en filial 300 kronor 2 700 

Göteborgs fögderis föreläsningsförening . . 1800 
Lundby arbetarinstitut 900 
Gärda föreläsningsförening 700 
Krokslätts föreläsningsförening 800 
Kungälvs föreläsningsförening 420 
Lysekils föreläsningsförening 900 
Jonsereds föreläsningsförening 400 
Uddevalla samhällsförbunds föreläsnings

förening 650 
Godtemplarnas i Grebbestad föreläsnings

förening 500 
Tjörns godtemplares föreläsningsförening . 700 
Vendelsbergs föreläsningsförening . . . . 500 
Skaftö föreläsningsförening 425 
Marstrands föreläsningsförening 600 
Munkedals föreläsningsförening 700 
Bovallstrands föreläsningsförening (inbe

räknat resekostnadsbidrag 22 kronor) . 322 
Herrestads föreläsningsförening 225 
Ljungskile föreläsningsanstalt 200 
Kville föreläsningsförening 250 
Nya Varvets föreläsningsanstalt 180 
Strömstads föreläsningsförcning 350 
Morlanda föreläsningsanstalt 350 

i Älvsborgs län : 

Boras arbetarinstitut 1100 
Vänersborgs arbetarinstitut 850 



STATSBIDRAG TILL FÖRELÄSNINGSFÖRENINGARNA FÖR ÅR 1914. 245 

Kr. 
Åmåls arbetarinstitut 800 
Ulricehamns arbetarinstitut 500 
Trollhättans föreläsningsinstitut 700 
Kinna-Örby föreläsningsanstalt 600 
Snrte arbetarinstitut 600 
Rannams föreläsningsinstitut 600 
Melleruds föreläsningsförening 550 
Hjöbäcks pastorats foreläsningsförening . 525 
Lilla Edets föreläsningsförening 450 
Herrljanga foreläsningsförening 450 
Bollebygds härads föreläsningsanstalt . . 350 
Frändefors föreläsningsanstalt 225 
Ånimskogs föreläsningsanstalt .' 300 
Svenljunga föreläsningsanstalt 450 
Limmareds föreläsningsanstalt 350 
Mellersta Gasene föreläsningsanstalt . . . 350 
Kalvs och Märdaklcvs föreläsningsanstalt . 300 
Bolstads föreläsningsanstalt 250 
Örsäg med omnejd föreläsningsanstalt . . 250 
Östra Frölunda föreläsningsförening . . . 250 
Torrskogs föreläsningsanstalt 250 
Tranemo föreläsningsförening 250 
Lerums föreläsningsanstalt 250 
Kölanda församlings föreläsningsanstalt . 225 

i Skaraborgs län: 
Skövde föreläsningsanstalt 850 
Mariestads föreläsningsanstalt 650 
Falköpings föreläsningsanstalt 575 
Lidköpings föreläsningsanstalt 500 
Hjo föreläsningsanstalt 500 
Styrelsens för Vulcans skol- och biblio

tekshus i Tidaholm föreläsningsanstalt . 500 
Stora Hovtraktens foreläsningsförening . . 700 
Karlsborgs föreläsningsanstalt 450 
Ullervad-Leksberg-Utby föreläsningsanstalt 350 
Axvalls föreläsningsanstalt 200 
Skara foreläsningsförening 600 
Excelsiorförbundets föreläsningsanstalt i 

Skaraborgs län 700 
Excelsiorföreningen Facklans i Vara före

läsningsanstalt 400 

t Värmlands län: 
Karlstads föreläsningsanstalt 1000 
Kristinehamns föreläsningsanstalt . . . . 450 
Filipstads bergslags föreläsningsanstalt . 900 
Arvika föreläsningsanstalt 700 
Eds sockens föreläsningsanstalt 600 
Orums föreläsningsförening 500 
Säffle föreläsningsförening 450 
Uagfors föreläsningsförening 400 
Forshaga föreläsningsförening 450 

Kr 
Eks härads föreläsningsförening 300 
Hammarö föreläsningsförening 450 
Vase föreläsningsförening 200 
Nyeds föreläsningsförening 300 
Östra Fågelviks föreläsningsförening . . . 300 
Hillesvik-Ölsernds föreläsningsförening . . 300 
Kils föreläsningsförening 250 
Ransäters föreläsningsförening 300 
Mässviks föreläsningsförening 200 
Nedre Ullerada föreläsningsförening . . . 200 
Silbodals foreläsningsförening 200 
Alsters sockens föreläsningsanstalt . . . 200 
Silleruds föreläsningsanstalt 200 
Töcksmarks föreläsningsanstalt 200 
Nykroppa föreläsningsanstalt 250 
Storfors föreläsningsanstalt 250 
Övre Ulleruds föreläsningsanstalt . . . . 200 
Gillberga föreläsningsanstalt 200 
Blomskogs föreläsningsanstalt i inberäknat 

resekostnadsbidrag 17 kronor) 217 
Karlanda föreläsningsanstalt (inberäknat 

resekostnadsbidrag 9 kronor) 209 
Eda sockens föreläsningsanstalt 250 
Edsvalla föreläsningsanstalt 200 

t Örebro län: 
Örebro föreläsningsanstalt 1 10 
Kumla foreläsningsförening 750 
Bofors godtemplares föreläsningsförening . 450 
Askers föreläsningsanstalt 300 
Fellingsbro föreläsningsanstalt 500 
Glanshammars m. fl. socknars föreläsnings

förening 300 
Nora godtemplares föreläsningsanstalt . . 550 
Degerfors föreläsningsanstalt 400 
Lindesbergs föreläsningsanstalt 800 
Kopparbergs föreläsningsförening . . . . 650 
Tysslinge m. fl. socknars föreläsningsan

stalt 300 
Hallsbergs foreläsningsförening 500 
Askersunds föreläsningsanstalt 600 
Vikers föreläsningsanstalt 300 
Laxå föreläsningsanstalt 600 
Bo föreläsningsanstalt 275 
Sköllcrsta-Ekcby-Gällersta föreläsningsan

stalt 450 
Hammars föreläsningsanstalt 900 
Götlunda föreläsningsanstalt 500 
Stora Mcllösa fosterländska förening . . . 200 
Fjugesta föreläsningsanstalt 300 
Hällefors sorkens föreläsningsanstalt . . . 350 
Lerbäcks föreläsningsanstalt 450 
Hidingc föreläsningsanstalt 200 
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Kr. 
Svennevads föreläsningsförening 200 
Ramsbergs föreläsningsförening 800 
Nora sockens föreläsningsanstalt 600 
Kung]. Svea trängkårs nykterhetsförening» 

förelasningsanstalt, Örebro 200 
Järnboås föreläsningsförening 300 
Karlskoga föreläsningsförening 480 

t Västmanlands län: 
Västerås arbetarinstitut 1 400 
Köpings föreläsningsförening 550 
Arboga föreläsningsanstalt 500 
Norbergs arbetarinstitut 900 
Sala stads föreläsningsförening 700 
Ramnäs föreläsningsförening 350 
Sura sockens föreläsningsförening . . . . 300 
Västanfors föreläsningsförening 850 
Kungsörs föreläsningsförening ' 500 
Skultuna föreläsningsförening 550 
Kolbäcks, Svedvi och Bergs föreläsnings

förening 1 100 
Väster-Lövsta föreläsningsförening . . . . 600 
Kurala föreläsningsförening 450 
Sicnde härads jämte närgränsandc socknars 

föreläsningsförening 950 
Björskogs föreläsningsförening 300 
Malma och Bro föreläsningsförening . . . 500 
Väster-Våla föreläsningsförening 250 
Skinnskattebergs föreläsningsanstalt . . . 350 
Karmansbo föreläsningsförening 350 
Norrby föreläsningsförening 300 
Kila-Fläokebo föreläsningsförening . . . . 250 
Säterbo och Arboga socknars föreläsnings-

anstalt 300 
Västra Skedvi föreläsningsförening (inbe

räknat resekostnadabidrag 44 kronor) 344 
Odonsvi föreläsningsförening 250 

t Kopparbergs län: 
Falu föreläsningsförening 800 
Hedemora föreläsningsanstalt 700 
Avesta-Grytnäs föreläsningsförening . . . 800 
Mora föreläsningsanstalt 800 
Borlänge förelasningsanstalt 300 
Folkärna föreläsningsanstalt 300 
Husby föreläsningsanstalt 750 
Leksands föreläsningsförening 600 
Lima föreläsningsförening 500 
Våmhns stndiecirkel (resekostnadsbidrag) 30 
Sävsnäs föreläsningsanstalt 400 
Transtrands föreläsningsförening 400 
Sollerö föreläsningsförening 250 
Näs förelasningsanstalt 450 

Kr. 
Norrbärke föreläsningsanstalt . . . . . . 400 
Domnarvets föreläsningsanstalt . . . . . 350 
Grycksbo föreläsningsförening ilOO 
Orsa centralkommittés förelasningsanstalt 450 
Malungs förelasningsanstalt 450 
Grangärde förelasningsanstalt 500 
Ore föreläsningsförening . . . . . . . . 450 
Stora Tuna föreläsningsförening 350 
Åls föreläsningsanstalt 450 
Föreläsningsföreningen Lndvika bokstuga 600 
Krylbo föreläsningsanstalt 350 
Järna förelasningsanstalt 400 
Vika-Hosjö föreläsningsanstalt 350 
Venjans kommuns föreläsningsanstalt . . 300 
Vikmanshytte—Turbo föreläsningsförening 300 
Säters föreläsningsanstalt 300 
Vansbro föreläsningsanstalt 300 

i Gävleborgs län: 

Gävle arbetarinstitut 1800 
Söderhamns arbetarinstitut 1000 
Hudiksvalls arbetarinstitut 1100 
Norra Hälsinglands föreläsningsförening . 375 
Bomhns förelasningsanstalt 900 
Hanebo föreläsningsanstalt 500 
Ockelbo föreläsningsförening 500 
Strömsbro föreläsningsförening 500 
Valbo föreläsningsförening 400 
Forsbacka föreläsningsförening 300 
Hamringe föreläsningsanstalt 600 
Bollnäs föreläsningsanstalt 500 
Ljusne-Ala föreläsningaanstalt 300 
Segerstads föreläsningsförening 250 
Ovansjö-Torsakers föreläsningsförening . 700 
Vallviks föreläsningsförening 250 
Färila föreläsningsförening (inberäknat re

sekostnadsbidrag 34 kronor) 384 
Ovanåkers föreläsningsförening 400 
Hofora förelasningsanstalt .'!00 
Ljusdals föreläsningsförening 350 

» Västernorrlands län: 
Sundsvalls föreläsningsförening 1000 
Alnösundets föreläsningsförening 1 200 
Gudmundrå föreläsningsförening 950 
Hammar-Nylands föreläsningsförening . . 550 
Bollsta-Väja föreläsningsförening 575 
Kristliga föreningen av unge män i Härnö

sand 650 
Sollefteå föreläsningsförening 600 
Torps föreläsningsförening 500-
Ange-Erikslunds föreläsningsförening . • 500 
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Kr. 
Örnsköldsvik» föreläsnings- och biblioteks-

förening 300 
Alby föreläsningsförening 500 
FjällijO föreUsningsförening (inberäknat 

resekostnadsbidrag 26 kronor) 375 
Helgams sockens förcläsningsanstalt . . . 250 
Björna föreläsningsförening 200 
Matfors föreläsningsförening 250 
Stöde föreläsningsförening 350 
Hodnms föreläsningsförening 200 

i Jämtlands län: 
Östersunds arbetarinstitut 1 500 
Jämtlands läns ungdomsförbunds föreläs

ningsförening 600 
Järpens föreläsningsförening 300 
Näskotts föreläsningsförening 200 
Rödöns kyrkslätts föreläsningsförening . . 225 
Hräcke föreläsningsförening 350 
Sundsjö föreläsningsförening 250 

i Västerbotten/) län: 
Pöreläsningsföreningen Minerva i Uiueä 800 
Föreläsningsföreningen Idnna i Sandvik . 500 
Robertsfors-Sikeå föreläsningsförening . . 400 
Bnreå föreläsningsanstalt 350 

Kr. 
Nordmalings förelftsningsanstalt 600 
Lycksele föreltsningsanstalt (inbcräknat 

resekostnadsbidrag 126 kronor) . . . . 976 
Åsele folkbildnings- ocb hembygdsförenings 

föreläsningsanstalt (inberäknat resekost
nadsbidrag 88 kronor) 588 

Vindelns föreläsningsförening 300 
Bjurholms förcläsningsanstalt 250 
ÖrträBks föreläsningsförening (inbcräknat 

resekostnadsbidrag 19 kronor) 319 
Hörnefors föreläsningsanstalt .'WO 

i Norrbottens län: 

Tekniska skolans 1 Luleå förcläsningsanstalt 600 
Malmbergets föreläsningsförening . . . . 900 
Bodens föreläsningsanstalt 1200 
Kiruna förel&sningsanBtalt 700 
Piteå föreläsningsförening 950 
Neder-Kalix förelftsningsanstalt 500 
Gällivare föreläsningsanstalt 950 
Koskullskulle föreläsningsanstalt 500 
Svartö föreläsningsanstalt 500 
Haparanda föreläsningsanstalt 100 
Ränca föreläsningsanstalt 300 
Murjeks föreläsningsanstalt 275 
Abisko föreläsningsanstalt 300 

Vidare har Kungl. Maj:t till centralbyråer och andra sammanslutningar 
för förmedling av populärvetenskapliga föreläsningar för ar 1914 beviljat 
understöd med följande belopp: 

till Folkbildningsförbundet i Stockholm kr. 4 000 
> Centralbyrån i Lund för populära vetenskapliga f ö r e l ä s n i n g a r . . . » 2 500 
» Västra Sveriges folkbildningsförbund i Göteborg > 1 800 
> Norrbottens läns föreläsningsförbund i Luleå » 500 
> Västerbottens läns förel&sningsförbund i Umeå. . . . > 200 
> Värmlands föreläsningsförbund i Karlstad (inberäknat resekostnads-

bidrag av 100 kronor till föreläsningsanstalter, som tillhöra 
förbundet, utom Blomskogs och Karlanda) ' 200 

> Excclsiorförbnndcts folkbildningsbyrä i Skövde » 100 
» Örebro läns föreläsningsförbund i Hallsberg » 100 
> Västmanlands läns föreläsningsförbund i Strömsholm > 100 
> Östergötlands läns föreltsningsförbund i Norrköping > 100 
> Jämtlands läns förelftsningsförbund i Östersund > 100 
> Norra Kalmar läns föreläsningsförbund i Odcnsviholm > 100 
> Södra Kalmar läns föreläsningsförbund i Kalmar (inberäknat resc-

kostnadsbidrag av 100 kronor till föreläsningsanstalter, som 
tillhöra förbundet) • 200 

> Jönköpings läns föreläsningsförbund i Sftvsjö » 100 
> Hallands föreläsningsförbund i Halmstad » 100 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige år 1913. 
(Preliminär redogörelse.) 

Fjärde kvartalet. 

Av under 1913 års fjärde kvartal påbörjade arbetsinställelser redovisas här 
nedan 17, vilka, enligt nu tillgängliga uppgifter, direkt berörde inalles 28 
arbetsgivare och 801 arbetare. Av konflikterna började 5 i oktober, 7 i no
vember och 5 i december. Dessutom har medtagits 1 under sista dagarna 
av föregående kvartal utbruten konflikt, som i redogörelsen för tredje kvarta
let ej redovisats. 

I vad mån olika näringsgrupper berördes av de ovan nämnda 18 arbets
inställelserna framgår av följande översikt: 

Till sin karaktär voro samtliga arbetsinställelser strejker. 
Antalet under fjärde kvartalet förlorade arbetsdagar till följd av konflik

ter, påbörjade under samma kvartal, utgjorde såvitt känt c:a 21 000. Härav 
beräknas ej mindre än c:a 15 000 dagar hava gått förlorade i samband med 
handskarbetarkonflikten, vilken dessutom under första kvartalet av år 1914 
krävt ytterligare 8 750 förlorade arbetsdagar. Vid 2 arbetsinställelser har 
någon beräkning av antalet förlorade arbetsdagar ej kunnat verkställas. 

Arbetsgivarna voro i 13 fall organiserade och i 5 fall icke organiserade. 
Arbetarna tillhörde i 10 fall helt eller delvis facklig organisation; i åter
stående 8 fall voro de däremot oorganiserade. 

Konflikternas huvudorsaker voro i 13 fall lönefrågor och i 5 fall andra orsa
ker. Lönefrågorna gällde i 7 fall löneförhöjning, i 1 fall införande av ackords
arbete, i 2 fall garanti för timlönen vid ackordsarbete, i 1 fall arbetsgivarens 
åtgärd att innehålla en del av lönen, i 1 fall tolkning av prislista samt i 1 
fall fråga om prislistas giltighet efter arbetets förläggande till annan ort. 
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Bland andra orsaker inbegripas tvister om arbetares avskedande i 2 fall, 
om personliga förhållanden (missnöje med förman) i 1 fall samt om arbetets 
anordning i 2 fall. 

Beträffande resultatet kan meddelas, att av de 18 konflikterna 4 ledde till 
arbetets återupptagande på de av arbetsgivaren uppställda villkoren, att 5 
bilades i enlighet med arbetarnas fordringar och att 6 avgjordes genom 
kompromiss. Härtill kom en konflikt, som avslöts därmed, att samtliga de 
strejkande avflyttade från platsen; 2 konflikter äro i mars 1914 fortfarande 
olösta. 

Vid sammanställning av de avslutade konflikternas orsaker och resultat 
visar det sig, att av de 7 arbetsinställelser, som förorsakades av arbetarnas 
begäran om löneförhöjning, 2 utföllo till arbetarnas och 2 till arbetsgi
varnas förmån, medan 2 avslutades genom kompromiss och 1 genom arbe
tarnas avflyttning. De 3 konflikter, som gällde löneformen (ackordsarbete), 
löstes samtliga genom kompromiss, i 2 fall huvudsakligen enligt arbetarnas 
fordringar och i 1 fall närmast på arbetsgivarnas villkor. Tvisten om pris
listans tolkning löstes på det villkor, att det omtvistade arbetet tills vidare 
ej skulle förekomma. Av de 2 fall, där tvisten gällde arbetares avskedande, 
lyckades de strejkande i ena fallet genomdriva sina fordringar. Däremot 
misslyckades den strejk, som avsåg förmannens avlägsnande. Av de 2 kon
flikter, som gällde arbetets anordning, löstes den ena enligt arbetarnas 
fordringar, den andra åter genom kompromiss. 

I ett fall medverkade statens förlikningsman vid biläggande av konflikt. 
En av arbetsinställelserna omfattade arbetsplatser inom tre olika län, Mal

möhus, Kristianstads och Hallands. Av de övriga, vilka samtliga hade lo
kal karaktär, inträffade 3 inom vartdera av Malmöhus och Gävleborgs län, 
2 inom vartdera av Blekinge och Kopparbergs län samt de övriga inom vart 
och ett av följande län: Stockholms, Uppsala, Kalmar, Kristianstads, Gröte
borgs och Bohus, Västmanlands och Västernorrlands. 7 av konflikterna ägde 
rum i städer, 1 i köping och 10 å landsbygden. 

För övrigt kan anmärkas, att, enligt de föreliggande uppgifterna, 7 arbets
inställelser föregingos av förhandlingar parterna emellan, under det att i 
11 fall några dylika icke ägde rum. 

Beskyllning för avtalsbrott framkastas i 1 fall av arbetsgivaren mot arbe
tarna och i 2 fall av arbetarna mot arbetsgivarna. Arbetarnas avtalsbrott 
uppgives hava bestått däri, att arbetarna velat förmena arbetsgivaren den
nes rätt att avskeda arbetare, utan att därvid kunnat påvisas, att kränk
ning av föreningsrätten förelegat. Arbetsgivarnas avtalsbrott angives i ena 
fallet hava bestått i egenmäktig förändring av arbetsanordning; i andra 
fallet åter beskylles arbetsgivaren för att hava erbjudit lägre arbetspris, än 
prislistan fastställt, samt avskedat de arbetare, som vägrat foga sig häruti. 

Vidkommande här redovisade 18 arbetsinställelser hava infordrade uppgif
ter inkommit från båda parterna i 11 fall, endast från arbetsgivare i 5 fall 
samt endast från arbetare i i fall. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Fjärde 

a-g. = arbetsgivare 
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i Sverige, påbörjade under år 1918. 
krartalet. 

a. = arbetare. 



252 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE ÅR 1913. 

Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Fjärde 

a-g. = arbetsgivare. 

Översikt av arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
i Sverige år 1913. 

(Preliminär redogörelse.) 

Under år 1913 inträffade, enligt ingångna uppgifter, 116 arbetsinställelser, 
vilka direkt berörde inalles 201 arbetsgivare och. 9 500 arbetare. Av konflik
terna började 17 under årets första kvartal, 44 under andra, 38 under tredje 
samt 17 under fjärde kvartalet. Arbetsinställelsernas antal och omfattning 
framgår av tabellen å sid. 255. 

Samma tabell utvisar jämväl, i vad mån de olika näringsgrenarna berördes 
av de under året påbörjade arbetsinställelserna. 

Till sin karaktär voro samtliga arbetsinställelser med ett undantag strejker. 
Antalet förlorade arbetsdagar till följd av konflikter, påbörjade under år 

1913, utgjorde så vitt känt c:a 300 000. 
Arbetsgivarna voro i 71 fall helt eller delvis organiserade, i 45 fall till

hörde de ej organisation. Arbetarna voro i 78 fall helt eller delvis fackligt 
organiserade, i 38 fall voro de däremot oorganiserade. 
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i Sverige, påbörjade under år 1913. (Forts.) 
kvartalet. 
.i. = arbetare. 

Avtalsbrott hava enligt endera eller bägge parternas uppgifter förekommit 
vid 25 arbetsinställelser.1 

Konflikternas huvudorsaker voro i 81 fall lönefrågor, i 8 fall organisa
tionsspörsmål samt i 27 fall andra orsaker. Lönefrågorna gällde i 68 fall 
löneförhöjning, i 5 fall lönesänkning samt i 8 fall andra lönefrågor, såsom 
form för avlöningen, garanterad timlön vid ackordsarbete och utbetalande 
av avlöningen. Av organisationsspörsmålen gällde 1 föreningsrättens erkän
nande, 1 »arbetets frihet» och 1 arbetets ledning, medan de övriga hänförde 
sig till kollektivavtalstvister. Under gruppen andra orsaker inbegripas tvister 
om arbetstiden i 3 fall, om personliga förhållanden i 4 fall, om arbetares 
antagande och avskedande i 5 fall, om arbetets anordning i 10 fall samt om 
tolkning av avtal i 1 fall och andra spörsmål i 4 fall. 

Beträffande resultatet kan meddelas, att av de 116 konflikterna 27 ledde 
till arbetets återupptagande på de av arbetsgivaren uppställda villkoren, 34 
bilades i enlighet med arbetarnas fordringar och 46 avgjordes genom kom
promiss, medan 9 konflikter äro oavgjorda eller måste betecknas som prin
cipiellt olösta. 

En sammanställning av de avslutade konflikternas orsaker och resultat 
ter sig på följande sätt: 

1 Jfr ovan sid. 249 samt Soc. Meddel. 1913, g. 1027. 
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1 1(> fall medverkade statens förlikningsmän vid konflikters biläggande. 
Arbetsinställelsernas fördelning på de särskilda landsdelarna framgår av 

nedanstående översikt: 

Arbetsinställelserna föregingos i 52 fall av förhandlingar parterna emel
lan, under det att i 64 fall några dylika ej ägde rum. 
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Arbetsinställelser, p å b ö r j a d e under år 1913 inom olika näringsgrenar. 
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Rapporter från yrkesinspektörerna angående svårare 
olycksfall i arbete (forts.). 

27. Under arbete med dikesgrilvning i en kronopark blev en arbetare av ett spräng
skott sä svårt skadad, att han avled efter två timmar. Åsyna vittne till olyckan 
fanns ej, men man har anledning antaga, att sprängskottet brunnit av för tidigt. Till
skyndande arbetare funno den förolyckade strax efter skottets avlossande liggande på 
kanten till det påbörjade diket, på vars botten fanns det nyss förut splittrade sten
blocket. Han hade fått hela ansiktet, halsen och bröstet sönderslagna samt högra 
handen avsliten. Den förolyckade, som hade dikningsarbetet på ackord, var känd som 
en duktig bergsprängare, men ansågs av sina arbetskamrater vara för säker utav sig 
och tämligen oförsiktig vid handbavandet av sprängämnen. 

28. En arbetare vid en trämassefabrik blev under arbete med upphissning av kalk
sten träffad i huvudet av en nedfallande sten, varvid döden ögonblickligen följde. 
Kalkstenen uppfraktades, lastad i en låda, medelst ett vindspel och urlastades å en 
plattform, anbragt på 15 m. höjd ovan marken runt omkring tvenne s. k. syretorn. 
Därvid råkade en skarpkantad sten, vägande c:a 5 kg., att vid urlastningen glida över 
plattformens kant och falla ned på den förolyckade, som av någon anledning just då 
flyttat sig från sin arbetsplats till en plats belägen utanför det område å marken, som 
skyddades av ovannämnda plattform. Yrkesinspektören har med anledning av det in
träffade, ålagt arbetsgivaren att förse samtliga plattformar med ordentliga golv och 
räcken, att anordna styrlister eller dylikt för hisskorgarna, att inhägna hålen för 
korgarna i plattformens golv, att anordna handräcken vid stegar samt att vid de till
fällen vintertid, då stegar och plattformar äro nedisade, förbjuda arbetet vid tornen 
tills isen avlägsnats. 

29. Vid en cellulosafabrik inträffade en explosion i en sodasmältugn, varvid en 
arbetare, som var sysselsatt med inmatning av soda i ugnen, träffades av en tegelsten 
frän skorstenen, som delvis raserades av explosionen, med den påföljd att han förlorade 
medvetandet och föll genom inmatningsöppningen ned i ugnen. Han blev strax efteråt 
utdragen av en tillskyndande kamrat, men hade under den korta tiden hunnit bliva 
så illa bränd, att han avled efter en kort stund. Om orsaken till explosionen har 
ingen bestämd uppgift kunnat lämnas, men synes det, som om den av överingenjören 
lämnade förklaringen vore väl grundad. Den genom infyllningsöppningen inträdande 
luften torde bildat en explosiv blandning med gaserna från en bredvid liggande soda
ugn, vilka gaser därpå antänts av lågor från den senare och därvid förorsakat explo
sionen. Till förebyggande av liknande olycksfall har yrkesinspektören föreslagit arbets
ledningen att täcka inmattiingsöppningen medelst ett gallerverk. 

30. En arbetare, som var sysselsatt med avläsning av instrumenten i transformator-
rummet i en mekanisk verkstad anträffades i döende tillstånd av tillskyndande kam
rater, vilka tillkallats av hans skrik. Han låg då framför instrumenttavian med knäna 
något hopvikta, vilken omständighet ingav kamraterna den tanken att han dödats av 
elektrisk ström. Vid polisundersökningen kunde ej med säkerhet fastställas, huruvida 
den förolyckade dödats av elektrisk ström. Dennas spänning var visserligen relativt 
låg (400 volt), men da den förolyckade under flera dagar klagat över illamående och 
t. o. m. samnia dag, olyckan inträffade, intagit två aspirinpulver mot en svår huvud-
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värk,, torde man kunna misstänka, att han på grund av nedsatta fysiska kräftor (t. ex. 
försvagad hjärtverksamhet) var särdeles känslig för elektrisk ström. 

31. Ku arbetare i en trätoffclfabrik var sysselsatt med smörjning av ett lager, till
hörande huvudaxclledningen i fabriken, och blev därvid indragen i ledningen genom 
att den ena blusärmen, vilken var trasig, virades omkring axeln, med den påföljd att 
han ådrog sig så svåra skador att döden kort därefter följde under transporten till 
lasarettet. Ingen var närvarande, när olyckan skedde, men det kan med säkerhet an
tagas att förloppet varit det ovan skildrade. Axeln, som var belägen pa 270 em:s 
avstånd frän golvet, var oskyddad, och den skadade hade för att nå densamma an
vänt stege. Arbetsgivarens uppgift, att arbetarna förbjudits att smörja i gäng varande 
axelledningar och dylikt, förnekades av den förolyckades kamrater. 

32. Under arbete med rengörning av däcket å en under byggnad varande ångare 
råkade en arbetare snäva mot en s. k. däcksbult med den påföljd, att han störtade 
ned genom en icke kringgärdad däcksöppning och slog ihjäl sig mot fartygets botten. 
Olyckan får delvis tillskrivas den förolyckades egen oförsiktighet, då däcket var väl 
upplyst och han själv bar sin handlampu, dessutom visste han mycket väl att öpp
ningen fanns. 

33. Två hamnarbotare, som voro sysselsatta med pråmhalning, föllo därvid i vattnet 
ocli den ena av dem drunknade. Pråmen halades i sidled mot kajen, och då en 
bogserbåt, dragande en annan pråm, skulle passera mellan den förstnämnda pråmen 
och kajen, släckte den förolyckade och hans kamrat på förhalningstrossen, så att 
bogserbåten skulle kunna gå fri över trossen. Den bogserade pråmen gjorde därvid 
en gir och stötte till den förstnämnda pråmen, så att arbetarna föllo i vattnet med 
ovannämnda påföljd. 

34. En arbetare, som jämte tre kamrater var sysselsatt med brunnsborrning, blev 
därvid dödad genom olyckshändelse. Vid arbetet användes en s. k. säckborr, vilken 
vreds runt medelst en vertikalt stående rälsskena, å vilken ett svängjärn av 2 m. 
diameter var aubragt och fastlåst medelst en hasp. Avståndet från svängjärnet till 
själva borren var c:a 17 m. Vid olyckstillfället inträffade, att när borren, som ofta 
hände, tog hart i hålets botten, uppstod en avsevärd vridningsspänning i rälsskctian, 
och när denna var som störst, slant haspen upp, varvid svängjärnet lossnade. Vid 
skenans plötsliga återgång greps svängjärnet av skenan, varvid de fyra arbetarna 
kastades runt uppe på den 2-& m. höga plattform, på vilken de stodo under borrningen. 
Två föllo till marken utan att skada sig, den tredje blev hängande i den omgivande 
träkonstruktionen, också utan skador, varemot den fjärde i fallet slog huvudet mot, 
något hårt föremål, så att döden omedelbart följde. Arbetsgivaren har nu låtit sätta 
en tvärsprint för ovannämnda hasp samt beslutat utöka plattformen och uppsätta ett 
räcke omkring densamma. 

35. En arbetare hos ett trävarubolag, vilken var sysselsatt med hökörning, återfanns 
av några kamrater liggande död under det stjälpta hölasset. Huru själva olyckan 
tillgått kan icke bestämt sägas, då intet ögonvittne fanns. 

36. En arbetare vid ett järnverk, som var sysselsatt med påläggning av en maskin-
rem, blev därvid indragen i en axelledning och skadade sig så svårt, att döden följde 
efter ungefär 4 timmar. Olyckan intröffude vid valsverket, som jämte ett tillhörande 
saxverk drevs av en ångmaskin uppställd i ett särskilt tillbyggt, avskilt maskinrum. 
Remmen till saxverket hade slirat utav på grand av att ämnet, som skulle klippas, hade 
blivit så kallt, att saxen ej orkade bita av detsamma. Två försök att pålägga remmen 
misslyckades, och när den förolyckade sknlle försöka för tredje gången, fastnade 
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blusen i 011 krysskil ä valsverkets huvudaxel varvid lian drogs runt och slog benen upp
repade ganger mot en av huvudaxelns lagerbockar. Bud sändes till maskinrummet tor 
avkoppling av valsverket, men på grund av valsverkssvänghjulets stora tyngd (28 ton) 
fortfor axeln att rotera c:a 5 minuter efter avstiingningcn. Order har utfärdats till arbe
tarna att avstanna eller åtminstone sakta gången av valsverket vid rempåläggningar. 
Yrkesinspektören har med anledning av olyekan föreslagit uppsättande av signalanord-
ning från smedjan till maskinrummet samt inklädande av alla utstående kilar. 

Kortare meddelanden. 

— Socialförsäkring. — 
Statsbidragen till sjukkassorna. Börringc sjuk- och begravningskassa, som den 31 maj 

Hill registrerats enligt lagen om sjukkassor den 4 juli 1910, hade hos K. Kommerskollegium an
hållit, att till kassan måtte utbetalas statsbidrag för år 1912. I enlighet med den dittills av K. 
Kommcrskolleginm tillämpade tolkningen av kungl. kungörelsen angående statsbidrag åt sjukkassor 
den 4 juli 1910 beräknade Kollegium vid utanordnandet av det sökta statsbidraget den del därav, 
som skall utgå i förhållande till antalet medlemmar i kassan, endast för det antal hela månader, 
kassan under år 1911 varit registrerad enligt nya sjukkasselagen. 

Kassan, som under den tidigare delen av år 1911 varit registrerad enligt lagen om sjukkassor 
den 30 oktober 1891, höll före, att det för beräknande av berörda del av statsbidraget borde vara 
likgiltigt, huruvida kassan varit registrerad enligt den äldre eller nyare lagen samt anförde be
svär hos Kungl. Maj:t. 

Kungl. Maj:t bar sedermera meddelat utslag i anledning av de anförda besvären och därvid 
förklarat, att sjukkassa, som varit registrerad under hela det år, som närmast föregår året, för 
vilket statsbidrag sokes, må kunna åtnjuta statsbidrag i förhållande till antal medlemmar oav
kortat, oberoende av om kassan under föregående året hela tiden varit registrerad efter nya sjuk
kasselagen eller under hela året eller någon del därav enligt den äldre lagen. 

På grund av ovanberörda Kungl. Maj:ts beslnt hava hittills förutom Börringc sbk. jämväl fyra 
andra sjukkassor, nämligen Sällskapet II. V:s sbh.-k i Uppsala, Gullöfors bruks arbetares sbh.-k. 
Hammarlövs sbk. och S:t Köpinge sbk., efter gjorda framställningar beviljats tilläggsbidrag till för 
är 1912 tidigare uppburet statsbidrag. 

I skrivelse till Kungl. Maj:t hade styrelsen tor Västra Eds sjuk- och begravningskassa, vilken 
kassa den 18 november 1912 rcgistrats enligt lagen om sjukkassor den 4 juli 1910, anhållit, att, 
churn den kontanta sjukhjälp kassan under år 1912 meddelat icke uppgått till 90 öre för sjuk
dag, Kungl. Maj-.t måtte medgiva, att kassan, som förut varit registrerad enligt lagen om sjuk
kassor den 30 oktober 1891, måtte för år 1913 komma i åtnjutande av statsbidrag, såsom om den 
varit registrerad enligt sistnämnda lag. 

Efter inhämtande av K. Socialstyrelsens utlåtande fann Kungl. Maj:t icke skäl att till ansök
ningen lämna bifall. 

Riksförsäkringsanstalten har under årets första kvartal utfärdat nya försäkringsbrev och 
fiirnyclsekvitton å förut gällande försäkringar för ett provisionellt antal arbetare av 85 3G2. Under 
samma tid hava 2 630 olycksfall anmälts till anstalten, till begravningshjälp för 9 dödsfall har nt-
anordnats 540 kronor, för livräntor åt änkor och barn samt invalida arbetare har utanordnats 
81876: 6'-' kronor samt för sjnkhjälpsersättningar 79 201: 52 kronor, tillsammans 161618: 14 kronor. 
Antalet inköpta livräntor under nämnda period har utgjort 16. Utlåtanden, som enligt § 15 av 
lagen den 5 juli 1901 begärts av arbetsgivare och arbetare samt domstol eller annan myndighet 
angående invaliditetsgrad för skadad arbetare, hava avgivits i 114 fall, och hava, sedan anstalten 
började sin verksamhet, dylika utlåtanden avgivits uti sammanlagt 4 022 fall. 
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Fredsslutet mellen läkare och sjukkassor i Tyskland. Den mångåriga striden mellan 
Tysklands läkare- och sjukkasseorganisationer tick den 23 december 1913 »in avslutning genom ni 
iiv statssekreteraren för inrikes ärenden, d:r Delbrtick, fiinnedlad överenskommelse. 

Det var också en tvingande nödvändighet att till den 1 januari i år, dä den nya socialförsäkring'-
lagen skalle träda i kraft och medföra en betydlig utvidgning av de grupper, ät vilka sjuk
kassorna förmedla läkarvård, åvägabringa en uppgörelse) i den på sista tiden skarpt tillspetsade utri
den. Då en överenskommelse knappast skulle kunna komma till stånd utan statsmakternas verk
samma mellaukomst, vände sig framstående representanter för Tysklands medicinska fakulteter 
till inrikesministeriet, med begäran att från detsamma initiativ till medling skulle tagas. 

På kallelse av d:r Dclbriick sammanträdde så dagarna närmast före jul i Hedin representanter 
lör såväl de olika sjukkasseorganisationerna — yrkes- och ortskasseförbunden samt Tysklands all
männa sjukkasseförbund - som för lakarnas sammanslutningar, det s. k. »Ijeip/.igcr Vcrband» (Ver
band deutscher Är^tc zur Wahruug ihrcr wirtschaftlichcn Interessen) samt Dcutscher Artssevcrcins-
buud. I förhandlingarna deltogo därjämte, utom representanter för de officiella myndigheterna. 
även företrädare för de medicinska fakulteterna vid de tyska universiteten. Sjukkasseförbundens 
representanter voro befullmäktigadc att å sina respektive organisationers vägnar avsluta överens
kommelse. Däremot måste det eventuella avtalet för att vinna giltighet underställas »Leipzigcr 
Verband>:s styrelse för stadfästclsc, ävensom föreläggas vederbörande förbundsregeringar till god
kännande, i den mån det påfordradc dessas inedverkan för sitt genomförande. 

Redan efter tvenne dagars torhandlingar uppnåddes enighet om ett avtal, för vars huvudpunkter 
skall redogöras i det följande. Sedan den preussiska regeringen den -7 december biträtt avtalet, 
godkändes detsamma den 28 i samma månad av >Lcip/.igcr Vcrband» :H styrelse (fullkomligt en
hälligt) samt med stor majoritet även av dess för ändamålet inkallade representantförsamling. 

Enligt avtalet skola endast de läkare vara berättigade att idka sjukkassepraktik, som anmält 
»ig till införande i ett särskilt register, vilket skall föras av vederbörande lokala socialförsäkrings-
myndighet (Vcrsicheruugsamt) eller eventuellt av annan myndighet. När en sjukkassa anstälerl 
läkare, utses denne gemensamt av en representant tör sjukkassorna och en representant lör de i 
registret införda läkarna i enlighet med av vederbörande centrala socialförsäkringsinyndighet 
(Obervcrsicherungsamt) godkända föreskrifter. Kan enighet ej uppnås, slites tvisten av en skilje
nämnd, bestående av lika antal medlemmar för sjukkassor och läkare med en statens ämbetsman 
som ordförande. 

Om på grund av avtal ej alla i registret upptagna läkare fä anlitas av medlemmarna i en sjuk
kassa eller i ett för läkarvårdens bestridande bildat sjukkasseförbuud, måste av kassan (eller IJir-
bundet) så många läkare anställas, att minst en läkare tinnes på 1 !Ji)0 eller, om även medlem
marnas familjer äro berättigade till läkarvård pä kassans bekostnad, en pä 1 000 medlemmar. 

Den ersättning, läkarna äga uppbara för sitt arbete, bestämmes genom särskilda avtal. Vid 
uppgörandet av dessa avtal skall hänsyn tagas till såväl de lokala förhållandena som vederbörande 
kassas ekonomiska bärkraft och läkarnas anspråk på skälig gottgörelse. Förslag till avtal upp
göras av ett utskott, tillsatt av samtliga inom området för ett »Vcrsicheruugsamt» verksamma 
sjukkassor och de läkare inom samma område, som äga rätt att utöva sjukkasscpraktik. Avtalet 
trättas mellan den enskilda sjukkassan å ena sidan och den enskilda läkaren ä den andra; och far 
giltigheten av detsamma icke göras beroende av någon annan organisations godkännande än det 
nyssnämnda avtalsutskottct, i vilket endast sjukkassepraktik utövande läkare tit vara ledamöter. 

1'ppnås ej enighet om avtalet, går saken till skiljedom. 
Beträffande det system för läkarvårdens bestridande som i det särskilda fallet skall tillämpa 

(fritt läkareval eller fast anställda sjukkasseläkarc) gäller, att ändring i de bestående förhållandena 
skall äga rum, om båda parterna äro härom eniga eller om eljest viktiga skäl för en förändring 
anses föreligga. Aro ej parterna eniga om förefintligheten av viktiga skäl för en ändring, 
avgöres tvisten av en skiljenämnd. Motsätta sig de hos en sjukkassa anställda läkarna ändring 
av läkarvårdssystcmet, kan dylik ändring likväl genomföras, om majoriteten av läkarna i avtals-
utskottet skänker sitt godkännande åt en dylik åtgärd. 

Slutligen skola alla tvistighetcr rörande tillämpningen av detta avtal avgöras genom skiljedom. 
Under den föregående striden mellan läkare och sjukkassor hade sjukkassorna ä vissa orter — 

Rreslau, Stettin, Diisseldorf och Elbing — inkallat läkare från andra orter och engagerat dessa tör 
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bestridande av läkarvården inom vederbörande kassor. Frågan huru med de sålnuda anställda lä
karna skulle förfaras var synnerligen svårlöst. Emellertid uppnåddes enighet om, att de avtals-
slutande parterna skulle bemöda sig att snarast möjligt söka anställa dessa läkare ä annan ort. 
Skadestånd eller understöd, som eventuellt kommer att utgå till dessa läkare, skulle gäldas av 
>Leipziger Verband», dock under förutsättning, att samtliga sjukkassor ökado läkararvodet med 
5 Pf. pr år och medlem, med vilket tillskott hälften av kostnaderna ifråga Bkola betäckas. 

Don sålunda mellan läkare och sjukkassor träffade överenskommelsen, vilken till en början kom
mer att gälla i 10 år, från 1 januari 1914 räknat, kom till stånd för sent, för att på grundval därav 
definitiva avtal skulle kunna ingås före detta års ingång. I allmänhet har man ordnat saken in
terimistiskt p& det sätt, att läkarna förpliktigat sig att vårda kassornas sjuka medlemmar under 
förutsättning, att ott blivande avtal erhölle retroaktiv verkan. 

(Soziale Praxis och Deutsche Krankenkassenzcitung.) 

— Arbetsmarknad och arbetslöshet. — 
Arbetsmarknaden i England under februari 1914. Arbetstillgången var i stort sett god. 

Vid kolgruvorna samt inom maskin- ooh skeppsbyggnadsindnstrierna härskade fortfarande gynn
samma konjunkturer, och läget inom byggnadsindustrien hade såsom vanligt vid denna årstid under
gått en avgjord förbättring. Även inom flertalet av de övriga viktigare industrierna hade arbets
tillgången förbättrats. 

Årt>etsförmodlingsanstaltema rapportera alltjämt efterfrågan på arbete inom skeppsbyggnads-
industrien. Inom beklädnadsindustrien och vid tvättanstalterna var tillgången på kvinnlig arbets
kraft otillräcklig. 

Jämfört med de höga konjunkturerna vid samma tid föregående år visade sig i allmänhet någon 
försämring av arbetsmarknaden. Inom maskinindustrien var arbetstillgången otillräcklig och läget 
inom skeppsbyggnadsindustrien karakteriseras av en svag tillbakagång. Antalet i gång varande 
masugnar var betydligt mindre än i februari 1913- och man kunde konstatera nedåtgående kon
junkturer inom textilindustrien, särskilt inom ylle- och linneindustrierna. Å andra sidan hade 
arbetsmarknaden förbättrats inom byggnads- och togelindustrierna. 

Lönerna inom malmförädlingsindustrien fortforo att sjunka och, fastän en svag uppåtgående 
rörelse ännu gjorde sig märkbar inom andra industrier, var dock den nedåtgående tendensen för
härskande. 

Antalet arbetslösa inom yrken, som inbegripas under den nya arbctslöshetsförsäkringslagen, var 
4'4 % i slutet av februari mot öfi % i slutet av januari och 44 % i slutet av februari 1913. 

Fackorganisationer med 976 988 modlemmar (bortsett från i strejker och lockouter invecklade 
samt sjuka och överåriga) rapporterade 22 726 eller 2'» av medlemsantalet såsom arbetslösa vid 
slutet av februari 1914 mot 2'6 % vid slutet av januari gamma år och 2-0 f» vid utgången av fe
bruari 1913. 

Under veckan före den 21 februari 1914 hade, enligt inkomna svar från arbetsgivare med till
hopa 410310 arbetare, konstaterats en ökning av 0-2 % av antalet sysselsatta arbetare och 1'6 % 
»v den utbetalda lönesumman jämfört med förhållandena en månad tidigare. I jämförelse mod 
motsvarande tid föregående år hado antalet sysselsatta arbetare minskats med 1'3 % och det ut
betalda lönebeloppet med 1'1 %. 

(Labour Gazette.) 

Arbetsmarknaden i Frankrike under februari 1914. På grund av den mildare väderleken 
under februari månad hava en del större arbeten i vingårdarna knnnat komma till utförande, vilket 
medfört en betydlig minskning av arbetslösheten bland vihodlingsarbctarna i södra Frankrike. 
Bland skogsarbetarna är läget fortfarande bättre än föregående år vid samma tid. Bland trädgårds-
arbetarna i trakten omkring Paris har icke försports någon förändring av konjunkturerna. 

Inom textilindustrien är alltjämt arbetstillgången tillfredsställande, under det att inom metall
industrien den nedgång, som utmärkte föregående månad, ytterligare skärpts. Arbetstillgången är 
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riklig inom den grafiska industrien. Inom byggnadafacket har arbetet börjat upptagas i »tor ut
sträckning. Vad beträffar läderindustrien, har arbetslösheten nästan fullständigt upphört. 

Bland 982 arbetarorganisationer, som besvarat de månatliga förfrågningarna angående arbets
marknadens läge och arbetslösheten under februari 1914, hava 738 med 246 519 medlemmar upp
givit antalet arbetslösa till 10074, eller 4'1 %, inberäknat gruvarbetarna i 1'as-de-Calais, och 4'5 
utan inberäknandc av dessa arbetare. Motsvarande siffra för närmast föregående månad var fr» % 
och för februari 1913 6'6 %. 

Arbetstillgången under februari 1914 har i jämförelse med januari månad angivits såsom rik
ligare av 26 °i av de redovisande fackorganisationerna, omfattande 16 % av de organiserade arbe
tarna, såsom oförändrad av resp. 53 och 68 samt såsom mindre riklig av resp. 21 och 16 V 

På frågan: >Anser ni l&get på arbetsmarknaden vara tillfredsställande för årstiden?» hava 589 
arbetarorganisationer med 137130 medlemmar svarat jakande och 241 med 111963 medlemmar 
nekande. 

(Bulletin du Hinistére du Travail.) 

Arbetsmarknaden i Tyskland under februari 1914. Arbetsmarknadens läge bar visserli
gen förbättrats för några säsongindustrior, såsom varje år brukar vara fallet vid denna tid; för 
flertalet av de större industrierna märktes dock ingen förändring av det i huvudsak icke till
fredsställande läget. 

Vid stenkolsgruvorna i Ruhrdistriktet rådde alltjämt ogynnsamma förhållanden, arbetstillgån
gen var till och med mindre än föregående månad. I)e ichlesiska gruvorna visade också en all
män nedgång gent emot januari månad, särskilt i Obcrschleslen, där flera skift måste inställas. 
Även vid brunkolsgruvorna inträdde depression. Vid järngruvorna var arbetstillgången god. Inom 
tackjärnsindnstrien förnimmas däremot klagomal över brist på arbete. För de till stftJvcrksför. 
bundet hörande verken meddelas, att en ringa förbättring av läget inträtt i synnerhet lör smi
desjärn. Flera stål- och valsverk fingo dock inställa ett och annat skift; särskilt i Westfalen 
rådde god tillgång på arbetskraft. Maskinindustrien hade i allmänhet icke tillräcklig sysselsätt
ning. Inom lokomotivverkstäderna var på vissa häll en ringa försämring märkbar. Automobil-
verkstäderna voro ännu väl försedda med beställningar, emellertid föreligga även här meddelanden 
om försämrade konjunkturer. Läget inom elektriska industrien beskrives såsom något under det 
normala. Kemiska industrien hade god tillgång på arbete; tillbudet av arbetskrafter var i all
mänhot rikligt. Vad textilindustrien beträffar, sä klaga bomullsspinnerierna och -väverierna över 
ogynnsamma konjunkturer. En del industrier, såsom bryggeriindustri och sjöfart, hava gynn
samt påverkats av den begynnande varmare årstiden. Inom byggnadsfacket rådde i allmänhet 
ännu icke tillräcklig sysselsättning; blott från några orter rapporteras förbättring i jämförelse 
med föregående månad. Pä arbetskrafter var det såsom förut överflöd. 

Enligt uppgift från sjukkassorna ökades antalet i arbete varande medlemmar från den 1 febrnari 
till den 1 mars med inalles 231 875 medlemmar eller med omkring 3'48 %. Kör manliga medlem
mar motsvarade ökningen 380 %, för kvinnliga 369 %. 

Arbetslösheten minskades ibland de rapporterande förbundens medlemmar — en årligen återkom
mande företeelse — men hade dock betydligt större omfattning än i februari 1913. Bland 1 977 713 
medlemmar, tillhörande 45 fackförbund, voro under februari 1914 3'7 % arbetslösa gent emot 47 
under sistlidna jannari samt 2'9 i februari 1913. 

Enligt arbetsförmcdlingsanstalternas uppgifter kommo under februari 1914 på 100 lediga plat
ser för män 218 arbetssökande mot 234 närmast föregående månad och 190 under febrnari 1913. 
För kvinnor voro motsvarande siffror 97, 105 och 91. Enligt dessa uppgifter har läget på arbets
marknaden som vanligt förbättrats gent emot januari månad, men är ogynnsammare än i febrnari 
1913. 

(Reichsarbeitsblatt.) 

Arbetslöshetsförsäkringen i Tyskland. Frågan om försäkring mot arbetslöshet är f. n. 
föremål för stort intresse i Tyskland. Bayerns exempel att med statens medel befordra den kom
munala arbetslöshetsförsäkringen tyckes mana andra stater till efterföljd. Sålunda har nyligen 
Wurttembergs andra kammare uppfordrat regeringen att följa efter på den inslagna vägen och 
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lämna statsbidrag åt kommuner, som på lämpligt sätt ordna understödjandet av arbetslösa. Även 
i Baden göra sig inom representationen strävanden i liknande riktning gällande. I Sachaen har 
lantdagens andra kammares lagutskott beslutat hemställa till regeringen, att den måtte i ett till-
lägg till budgeten äska medel till understöd åt arbetslösa, och i Hessen har andra kammarens 
finansutskott beslutat anhålla, att regeringen ville lämna lantdagen meddelande om, huru frågan 
om arbetslöshetens bekämpande f. n. stode. Majoriteten i den preussiska lantdagens andra kam
mare däremot är ännu främmande för tanken på arbetslöshetsförsäkring. Problemet ställer sig 
ock för Preussen med dess ofantliga arbetarstam, lantarbetarnas stora inflyttning till städerna och 
massinvandringen av utländska arbetare betydligt mera invecklat än för de mindre staterna. 
Senaten i Bremen anser likaledes omöjligt införa en dylik försäkring därstädes och har i ett di
gert utlåtande meddelat orsakerna härtill. 

Vad den kommunala arbetslöshetsförsäkringen beträffar (jfr. »Meddel.» årg. 1913, s. 337; arg. 
1914, s. 140 ff.), kan nämnas, att Hanau beslutat införande av dylik försäkring f. o. m. januari 
månad i år. En av staden Elberfeld tillsatt kommitté har förordat en dylik, försåvitt nämligen 
överenskommelse kan träffas med grannstaden Barmen. I Wiesbaden har en av staden för frågan 
tillsatt kommitté förordat Kölnersystemcts införande, dock med vissa av de lokala förhållandena 
betingade modifikationer. (Sozialc Praxis.) 

Arbetslösheten i Frankrike år 1913.1 Som bekant har Bulletin de 1'Office du Travail allt 
sedan sin tillkomst publicerat en månatlig statistik rörande arbetslösheten, grundad på uppgifter, 
som lämnats av fackföreningarna. Den lö:de i varje månad utsändes till de ifrågavarande organisa
tionerna ett formulär, vari bland annat begäres upplysning angående det antal arbetare, som vid 
visst datum tillhörde organisationen, och huru mänga av dessa arbetare som då voro utan arbete 
eller anställning. Såsom arbetslös får icke den räknas, som pä grund av sjukdom eller strejk 
saknar anställning. 

Antalet organisationer, vilka besvarat de båda frågorna, uppgick år 1913 till 740 mot 814 år 
1912 och 912 år 1911. Medlemmarnas antal belöpte sig till 228 634 med inberäknande av gruv
arbetarna i Pas de Calais, men frånsett dessa senare, vilka ej komma att medräknas i det följande, 
till 208 335 mot 210 618 under år 1912. 

Beträffande de nämnda organisationernas gruppering på olika yrken, äro textilindustri (17'1 % 
år 1913) och handel dominerande. Fördelningen på de olika yrkesgrupperna har bibehållit sig i 
det närmaste oförändrad år från år, varför en jämförelse är möjlig mellan arbetslösheten änder år 
1913 och föregående år. 

Följande tablå visar såväl de månatliga som årliga procenttalen arbetslösa, dels för åren 1912 
och 1913, dels för perioderna 1904—1908 och 1908—1912. 

1 Jfr .Medd.», &rg. 1913, sid. 267. 



KORTARE MEDDELANDEN. 263 

Såsom framgår av tablån har arbetslösheten varit i ständigt sjunkande under de senare aren. 
Läget har under år 1913 alltmera förbättrats, särskilt gäller detta byggnads-, textil- och läder
industrierna, vilkas svaga arbetslöshetssiffra icke varit utan inflytande på det allmänna medeltalet. 
Den största arbetslösheten inträffade i januari och februari; under år 1913 var detta maximum 
dock framskjutet till mars. 

Arbetslöshetens fördelning på olika yrkesgrupper framgår av följande tal, varvid för jämförelse 
medtagits arbetslöshetssiffrorna under ej endast år 1913 utan jämväl under år 1912 samt perioderna 
1904-1908 och 1908—1912. 

Inom vissa av dessa yrkesgrupper åio variationerna till synes oberoende av den allmänna ten
densen; så är fallet inom jordbruket, skogsbruket, närings- och njutningsämnesindnstrien, den gra
fiska industrien och byggnadsverksamheten. Dessa yrkesgrnpper hava därför gjorts till föremål 
för en särskild undersökning. 

För samtliga arbetare inom jord- och skogsbraket var arbetslösheten mindre under är 1918 än 
under såväl år 1912 (66 % mot 67 % inom jordbraket och 130 % mot 155 inom skogsbrnket) som 
perioderna 1904—1908 och 1908—1912. Hos skogsarbetarna nådde arbetslösheten sitt minimum i 
juli och augusti vid tiden för skördearbetet och sitt maximum i november och jannari före skogs
avverkningen under den kalla årstiden. Undantagsvis var arbetslösheten änder år 1913 obetydlig 
i december. 

Vad jordbruksarbetarna beträffar, är arbetslöshetssiffran framför allt influerad av arbetsförhål
landena inom södra vindistriktet. Arbetarna inom detta distrikt utgöra nämligen 53 % av samt
liga under jordbruksgrnppen redovisade arbetare, men lämna ända till 92 av gruppens arbetslösa. 
Största arbetslösheten synes i allmänhet hava varit rådande nnder fjärde kvartalet år 1913, sär
skilt under oktober och november (för vinodlingsarbetarna resp. 20-1 och 19'4 %). Häftigt regn, 
översvämningar och snöfall fördröjde arbetet vid vingårdarna inom söderns vindistrikt. Under 
juni och juli nödvändiggjorde de av fuktigheten förorsakade kryptogama sjukdomarna svavlings-
arbeten, vilket hade en livlig verksamhet till följd, däremot ökades äter arbetslösbeten i angusti 
på grund av torkan. Den årliga arbetslösheten har varit något större under år 1913 (111 ) än 
nnder år 1912, eljest har den ständigt förminskats aedan år 1907. 

Textil- och metallindustrierna äro de två franska industrier, som sysselsätta de flesta arbetarna. 
Enligt den sista statistiken rörande yrkesinspektionen skulle, utav inalles 4,360 761 inom industri 
och handel sysselsatta personer, 683 000 arbetare komma enbart på textilindustrien och 603 706 på 
metallindustrien. Det är också inom dessa industrier, som fluktuationerna inom det ekonomiska 
livet äro mest kännbara. Inom textilindustrien var förbättringen mycket märkbar under sista 
året. Under varje månad med undantag av juli var arbetslösheten sålunda under är 1913 mindre 
än under motsvarande månad år 1912 eller perioderna 1904—1908 och 1908—1912. Inom metall
industrien var arbetstillgången under 1913, frånsett jannari, februari och april, större än närmast 
föregående år. Månadsmedeltalet varierade mellan 10 och 41 # år 1913 mot 19 och 4'8 % år 1912. 
Även under de förut omnämnda perioderna var arbetslösheten större än under det sist förflutna året. 
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Byggnadsverksamheten har varit ovanligt livlig. Störst var arbetslösheten i januari, februari 
och mars, minst under tiden juli—november. 

Inom den grafiska industrien har arbetslösheten ständigt förminskats sedan 1903; den uppgick 
nämligen till 58 % sistnämnda ar, men hade är 1911 gätt ned till 1-8 %, varefter procenttalet 
för aren 1912 och 1913 ånyo stigit till 2'8. Inom detta yrke varierar dock arbetslösheten relativt 
obetydligt frän år till år. 

Vad de affärsanställda beträffar, sä är att märka, att det antal föreningar, som besvarat fråge
formulären, varierat mycket under olika år. Sålunda belöpte sig medlemsantalet i ifrågavarande 
föreningar under år 1907 till 10 500, år 1908 till 19 000, 1909 till 26 000, 1910 till 27 500, 1911 
till 28000, 1912 och 1913 till 27 000. Arbetslösheten hade här gått ned från 19 % år 1909 till 
resp. 1-4 och 1-8 % under åren 1911 och 1912 för att därpå under år 1913 stiga till 4'8 %. Denna 
stegring beror emellertid uteslutande på en mycket stor arbetslöshetskvot under senare delen av 
året inom ett betydande parisiskt handelsresandesyndikat. Nämnda stegring hade till följd en 
höjning av arbetslösheten inom handelsgruppen från 1/1 % under april, maj och juni till 8'4 å 96 
% under de tre därpå följande månaderna. Bortsett från denna förening torde emellertid procent
talet arbetslösa icko vara större år 1913 än under det synnerligen gynnsamma året 1912. 

(Bulletin du Ministére du Travail). 

— Arbetsförmedling. — 
Arbetsförmedling genom fackföreningar i Frankrike år 1913.1 I de frågeformulär 

rörande arbetsmarknaden, som varje månad utsändas av Office du Travail, äro fackföreningarna 
särskilt anmodade att lämna uppgift på antalet utav arbetare gjorda ansökningar och av arbets
givare erbjudna ävensom tillsatta platser. 

Endast få föreningar hava nöjaktigt besvarat de olika frågorna och för år 1913 kunna därför 
blott meddelas följande siffror: 

Såsom denna tablå utvisar har antalet tillsatta platser under det sist förflutna året undergått 
en ej obetydlig ökning (123 %). År 1909 placerades 78252, år 1910 86 909 och år 1911 95976, 
varefter antalet under år 1912 sjönk tiil 85048 för att därpå åter stiga, så att de placerades 
antal år 1913 nära nog belöpte sig till samma siffra som år 1911; därvid bör uppmärksammas 
att antalet föreningar, som besvarat frågorna, förminskats under år 1913. 

1 So »Medd^, &rg. 1912, sid. 598. 
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I det följande meddelas de ifrågavarande föreningarnas fördelning på olika yrkesgrupper under 
aren 1912 och 1918. 

Det är fortfarande inom närings- och njatuingsämneginduttrien, som arbetsförmedlingen anlitas 
i största omfattning och lämnar det bästa resaltatct; härvid är dock att märka, att ett stort antal 
av dessa platser äro av tillfällig beskaffenhet. 

(Bulletin da Hlnlstere du Travail.) 

Statsunderstöd åt offentliga arbetsförmedlingsanstalter i Frankrike åren 1911 och 
1912. Enligt den franska arbetsförmedlingslagen tro kommuner mod mer än 10 000 in vanare plik
tiga att upprätta byråer för kostnadsfri arbetsförmedling.1 I ett cirkulär av den 14 mars 1910 bar 
arbetsministern erinrat kommunerna om dessa förpliktelser och anbefallt vissa ändringar i arbets
förmedlingens organisation och verksamhet, särskilt i syfte att fä till stånd paritotisk styrelse för 
anstalterna. Till befrämjande av arbetsförmedlingen har parlamentet beviljat ett anslag & 85000 
francs, vars användande reglerats genom särskilda förordningar av aren 1911 och 1912. Varje kost
nadsfri arbetsförmedlingsanstalt, som varit i verksamhet 3 månader, kan under rissa betingelser 
göra anspråk på statsunderstöd. 

Storleken av detta understöd beror av kommunens utgifter för arbetsförmedlingen ävensom an
talet förmedlade platser. 

Understödsbeloppen bestämdeg för åren 1911 och 1912 genom de bada ovannämnda dekreten till 
följande procent av utgifterna. 

25— 50 tillsatta platser per manad . . . . . . 16 JK 
5 1 - 1 0 0 » » > » 20 > 

101—200 > > > » ' 25 » 
över 200 > > > > 80 » 

(Bulletin du MinlsWre du Travall.) 

Formulär för lämnande av reseförskott åt arbetare. Socialstyrelsen har nu utarbetat 
formulär för lämnande av reseförskott åt medellösa arbetssökande. Formulären bestå dels av en 
kvittens, dels av förskotts- jämte rekvititionsbiankett, vilka Styrelsen tillhandahåller för att un
derlätta resp. arbetsförmedlingsanstalters expedition och redovisning för lämnade förskott, vare 
sig dessa bestridas med arbetsgivarens eller mod anstaltens egna medel. 

Kvittensen brakas för avfattande av arbetstagarens erkännande av mottaget belopp. Skall be
loppet ersättas anstalten av arbetsgivaren — vare sig han själv bär kostnaden eller erlägger 
densamma för arbetstagarens räkning — kan den av arbetstagaren undertecknade blanketten mot 
postförskott tillställas arbetsgivaren såsom arbetstagarens kvitto, eventuellt också förbindelse & 
beloppet I sådant fall anses lämpligt, att anstalten behåller avskrift av kvittensen. 

Förskottablanketten, som bl. a. iunehåller uppgift rörande arbetsgivarens och arbetssökandens 
nummer, arbetsgivarens namn och adress, bestämmelseorten samt rekvisitionens belopp, är avsedd 

1 So »Medd.» 4rg. 1912, aid. 1022; ärg. 1914, sid. 65. 
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att användas till räkenskapsliggare över anstaltens hela förskottsrörelse samt såsom sammandrag 
över de förskotteringar, ä vilka anstalten lidit förlust och önskar erhålla bidrag av statsmedel. 

Da offentlig arbetsförmedlingsanstalt förfogar över medel till bekostande av anvisad arbetssö
kandes resa till anställningsorten, bör anstalten i regel icke utbetala medlen kontant till arbets
givaren, utan för dem anskaffa biljett eller bestrida andra resekostnader. Jämlikt överenskommelse 
med Kungl, järnvägsstyrelsen kan vid anskaffando av järnvägsbiljett å landets alla i samtrafik 
deltagande banor följande tillvägagångssätt användas: Å den för rekvisition av biljett avsedda, 
av Socialstyrelsen tillhandahållna blanketten införas erforderliga uppgifter, varefter den av an
staltens föreståndare undertecknade delen avskiljes och lämnas till arbetstagaren. Denne äger 
därefter att å den järnvägsstation, från vilken reBan skall företagas, mot avlämnande av rekvisi
tion erhålla en tredje klassens personbiljett, gällande för vederbörande sträcka, dock icke & snäll
tåg. Eekvisitionsbiljotton innehåller uppgifter rörande den arbetssökandes namn, vägsträckan samt 
datum för resans företagande. 

— Kooperation. — 
Kooperationen i Ryssland. Kooperationen i Ryssland har under senare år visat en ständigt 

fortgående utveckling Man anser dock, att den betydando framgången under do sista tio åren till 
stor del bör tillskrivas statens understöd. Då detta förhållande medfört en viss begränsning av 
rörelsefriheten, hava på senaste tiden ansträngningar gjorts att vinna större självständighet. För 
närvarande söker man få till stånd en allmän lag för alla typer av kooperativa föreningar, enär 
frånvaron av en sådan under sista tiden varit kännbar. Sedan denna lag trätt i kraft, hoppas 
man på vidare utveckling av röroisen. Särskilt för lantbefolkningen anses den kooperativa rö
relsen nödvändig, och kooperationen har nu trängt fullständigt igenom, ehuru den otillfredsställande 
lagstiftningen hittills utgjort ett hinder för utvecklingen. 

Enligt den sista officiella berättelsen, som avser förhållandena vid slutot av fir 1912, har till
växten av antalet kooperativa föreningar varit mycket ansenlig. År 1904 funnos sålunda i Ryss
land (utom Finland) endast 3 085 kooperativa föreningar, den 1 januari 1913 var däremot mot
svarande siffra 28500. Beträffande de kooperativa föreningarnas antal intager Ryssland nu mera 
näst efter Tyskland, den andra platsen i Europa. 

Främst bland de kooperativa föreningarna må nämnas kreditföreningarna. Flertalet av 
dessa äro bildade enligt Raiffeisensystcmet (9 200 föreningar mot 378 år 1904) och kallas »ryska 
banker>, under det att föreningarna av Schulze-Dclitzscbs typ endast uppgå till 3 800 mot 852 år 
1904. Av de senare hava 8 019 lämnat statistiska uppgifter. Dessa föreningar hade ett medlems
antal av 1726 301 och ett kapital uppgående till 41237000 rubel,1 under dot att i 7 974 uppgifts-
lämnande »ryska banker» funnos 4 867 734 medlemmar och ett andelskapital av 7879000 rnbel. 

Konsumtionsföreningarna, vilka i betydelse komma närmast efter kreditföreningarna, ut
gjorde 7 500 mot 930 år 1904. Totala antalet medlemmar uppgick till 1145 000, d. v. s. omkring 
150 på varje förening. De flesta föreningarna lågo på landsbygden. Beträffande konsumtions
föreningarnas affärsverksamhet äro inga fullständiga uppgifter tillgängliga. — Organisationen av de 
kooperativa partihandelsföreningarna har mött betydande hinder, och dessa äro därför ännu mindre 
väl utvecklade. Centralorganisationer hava bildats i Charkoff, Perm, Jekaterinburg och Moskva, 
den senare med flera fllialavdelningar och omkring 800 anslutna föreningar. 

Endast ett ringa antal av jordbruksföreningarna , som medräknats bland de kooperativa 
föreningarna och som uppgå till omkring 4 000 (mot 700 år 1904), äro kooperativa i ordets egent
liga bemärkelse. Flertalet av dessa föreningar hava nämligen jordbrukets allmänna förbättrande 
till ändamål och äro sålunda av ungefär samma art som de svenska hushållningsgillena. Utom 
dessa bäva hit förts de 900 föreningar, som huvudsakligen avse gemensamma uppköp av lant
mannaförnödenheter och försäljning av jordbruksprodukter, ävensom 461 mejeriföreningar (jfr även 
nedan) och 77 föreningar för inköp och drift av lantbruksmaskiner m. fl. 

1 1 mbel = 192 kr. 
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Horn eti särskild grupp äro upptagna c:a 2500 föreningar för smörtillverkiiiiig, vilka re
presenterade en avsevärd del av Bysslands swörexport ocb som framför andra åtnjutit understöd 
frän statens sida. Do flesta av dessa föreningar lägo i departementen Tomsk, Tobolsk, Perm, Vo
logda och Moskva, Båledcs till en betydande del i Sibirien, som är Rysslands viktigaste smöroxport-
distrikt. 

Bland övriga viktigare grupper av föreningar kunna nämnas sådana, som hava till ändamål att 
uppföra spannmålslagerhus (e:a 600 st.), som alla uppstått efter år 1!HJ4, samt produktionn-
fiironiiiÄar (600 mot 70 år 1904). 

(Intcrnat. Coop. Bulletin.) 

— Bostadsförhållanden. — 

Förslag om inrättande av bostadsförmedling i Göteborg. Hos stadsfullmäktige i Göte
borg har herr O. Mannheimer väckt motion om inrättandet av bostadsförmedling i staden. 

Motionären framhåller, att behovet av smålägenheter i Göteborg inom en snar framtid möjligen 
kommer att överstiga tillgången på dylika, samt att redan förefintliga smålägenheter äro under
haltiga och hälsovådliga, varför åtgärder böra vidtagas för att såvitt möjligt få till stånd en till
fredsställande lösning av stadens bostadsfråga. 

1 motionen erinras om att den kommunala bostadsförmedlingen i de svenska städer, Sandsvall, 
Landskrona och Malmö, där dylik finnes, anförtrott» åt samma myndighet, som har hand om 
arbetsförmedlingen. 

Anlitandet av den kommunala anstalten kan göras mer eller mindre obligatorisk. För de fiesta 
städer gäller, att anlitandet av densamma är en frivillig sak. I vissa städer t. ex. Stuttgart, 
Mönchen, Charlottenbarg och Königsberg åro däremot hyresvärdarna skyldiga att hos bostadsför
medlingsanstalten anmäla, att deras lägenheter blivit lediga, ävensom när de blivit uthyrda, I 
förslaget till införande av kommunal bostadsförmedling 1 Stockholm förordas anmälningstvång för 
mindre bostadslägenheter. 

Bostadsförmedlingen skulle knnna omfatta uthyrning av alla slags lägenheter, möblerade rum och 
K. k. sovplatser, men kan även inskränka sig till att endast avse uthyrning av bostadslägenheter 
eller vissa slag av dylika lägenheter. Genom att låta den kommunala anstalten även ombesörja 
hyresförmedling av sovplatserna, skulle de kommunala myndigheterna få en inblick i inneboende-
systemet och sättas i tillfälle att i önskvärd riktning påverka detsamma. 

Genom införandet av kommunal bostadsförmedling skulle en ständig, aktuell bostadsstatistik 
kunna komma till stånd, vilket torde vara av synnerlig vikt för den kommunala bostadspolitiken. 

Vidare förordas i motionen samarbete mellan drätselkammaren, stadens hälsovårdsmyndighet och 
bostadsförmedlingen, varigenom bostadsfrågan skulle påverkas i gynnsam riktning, 

Slutligen framhålles i motionen, att de hyressökandc genom att hava kostnadsfri tillgång till 
stadens fullt opartiska förmedling besparas de utgifter och den tidspillan, som de nuvarande ut
hyrningsmetoderna medföra. 

Bärande sättet för bostadsförmedlingens närmare anordnande föreslås ntredning genom den av 
staden tillsatta s. k. bostadsberedningen i samråd med stadens arbetsförmedlingsanstalt. 

Förslag till bostadslag i Preussen. Till innevarande års lantdag har preussiska regeringen 
framlagt ett föralag till bostadslag, i syfte framför allt att avhjälpa bristerna i de mindre be
medlade klassernas bostadsförhållanden. Ur motiveringen till detta förslag må följande anföras. 

Bostadsförhållandena, i synnerhet å tätt befolkade och övervägande industriella orter, ha sedan 
flera år tillbaka utgjort föremål för regeringens särskilda uppmärksamhet. Jämte det omfattande 
ätgärder på ifrågavarande område vidtagits från stats- och kommunalförvaltningarnas sida, har 
även lagstiftningen sedan mitten av 1890-talet genom åtskilliga speciella lagar sökt medverka till 
avhjälpande av missförhållandena inom bostadsväsendet, som särskilt framträda, då det gäller de 
mindre bemedlade. 
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En del bestämmelser 1 det av regeringen år 1904 framlagda förslaget till lag angående förbättrande 
av bostadsförhållandena blevo pä sin tid föremal för skarp kritik. Fä samma gång påpekades gent 
emot de föreslagna åtgärderna, att till följd av bostadsväsendets utveckling i många större koni-
rauner man knndo hysa förhoppning om, att de påvisade missförhållandena skulle knnna avlägsnas 
utan ingripando från statens sida. Denna förhoppning har emellertid sedermera icke motsvarats 
av verkligheton. Om man också med tillfredsställelse kan konstatera, att väsentliga framsteg 
gjorts tack vare dels kommunernas medverkan, dels uppkomsten i stor skala av bostadsbolag och 
-föreningar, så råda dock ännu allvarliga missförhållanden i mera snabbt tillväxande kommuner 
ävensom nästan överallt på den industrialiserade landsbygden. 

En ansenlig del av befolkningen bor här i rum med ytterst begränsat utrymme, och bostaden 
är irko tillräckligt avskild från grannens. En mängd smålägenheter äro otillfredsställande till 
läge eller beskaffenhet; ofta nog lämpa de sig över huvud taget ej till människoboningar. Därtill 
kommer, att bostäderna till stor del äro överbefolkade, vilket i många fall beror på att andra än 
familjens medlemmar äro där inhysta, vilket varken ur hygionisk eller moralisk synpunkt är till
fredsställande, varjämte det utgör ett hinder för familjelivets upprätthållande 

Dessa missförhållanden bero i väsentlig mån därpå, att i kommuner med starkt växande befolk
ning uppförandet av smålägenheter ej hållit jämna steg med folkökningen, medan samtidigt en 
del äldre hus, i vilka mindro bemedlade familjer kunnat till måttliga hyrespriser erhålla drägliga 
bostäder, icko längre kunna komma till användning. Vidare är att märka, att till följd av en 
osund tomt- och husspekulation hyresprisen drivits upp till onaturlig höjd. De folklager, som 
äro hänvisade till smålägenheter, hava därför nödgats inskränka sig så mycket som m Oj ligt ifråga 
om bostäder, familjerna bäva flyttat in i ur sanitär synpunkt otillfredsställande lägenheter, eller 
hava de med andra fått dela lägenhet, varvid bostäderna icke blivit tillräckligt skilda från varandra. 
Då endast större och dyrare lägenheter stått att erhålla, har man varit nödsakad att taga främ
mande personer som hyresgäster, inneboende eller nattlogerande, Bristen på tillräckligt antal 
sanda och billiga smålägenheter försvårar tillika ett i hygienens intresse ofta nödvändigt inskri
dande mot gamla bostäder och mot det tilltagande inhysandet av människor i rum, som ursprung
ligen icko avsetts till bostäder. 

Jämte bostadsbristen har på många håll även den omständigheten påverkat bostadsförhållandena 
i ogynnsam riktning, att 1 större omfattning än gom kan anses skäligen påkallat av de höga 
tomtpriserna uppförts byggnader med fyra eller flera våningar, varigenom en allt större del av 
den fattigare befolkningen hänvisats till högt belägna bostäder. Menligast blir denna utveckling, 
där sådana hns förses med flera flygel- och sidobyggnader, så att ett stort antal ljus- och luft
fattiga gårds- och sidolägenheter uppstår. 

Begeringen har genom omfattande förvaltningsåtgärder sökt avhjälpa här antydda missförhål
landen, men på grund av deras omfattning och bostadsfrågans betydelse för befolkningens kropps
liga och sedliga väl kräves jämväl ett inskridande på lagstiftningens väg. De åtgärder, som i 
detta avseende kunna ifrågakomma, måste i överensstämmelse med det ovan sagda i första rum
met gå ut på att i görligaste mån befordra skapandet av smärre, nr sanitär, sedlig och social 
synpunkt oklanderliga bostäder, ävensom att hålla lägenheternas hyrespris inom rimliga gränser. 

Behovet av små lägenheter liksom av bostäder över huvud tillgodoses ju företrädesvis genom den 
privata yrkesmässiga byggnadsverksamheten, som i spekulationssyfte bygger hus för att därefter 
avyttra dem. Det gäller därför framför allt att undanröja hindren för den privata byggnadsverk
samheten att uppföra små och billiga lägenheter och att i högre grad än hittills inrikta företag-
samheien på åstadkommandet av dylika lägenheter. 

1 första rummet komma härvid i betraktande åtgärder för bekämpande av den osunda tomtspe
kulationen. De genom denna framkallade höga tomtpriserna förhindra produktionen av smålä
genheter och driva upp hyrorna för do fattigare klasserna till en onaturlig höjd. Hedlen att mot
verka denna tomtspekulation ligga — frånsett en ändamålsenlig tomtpolitik inom kommunerna 
samt en lämplig reglering av fastighetstaxeringen och beskattningen — huvudsakligen på stads
planeregleringens och tomtindelningens ävensom på byggnadsordningarna! områden. 

En för många kommuner viktig fråga är att undanröja olägenheterna av tomtmarkens sönder-
splittring, som verkar hämmande på byggnadsverksamheten, då därigenom tomtpriserna stegras 
och det blir möjligt för enskilda jordägare att förhindra eller fördröja markens upplåtande för 
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byggnadsverksamhet. Därjämte har denna uppdelning av byggnadsmarken i småtomtcr den verkan, 
att de dftra uppförda byggnaderna lätt bliva nr sanitär synpunkt olämpliga och övor huvnd taget 
mindre ändamålsenliga. 

I mänga fall försväras eller omöjliggöres produktionen av smålägenheter genom ett orättmätigt 
handhavande av kommunernas befogenhet att förbjuda byggnadsverksamhet vid sådana gator, som 
ännu icke gjorts färdiga för allmän trafik och bebyggande. Såsom villkor för dispens från detta förbud 
kräva många kommuner, att jordägaren förbinder sig att vid gatan uppföra endast byggnader med 
större lägenheter. För att rada bot p& dessa missförhållanden föreslås i lagförslaget undantag från för
budet i de fall, da verkligt behov av nya bostäder föreligger. 

Ett verksamt medel att förmå den privata företagsamheten att i större utsträckning inrikta sig 
på åstadkommandet av goda smålägenheter är det planmässiga inskridandet mot dåliga och över
befolkade bostäder. Bortsett fr&n att ett ingripande 1 denna riktning såväl i sanitärt som ock fram
för allt i sedligt och socialt hänseende ter sig som en bjudando nödvändighet, bildar den osunda 
strävan att till det yttersta utnyttja byggnaderna till att där inhysa människor — vilken strävan 
verksamt understödjas av vida befolkningslagers böjelse att i första rummet spara på bostad — 
pä sätt och via en anledning för byggnadsverksamheten att försumma produktionen av väl inrät
tade, bostäder. Genom bestämmelser angående användningen av byggnaderna (bostadsordningar) 
och bostadsinspektion söker lagförslaget råda bot i detta avseende. 

I andra rummet böra åtgärder vidtagas för att främja uppförandet av låga byggnader i största 
möjliga utsträckning. Utvecklingen av detta byggnadssätt har emellertid rönt ogynnsam inverkan 
genom bestämmelserna i en del från äldre tid härstammande byggnadsordningar, som i sina efter 
hyreskaserner avpassade föreskrifter särskilt i fråga om hållfasthet och säkerhet mot eldfara icke 
tagit tillbörlig hänsyn till småhusen. För den skull har föreslagits, att i byggnadsordningar må 
kunna intagas olika bestämmelser för större och för mindre hus i berörda avseenden. Ävenså är 
föreslaget, att byggnadsordningar för större distrikt må knnna innehålla olika bestämmelser för 
större och mindre kommuner med hänsyn till byggnadernas höjd och våningarnas antal. I samman
hang med befrämjandet av ett mera ändamålsenligt byggnadssätt står upplåtandet av ett tillräckligt 
antal fria platser och av särskilda bostadskvarter, något som man även i förslaget tagit hänsyn till. 

Enligt det föregående behövdes för förbättrande av bostadsförhållandena en ändring av lagstift
ningen angående tomtmarkens uppdelning samt byggnadsverksamhetens reglering och bostädernas 
användning. I överensstämmelse med innehållet i nu gällande bestämmelser göres i lagförslaget ingen 
skillnad mellan olika kommuner ur den synpunkten, om de äro större städer och industriorter eller 
icke. En dylik skillnad är desto mindre nödvändig, som en användbar definition & begreppet 
>industriell> icke torde givas, och som enligt erfarenhetens vittnesbörd missförhållandena inom 
bostadsväsendet icke inskränka sig till större städer och kommuner med mera utvecklad industri 
utan ofta framträda även i medelstora och mindre kommuner. Di därtill kommer att de medel
stora kommunerna i regel tillväxa hastigare än statsområdet t dess helhet, hotar för dessa kom
muners del den faran, att missförhållanden inom bostadsväsendet, tom ännu ej givit sig tillkänna, 
med tiden skulle Inställa sig. Enligt officiell statistik utgjorde folkmängdstillväxten i medeltal 
under åren 1905—1910 för städer och landskommuner med 

•/•o. 
över 500 000 till 1 000 000 invånare 20i« 

> 100 000 > 500 000 » 28-J0 
» 60 000 » 100 000 » 26»fi 
» 40 000 > 50 000 > 82-89 
» 80 000 > 40 000 > 2Ö-8I 
> 20 000 » 80 000 > 2812 
» 10 000 > 20 000 > 18»« 

medan den under samma tid för hela statsområdet endast nppnäddo siffran 14-88 %o. 
Vad beträffar förpliktelsen att genom bostadsordning reglera bostädernas användning har denna 

inskränkts till kommuner mod mer än 10000 invånare och förpliktelse att inrätta särskild bo-
stadsmyndighet föreslås endast för kommuner med mer än 100000 invånare. 

(Kungl. prop, av 28 dec. 1913.) 
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— Arbets- och löneförhållanden m. m. — 

Norska arbetslöner år 1910. Av Norges statistiska contralbyrå har nyligou utgivits en pub
likation rörande arbetslönerna under år 1910. Den är liksom sina föregångare1 väsentligen byggd 
pä uppgifter, som magistrats- och lansmän lämnat rörande den »sedvanliga arbetslönen» Inom 
deras resp. områden. 

Lönerna, som under perioden 1900—1905 i det stora hela visade ingen eller åtminstone högst 
obetydlig stegring, hava under åren 1905—1910 betydligt ökats. Den kontanta årslönen för en 
dräng har sålunda på landet stigit med 24 % (från 234 till 291 kr.) och i stad med 16 % (från 300 
till 348 kr.). En tjänstflicka på landet, som 1905 hade en lön av 114 kr., erhöll 1910 148 kr., 
alltså en stegring av ej mindre än 30 %. I stad hade lönen ökats med 26 % (från 133 till 168 kr.). 
En daglönare på landet, som 1905 flck nöja sig med en dagspenning på 2'21 kr., såg 1910 densamma 
ökad till 2'6J> kr., motsvarande siffror för stad utgjorde 2'67 och 3-28 kr. 

öranskar man särskilt siffrorna för städerna, finner man, att trämassefabriksarbetarnas löner ökats 
med 41 % (från 258 till 3'64 kr.), spiuncrskornas med 30 %, murarnas och byggnadstimmermännens 
med 29 %, snickcriarbctarnas med 28 %, spinneriarbetarnas med 26 %, bagarnas och skomakarnas 
med 24 %, smodernas och målarnas med 21 % samt mekaniska verkstadsarbetarnas med 20 % (från 
3-22 till 3-86 kr.). Vftveriarbctanias förtjänst åter hade stigit med endast 5 % (från 3-01 till 
3-17 kr.). 

Undersökningen utvisar vidare, att & landsbygden murarnas löner ökats med 26 % (från 3-18 
till 3'93 kr.), gruvarbetarnas med 25 %, smedernas och snickarnas med 20 %, byggnadstimmermän
nens och trämassefabriksarbetarnas med 19 %, skomakeriarbetarnas, mekaniska verkstadsarbetarnas 
och sågvorksarbetarnas med 18 % samt väveriarbetarnas med 14 % (från 2'48 till 278 kr.). 

Ökningen är, som nämnt, betydlig över hela linjen. Den är något större än under perloden 
1895—1900, men mindre än för tiden 1870—1875. 

Den »sedvanliga daglönen» — natnrligen ett något svävande begrepp i jämförelse med den 
verkligt betalade lönon — synes för de flesta yrken ligga mellan 3 och 4 kronor; sålunda utgjorde 
inom ej mindre än 19 av samtliga uppgivna 29 yrken å landet och inom 40 av de 55 yrkena för 
stad lönen mellan 3 och 4 kronor. 

(Norges officiella statistik. V. 212.) 

8 timmars arbetsdag inom kolgruveindustrien i Frankrike. Genom en lag av den 31 
december 1913 hava bestämmelser träffats rörande arbetstiden inom kolgruveindustrien i Frank
rike. Arbetstiden skall för alla under jord sysselsatta arbetare utgöra 8 timmar, räknat från den 
stund, då den siste arbetaren begivit sig ner till arbete, och till den stund, då den förste ar
betaren åter visar sig uppe i dagern. Easter inräknas i arbetstiden. 

Genom underhandling mellan bergmästaren inom vederbörande gruvdistrikt och arbetarrepre
sentanterna kunna vissa avvikelser från 8-timmars arbetstid göras för maskinister, eldare, kuskar, 
stalldrängar, personer, som äro sysselsatta med lastning och forsling av vagnar, personer, som sörja 
för ordning och vädring i schakten, de till vanligt gruvarbete ej uttagna specialarbetarna samt 
persontrafikpcrsonalcn. Allt arbete, som strider mot bestämmelserna i den arbetarna delgivna ar
betsordningen, är förbjudet. 

Vid olycksfall eller till förebyggande därav kunna avvikelser i arbetstiden medgivas av berg
mästaren i vederbörande gruvdistrikt efter underhandling med arbetarrepresentanterna. Då fara 
hotar kan arbetsgivaren utan att invänta bergmästarens tillstånd förlänga den dagliga arbets
tiden. Hos bergmästare kan arbetsgivare utverka arbetstidens förlängning med 2 timmar per dag 
och sammanlagt högst 60 timmar per kalenderår. 

1 Jfr. >Medd.> årg. 1909, s. 164. 
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Kegoringen kan, vid inträffad brist a bränsle eller när sa krftvcH för landets försvar, bevilja 
ytterligare undantag. 

För överträdelser av ovannämnda föreskrifter finnas straffbestämmelser, som likväl oj skola tlll-
läinpas ä arbetare, vilka för att biträda vid olycksfall eller avvärja en hotande fara äro sysselsatts 
i grnvan ntöver den stadgade tiden. Detsamma gäller, när överskridandet av arbetstiden är att 
anse såsom ett rent undantagsfall, beroende pä försummelse från arbetarens sida. 

Lagen träder i kraft den 1 juli 1914. Under de tvenno följande åren kan arbotstiden för hela 
uppfordringBpersonalen bestämmas till 8'/> timmar. 

(Sojsiale Rundschau.) 

— Levnadskostnader. — 
Livsmedelspriser i Tyskland år 1913. Angående medelpriserna å de viktigaste köttslagen 

— nötkött, fläsk, kalvkött och fårkött — samt å mjölk i 17 tyska storstäder under år 1918 
meddelas följande uppgifter. 

Priserna för nötkött hava stigit under år 1913, ehuru icke i samma grad som föregående år. 
Den starkaste prisförhöjningen utvisa Dresden och Kiel, där priset under året steg fr&n 1'86 och 1'80 
M. till resp. 1 98 och 1'92 M. per kg. Därnäst kom Königsberg med en stegring fr&n 166 till 177 
It. En ovanligt stark nedgång i priset ågde rum i Frankfurt a. M., där det sjönk fr&n 1°80 till 
1'56 M.; å en del andra orter sjönk priset med mellan 2 och 7 Pf. per kg. Prisrörelsen under 
aret hade i allmänhet sådant förlopp, att prisnivån nådde sin höjdpunkt i början av året, varefter 
densamma sjönk för att åter något stiga under de sista månaderna. 

Vad beträffar fläskpriserna, hava de nästan genomgående undergått en ganska stark förhöjning, 
mest i Frankurt a. M., där priset steg frän 1-88 till 218 M. per kg., och i Köln, där det steg 
från 1-96 till 2-12 M. Prisnivån stod högst i början av året, sjönk betydligt under sommaren 
samt företedde mot slutet av året återigen förhöjning. 

För kalvkött voro priserna med få undantag i genomsnitt högre än föregående år. Prissteg
ringen var störst i Kiel och Königsberg, där medelpriset nnder år 1912 ntgjorde resp. 1'99 och 
1-69 M. per kg. samt år 1913 resp. 221 och 1'80. Prisrörelsen under året var mycket olikartad 
inom olika städer. I' flera förmärktes en nästan oavbruten prisstegring, i några andra gjorde sig 
en motsatt tendens gällande. 

I avseende på fårkött konstaterades avsevärda prisförhöjningar. De voro störst i Kiel och 
Strassburg, där priset steg från 1-88 och 192 M. till resp. 2 l 8 och 218 M. Prisutvecklingen 
under året företedde rätt stora olikheter ä skilda orter. 

Mjölkpriserna förblevo oförändrade i flertalet städer. 
De högsta priserna för nöt-, kalv- och fårkött anträffas i västra Tysklands storstäder. Fläsk 

stod högst i pris 1 Sydtyskland. Östra Tyskland uppvisar för samtliga dessa varaslag, med un
dantag av nötkött, de lägsta priserna. Mjölkpriserna stodo där likaledes lägst, medan de voro 
högst i de sydtyska städerna. 

Angående den förändring i prisläget, som sedan år 1909 ägt rum i ovannämnda 17 tyska stor
städer hänvisas till nedanstående tablå: 

20—X40217. Soc. meddel. 
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I översikten är upptaget årsmedelpriset, uttryckt i Pfennige per kg. (resp. per liter för mjölk), 
för såväl den dyraste som för den billigaste orten under åren 1909 och 1913, varjämte angives 
medelpriset för samtliga orter under ifrågavarande tvenne år. Av tablån framgår, att prissteg
ringen sedan 1909 varit högst avsevärd. A medelprisen för kalv- och fårkött har inträtt en för
höjning, uppgående till 34 Pf., medan samtidigt priset å nötkött stegrats med i genomsnitt 27 Pf. 
Fläskpriset undergick däremot mindre förändring med en höjning av 14 Pf. per kg., och vad slut
ligen angår priset å mjölk, förhöjdes det med allenast 1 Pf. per liter. 

(Reichsarbeitsblatt.) 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Februari månad år 1914. 

Under hänvisning till de efterföljande tabeller, som närmare redogöra 
för den offentliga arbetsförmedlingen i olika delar av landet,l lämnas här 
en sammanfattande framställning av dess viktigaste resultat under februari 
månad. 

Översikt ar verksamheten under februari manad år 18M. 

1 De särskilda anstalterna uppräknas i tablån har ovan; med avseende a anstalternas olika 
kontor hänvisas till forteckningen 1 omslagets 3:e sida. 
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Tillsatta platser 
i jämförelse med föregående månad samt motsvarande tid föregående år. 

Vid samtliga under månaden verksamma anstalter gjordes tillhopa 16 129 
ansökningar om arbete, varav 9195 avj män och 6 934 av kvinnor. 
Samtidigt funnos disponibla 12 715 lediga platser, nämligen 5 779 för män 
och 6 936 för kvinnor. Hela antalet tillsatta p la tser uppgick till 7 826, 
av vilka 4 086 besattes med män och 3 740 med kvinnor. 

Räknat på 100 lediga platser kommo för hela riket under månaden 127 
ansökningar om arbete, gentemot 125 ansökningar under näst föregående 
månad och 133 under februari 1913. Antalet tillsatta platser per 100 lediga 
utgjorde under månaden 62, gentemot 64 under näst föregående månad och 
62 under februari 1913. 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING FEBRUARI 1914. 275 

Bland de särskilda anstalterna uppvisa givetvis de i storstäderna belägna samt 
de större länsförmedlingarna den största omsättningen av arbetskraft; en relativt 
större frekvens framträder även vid de anstalter, som fungerat under någon längre 
tid och därunder hunnit förvärva mera omfattande förbindelser och förtroende. 

Närmare upplysningar i övrigt rörande verksamheten vid de olika anstal
terna kunna inhämtas ur här meddelade tabeller. 

Arbetsmarknadens a l lmänna läge har under februari i viss mån för
sämrats, och på flera ställen har en ej obetydlig arbetslöshet varit märkbar, 
synnerligast bland byggnads- och grovarbetare. 

Förestående tabell lämnar en närmare belysning av verksamhetens ut
veckling vid de olika anstalterna, i vad angår de tillsatta platsernas 
antal . Få de flesta håll finner man framåtgång i jämförelse med mot
svarande tidpunkt under föregående år. I jämförelse med nästlidna månad 
har resultatet däremot varit något mindre. För samtliga anstalter och yrkes
grenar uppgick ökningen vid jämförelse med februari 1913 till 775 eller 
11 % (därav för jordbruket m. m. dock en minskning av 41 eller 3 %, men för 
övriga näringsgrenar en ökning av 816 eller 15 %); i förhållande till resultaten 
under nästföregående månad utgjorde minskningen 1034 eller 12 % (därav 
för jordbruket m. m. 37 eller 2 % och för övriga näringsgrenar 997 eller 14 ). 

I det följande meddelas vissa tabellariska uppgifter rörande den offentliga 
arbetsförmedlingens betydelse för särskilda näringsgrenar samt för verksam
hetens utveckling och arbetstillgången därinom. Det torde vara nog att 
här ytterligare betona, hurusom alltjämt en synnerligen skarp skillnad fram
träder mellan å ena sidan jordbruket och skogshushållningen, där i allmän
het rik arbetstillgång yppas, samt å den andra sidan de industriella yrkena 
m. fl., vilka visa överflöd på arbetskraft. 

Den grundväsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket 
och inom de industriella yrkena kommer klart till synes i nedanstående 
tablå, som jämväl lämnar tillfälle till jämförelser med motsvarande tid 
föregående år samt med nästlidna månad. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling februari 1014. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 

1 Proportioustal hava här ej beräknats i de fall, då de absoluta talen äro små. Dessa hava dock 
medräknats i summan för »samtliga yrkesgrenar», varav förklaras vissa skiljaktigheter mellan de ande' 
denna rubrik uppförda talen samt de detaljsummor, som finnas angivna. 
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För en närmare kännedom om arbetsförmedlingens betydelse för de sär
skilda näringsgrenarna hänvisas till förestående tabell. I nedanstående 
översikt återgivas de för bedömandet av arbetsmarknadens läge betydelse
fullaste siffrorna rörande proportionen mellan arbetsansökningar ooh lediga 
platser (både män och kvinnor). 

På 100 lediga platser kommo: 

Flera av ovanstående näringsgrupper utvisa ganska riklig tillgång på ar
betskraft, särskilt textilindustrien. Förbättring inträdde dock under månaden 
inom grupperna metall- och maskinindustri, byggnadsverksamhet, textil
industri, beklädnadsindustri, närings- och njutningsämnesindustri samt hotell-, 
kafé- och restaurantrörelse. 

Granskar man med ledning av rapporterna, huru de tillsatta platserna för
dela sig på vissa specialiteter av arbetare, framgå i huvudsak följande resultat. 
För kvinnorna återfinnas de största förmedlingsresultaten naturligen inom 
gruppen husligt arbete i privat tjänst, nämligen 66 platser för hushållerskor, 249 
för hus- och barnjungfrur, 148 för kokerskor och köksor, 967 för ensamjungfrur 
samt 1222 inom tvätt- och rengöringsarbete o. a. v.; inom hotell-, kafé-och 
restaurantrörelse anställdes 62 servitriser, 29 städerskor, 29 kokerskor, 239 
diskerskor o. s. v. Inom handels-, kontors- och lagerarbeten placerades 37, 
i jordbruks- o. d. arbete 228. Bland viktigare manl iga specialiteter må 
anföras bleck- och plåtslagare 29, smeder och hovslagare 56, filare och bänk
arbetare 33, maskinarbetare 48, sågverks- och brädgårdsarbetare 63, möbel-
och finsnickare 26, jord-, beton- o. d. arbetare 250, murare 27, murarbetsmän 
och tegelbärare 64, byggnadssnickare och timmermän 128, måleriarbetare 12, 
handels- och lagerarbetare 84, springpojkar 242, kuskar och åkeriarbetare 4 7, 
stuveriarbetare 11, grovarbetare 932 o. s. v. Inom jordbruk och skogshus
hållning m. m. anställdes: befälspersonal 33, tjänare på stat 191, tjänare 
i husbondes kost 527, tillfälliga arbetare 135, trädgårdspersonal 53, skogs
personal 327 samt diverse andra arbetare 8. 
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Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under månaden 883 
platser, varav 672 manliga och 211 kvinnliga; motsvarande tal föregående 
år voro resp. 872, 641 och 231 samt under nästlidna månad resp. 824, 642 
och 182. Dessa siffror giva dock endast ett svagt uttryck för de offentliga 
anstalternas verkliga betydelse för omgivande trakt, enär vid samtliga läns
anstalter alla platser, som tillsatts inom resp. län, redovisas såsom förefint
liga inom orten. 

Antalet platser, som under februari månad tillsatts utom resp. orter. 
Februari 1914. 

Arbetsmarknadens läge 
enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

Arbetsmarknaden, som under januari var jämförelsevis god, synes under 
februari hava i viss mån försämrats. Från åtskilliga arbetsförmedlingsan
stalter uppgives nämligen att arbetstillgången blivit mindre eller varit då
lig. Så är fallet med t. ex. anstalterna i Stockholm, Uppsala, Norrköping, 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING FEBRUARI 1914. 279 

Kalmar, Grävle och Sundsvall samt de flesta bland Skåne-anstalterna. Brist 
på arbete inom ett eller flera yrken rapporteras därjämte från Linköping, Udde
valla, Falun samt i någon mån också Luleå, och arbetsmarknaden säges vara 
tryckt i Hallands län samt i Göteborg. Samtidigt förmäles en delvis bety
dande arbetslöshet råda på flera båll, särskilt i städerna i Skåne samt inom 
vissa yrken i Norrköping, Eskilstuna och Jönköping; vid så gott som alla 
övriga anstalter har däremot arbetstillgången i vissa fall förbättrats och över 
huvud taget varit god. 

Vad de skilda yrkena beträffar, synes arbetstillgången på åtskilliga håll 
hava varit ringa, särskilt inom de olika slagen av byggnadsverksamhet 
samt inom grovarbete och skogsarbete. Sistnämnda slag av arbete har i hög 
grad varit lidande av den under februari månad rådande blida väderleken, 
som förorsakat brist på snö. Härmed sammanhänger ock, att tillfällig ar
betsförtjänst med snöskottning o. dyl. så gott som helt och hållet sak
nats. Bland övriga yrken, inom vilka arbetstillgången varit ringa, må näm
nas den mekaniska verkstadsindustrien i Stockholm, handel och samfärdsel 
i Malmö samt trävaruindustrien i Göteborg. 

God arbetstillgång har rapporterats framför allt inom jordbruket, där 
många lediga anställningar, särskilt fasta årsplatser, anmälts, men få arbets-
ansökningar gjorts. Åtskilliga platser avse den stundande vårflyttningen. 
Ganska rikliga arbetstillfällen hava funnits även för gjutare, plåtslagare 
och maskinmontörer, samtliga i Malmö, inom byggnadsverksamheten i Jön
köping och inom maskinindustrien i Göteborg. Slutligen har starkt behov 
av skogsarbetare försports inom Västernorrlands och Jämtlands län. 

Om således arbetsmarknaden beträffande manligt arbete synes hava varit 
ganska växlande, företer den kvinnliga arbetsmarknaden under februari vä
sentligt fastare drag. Arbetskraften har, enligt vad arbetsförmedlingsan
stalternas rapporter angiva, i det hela rönt livlig efterfrågan, och endast 
från några få anstalter har det uppgivits, att arbetstillgången för kvinnor 
varit dålig. Så synes förhållandet hava varit med hotell- och restaurant-
personal i Stockholm, särskilt uppasserskor och städerskor, samt med 
yngre kontors- och handelsbiträden därstädes. Liknande rapport har läm
nats från Malmö och från Göteborg. I Hälsingborg uppgives arbetstillgån
gen hava varit mindre god, och från Lund meddelas, att en del fabriksar-
beterskor gått arbetslösa under februari. Slutligen har arbetsförmedlingen i 
Östersund uppgivit, att ett betydligt överskott på arbetskraft där förefun
nits. I övrigt har som sagt god, stundom riklig arbetstillgång för kvinnor 
angivits. Särskilt hava ensamjungfrur och i matlagning kunniga jungfrur 
varit efterfrågade. 

Den ovan omnämnda, på åtskilliga ställen rådande arbetslösheten har med
fört, att nödhjälpsarbeten här och där anordnats, så t. ex. i Lund, Eslör 
och Halmstad. 
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286 Livsmedelspriser å olika orter 
Medelpris per år (1904—1913) och per månad 

Obs! Siffrorna för åren 1904—1909 angiva medelpris för 



i riket 1904—febr. 1914. 
(febr. 1913—febr. 1914) för samtliga orter. 
28 orter, fSr 4ren 1910—1912 fBr 39 orter och för 1913—1914 Kr 44 orter. 
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Kreaturs-
(per kg. le-

för Stockholm, Malmö och 
Medelpris per år (1904—1913) och per månad 



289 

priser 
vande vikt) 

Göteborg 1904—febr. 1914. 
(febr. 1913—febr. 1914) för alla tre orterna. 
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Fiskpriser 
(partipriser utan förbindelse). 

Medelpriser i Stockholm febr. 1913—febr. 1914. 
(Enligt veckonoteringar från Stockholms stads slakthus- och salahallsstyrelses noteringskommission.) 
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Meddelanden från K. Pensionsstyrelsen. 
(Under ovanstående rubrik komma, efter träffat avtal med K. Pensionsstyrelsen, att införas sådana 

meddelanden från Pensionsstyrelsen, som kunna vara av mera allmänt intresse.) 

Meddelande till pensionsnamnder, n:r 5. 

1. Sammanträden under andra kvartalet. Det har visat sig, att de ärenden, som hittills 
inkommit till Pensionsstyrelsen från pensionsnämnderna, i många fall varit ofullständigt utredda 
eller i annat avseende felaktigt behandlade. Särskilt har detta varit förhållandet i de fall, då 
vederbörande instruktionsombud av en eller annan anledning icke närvarit vid pensionsnämnds-
sammanträdena. 

Pensionsnämndsordförandena böra därför, innan tiden för andra kvartalets sammanträden be
stämmes och kungöres, samråda härom med vederbörande instruktionsombud, så att samman
trädena må utsättas till sådan tid, att instruktionsombuden kunna närvara. 

I denna fråga hänvisas i övrigt till Pensionsstyrelsens meddelande n.r 2 punkt 2. 
2. Födelsedatum. Pensionsnämndsordförande torde övertyga sig om, att sökandens uppgift om 

födelsedatum överensstämmer med uppgiften härom i det bilagda prästbeviset. 
Skulle skiljaktighet föreligga, bör rättelse av den oriktiga uppgiften — vare sig i ansökningen 

eller i prästbeviset — påfordras, innan ansökningshandlingarna insändas till Styrelsen. 
3. Ansökning av makar som leva skilda. Har endera maken övergivit den andra ntan att 

de blivit lagligen skilda och den ene söker pension eller understöd, bör formuläret Kr gift person 
användas. Rörande den förlupne maken böra så fullständiga upplysningar som möjligt lämnas. 
Särskilt bör antecknas, när den förlupne övergav hemmet, och när han sist lät sig avhöra, om 
man känner hans vistelseort (åtminstone huruvida han är i Sverige eller ej) samt om den förlupne 
veterligen har några tillgångar eller inkomster. 

4. Ansöknings undertecknande. Om pension sökes av man och hustru eller endera av dem, 
men endast den ene kan skriva, skall ansökan undertecknas av denne, men dessutom måste rik: 
tigheten av de lämnade upplysningarna intygas av två trovärdiga personer. 

5. Formella förutsättningar för besluts laglighet. Pensionsnämnd erinras om vikten av 
att tillse, att jämväl de formella förutsättningarna för lagligheten av nämndens beslut föreligga, 
såsom att sammanträde blivit i vederbörlig ordning kungjort, att nämnden är beslutför o. s. v. 

6. Läkarbetyg. Ofta är svårt att i saknad av läkares utlåtande avgöra, huruvida sjukdom 
(t. ex. sinnessjukdom, tuberkulos), som orsakar oförmåga till arbete, kan anses vara för framtiden 
bestående (varaktig). 1 sådana fall böra pensionsnämnderna anmoda sökande att stödja ansök
ningen med läkarbetyg. Detta bör även ske i andra fall, då man är tveksam, huruvida oförmågan 
till arbete kan antagas bliva varaktig. 

Det är dock av vikt att härvid förfara med en viss försiktighet, så att pensionssökande icke 
onödigtvis drabbas av kostnad för läkarbetygs anskaffande. Vad Pensionsstyrelsen vidkommer 
kan från dess sida ofta kravet på läkarbetyg bortfalla, om i ansökningen eller pensionsnämnds-
utlåtandet lämnas mera utförliga meddelanden om sökandens sjukdom, dess beskaffenhet, huru 
länge densamma varat m. m. 

7. Uppskattning av arbete inom hemmet. Vid beräkning av inkomst skall såsom sådan 
icke upptagas värdet av det arbete med hushållsbestyr, som en familjemedlem utför i sitt eget 
hem för sin make och sina oförsörjda barn eller för sina invalida och medellösa föräldrar. 
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Utför någon dylikt arbete för annan än nyssnämnda personer, bör värdet av sådant arbete 
uppskattas och beräknas såsom inkomst. 

Exempel. En familj består av man, hustru och sju barn, av vilka två äro vuxna. Mannen 
utövar skomakeriyrket, och det ena av de vuxna barnen är honom därvid behjälpligt. Det 
andra vuxna barnet är anställt vid en fabrik, men bor och äter i hemmet samt överlämnar i 
ersättning därför en del av sin avlöning till föräldrarna. Mannen har blivit invalid och söker 
understöd. Hustrun sköter hushållet. Endast värdet av det arbete, hon i sitt hushåll utför 
för sina vuxna barn, bör uppskattas såsom inkomst. 

8. Ränta. Ränta å skuld får icke avdragas från uppgiven inkomst i andra fall än då ränta 
verkligen utgår eller enligt avtal eller lag bör utgå. A skuld för t. ex. inköpta varor i handels
bod betalas i regel ej ränta, och får således en beräknad ränta å dylik skuld ej avdragas från 
inkomsten. 

9. Anteckningar att införas under rubriken »Anmärkningar». Under rubriken »anmärk
ningar» i pensionsnämndsutlåtandet böra meddelas så fullständiga upplysningar som möjligt an
gående sökandens bostadsförhållanden. Särskilt bör därvid uppgivas antalet rum i bostads
lägenhet; huruvida fri bostad åtnjutes och i så fall anledningen därtill; huruvida bostad för-
hyres och i så fall hyresbeloppet; huruvida någon del av bostaden uthyres och i så fall inkom
sten härav o. s. v. Om sökanden bor hos annan person utan att betala kontant hyra, bör med
delas, huruvida han lämnar ersättning därför genom arbete eller dylikt. Tillika böra noggranna 
uppgifter lämnas angående sökandens levnadsförhållanden i övrigt. Därvid bör särskilt anmärkas, 
varifrån och i huru stor omfattning sökanden till sin försörjning erhållit medel eller förnöden
heter utöver dem, han själv förtjänat. Har sökanden under 1913 helt eller delvis levat på be
sparingar, bör uppgivas, under vilken tid så skett, samt besparingarnas storlek vid början och 
slutet av nämnda år. 

Om fullständiga upplysningar i berörda avseenden icke meddelas, måste ansökan ofta åter
sändas för ny behandling, emedan Pensionsstyrelsen icke kan bedöma förhållandena på grund av 
de lämnade upplysningarnas ofullständighet. 

10. Besvär och yttrande i anledning därav. Enligt 28 § i pensionsförsäkringslagen skall 
pensionsnämnd alltid avgiva yttrande över besvär, som anföras mot nämndens beslut. Anföras 
besvär av ombud eller pensionsnämndsordförande, vilket vanligen sker genom anteckning å pen
sionsnämndsutlåtandet omedelbart efter det ärendet behandlats av nämnden, bör i många fall 
nämndens yttrande över besvären kunna avgivas vid det sammanträde, då, det överklagade beslu
tet fattats. 

Har nämnden underlåtit att före handlingarnas insändande till Pensionsstyrelsen yttra sig över 
besvären, måste handlingarna från Styrelsen återremitteras för erhållande av dylikt yttrande, 
varigenom ansökningens behandling fördröjes. 

Vidare må framhållas önskvärdheten därav, att, om pensionsnämndsordförande förklarat sig 
icke biträda nämndens beslut, den skiljaktiga meningen antecknas i form av besvär och icke 
allenast i form av avstyrkande av beslutet, därest ordföranden anser detsamma vara av den be
skaffenhet, att det bör ändras. 

Exempel. Nämnden fastställer sökandens sammanlagda årsinkomst till 150 kr., men ordfö
randen anser, att inkomsten bör bestämmas till allenast 100 kr. Han antecknar då i pensions
nämndsutlåtandet: »Enär den årsinkomst, sökanden under de närmaste åren kommer att åtnjuta, 
enligt mitt förmenande bort upptagas allenast till 100 kr., yrkar jag besvärsvis, att Styrelsen 
måtte nedsätta sökandens inkomst till nämnda belopp». 

Då ett sådant ärende föreligger hos Styrelsen till behandling, torde Styrelsen icke kunna ned
sätta inkomsten till lägre belopp än det ordföranden påyrkat, även om Styrelsen anser, att be
loppet borde sättas lägre. Detta hade knnnat undvikas, om i besvären hade yrkats, att Styrelsen 
måtte nedsätta årsinkomsten till det belopp, som av Styrelsen prövas skäligt. Härav framgår 
vikten av att noga överväga formuleringen av besvären. 

11. Avliden sökande. Därest pensionssökande avlidit efter det ansökningen behandlats av 
nämnden, men innan ansökningshandlingarna insänts till Pensionsstyrelsen, bör vid handlingarnas 
insändande eller snarast möjligt därefter dödsattest översändas. 

12. Pensions utbetalning. Beviljad pension utbetalas första gången i medio av månaden 
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näst efter den, under vilken pensionsbrevet utställts. De första pensionsutbetalningarna komma 
sålunda att äga rum tidigast under nästkommande april månad. Närmare bestämmelser rörande 
utbetalning av pension äro intagna i pensionsbreven. 

13. Ständiga fullmakter. Enligt § 2 i instruktionen för pensionsnämnderna åligger det 
dessa att hava sin uppmärksamhet riktad på, att personer, som äro berättigade till pension, må 
erhålla dylik till vederbörligt belopp. På grund härav böra pensionsnämnderna jämväl såvitt 
möjligt tillse, att personer, som tillerkänts pension, även komma i åtnjutande av pensionsmedlen. 
Därest pension tillerkänts en person, men på grund av sjukdom eller eljest svårighet skulle möta 
för honom att för varje betalningstermin själv utkvittera pensionen eller utfärda fullmakt för 
dess utfående, äger pensionstagaren att. enligt' av Pensionsstyrelsen fastställt formulär, utfärda 
fullmakt för annan person att tillsvidare intill dess fullmakten återkallas utkvittera pensionen. 
Dylik fullmakt godtages emellertid endast såvitt vederbörande pensionsnämndsordförande intygat, 
såväl att pensionstagaren lever under förhållanden, som för sannolikt en längre tid framåt med
föra svårighet för pensionstagaren att själv eller genom för varje gång befullmäktigat ombud 
utkvittera pensionen, som ock att den person, för vilken fullmakten är utfärdad, är lämplig för 
det uppdrag, som genom fullmakten anförtrotts honom. Blanketter till dylik fnllmnkt komma 
a t t tillställas samtliga pensionsnämndsordförande. 

14. Ortsombudens ersättning. Den ersättning, som enligt de i anvisningsboken sid. 29 
intagna bestämmelserna tillkommer ortsombud, utbetalas genom vederbörande länsstyrelse efter 
granskning av inkommande räkningar, vilka skola vara attesterade av ordföranden i vederbörande 
pensionsnämnd, samt, därest för sammanträdet begäres högre ersättning än sex kronor, försedda 
med intyg av ordföranden om stället för sammanträdet samt avståndet därifrån till ombudets 
bostad. 

15. Till pensionsnämnd återförvisat ärende. Har Pensionsstyrelsen återremitterat ett 
ärende till pensionsnämnd för ny behandling, skall pensionsnämndsordföranden utan dröjsmål 
därom underrätta sökanden. 

Meddelande till taxeringsnämnderna i riket. 

Genom lagen om allmän pensionsförsäkring den 30 juni 1913 (Svensk författningssamling n:r 
130) hava taxeringsnämnderna fått sig förelagt bland annat att avgöra, vilka av de i den uti 
14 § omförmälda förteckningen upptagna personer äro avgiftspliktiga enligt nämnda lag. 

Med hänsyn härtill har Pensionsstyrelsen ansett sig böra fästa taxeringsnämndernas uppmärk
samhet på bestämmelserna i lagens 5 §, vilken upptager de personer, som — jämte utländske 
medborgare — äro undantagna från avgiftsplikt. 

Främst är härvid att iakttaga, att avgift ej skall påföras personer, som äro till arbete var-. 
aktigt oförmögna, d. v. s. invalider. 

Frågan, huruvida en person är invalid i lagens mening eller icke, är i och för sig icke lätt 
a t t besvara. Den ledning härvid, som de i 14 § andra stycket omförmälda uppgifterna från 
pensionsnämnderna äro avsedda att lämna, kan i år påräknas endast för ett obetydligt antal fall. 
För övriga fall måste avgörandet av denna fråga träffas med ledning av 2 § andra stycket, 
som stadgar följande: 

> Varaktig oförmåga till arbete skall anses vara för handen hos den, som befinnes till 
följd av ålderdom, kropps- eller sinnessjukdom, vanförliet eller lyte vara ur stånd att 
vidare försörja sig genom sådant arbete, som motsvarar lians krafter och färdigheter. 

Härvid torde bemärkas: 

a) at t oförmågan till arbete skall vara varaktig, d. v. s. såvitt förutses kan bestående för 

den återstående livstiden; 
b) at t nttrycket yförsörja sig innebär, att det blott är fråga om vederbörandes förmåga att 

försörja sig själv och således icke om hans förmåga att med sitt arbete underhålla jämväl 
andra, vilkas försörjning möjligen kan åligga honom. Den omständigheten, att en person åtnjuter 
fattigunderstöd, utgör sålunda i och för sig intet bevis om invaliditet, då ju understödet kan vara 
betingat av att personen i fråga t. ex. har stor familj att försörja; 
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c) att det icke är erforderligt, att vederbörande skall vara fullständigt invalid, d. v. s. ur stånd 
att genom eget arbete bidraga till sin egen försörjning, ntan endast att hans arbetskraft är så 
nedsatt, att det synes uteslutet, att han genom densamma skall kunna bereda sig en nöd
torftig försörjning. Man kan sålunda väl tänka sig fall, där en person kan anses som invalid 
i lagens mening, oaktat han med fortsatt arbete kan till någon del bidraga till sin för
sörjning; 

d) att med uttrycket tkrafter och färdigheten avses, att man skall taga hänsyn jämväl till 
det förhållandet, att, även om vederbörande måste betraktas som invalid beträffande sitt hittills 
varande yrke, det dock kan tänkas, att han kan vara i stånd att förvärva sitt uppehälle inom 
något annat yrke, som är likartat med det förra med avseende på förutsättningar och villkor; samt 

e) att beträffande hustrur, övriga hemmavarande familjemedlemmar m. fi. invaliditeten i 
många fall måste bedömas med hänsyn till vederbörandes förmåga att i hemmet fylla före
liggande uppgifter. 

Beträffande de i 5 § andra stycket mom. a) och b) stadgade undantagen återgivas här de 
huvudsakliga bestämmelser, som för tillämpning av sagda lagrum ansetts vara av betydelse. 

Lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt till pension. 
»1 §. Rätt till pension vid avgång från tjänst tillkommer, med de undantag och under de 

villkor, som här nedan stadgas, envar ordinarie innehavare av civil tjänst med lön å stat, som 
blivit fastställd av Konungen och Riksdagen.» 

>2 §. Denna lag äger icke tillämpning i fråga om statsråds-, justitieråds- och regeringsråds-
ämbete, civil tjänst med pensionsrätt i arméns eller flottans pensionskassa, tjänst vid telegraf
verket eller statens järnvägstrafik, ej heller i fråga om befattning, som är uteslutande prästerlig, 
utan gälle i avseende å dem vad i fråga om pension nu är eller framdeles må varda stadgat. 

>18 §. Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1908; dock att 
a) för den, som vid sagda tid innehar tjänst, som i denna lag avses, lagens stadganden, såvitt 

den tjänst angår, icke skola gääia, där ej på grund av särskilda föreskrifter skyldighet åligger 
honom att underkasta sig förändrade bestämmelser angående rätt till pension eller han inom ett 
år efter lagens trädande i kraft anmäler, att pensionslagens bestämmelser må å honom vinna till— 
lämpning; 

Lagen den é juli 1910 angående rätt till pension för tjänstemän vid statens järnvägar, 
vilken lag trätt i kraft den 1 januari 1911. 

>1 §. Rätt till pension enligt denna lag tillkommer med nedan stadgade undantag dels var 
och en, vilken vid lagens trädande i kraft är delägare i statens järnvägstrafiks pensionsinrättning, 
dels ock var och en, som efter lagens trädande i kraft varder anställd i ordinarie tjänst vid 
statens järnvägar. 

Från denna lags tillämpning undantages: 
a) sådan personal vid statens järnvägar, som antingen vnnnit delägarrätt i statens järnvägs

trafiks pensionsinrättning på grund av nådiga reglementet för pensionsinrättningen den 6 september 
1872 och icke behörigen anmält sig vilja genom erläggande av de i förnyade nådiga reglementet 
den 3 november 1882 för samma pensionsinrättning bestämda högre avgifter bereda sig förbättrad 
pensionering eller ock uppbär avlöning enligt äldre lönestat än den från 1908 års ingång 
gällande; 

b) den, som har delägarrätt i statens järnvägstrafiks pensionsinrättning på grund av nådiga 
reglementet för pensionsinrättningen den 3 november 1882 och, därest han jämlikt bestämmelsen 
i § 6 c) i samma reglemente skulle före den 1 januari 1916 bliva pensionsberättigad, inom tre 
månader från lagens trädande i kraft eller, om han vid sistnämnda tidpunkt kvarstår på äldre 
stat än den från 1908 års ingång gällande och sedermera vinner befordran, inom tre månader från 
det befordran vunnits hos järnvägsstyrelsen anmäler, ätt bestämmelsen i § 6 c) i pensionsregle
mentet må & honom vinna tillämpning; 

c) generaldirektören och chefen för statens järnvägar samt överdirektören och souschefen.» 
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I anslutning till detta stadgande vill Pensionsstyrelsen påpeka, att det gives ett icke obetyd
ligt antal ordinarie-tjänstinnehavare vid statens järnvägar, vilka vid statens övertagande av vissa 
enskilda järnvägar icke vunnit inträde i statens järnvägars pensionsanstalter. 

Kungl, reglementet för telegrafverkets pensionsinrättning den 17 juni 190S, vilket trätt 
i kraft den 1 augusti 1908. 

»§ 1. Delägare i pensionsinrättningen är, förutom den som redan däri vunnit delaktighet, en 
var, som hädanefter inträder i telegrafverkets ordinarie tjänst; och beräknas delaktigheten från 
och med den dag, delägaren berättigas att uppbära den till tjänsten hörande avlöning, till och 
med den dag, han ur tjänsten utträdor. 

Kungl, förordningen och reglementet angående folkskollärarnes pensionsinrättning den 
30 november 1866. 

»§ 1. Förbindelse till delaktighet i denna inrättning med skyldighet att, för beredande av 
pensionsrätt åt ordinarie lärare vid folkskola, erlägga här nedan stadgade pensionsavgifter, äligge, 
för var och en av dess lärartjänster vid högre folkskola, varje skolområde i riket, där sådan skola 
underhålles, så ock varje skoldistrikt för dess ordinarie lärartjänster vid egentlig folkskola; och 
skall med ordinarie lärartjänst förstås varje folkskollärarebefattning, varg innehavare har i lag 
grundad rät t till åtnjutande utav den genom gällande författning bestämda 18n.> 

>§ 12. Pensionsrätt i folkskollärarnes pensionsinrättning tillkommer, under de villkor i övrigt, 
som detta reglemente bestämmer, varje behörigen examinerad och antagen lärare vid högre folk
skola ävensom varje examinerad och enligt gällande föreskrifter vederbörligen antagen ordinarie 
folkskollärare. 

Vad i detta reglemente säges om lärare skall, där ej för särskilt fall annorlunda säges, äga 
tillämpning å såväl manlig som kvinnlig lärare.» 

Kungl. Maj:t har vidare förordnat: 
genom kungörelse den 9 angusti 1884; att lärare och lärarinnor vid de av landsting inrättade 

seminarier för bildande av småskollärare och lärarinnor må, under vissa närmare angivna villkor, 
erhålla rätt till tjänstårsberäkning och pension från folkskollärarnes pensionsinrättning lika med 
folkskollärare j 

genom kungörelse den 28 juni 1907; att varje folkskoleseminarinm må, under iakttagande i 
tillämpliga delar av föreskrifterna i reglementet för folkskollärarnes pensionsinrättning, för var 
och en av de vid den med seminariet förenade övningsskolan befintliga lärartjänster, vilka skola 
uppehållas av examinerade manliga eller kvinnliga folkskollärare, erhålla delaktighet i nämnda 
pensionsinrättning; 

genom kungörelse den 11 juni 1909: att lärare och lärarinnor vid sådana privata småskolc-
seminarier, som berättigats till anställande av småskollärarinneexamen, må under vissa närmare 
angivna villkor vinna delaktighet i folkskollärarnes pensionsinrättning; samt 

genom kungörelse den 8 december 1911: att den ordinarie ämneslärarpcrsonalen vid kommunala 
mellanskolor skall vara delaktig i såväl folkskollärarnes pensionsinrättning som folkskollärarnes 
änke- och pupillkassa, med iakttagande i tillämpliga delar av vad angående delaktighet i dessa 
kassor är stadgat i fråga om lärare vid högre folkskolor. 

Slutligen har Kungl. Maj:t genom kungörelse den 22 juni 1911 förordnat om delaktighet i 
folkskollärarnes pensionsinrättning för lärarpersonal vid seminarierna i Haparanda och Murjek. 

Kungl, reglementet för arméns pensionskassa den 26 februari 1904 (Svensk författnings
samling n:r 9). 

.§ 46. 

1. Delägarne i arméns pensionskassa äro alla de i § 66 under särskilda klasser uppförde 
ämbets- och tjänstemän, vilka innehava dessa beställningar å ordinarie eller indragen ordinarie 
stat; så ock de, som i enlighet med den i sagda § intagna pensionsstat med därtill hörande an
märkningar åtnjuta pension från denna kassa. Musikunderofficerare, som åtnjuta avlöning av de 
till musikens underhåll anslagna tillgångar, utan att dem äro tillagda enligt stat för viss tjänst 

22 — 140217. Soc. meddel. 



296 MEDDELANDEN FRÅN K. PENSIONSSTYRELSEN. 

anslagna avlöningsförmåner, skola i avgifts- och pensioneringsavseenden anses som vore de på 
stat anställda. 

»§ 47. 
Om vid armén skulle tillkomma några nya regementen eller kårer, bliva de ämbets- och tjänste

män, som vid dem anställas med lön på stat, delägare i arméns pensionskassa med skyldighet att 
erlägga de i detta reglemente stadgade avgifter. > 

Kungl reglementet för flottans pensionskassa den 17 november 1899, vilket trätt i kraft 
den 1 januari 1900. 

»§ 2. 
1. Delägare i flottans pensionskassa är en var, som medelst fullmakt eller konstitutorial 

blivit utnämnd eller antagen till officer, underofficer, civil ämbets- eller tjänsteman, manadslönare 
eller vaktbetjänt vid flottan eller till ämbets- eller tjänsteman eller vaktbetjänt vid marinförvalt
ningen eller kassan och för sin befattning innehar lön på stat. 

2. Ämbets- eller tjänsteman, manadslönare eller vaktbetjänt, som enligt förordnande eller 
kontrakt innehar arvode på stat vid flottan eller något av nämnda ämbetsverk, antages till del
ägare efter därom gjord skriftlig ansökan, vartill skall vara fogat ett av legitimerad läkare, en
ligt av direktionen fastställt formulär, utfärdat intyg, angivande, hnrnvida sökanden är frisk 
och utan bestämt sjukdomsanlag. Utvisar intyget, att sökanden ej är frisk eller att bestämt 
sjukdomsanlag förefinnes, må han icke grundlägga gratial. 

3. En var av nämnda personal, som genom tjänstens indragning flyttats till indragningsstat 
eller kvarstår såsom övertalig tjänsteman med avlöning enligt äldre stat eller erhållit avsked och 
äger uppbära pension ur kassan eller eljest av statsmedel, förbliver fortfarande delägare i kassan. 

4. Under stadgandena i mom 1, 2 och 3 hänföras jämväl ämbets- och tjänstemän samt vakt-
betjänte vid lotsstyrelsen ävensom befäl och underbefäl vid lotsverket, dock att för pensioneringen 
av denna personal gälla särskilt fastställda grunder och icke stadgandena i §§ 11, 12, 13, 14 och 
15 här nedan. 

5. Skulle delägare bliva entledigad från innehavande ämbete, enligt § 35 regeringsformen, utan 
att vara till pension berättigad, ankommer det på Kungl. Maj;ts prövning att låta honom bibe
hållas vid sin delaktighet i kassan med lika rätt och skyldighet som förut. 

6. Prästman, som hädanefter anställes vid flottan, erhåller icke delaktighet i kassan. > 

>§ 76. 
1. En var, som den 22 januari 1892 var delägare i amiralitetskrigsmanskassan, men icke 

finnes nämnd i § 2 här ovan, räknas jämväl såsom delägare i flottans pensionskassa och bibe-
hålles vid sina rättigheter och skyldigheter för erhållande av pension ur kassan jämte fyllnads
pension av statsverket genom kassan enligt då gällande stadganden. 

Sedan Kungl. Maj:t den 17 juni 1908 fastställt ny lönestat för marinförvaltningen att träda 
i kraft den 1 januari 1909 och därvid beträffande den till ämbetsverkets civilavdelning hörande 
personalen, såsom villkor för åtnjutande av de i berörda stat uppförda avlöningsförmåner stadgat, 
bland annat, att i fråga om skyldighet att från tjänsten avgå ävensom i fråga om rätt till pension 
skall gälla vad i särskild lag angående civila tjänstinnehavares rätt till pension är vid tiden för 
den nya lönestatens ikraftträdande eller, såvitt angår innehavare av befattning, som därefter till
trädes, vid tillträdet till befattning stadgat, har Kungl. Maj:t genom kungörelse den 23 december 
1908 — beträffande sådan ordinarie innehavare av befattning med lön å stat vid marinförvalt
ningens civilavdelning, å vilken nämnda lönestat varder tillämplig — förordnat, 

att befattningshavare, som vid 1908 års utgång icke är delägare i flottans pensionskassa, befrias 
från skyldigheten att inträda såsom delägare i nämnda kassa; samt 

att befattningshavare, som vid 1908 års utgång redan är delägare i flottans pensionskassa, 
skall kvarstå såsom delägare i nämnda kassa, såvitt angår gratial åt änka och barn, och förty 
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fortfarande vara skyldig att till kassan erlägga stadgade grati al avgifter, till följd varav sådan 
befattningshavare icke är skyldig att inträda såsom delägare i civilstatens änke- och pupillkassa. 

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juni 1912 fastställt ny lönestat för den civila personalen vid sjii-
karteverket att träda i kraft den 1 januari 1913, har Kungl. Maj:t — beträffande vid sjökartc-
verket såsom civil befattningshavare före 1912 års utgång anställd person, som erhållit eller er
håller ordinarie befattning vid kartverket — genom kungörelse den 24 januari 1913 förordnat, att 
dylik befattningshavare, vilken vid 1912 års utgång redan är delägare i flottans pensionskassa, 
må äga att kvarstå såsom delägare i nämnda kassa såvitt angår gratial at änka och barn, och i 
sådant fall fortfarande vara skyldig att till kassan erlägga stadgade gratialavgifter, till följd 
varav ifrågavarande befattningshavare icke är skyldig att inträda såsom delägare i civilstatens 
änke- och pupillkassa. 

Vad angår tredje stycket i 5 § vill Pensionsstyrclscn meddela, att för närvarande äro på Kungl. 
Maj:ts prövning beroende åtskilliga i enlighet med nyssnämnda lagrum gjorda ansökningar om 
undantagande från avgiftsplikt. Givet är emellertid, att dessa och andra dylika ansökningar ej 
kunna leda till befrielse från avgiftsplikt, förrän desamma av Kungl. Maj:t bifallits och taxerings
nämnderna härom genom den det vederbör erhållit kännedom. 

Slutligen vill Pensionsstyrelsen framhålla angelägenheten därav, att de anteckningar om av
giftsplikt, som av taxeringsnämnden böra införas i den uti 14 § omförmälda förteckningen, göras 
särskilt för varje i förteckningen upptagen person och icke för flera personer sammanföras på en, 
såsom t. ex. på husfadern för familjens olika medlemmar. 
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Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker och 
bergverk i Sverige år 1912.1 

Med ledning av Kommerskollegii berättelser om bergshanteringen och 
industrien meddelas i det följande en översikt över kvinnors och baras an
vändande vid fabriker och bergverk år 1912. Arbetarna inom hantverket, 
vartill även byggnadsverksamheten räknas, redovisas ej i nämnda berättelser, 
och ingå följaktligen ej i nedanstående siffror. Samma är förhållandet med 
mejerierna, som ännu ej blivit underkastade rapportskyldighet till den offi
ciella näringsstatistiken. 

Inom den svenska storindustrien, sådan den ovan begränsats, sysselsattes 
under år 1912 tillhopa 342 358 arbetare, varav vid fabrikerna 310 437 samt 
vid bergverken 31 921. Dessa siffror utvisa i jämförelse med närmast före
gående år en ökning av 5 851 personer för fabriksarbetarna och 1 342 personer 
för bergverksarbetarna. Kvinnornas och de minderårigas förekomst under de 
båda åren framgår av följande sammanställning: 

Antalet kvinnliga arbetare har vid fabrikerna ökats sedan föregående år, 
vid bergverken däremot minskats. De minderåriga hava vid såväl fabriker 
som bergverk ökats. 

1 Jfr >MeddeI.» 1903, s. 28 ff., 1904, a. 200 ff., 1905, s. 140 ff., 1906, s. 471 ff., 1907, g. 354 ff., 
1908, s. 641 ff., 1909, B. 559 ff., 1910, i. 479 ff., 1911, s. 477 ff., 1912, s. 482 ff., 1913, B. 455 ff. 

23—140217. Soc. medd. 
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Vid fabriker och bergverit sysselsatta vuxna kvinnor 
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och m i n d e r å r i g a inom ol ika l andsde la r å r 1912. 



3 0 2 KVINNOR OCH MINDERÅRIGA VID FABRIKER OCH BERGVERK ÅR 1912. 

Användningen av kvinnor och minderåriga vid fabriker och bergverk under 
åren 1896—1912 framgår av efterföljande tablå. 

Beträffande kvinnors och minderårigas användande i arbete inom olika 
i ndus t r i g r ena r meddelas detaljerade uppgifter i huvudtabellen 1 å sid. 
306—307 ävensom i tabellen å sid. 303—304, i vilken upptagits de grupper 
av arbete, som under år 1912 sysselsatt mer än 500 minderåriga samt vuxna 
kvinnor tillsammantagna. Inom bergverlcsindustrien användes endast 166 kvinnor, 
varav 35 minderåriga. Av kvinnorna voro 117 sysselsatta vid järngruvorna. 
Manliga minderåriga förekommo i större utsträckning, nämligen till ett an
tal av 1022 vid gruvdriften och 1707 vid malmförädlingsverken. För 
hela bergverksindustrien blir sålunda sammanlagda antalet av minderåriga 
samt vuxna kvinnor 2 895 personer, utgörande 9 i % av hela den sysselsatta 
arbetspersonalen. Till underjordiskt gruvarbete användes 186 manliga min
deråriga. 

Vid fabrikerna utgöra kvinnor och minderåriga tillsammans mer än hälften 
av arbetsstyrkan inom beklädnads- och textilindustrierna (resp. 74 6 och 68'3 %) 
samt dessutom inom följande industrigrenar: 

Chokladfabriker 83-2 %. 
Album- och kartongfabriker 82-8 > 
Karamell- o. d. fabriker 79'8 > 
Tobaksfabriker 739 > 
Bokbinderier m. m 655 > 

Gummivarufabriker • . . . 61'6 %• 

Tändsticksfabriker ^ 64'6 > 
Porslinsfabriker 635 » 
Ljus- och tvalfabriker 523 » 
Läskedrycksfabriker . 52-0 » 

Det är i allmänhet kvinnorna — vuxna eller minderåriga — som i främsta 
rummet bidraga till de höga procenttalen inom ovan nämnda yrkesgrupper. 
Å andra sidan kan anmärkas, hurusom vid sågverken de manliga minder
åriga utgöra 16-o %. av samtliga arbetare, kvinnorna däremot blott 0-5 #; vid 
lådfabrikerna äro motsvarande siffror 26-1 och 4'5 %, vid järn- och stålvara-
fabrikerna 14 4 och 4-8 %, vid tegelbruken 10 5 och 2-2 %, vid glasbruken 19-o 
och 64 % o. s. v. Absolut taget förekommer största antalet minderåriga 
vid sågverken (6149, därav blott 65 kvinnliga) samt järn- och stålvaru-
fabrikerna (3 861, därav 311 kvinnliga). 
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Yrkesgrupper med tillhopa mer än 500 vuxna kvinnor och minderåriga år 1912. 
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Orter med tillhopa mera än 500 vuxna kvinnor och minderåriga sysselsatta rid 
fabriker är 1912. 
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Tabellen å sid. 300—301 (jfr huvudtab. 2, s. 308—309) utvisar, i vad mån 
olika landsdelar förete skiljaktigheter med avseende å kvinnors och minder
årigas användande inom fabriker och bergverk. Deras sammanlagda antal 
var störst i Göteborgs och Bohus län med 12 970, varefter följa Malmöhus 
län med 11 312, Stockholms stad med 10 916 samt Älvsborgs och Östergötlands 
län med resp. 8 679 och 7 388 vuxna kvinnor och minderåriga av båda könen. 
Med hänsyn till den relativa frekvensen blir länens ordning emellertid föl
jande: Älvsborgs län med 42g %, Göteborgs och Bohus län med 38-4 %, Stock
holms stad med 37-6 %, Östergötlands län med 37-i %, Hallands län med 35-4 % 
samt Malmöhus län med 32-2 %. I hela riket utgjorde antalet vuxna kvin
nor samt minderåriga vid fabrikerna 89 461 personer eller 28-8 % av deras hela 
arbetsstyrka; därav belöpte sig på landsbygden 34 435 eller 20-8 % samt på 
städerna (jämte köpingar) 55 026 personer eller 38#o % av alla arbetare. Den 
relativa förekomsten av manliga och kvinnliga minderåriga tillsammantagna 
var nästan lika i städer och på landsbygd, nämligen resp. 14-6 % och 13 3 %] 
däremot voro kvinnorna — vuxna och minderåriga tillhopa — proportions
vis långt talrikare i städernas fabriker, där de uppgingo till 29-? %, medan 
landsbygdens endast hade 10-3 %. Angående bergverksarbetarna saknas upp
gifter om fördelningen på städer och landsbygd. 

Bland de i tablån å sid. 304 upptagna 20 städer och köpingar, av vilka 
var och en har tillhopa mer än 500 vid fabriker anställda vuxna kvinnor 
samt minderåriga, innehavas de främsta rummen av Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Norrköping och Borås, när hänsyn tages till de absoluta talen. I 
fråga om de nu nämnda arbetarkategoriernas relativa frekvens står däremot 
Borås främst med 62 o %; mer än hälften av hela arbetsstyrkan utgjorde de 
vuxna kvinnorna jämte de minderåriga vidare i Norrköping, Malmö och Sund
byberg med resp. 57-4, 53-s och 50-2 %] för Stockholm var motsvarande pro
centtal 37-6, för Göteborg 41-2 %. 



3 0 6 KVINNOR OCH MINDERÅRIGA VID FABRIKER OCH BERGVERK ÅR 1912. 

1. Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker samt inom bergs
hanteringen år 1912. 

(Enligt Knngl. Kommerskollegii berättelse ang. bergshanteringen och industrien ar 1912.) 

Inom olika yrkesgrupper. 
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1. (Forts.) Inom olika yrkesgrupper. 
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2. Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker år 1912. 
(Enligt Kungl. Kommerskollegii berättelse ang. industrien år 1912.) 

Inom olika landsdelar. 
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2. (Forts.). Inom olika landsdelar. 
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Industrien i Sverige år 1912. 1 

(Efter Kungl. Kommerskollegii berättelse.) 

År 1912 uppgingo de redovisade, i verksamhet varande industriella an
läggningarna — fabriker — till ett antal av 11787. Antalet vid dessa 
anläggningar sysselsatta arbetare utgjorde 310 437 och deras årstillverkning 
hade ett sammanlagt värde av 1 milliard 778 millioner kronor (1 778 373 231).2 

Vid jämförelse närmast med de i 1911 års berättelse förekommande upp
gifterna företer redogörelseåret ökning med avseende å såväl fabrikernas och 
arbetarnas antal som fabriksklassernas sammanlagda produktvärde. Fa
brikernas antal har ökats med 95 (0-81 %), arbetarnas antal med 5 851 
(1-92 /.) och produktvärdet med 127 315 920 kronor (7-71 %). Det sedan 1910 
inträdda uppsvinget inom fabriksindustrien har sålunda ytterligare fortgått. 
Redogörelseåret har att uppvisa det högsta sammanräknade produktvärde 
och det högsta fabriksarbetarantal, som hittills blivit för något år angivna. 

Vad de i gång varande fabrikernas totala antal beträffar, har den tendens 
till ökning, som år 1910 inträdde, fortfarande gjort sig gällande. Störst 
har ifrågavarande ökning för redogörelseåret varit inom de fabriksgrupper, 
som omfatta grafiska och diverse industrier, med 147 (därav 133 elektricitets
verk) och metallarbeten med 34 fabriker mera än under år 1911. I någon 
mån motväges dock denna ökning av minskning inom andra fabriksgrupper, 
bland dem grupperna för närings- och njutningsämnen med 77, hudar, skinn 
och hår med 24 och varor av sten, lera, kol och torv med 21 fabriker 
mindre än år 1911. 

1 Jämför »Meddel.> 1904, s. 191, 1905, s. 131,1906, s. 462,1907, s. 344,1908, s. 632, 1909, s. 549 
1910, s. 469, 1911, s. 463, 1912, s. 473, 1913, s. 466. 

Hed avseende å dessa siffror är dock att märka, dels att etablissement, där flera olika till
verkningar bedrivas (exempelvis ett med färgeri och spinneri förenat väveri), i vissa fall blivit 
räknat som två eller flera fabriker, dels att arbetarna vid varje verk uppgivits i medeltal för 
den tid, verket varit i gång nnder året, och dels att även mellanprodukter, som inom landet 
undergå ytterligare förädling, i regel uppskattats till fullt försäljningsvärde. I sistnämnda av
seende har sålunda en dubbelräkning ägt rum av värdet för sådana fabriksvaror, för vilkas fram
ställande dylika mellanprodukter varit använda. — Uppmärksammas bör emellertid å andra sidan, 
att hantverkerierna icke alls redovisas (enligt Kungl. Maj:ts skrivelse till Kommerskollegium 
den 22 nov. 1912), ävensom att gruvdriften och malmförädlingsverken ej komma till synes i fa
briksberättelsen, enär de redovisas särskilt för sig i Kommerskollegii berättelse rörande bergshan
teringen. 
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Fabriker i Sverige år 1912. 
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De viktigaste förändringarna åter i arbetsstyrkans numerär och tillverk
ningarnas värde inom de mera betydande fabriksklasserna åskådliggöras 
genom följande översikt: 

De i tablån upptagna fabriksklasserna, vilka drabbats av minskning i 
fråga om produktvärdet, tillhöra, såsom synes, närings- och njutningsämnes-, 
trävaru- och kemiska preparatgrupperna. Trots tillbakagången inom de nu 
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Viktigare fabriksklasser. 

313 
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angivna grupperna finner man emellertid, om man betraktar dem i sin hel
het, var och en hava uppnått ett sammanlagt produktvärde,. som är högre 
än vad som i någon föregående berättelse redovisats. Inom grupperna för 
papper, växtämnen och nietallarbeten hava samtliga fabriksklasser i förhål
lande till år 1912 a t t uppvisa ökning. Den största stegringen, relativt taget, 
förete grupperna för grafiska m. fl. industrier, fartyg, vagnar och maskiner, 
metallarbeten samt papper; den uppgår för dem resp. till 20, 18, 13 och 12 %. 
Det höga procenttalet för den förstnämnda gruppen äger sin förklaring i den 
ovan framhållna omständigheten, att elektricitetsverken för år 1912 redovisats 
efter andra grunder än förr. 

Till de två fabriksgrupper (12 och 11), som relativt taget gynnats av den 
största stegringen, höra bland de i tablån upptagna fabriksklasserna järn
vägs- och spårvägsvagnsfabrikerna med 51 och elektricitetsverken med 46 
% högre produktvärde än år 1911. Närmast komma margarinfabrikerna 
med 42, koksfabrikerna med 40 och svinslakterierna med 35 % ökning. Med 
undantag av tändsticksfabrikerna samt järnvägs- och spårvägsvagnsfabrikerna 
hava för övrigt samtliga i tablån upptagna fabriksklasser, som gynnats av 
ökning i fråga om produktvärdet, nått sitt högsta hittills redovisade pro
duktvärde. 

Särskilt anmärkningsvärd är ökningen i produktvärdet för metallvaru-
och maskinindustrierna (grupperna 10 och 11). Redan i de två föregående 
berättelserna hava de i detta avseende blivit framhållna, och hava desamma 
med en år 1912 inträffad ytterligare ökning om sammanlagt 43 mill, kronor 
kommit 58 mill, kronor över resultatet av sin verksamhet år 1907, deras 
hittillsvarande näst bästa år. 

För de särskilda viktigare fabriksklasserna redogöres närmare i tablån å 
sid. 313. S å g v e r k s i n d u s t r i e n var utan jämförelse den viktigaste av samt
liga olika fabriksklasser. Antalet sågverk och hyvlerier uppgick år 1912 
till 1 248 med 37 908 arbetare och ett tillverkningsvärde av 174 mill, kronor 
(9-79 % av samtliga fabrikernas). Jämfört med år 1911 innebär detta en obe
tydl ig minskning såväl i fråga om antalet fabriker och arbetare som till
verkningsvärdet. Med avseende å produktvärdets storlek följde därefter 
mjö l - och g r y n k v a r n a r med 1182 mill, kr., t r ä m a s s e f a b r i k e r med 115 7 
mill, 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 113 mill, kr., 
m e k a n i s k a v e r k s t ä d e r med 98 4 mill, kr., v ä v e r i e r med 896 mill, kr., 
s o c k e r r a f f i n a d e r i e r med 73 6 mill. kr. och s p i n n e r i e r med 70 7 mill. kr. 

Med avseende å fabriksindustriens fördelning å olika landsdelar står Malmö
hus län främst med ett produktvärde av 275-3 mill, kr., medan Göteborgs 
och Bohus län, Stockholms stad och Östergötlands län komma därnäst med 
resp. 194-6, 178-9 och 105-8 mill, kronor. Sist i ordningen komma Jämtlands län 
med 10-1 mill. kr. och Gottlands län med 5-2 mill, kronor. Beträffande särskilt 
de för Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 
upptagna värdena erinras därom, a t t största delen av tillverkningarna vid 
järnbruken, vilka i nämnda län äro synnerligen betydande, på grund av sin 
art redovisas i Kommerskollegii berättelse om bergshanteringen och sålunda 
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Fabriksindustrien inom olika län. 

icke medräknats i berörda värden. I jämförelse med förhållandena under 
föregående år har produktvärdet, absolut taget, stigit för alla län, utom 
Grottlands, där främst sockerindustrien drabbats av nedgång. 

Beträffande fabriksindustriens produktvärde i förhållande till invånaran
talet uppvisar Malmöhus län högsta medelbeloppet, 595 kr. (mot 585 före
gående år). Därnäst komma Stockholms stad med 513 kr., Göteborgs och 

24—140217. Soc. medd. 
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Bohus län med 501 kr., Stockholms län med 402 kr. samt Västernorrlands 
län med 387 kr. (mot resp. 503, 458, 377 och 358 kr. föregående år). Lägsta 
platsen intogs av Jämtlands län med 84 kr. samt Gottiands och Norrbottens 
län med vardera 94 kr. per invånare. För hela riket hade medelbeloppet stigit 
till 319 kr. från 298 år 1911. 

Fabriksarbetarnas antal i förhållande till invånarantalet var högst i Göte
borgs och Bohus län samt i Stockholms stad, lägst åter i Jämtlands, Gott-
lands, Norrbottens och Västerbottens län; i medeltal för hela riket kommo 
56 fabriksarbetare på 1 000 invånare. 

Av samtliga fabriker funnos på landsbygden 59-08 % (mot 59-33 # år 1911) 
med 46-79 % (47-56 % år 1911) av fabrikernas sammanlagda produktvärde. 
I förhållande till folkmängden hade landsbygden (inklusive köpingar) år 
1912 att uppvisa 41 fabriksarbetare per 1 000 invånare och 209 kronors pro
duktvärde per invånare, medan motsvarande relationstal för rikets städer ut
gjorde 97 arbetare och 638 kr. 

Av det sammanlagda produktvärdet för r i k e t s s t ä d e r representerade 
Stockholm ensamt 19-69 %, Göteborg 11-73 %, Malmö 9-52 %, Norrköping 5-59 %, 
Hälsingborg 3-52 % och Borås 311 f,. 

I förhållande till det för städerna sammanlagt redovisade produktvärdet 
har den på rikets huvudstad fallande andelen däri alltsedan år 1903 haft 
att uppvisa relativ nedgång. Enahanda har varit förhållandet de bägge 
senaste åren beträffande rikets tredje industristad, Malmö. 

Med avseende å produktvärdets förhållande till invånarantalet nådde 
Kristianstad, Landskrona, Trälleborg, Falkenberg, Ystad, Borås, Eslöv, Hus
kvarna, Lidköping, Västerås, Kalmar, Norrköping och Arvika de högsta 
relationstalen, för dem alla överstigande 1000 kronor. Fabriksarbetarnas 
relativa antal i förhållande till invånarantalet var åter störst i Huskvarna, 
Borås, Norrköping och Eskilstuna med resp. 273, 222, 182 och 180 arbetare 
per 1000 invånare. 

Av arbetarna voro 81 % m a n l i g a och 19 % k v i n n l i g a (år 1911 hade att 
uppvisa samma siffror). Med hänsyn till fördelningen efter ålder voro år 
1912 86 % av samtliga arbetarna över och 14 % under 18 år (mot resp. 
86-5 % och 13-5 % år 1911). Kvinnlig arbetskraft användes mest inom tex
tilindustrien, där kvinnornas antal uppgick ända till 67 % av hela arbetar-
numerären. De minderårigas antal var proportionsvis störst inom läderin
dustrien (grupp 3). 

Medeltalet dagsverken för de vid fabrikerna sysselsatta arbetarna utgjorde 
för män 265 och för kvinnor 283. Motsvarande siffror för de vid bergverks
rörelsen sysselsatta arbetarna utgjorde enligt Kommerskollegii berättelse om 
bergshantering år 1912 resp. 282 och 200 dagsverken. Största antalet dags
verken, absolut taget, har bland de olika fabriksgrupperna trävarugruppen 
a t t uppvisa. Medeltalet dagsverken per arbetare visar sig däremot hava 
varit störst för männen inom grupperna 12, 3 och 6 (grafiska m. fl. industrier 
samt läder- och pappersindustrierna), dock så at t grupp 6 för kvinnornas 
vidkommande står i främsta rummet. 
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Fabriksindustrien i rikets städer. 
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I fabriksindustrien utgjorda dagsverken. 

Av de manliga dagsverkena komma över en fjärdedel på trävaruindustrien, 
medan omkring hälften av de kvinnliga komma på textilindustrien. Inom 
sistnämnda grupp hava kvinnorna utfört icke mindre än 67 % av hela antalet 
dagsverken, medan männen inom alla andra grupper äro överlägsna. 

Vad fabrikernas fördelning efter ägare beträffar komma 43 2 % på enskilda 
personer, 42-9 % på aktiebolag, 12-1 % på andra bolag samt endast 1-8 % på 
staten eller kommuner. 

Beträffande den för omedelbar fabriksdrift använda drivkraften hava un
der redogörelseåret redovisats 28 548 motorer, varav 1150 vattenhjul, 3 398 
vattenturbiner, 3 820 ångmaskiner, 1 078 ångturbiner, olje- och gasmotorer samt 
18 871 elektriska motorer. Det sammanlagda antalet effektiva hästkrafter (för 
28 317 motorer) har angivits vara 699 332, varav över 40 % härrörde från de 
elektriska motorerna. För drivande av dels elektricitetsgeneratorer, genom 
vilka alstrats ström till elektriska motorer, dels till direkt användning (t. ex. 
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belysning, galvanisering) tjänande generatorer hava särskilt varit i bruk 
2 050 motorer, vilka icke äro inräknade biand de ovan angivna för omedelbar 
fabriksdrift använda motorerna, nämligen 10 vattenhjul, 1 07(5 vattenturbiner, 
542 ångmaskiner, 208 ångturbiner, 214 olje- och gasmotorer, och uppgår den 
för dem uppgivna styrkan till sammanlagt 57!) 51!» effektiva hästkrafter, 
varav ensamt för de under grupp 12 redovisade elektricitetsverken 428 10H 
hästkrafter. 

Den australiska lagstiftningen för tryggande av arbets
freden. 

I den australiska och nya-zeeländska lagstiftningen för tryggande ax-
arbetsfreden kunna urskiljas tvenne system, vilka äro uppbyggda på olika 
principer, nämligen dels lagstiftning angående fastställande av minimilöner 
och dels lagstiftning angående reglering av arbetstvister genom obligatorisk 
skiljedom. 

L a g s t i f t n i n g a n g å e n d e m i n i m i l ö n e r blev först införd i staten Victoria 
1896. Här hade genom den industriella utvecklingen uppstått mycket osunda 
arbetsförhållanden inom en del näringsgrenar. Särskilt inom möbelindustrien 
samt vitvaru- och skrädderiindustrien förekom i stor utsträckning s. k. nt-
svettning, d. v. s. exploatering av kvinnor och barn genom hemarbete. 

De organ, genom vilka staten ingrep i dessa missförhållanden, voro s. k. 
minimilönenämnder med paritetisk sammansättning under ordförandeskap av 
en statsämbetsman och med rä t t a t t faställa tid- och stycklöner samt att 
reglera arbetstid och betalningsterminer. De voro ursprungligen avsedda 
blott för sådana industrier, i vilka utsvettningssystemet hade framträtt. 
Genom senare lagstiftning utsträcktes dock lönenämndernas verksamhet till 
de flesta industrier och 1909 även till bergshanteringen. 

Förfarandet inför lönenämnden är ungefär följande. Lönenämnder för olika 
industrigrenar inrättas genom lag. Medlemmar (4—10), bestående till hälften 
vardera av arbetsgivare och arbetare, utnämnas av vederbörande minister 
på förslag av parterna. Ordföranden föreslås av medlemmarna och utnäm-
nes av ministern. Beslut inom lönenämnden fattas enligt majoritetsprinci
pen; vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Under lönenämndens 
kompetens hör fastställandet av minimilöner och maximalarbetstid, regleran
det av arbetstidens början och slut samt av sön- och helgdagsarbetet, 
bestämmandet av övertidsersättning, reglering av lärlingsväsendet samt av 
kvinnors och minderårigas arbete m. m. Lönenämnds beslut hava för par
terna bindande verkan, så framt de icke överklagas på rättslig väg. 

Som andra instans fungerar en appellationsdomstol, vilken består av en 
medlem av högsta domstolen jämte tvenne bisittare, vilka sakna rösträtt. 
Appellationsdomstolen kan ändra lönenämndernas utslag eller fälla nya, som 
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då äro slutgiltiga. Särskilda inspektörer kontrollera, att nämndernas utslag 
bliva efterföljda, och det är belagt med straff att överträda dem. 

Staten Victorias exempel har följts av staterna Nya Sydwales, Queensland, 
Sydaustralien och Tasmanien, vilka likaledes infört lönenämnder för flertalet 
industrier, Queensland även för jordbruket. 

Här berörda lagstiftning fullföljer det ändamålet att medels gemensamma 
förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetare söka utjämna motsättningen 
dem emellan och att medels gemensamt och under statens medverkan fattade 
beslut skapa tillfredsställande arbetsförhållanden och tillförsäkra arbetarna 
tillräckliga löner. Vid sidan av denna så att säga förebyggande lagstiftning 
har i Australien framträtt en annan, vars ändamål är att genom statligt 
ingripande bilägga akuta arbetstvister, som redan antagit form av lockout 
eller strejk. Denna lagstiftning tog sin början efter 1890 års strejk bland 
sjöfolk samt hamn- och gruvarbetare, vilken tillfogade Australiens ekono
miska liv svåra skador. 

De första institutioner, som i Australien upprättades för biläggande av 
arbetstvister — i Victoria år 1891 och i Nya Sydwales år 1892 — voro 
paritetiskt sammansatta, av statstjänstemän ledda, frivilliga förlikningsnämn
der. Besluten voro icke bindande, utan hade karaktären av en vädjan till 
de stridande parternas goda vilja, som man hoppades att de under trycket 
av en allmän opinion skulle efterkomma. Men denna lagstiftning var med 
den skarpa motsättning, som i Australien är rådande mellan kapital och 
arbete, föga framgångsrik. Redan efter några år togs ett längre gående 
steg, i det att man införde obligatorisk skiljedom, i alla arbetstvister och 
gav åt skiljenämndernas utslag rättsligt bindande kraft. 

Grunddragen av den första — nya-zeeländska — lagen angående obliga
tor isk skiljedom av år 1894 (ändrad år 1908 och 1911) äro följande. Såsom 
första instans upprättas lokala, frivilliga förlikningsnämnder (Boards of Con
ciliation), som hava till uppgift att om möjligt i godo — genom avtal mellan 
parterna — bilägga arbetstvister. Genom ändring av lagen infördes som 
andra instans, för den händelse uppgörelse ej kunde träffas, obligatoriska 
skiljedomstolar (Courts of Arbitration). Ordförande i domstolen är en utav 
brittiska guvernören utnämnd ledamot av högsta domstolen samt bisittare 
tvenne likaledes av guvernören utnämnda personer, av vilka den ene föreslås 
av arbetsgivar- och den andre av arbetarorganisationerna. 

Domstolens utslag äro slutgiltiga. I avseende på bevisning och edgång 
gälla samma regler som vid en vanlig domstol. Genom beslut av domstolen 
erhålla dess utslag rättsligt bindande verkan. Att domstolens beslut efter
följas övervakas av staten, och höga straff stadgas för överträdelse därav. 
Domstolens kompetens är mycket vidsträckt, den kan genom sina föreskrifter 
i detalj reglera arbetsförhållandena. 

Meningen med skiljedomsinstitutionen är, att av staten auktoriserade utslag 
skola träda i stället för överenskommelser mellan parterna, då sådana ej 
kunna träffas i godo. Strejker och lockouter skola därigenom göras över
flödiga. Såväl under den tid, då förhandlingar inför förlikningsnämnden eller 
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skiljedomstolen pågå, som ock senare, då avtal eller skiljedom kommit till 
stånd, äro strejker och lockouter i lagen förbjudna och belagda med högt 
penningstraff, som drabbar såväl enskilda arbetare och företagare som älven 
organisationerna, om dessa äro delaktiga i den lagstridiga handlingen. Åtal 
anställes vid vanlig domstol, vars utslag kan överklagas hos skiljedomstolen. 
I vissa fall kan åtal anhängiggöras i första instans vid .skiljedomstolen, vars 
utslag då är slutgiltigt. 

Beträffande vissa arbeten, av vilkas ostörda fortgång allmänheten är sär
skilt beroende, äro föreskrivna stränga säkerhetsåtgärder. Detta gäller så
lunda de näringsgrenar, vilka förse befolkningen med kol, mjölk och kött, 
vidare gas-, elektricitets- och vattenverk, järn- och spårvägar samt färjor. 

Rubriken till den första nya-zeeländska lagen om obligatorisk skiljedom 
var: »lag angående åtgärder för upprättande av fackliga organisationer och 
angående biläggande av arbetstvister genom skiljedom». Denna rubrik är 
karakteristisk, i det att skiljedomstolarnas hela verksamhet i Nya Zeeland 
ävensom i de australiska stater, som antagit den nya-zeeländska lagstiftnin
gen, är baserad på arbetsgivar- och arbetarorganisationerna. 

Genom skiljedomslagstiftningen hava arbetarnas organisationer i Australien 
och på Nya Zeeland i det närmaste fått karaktär av offentligt rättsliga 
institutioner. En statens tjänsteman vid skiljedomstolen för register över 
de föreningar (Industrial Unions), vilka äga begagna sig av skiljedomsför
farandet. Såsom sådana föreningar kunna inregistreras arbetsgivarföreningar 
och fackföreningar liksom sammanslutningar mellan dylika föreningar. Ar
betsgivarföreningar måste för at t inregistreras räkna minst 3 medlemmar, 
fackföreningarna minst 15. Ansökan om inregistrering skall åtföljas av 
förteckning över föreningens medlemmar samt avskrift av stadgar och beslut 
om inregistrering. Registrering kan vägras, då å samma ort och inom samma 
yrke redan finnes en yrkesförening, till vilken anslutning lämpligen kan ske. 
Beslut om dylik vägran kan överklagas vid skiljedomstolen. Endast inregi
strerade »Industrial Unions», icke enskilda arbetare och principiellt ej heller 
enskilda arbetsgivare, äro berättigade att föra talan vid skiljedomstolen. 

En »Industrial Union» ansvarar med hela sin förmögenhet för straff, som 
pålägges på grund av brott mot skiljedom eller avtal samt för strejk. Där
utöver svara medlemmarna subsidiärt med sina tillgångar. Förening kan 
på egen ansökan eller till straff för deltagande i olaglig strejk avföras ur 
registret. Härigenom befrias dock icke medlemmarna från förpliktelser, som 
föreningen åtagit sig genom kollektivavtal eller som ålagts den genom be
slut av skiljedomstol. 

Av stor betydelse för de inregistrerade föreningarna är att de hava rätt 
a t t låta registrera ingångna avtal. I sådant fall kan icke blott anspråk på 
grund av avtalet göras gällande på civilprocessuell väg, utan avtalens tillämp
ning kommer at t övervakas på samma sätt som sker i fråga om skiljedom
stolens utslag, liksom ock deras åsidosättande medför samma påföljder som 
beträffande dessa äro stadgade. 

Om ett kollektivavtal omfattar arbetsgivare, som sysselsätta arbetare i så 



322 DEN AUSTRALISKA LAGSTIFTNINGEN FÖR TRYGGANDE AV ARBETSFREDEN. 

stort antal, at t de utgöra flertalet inom vederbörande industri, kan domstolen 
genom utslag göra detta a-vtal bindande för samtliga arbetsgivare och arbe
tare inom ifrågavarande industri, resp. industriområde. Domstolen har ock 
befogenhet a t t utsträcka giltighetsområdet för ett utslag eller ett kollektiv
avtal utöver det område eller den industri, som ursprungligen avsetts, till 
angränsande områden resp. besläktade industrigrenar. 

Lagar angående obligatorisk skiljedom efter nya-zeeländskt mönster hava 
införts även i Västaustralien och i den australiska förbundsstaten. I allt 
väsentligt utgöra dessa kopior av den nya-zeeländska lagen, men förete 
dock avvikelser i vissa punkter. Sålunda har förlikningsnämnden som första 
instans uteslutits, vidare utgöres skiljedomstolen endast av en domare (even
tuellt med icke röstberättigade bisittare) och slutligen har domaren så till 
vida erhållit ökad befogenhet, a t t han kan som vittnen inkalla även utanför 
resp. arbetstvist stående personer, samt at t det beror på hans avgörande, om 
förhandlingarna inför rätta skola offentliggöras eller hemlighållas. 

Är 1912 började i Australien införas en lagstiftning, varigenom man sökte 
s a m m a n s m ä l t a de b å d a sys t em, för v i l k a ovan r e d o g j o r t s — löne
nämnds- och tvångsskiljedomssystemen — till ett enhetligt förfarande i och 
för arbetsfredens tryggande. Den första lagen av detta slag kom till stånd 
i Nya Sydwales, senare infördes dylika i Queensland och Sydaustralien. 
Grunddragen i denna lagstiftning, som företer intressanta avvikelser från 
den ovan berörda, äro följande. 

Som högsta instans upprättas en central skiljedomstol (Court of Industrial 
Arbitration), varunder hör ett decentraliserat system av lönenämnder såsom 
lokala instanser. Skiljedomstolen består av en av guvernören utnämnd leda
mot av högsta domstolen jämte — i vissa fall — bisittare med rådgivande 
stämma. 

Lönenämnderna upprättas på förslag av skiljedomstolen för särskilda di
strikt samt bestå av en ordförande och 2—4 medlemmar, av vilka hälften 
representerar arbetsgivarna och hälften arbetarna. Ordförande och ledamöter 
utnämnas av vederbörande minister. Lönenämnderna hava att fastställa ar
betsförhållandena inom resp. industrigrenar och distrikt. Lönenämnds beslut 
kan överklagas hos skiljedomstolen, vilken då äger a t t stadfästa eller Andra 
detsammma eller ock at t ersätta det med nyt t beslut. Detta kan även ske 
på domstolens eget initiativ. 

E t t lagakraftvunnet beslut av lönenämnden eller skiljedomstolen är av 
bindande verkan för samtliga arbetare och arbetsgivare inom den industrigren 
eller det område, för vilket det gäller. Beslutens efterlevnad tryggas genom 
höga, i lagen fastställda bötesstraff. Likställda med lönenämnds och skilje
domstols utslag äro hos vederbörande myndighet inregistrerade kollektiv
avtal. 

Bestämmelserna angående organisationernas inregistrering och deras rätts
liga ställning samt angående registrering av avtal ävensom beträffande skilje
domstolens kompetens äro i det stora hela lika dem, som innehållas i den 
nya-zeeländska tvångsskiljedomslagen. 
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Såsom nya tillkomma följande stadganden. 
En arbetsgivare, som avskedar en arbetare, emedan denne ar medlem av 

fackförening eller sitter som ledamot av lönenämnd, kan av skiljedomstolen 
ådömas ända till 3G0 kronors böter. Även enskilda arbetsgivare kunna in
registreras på samma sätt som »Industrial Unions» enligt lagen i Nya Sydwales. 

Strejker och lockouter äro förbjudna, och höga bötesstraff äro härför stipu
lerade (för lockout ända till 18 000 kr., för deltagande i eller understödjande 
av strejk intill 900 kr.) I fråga om strejkböter uttages beloppet eventuellt 
därigenom att myndigheterna lägga beslag på arbetslönen. 

Ar strejkande arbetare medlem av en fackförening, så ansvarar denna med 
ett belopp av högst 360 kr. per arbetare, därest icke föreningen kan bevisa, 
att den försökt avhålla sina medlemmar från att deltaga i strejken. Fack
föreningar, som själva deltaga i eller understödja en strejk, kunna ådömas 
intill 18 000 kr. böter. Påföljden kan ock bliva, att en deras medlemmar 
genom skiljedomstolen tillerkänd företrädesrätt till arbetsanställning åter
kallas eller, i svårare fall, at t föreningarna avföras ur registret. 

I den nya-sydwalesiska lagen hava införts en del bestämmelser i syfte att 
förläna förevarande lagstiftning större effektivitet i fråga om förebyggandet 
av arbetstvister. Det hade förut visat sig, att lång tid hann förflyta, innan 
skiljedomstolens utslag föll, och att under denna tid konflikterna ofta antogo 
en mycket allvarlig karaktär. För at t om möjligt kunna kväva en tvist 
redan i dess linda blev nu stadgat, a t t vederbörande minister äger befogenhet 
a t t utan formaliteter omedelbart hänvisa ett ärende till lönenämnd och att 
skiljedomstolen av eget initiativ kan till behandling i första instans upp
taga tvist. 

Som nya myndigheter hava tillkommit förlikningskommissarier och en 
förlikningskommitté. De förra äga att inom sina distrikt ingripa vid varje 
tillfälle, då arbetstvist hotar utbryta. De hava ingen domsrätt, men kunna 
kalla parterna till förhandling, varvid de fungera som ordförande. Om enig
het ej ernås, skola de härom underrätta ministern, som omedelbart kan 
överlämna saken till skiljedomstolen. 

Förlikningskommittén åligger det att ägna särskild uppmärksamhet åt de 
företag, där flera än 500 arbetare sysselsättas. Kommittén tillsättes av 
ministern och består av en ordförande jämte två representanter för arbets
givarna och två för arbetarna. 

Kommissarierna och kommittén hava till uppgift a t t förlika parterna. 
De avtal, som genom förhandlingarna komma till stånd, registreras av veder
börande myndighet. 

Den tidigare australiska lagstiftningen till tryggande av arbetsfreden synes 
icke i någon högre grad hava förmått hindra utbrottet av arbetskonflikter. 
Angående den nya lagens verkningar i detta avseende föreligger ännu ej 
tillräcklig erfarenhet, för a t t något omdöme härom skall kunna avgivas. 
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Kollektivavtalets legislativa reglering i Frankrike. 
Först från och med år 1864 kan kollektivavtalet i Frankrike betraktas som 

en fullt giltig rättsföreteelse. Detta år upphävdes nämligen det alltsedan 1791 
existerande koalitionsförbudet, som utgjort ett absolut hinder för institutets 
utveckling. Men ännu saknade kontrahenterna möjlighet att på rättslig väg 
göra sina rättigheter gällande, och detta hade naturligtvis till följd, att av
talsinstitutet endast förde en tynande och osäker tillvaro. Genom lagen av 
den 21 mars 1884 bortföllo emellertid de väsentligaste av de hinder, som 
förut stått i vägen för institutets utveckling. Denna lag gav nämligen åt 
yrkesföreningar, som inregistrerats hos viss offentlig myndighet, en ganska 
vidsträckt rättskapacitet, särskilt beträffande deras befogenhet att inför dom
stol hävda sina intressen. Hädanefter kunde ej råda något tvivel om att 
kollektivavtal, som ingåtts av fackförening, å vilken 1884 års lag var till
lämplig, vore fullt rättsligt bindande, men däremot lämnas fortfarande oav
gjort, huruvida kollektivavtal, som ingåtts av lös koalition eller av fack
förening, som ej uppfyllt lagens villkor, ägde giltighet. Alltmera gjorde sig 
emellertid behovet av en fullständig, legislativ reglering av institutet gäl
lande och tog sig uttryck i ett inom Société d'Etudes Legislatives utarbetat 
lagförslag, som framlades år 1904. Detta blev i ganska stor utsträckning 
lagt till grund för ett förslag, som år 1906 av handelsministern framlades 
för deputeradekammaren, men som ej hann behandlas före legislaturperiodens 
utgång 1910. Under tiden fortsatte Société d'Etudes Legislatives sitt arbete, 
som resulterade i antagandet av ett nytt förslag, vilket år 1910 av regeringen 
förelades deputeradekammaren och av densamma med obetydliga ändringar 
antagits den 29 juli 1913. 

Av de många viktiga frågor, som det nya lagförslaget sökt slutgiltigt be
svara, ha redan en hel del varit föremål för behandling inför domstol, utan 
att likväl därigenom en bestämd rättspraxis utbildat sig. Domstolarna ba i 
allmänhet erkänt kollektivavtalets giltighet, och blott i ett enda fall har 
densamma blivit av domstol bestridd såsom stridande mot principen om 
arbetets frihet; ifrågavarande avtal innehöll bl. a. en sådan bestämmelse 
som att detsamma endast kunde hävas därigenom att ett annat kollektiv
avtal trädde i dess ställe. Beträffande frågan om kollektivavtalens obliga
toriskt normerande kraft med hänsyn till de individuella arbetsavtalen har 
kassationsdomstolen uttalat, att intet hinder möter för ingående av individuella 
avtal, stridande mot kollektivavtalets bestämmelser, enär domstolen icke 
ville tillerkänna kollektivavtalet någon offentligträttslig karaktär. På 
denna punkt har däremot det nya lagförslaget uppställt en helt motsatt 
princip. 



KOLLEKTIVAVTALETS LEGISLATIVA REGLERING I FRANKRIKE. 3 2 5 

Kassationsdomstolen har vidare uttalat, att ett kollektivavtal verkar bin
dande även för minoriteten inom en avtalsslutande förening, så länge den
samma alltjämt är ansluten till föreningen. I rak motsats härtill har 
appellationsdomstolen resolverat, att kollektivavtal icke äro för medlemmarna 
individuellt bindande, såvida icke av föreningens statuter framgår, att för
eningens representant äger befogenhet att för medlemmarnas räkning avsluta 
dylikt avtal. 

Frågan, huruvida kollektivavtal av obestämd varaktighet kan i likhet med 
ett arbetsavtal av obestämd varaktighet när som helst av endera parten 
uppsägas, har av rättsskipningen utan undantag besvarats nekande; kollek
tivavtalet måste tvärtom upplösas genom ansökan hos domstol. 

Fackföreningarnas befogenhet att inför domstol yrka skadestånd för ar
betsgivares underlåtenhet att efterkomma avtalets bestämmelser har varit 
föremål för flera domstolsutslag. Det enda fallet, som dragits infor kassa
tionsdomstolen, avgjordes till fackföreningarnas nackdel, under det att i 
första instans en motsatt uppfattning gjort sig gällande. 

Av ovan omnämnda domstolsresolutioner framgår på vilken svag och osäker 
grund kollektivavtalet hittills vilat och huru nödvändigt det var, att lag
stiftningen kom till hjälp för att precisera parternas rättigheter och sätta 
dem i tillfälle att göra dem gällande. 

Lagförslaget i den av deputeradekammaren antagna lydelsen skiljer sig 
föga från regeringens förslag och är avsett att ingå som ett nytt ;>:e ka
pitel i lagboken om arbete och sociala frågor. Kapitlet omfattar 24 ar
tiklar: 31, 31 a—31 x, 32. 

Art. 31 definierar kollektivavtalet såsom ett mellan föreningar eller andra 
grupper av arbetare och föreningar av arbetsgivare eller enskilda arbetsgivare 
slutet avtal, innehållande vissa bestämmelser såsom norm för de individuella 
arbetsavtal, vilka senare komma att ingås av parterna. 

Art. 31 a förpliktar personer, som äro bundna av ett kollektivavtal, 
att även i förhållande till tredje man ställa sig avtalets bestämmelser 
till efterrättelse, såvida icke i kollektivavtalet uttryckligen annorlunda 
stadgas. 

Art. 31 b innehåller bestämmelser om villkoren för att en förening eller 
grupp skall bliva förpliktad genom sin ställföreträdare; grunden för en så
dan förpliktande verkan är antingen stadgarnas bestämmelse eller en speciell 
fullmakt, som utfärdats av samtliga till föreningen resp. gruppen anslutna 
personer, eller ett speciellt godkännande från föreningens sida. 

Art. 31 c stadgar, att kollektivavtalet skall vara skriftligen avfattat samt 
att det träder i kraft dagen efter den, då det blivit registrerat hos sekre
tariatet vid ortens industridomstol eller, om sådan saknas, hos ortens freds
domstol. 

Enligt art. 31 d skola parterna fastslå, om avtalet skall gälla för alla 
orter eller blott inom ett begränsat område, resp. för vissa arbetsföretag. 
Saknas bestämmelser härom, blir avtalet gällande inom det under respektive 
industri- eller fredsdomstol hörande området. 
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Av art. 31 e framgår, att kollektivavtal även kunna slutas på obestämd 
tid resp. för den tid ett visst arbetsföretag varar. 

Art . 31 f handlar om dylika avtal på obestämd tid och stadgar, a t t dessa 
alltid kunna av endera parten upplösas under villkor, a t t de i art. 31 m 
givna föreskrifterna iakttagas. 

Art. 31 g stadgar, att om kollektivavtal slutes på bestämd tid, denna tid 
ej må överstiga 5 år, samt art. 31 h, att kollektivavtal med bestämd giltig
hetstid fortsätter att efter utlöpningstiden gälla såsom avtal på obestämd tid, 
där ej annorlunda överenskommits. Art . 31 i handlar om avtal, slutna för 
ett visst företags varaktighet, och stadgar, a t t om företaget icke är avslutat 
inom 5 år, avtalet likväl skall anses vara slutet för denna tidrymd. 

Enligt art. 31 j kan varje fackförening eller varje annan grupp av arbetare 
eller arbetsgivare ävensom varje enskild arbetsgivare, som icke är part i ett 
kollektivavtal, likväl senare ansluta sig till detsamma. 

Art. 31 k bestämmer vilka personer, som äro bundna av ett kollektiv
avtal : 1) arbetare och arbetsgivare, som undertecknat avtalet, ävensom de, 
vilka lämnat individuell och skriftlig fullmakt; 2) envar, som vid tidpunkten 
för avtalets ingående är medlem i grupp, som deltager i avtalet, därest han 
icke inom 8 dagar, efter det avtalet t rä t t i kraft, anmält sitt utträde ur 
gruppen; om avtalet har till syfte a t t göra slut på strejk eller lockout, in-
skränkes ovan angivna frist till 3 dagar; 3) envar, som är medlem av grupp, 
som senare anslutit sig till avtalet, såvida han icke inom 8 dagar därefter 
anmält sitt utträde ur gruppen; 4) envar, som efter avtalets registrering 
inträ t t i en grupp, som är part i avtalet; 5) enskild arbetsgivare, som icke 
tillhör i avtalet deltagande grupp, men som jämlikt art . 31 j direkt anslut i t 
sig till detsamma. 

Om ett kollektivavtal är avslutat på bestämd tid eller för e t t visst före
tags varaktighet, äro enligt art . 311 endast följande bundna därav för be
stämd t id: 1) grupper, som antingen deltagit i eller senare anslutit sig till 
avtalet; 2) arbetare och arbetsgivare, som i kraft av föregående art. punkt 1) 
äro bundna av avtalet; 3) arbetsgivare, som jämlikt föregående art . punkt 5 
anslutit sig till avtalet; 4) arbetare och arbetsgivare, som äro medlemmar av 
i avtalet deltagande yrkesföreningar eller andra grupper, samt vilka direkt 
ansluta sig för bestämd tid eller för et t visst företags varaktighet. Med 
hänsyn till andra av avtalet bundna personer anses detta såsom slutet på 
obestämd tid. 

Art. 31 m bestämmer angående villkoren för parts möjlighet a t t lösa sig 
från avtalet, a t t varje grupp av arbetare eller arbetsgivare samt varje enskild 
arbetsgivare kan när som helst lösa sig från ett kollektivavtal, slutet på 
obestämd tid, genom att en månad i förväg göra anmälan härom såväl hos 
alla övriga parter som hos industri- eller fredsdomstolen. Art. 31 n ger 
varje enskild medlem av en grupp, som deltagit i avtalet, samma rä t t a t t 
lösa sig från detsamma. 

Art. 31 o stadgar, att en arbetare eller en arbetsgivare ej kan avstå från 
sin rä t t a t t lösa sig från avtalet för en tid överstigande 5 år, och enligt 
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art. 31 p är varje kollektivavtal ogiltigt, enligt vilket arbetarna och arbets
givarna avstå från sin rättighet att enligt art. 31 k inom. 2) och 3) vägra 
sin anslutning till avtalet. Dessa båda sista artiklar avse alltså att bevara 
intressenternas fulla personliga handlingsfrihet. 

Art . 31 q fastslår kollektivavtalets offentligträttsliga karaktär såtill
vida, att, även om annat överenskommits, kollektivavtalets bestämmelser bliva 
gällande med avseende å av arbetsavtalet härflytande förhållanden. Art. 31 r 
stadgar, at t part, som är bunden av ett kollektivavtal, även gent emot tredje 
man är förpliktad att underkasta sig avtalets bestämmelser, såvida ej annor
lunda överenskommits. Har någon det oaktat med utomstående träffat avtal 
å villkor, som strida mot kollektivavtalets bestämmelser, är han förfallen 
till ansvar såsom för underlåtenhet att fullgöra åtagna förpliktelser. 

Art. 31 s förbjuder grupp av arbetare eller arbetsgivare, som är bunden 
av kollektivavtal, at t företaga åtgärd, som kan vara ägnad att hindra av
talets uppfyllande. Föreningen är ansvarig för avtalets uppfyllande endast 
i den mån avtalet bestämmer. 

Art . 31 t och u giva varje grupp och varje enskild person, som är part i 
ett kollektivavtal, r ä t t att på rättslig väg utkräva skadestånd, om avtalet 
overtrades vare sig av grupp eller av enskild person, och enligt art. 31 v 
utövas denna rä t t vad grupp beträffar utan speciell fullmakt från medlem
mens sida, för såvitt denne underrättats därom och icke vägrat sitt sam
tycke. Medlemmen äger själv utföra sin talan i av föreningen väckt mål. 

Art. 31 x fastslår giltigheten av ett kollektivavtals bestämmelser, enligt 
vilka eventuella tvistefrågor skola hänskjutas till skiljedom. 

Art . 32 innehåller slutligen bestämmelser angående ersättning till freds-
eller industridomstolens sekreterare, avtals delgivande åt parter m. m. 
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Tionde internationella berättelsen över fackförenings
rörelsen (1912).1 

Fackföreningarnas internationella förbund — såsom de fackliga landsorgani
sationernas internationella sekretariat numera benämnes — har utgivit sin 
statistiska berättelse över fackföreningsrörelsens ställning i de olika länderna 
under år 1912.2 

Tab. 1. Antal fackligt organiserade arbetare i olika länder. 

1 Jfr »Meddelandem, arg. 1910, sid. 911, ärg. 1911, sid. 578, arg. 1912, sid. 656 och årg. 1913, 
Bid. 256. 

' Zehnter internationaler Bericht iiber die Gewerkschaftsbewegung 1912. Herausgegeben vom 
Internationalen Gewerkschaftsbund. Berlin, 1913. 
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Tab. 2. De till landsorganisationerna anslutna fackorganisationernas inkomster och utgifter under år 1912. 
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Till berättelsen hava 19 till Internationella förbundet anslutna lands
organisationer insänt rapporter. Bulgarien är enligt Internationella konferen
sens beslut tills vidare uteslutet, på grund av slitningar mellan de två i 
detta land konkurrerande centralorganisationerna. Däremot omförmäles, att 
landsorganisationerna i Sydafrika och Nya Zeeland från och med år 1913 er
hållit inträde i förbundet. 

Hela antalet fackligt organiserade arbetare i de till Internationella för
bundet anslutna länderna har beräknats till 12 3(58 103 mot 11 435 498 före
gående är. Härvid är dock att märka, att för Norge, Bosnien, Rumänien 
och Schweiz uppgifter föreligga endast om medlemsantalet inom de till lands
organisationerna anslutna förbunden, varjämte för Storbritannien anlitats den 
officiella statistikens uppgifter angående antalet organiserade arbetare inom 
riket, enär den fackliga statistiken på grund av dubbelräkningar lämnar en 
allt för hög siffra. Av de redovisade länderna uppvisa samtliga med undan
tag av Serbien, Bosnien och Kroatien ökade medlemssiffror. 

Landsorganisationernas sammanlagda medlemsantal utgjorde 7 394 461 mot 
(! 900 995 föregående år. Den absolut taget största ökningen uppvisa de ameri
kanska och tyska landsorganisationerna med resp. 279 525 och 213 377 nya med
lemmar. Relativt sett kommer åter största stegringen på Rumänien med 62 % 
Belgien med 50 % och Spanien med 25 % ökning. De franska och italienska 
landsorganisationerna uppvisa sjunkande medlemssiffror, i trots av att hela 
antalet organiserade arbetare i dessa länder under redogörelseåret ökats. 
För Frankrike torde minskningen blott vara skenbar, beroende på noggran
nare förd statistik. I Italien åter har den efter kriget följande ekonomiska 
krisen medfört ett uppsving av den syndikalistiska rörelsen på landsorganisa
tionens bekostnad. 

över inkomster och utgifter föreligga fullständiga uppgifter från endast 
13 länder, varjämte för Amerika en del utgiftsposter äro upptagna såsom 
framgår av tab. 2. Av de olika länderna har Amerika utbetalt den största 
summan för understöd vid konflikter, nämligen 14'2 millioner Mark; i andra 
rummet kommer Tyskland med 12-7 millioner Mark och därnäst Belgien 
meå 917 000, Österrike med 869 000, Norge med 596 000 samt Sverige med 
548 000 Mark. I arbetslöshetsunderstöd har åter Tyskland utgivit det absolut 
sett största beloppet, 93 millioner Mark. Därnäst kommer emellertid Danmark 
med ej mindre än 1 6 millioner Mark, varefter följer Österrike med 1-4 
millioner; Amerikas Förenta Stater, Ungern och Sverige hava för samma 
ändamål utgivit resp. 438 000, 349 000 och 243 000 Mark. 
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Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen år 1912.1 

Nästan allt sedan sin tillkomst har Kommerskollegii avdelning för arbets-
statistik genom att införskaffa uppgifter rörande antalet nytillkomna bonings
hus och. bostadslägenheter sökt följa byggnadsverksamhetens utveckling inom 
en alltjämt vidgad krets av svenska stadssamhällen. Härför nödiga upp
gifter hava erhållits från vederbörande byggnadsnämnder, vilka genom den 
befogenhet, som byggnadsstadgan för rikets städer giver dem, äro i tillfälle 
att ingående följa byggnadsverksamheten, åtminstone i vad den avser ny-
och ombyggnader inom resp. samhällens planlagda delar. 

T. o. m. år 1911 omfattade ifrågavarande statistik, varav huvudresulta
ten tid efter annan återgivits i denna tidskrift,2 endast nybyggnader av bo
ningshus, bostadslägenheter samt däri befintliga boningsrum och kök. Bygg
nadsstatistikens lokala omfattning och nybyggnadsverksamhetens intensitet 
under olika år framgår av följande tablå: 

Betraktas blott de första leden av slutradens sifferserie, synes därur kunna 
utläsas, att gent emot den enastående expansion, som utmärkte perioden 
1904—1906, inträdde med krisen 1907 en kraftig reaktion, som under de 
följande åren reducerade högkonjunkturens siffra till ungefär hälften. Men 
utsträckes jämförelsen till att avse hela talserien, är det ägnat att väcka 
uppmärksamhet, att byggnadsverksamheten eller rättare bostadsproduktionen 
i stort sett höll sig på samma nivå som åren 1908—09 icke blott under år 
1910, utan även under åren 1911 och 1912, som ifråga om industriell ex
pansion och ekonomisk prosperitet t. o. m. torde överträffat åren 1906 och 
1907. Siffrorna synas sålunda häntyda på, att bostadsproduktionen följer 
väsentligt andra lagar än den industriella verksamheten i övrigt. 

Sedan under de senaste åren bostadsfrågan blivit föremål för ökad upp
märksamhet från statsmakternas sida, har gjort sig gällande ett allt star-

1 Btgör en sammanfattning utav huvudinnehållet av den i dagarna av Socialstyrelsen i serien 
Sveriges officiella s t a t i s t i k : soc ia l s ta t i s t ik utgivna publikationen Byggnadsverksam
heten i rikets stadssamMllcn år 1912 jämte översikt för åren 1904—1911. 

4 Se >Meddelanden> 1906, s. 323 ff.; 1908, s. 15ö ff.; 1911, s. 274 ff.; 1912, s. 391 ff. och 1011 ff. 
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käre behov att söka utveckla den officiella byggnadsstatistiken därhän, att 
den gåve en mera fyllig och trogen bild av bostadsproduktionens årliga 
resultat. En hemställan i detta syfte gjordes av de särskilda sakkunniga, 
vilka år 1912 av Kungl. Maj:t tillkallats för att verkställa utredning och 
avgiva förslag till åtgärder med avseende på de mindre bemedlade klassernas 
bostadsförhållanden. Med hänsyn härtill har byggnadsstatistiken, vilken 
numera utarbetas inom Socialstyrelsen, fr. o. m. år 1912 utvidgats och för
djupats i angiven riktning. Sålunda redogöres ej blott för nytillkomna hus, 
lägenheter och rum, utan, i den mån tillgängliga uppgifter det medgiva, 
jämväl för genom rivning och o. d. avgångna sådana, varigenom möjlig-
göres en beräkning av bostadsproduktionens årliga nettoresultat. Vidare har 
hänsyn tagits även till ombyggnadsverksamhetens betydelse för beredandet 
av nya bostäder. Slutligen har ett försök gjorts att lämna en möjligast 
konkret och detaljerad skildring av de hus typer och lägenhetskatego
r i e r , på vilka byggnadsverksamheten i olika orter företrädesvis inriktar sig. 

Ifrågavarande statistik utvisar, att i de 231 stadssamhällen, varifrån upp
gifter föreligga, hade under år 1912 sammanlagt 2 344 byggnader, varav 
över 2/s boningshus, varit föremål för sådan byggnadsverksamhet, att antalet 
däri befintliga rum och lokaler blivit ökat. 

Nybyggda (eller från grunden ombyggda) blevo 1 243 boningshus, till vil
ka byggnadsmater ia le t i 40'6 % fall huvudsakligen utgjordes av sten och 
i 59-4 % av trä. Förhållandet är dock mycket växlande i olika landsdelar, 
ty medan i storstaden Stockholm samt i det skogfattiga Sydsverige det 
övervägande flertalet byggnader uppföres av sten, dominerar i övriga lands
delar lika avgjort trähuset, framför allt vad de mindre samhällena beträffar. 
I regel blir nämligen stenhuset av större betydelse, ju mera en ort tillväxer 
i storlek. Under det i rikets 4 städer med över 40 000 invånare stenhusen 
utgjorde 89-6 % av samtliga nytillkomna boningshus, blir motsvarande tal 
för stadssamhällena med under 5 000 invånare allenast 25 o %. 

Regeln att trähusen utgöra små och stenhusen större byggnader gäller 
dock icke alltid och särskilt ej för Sydsveriges vidkommande. En bättre bild 
av husens storlek och jämväl byggnadstyp giva upplysningarna om bonings
husens våningshöj d. 

Härav framgår, att av de ny- och ombyggda boningshusen 13-9 % uppgivits 
vara envåningshus, medan 53 o % räknade två, 14-9 % tre och 18"2 % fyra 
eller flera våningar i höjd. Egentliga envåningshus uppföras numera tämli
gen sparsamt i de svenska stadssamhällena. Fortfarande äro de dock av 
betydelse för byggnadsverksamheten i Syd-, Väst-, och Nordsveriges små
städer, köpingar och municipalsamhällen, där drygt en tredjedel av nybygg
naderna representera denna hustyp. Det slag av boningshus, som avgjort 
behärskar bostadsproduktionen inom vårt lands mindre och medelstora stads
samhällen, är två våningshuset (inkl. envåningshus med boningsrum på vin
den). De högre hustyperna äro däremot företrädesvis av betydelse för större 
städer samt vissa andra samhällen, där byggnadsmarken är knapp eller står 
högt i pris. Sålunda hade 94-8 % av de nybyggda boningshusen i städerna 
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med över 40 000 invånare tre eller flera våningar, medan motsvarande jäm
förelsetal för orterna med under 5 000 invånare är 14-2 %. 

Medan boningshusens våningsantal ger en ganska god bild av deras bygg
nadstyp, framträder byggnadernas betydelse ur bostadssynpunkt klarast, om 
de fördelas efter antalet i dem befintliga, uteslutande eller huvudsakligen 
till bostad avsedda lägenheter. 

Av de inkomna uppgifterna framgår, att enfamiljshuset av husbyggarna 
föredrages framför övriga hustyper. Av dominerande betydelse är dock den
na hustyp endast i småsamhällena, där de nytillkomna boningshusen till 
närmare hälften utgöras av hus med endast en lägenhet. Av stor vikt 
å dessa orter är även tvåfamiljshuset, i regeln representerat av det från våra 
småstäder och municipalsamhällen välbekanta »egna hemmet» med ägarens 
bostad på nedra botten och en lägenhet till uthyrning en trappa upp. Ej 
mindre än 77 7 % av alla i småsamhällena under år 1912 tillkomna bonings
hus tillhöra dessa båda typer. A de större orterna är motsvarande pro
centtal endast 44-7 %, vadan sålunda byggnadsverksamheten här till över
vägande del är inriktad på åstadkommande av större hyreshus. 

Av upplysningarna om antalet bostadslägenheter per hus framgår dock ej 
tillräckligt tydligt, i vilken utsträckning de nytillkomna husen utgöra små
folksbostäder. Ett enfamiljshus kan nämligen vara såväl en liten stuga 
med ett par, tre rum som en större villa, innehållande ett tiotal rum eller 
mera. En bearbetning av materialet ur denna synpunkt ger vid handen, att 
av de nytillkomna boningshusen 8 8 % innehålla 1—3 rum (inkl. kök) per hus, 
36-o % 4—7, 18-i % 8—11, Il-s % 12—19, 13-6 % 20—49 och 11-7 % 50 och 
flera rum. Medan i orterna med under 5 000 invånare endast 5-9 % av de år 
1912 tillkomna boningshusen voro stora byggnader med 20 rum och däröver, 
utgör motsvarande procenttal för städerna med 20—40 000 invånare 31 6 °/« 
och för de största städerna 85-4 %. 

Av ännu större betydelse än boningshusens storlek och art är för bedö
mande av 1912 års bostadsproduktion de nytillkomna bostadslägenheternas 
beskaffenhet och fördelning på olika kategorier. Med lägenhet förstås därvid 
varje rum eller grupp av rum, som byggnadstekniskt bilda ett samman
hängande helt. 

Genom den husbyggnadsverksamhet, som ägt rum under år 1912, tillkom-
mo sammanlagt 8 143 bostadslägenheter, varav 86-6 % genom nybyggnad av 
boningshus, 9-3 f. genom fullständig eller partiell ombyggnad av sådana samt 
4-i % genom ny- eller ombyggnad av andra byggnader än bostadshus. 

Vad de olika lägenhetskategorierna beträffar, framgår deras relativa omfatt
ning av följande tablå: 
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Inom årets lägenhetstillskott är sålunda gruppen 1 rum och kök talrikast 
företrädd, vilket givetvis sammanhänger därmed, att ifrågavarande kategori 
inom större delen a v vårt land är typen för en enkel arbetarbostad. Be
träffande Sydsverige samt vissa delar av Småland och västra Sverige bekräftar 
däremot undersökningen det kända förhålJandet, att motsvarande plats där 
intages av lägenheten om 2 rum och kök. I Nordsverige bliva ännu rela
tivt många arbetarfamiljer hänvisade till det minimum av bostadsutrymme, 
som betecknas av ett enda rum med spis. Vissa omständigheter tyda dock 
på, att ifrågavarande lägenhetskategori även i Norrland är på väg att som 
normal familjebostad för arbetare ersättas med närmast högre bostadskatego
rier, en utveckling, som i sydligare trakter redan nått sin avslutning. 

Inom bostadstillskottet för olika storleksklasser av samhällen är lägenhe
ternas kategorifördelning tämligen likformig. Anmärkningsvärd är den nära 
överensstämmelsen mellan de relationstal, som beteckna årsproduktionen av 
smålägenheter, i det lägenheterna t. o. m. 2 rum och kök såväl i storstäder 
som å mindre orter i genomsnitt utgöra 64—68 % av samtliga nytillkomna 
bostäder. 

I de tillkomna lägenheterna förefunnos sammanlagt 19 972 boningsrum och 
7 234 kök. Ställas dessa uppgifter i relation till invånarantalet, erhålles 
det bästa uttrycket för byggnadsverksamhetens k v a n t i t a t i v a omfat tn ing 
på olika orter. För olika storleksklasser av sådana belyses förhållandet ge
nom följande tablå: 

Härav framgår, att'bostadsproduktionen visat mindre intensitet i de me
delstora och mindre städerna än i å ena sidan storstäderna, å den andra små
orterna, bland vilka våra raskt uppblomstrande stations- och industrisamhällen 
merendels äro att söka. 

Förevarande framställning redovisar icke allenast brutto tills kottet under 
år 1912 av hus, lägenheter och rum av olika slag, utan söker även beräkna 
årets ne t to t i l l sko t t av bostäder genom att specificera genom rivning o. d. 
avgångna hus, lägenheter och rum. Fullständiga uppgifter i detta avseende 
hava visserligen, särskilt för de större städernas vidkommande, icke stått 
till buds, men likväl kan det på grundval av föreliggande material med 
sannolikhet antagas, att de ovan återgivna siffrorna för antalet tillkomna 
rum per 10 000 invånare böra nedskrivas med åtminstone 15 % för de större 
och 10 % för de mindre orternas vidkommande, därest bruttotalen skola redu
ceras till nettotal. 
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Yrkesinspektionens verksamhet 
under januari—mars år 1914. 

Såsom inverkande på inspektionsfrekvensen må framhållas, at t yrkesin-
spektören i 8:de distriktet till följd av en under tjänsteresa ådragen ben-

Sammandrag av yrkesinspektörernas rapporter för januari—mars 1914. 
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Sammandrag av underinspektörernas rapporter för januari—mars 1914. 

skada varit tjänstledig under tiden 9 mars—1 april, varunder distriktets 
assistent utan vikarie för sig uppehållit yrkesinspektörsbefattningen, att 
yrkesinspektrisen under februari månad verkställt en undersökning rörande 
kvinnors användande till arbete vid sillsalterierna i Gröteborgs och Bohus län 
samt under mars utfört en specialutredning rörande hårfrisörskornas arbets
tid ävensom att utarbetandet av berättelsen Över föregående års inspektions
verksamhet under kvartalets första månad å samtliga yrkesinspektörsexpedi-
tioner tagit avsevärd tid i anspråk. 
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Sammandrag av bergmästarnas rapporter för januari-mars 1914. 
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Rapporter från yrkesinspektörerna angående svårare 
olycksfall i arbete (forts.). 

37. En stationskarl, som tjänstgjorde vid spärren på en station, hade strax före 
ett tågs ankomst vistats inne i ett rum och skulle skyndsamt begiva sig till sin 
plats vid spärren, varvid han gick på plattformskanten emot det annalkande tåget. 
Härvid halkade han, och då han sträckte ut vänstra handen mot en av de kommande 
vagnarna för att få stöd, drogs han med, oaktat tåget endast hade ringa fart, och föll 
på ett av vagnens fotsteg och därifrån omedelbart under tåget, vilket nästan genast 
stannade. Han hade dock hunnit erhålla så svåra skador i bröstet, att han kort 
därefter avled. Olyckan inträffade på julafton, då stark trafik var rådande. 

38. Under bärgning av skörden å en lantgård inträffade ett olycksfall vid en foder
hiss, varvid en gosse svårt skadades. Foderhissen var så anordnad att linan, i vars ena 
ända lasten var fastgjord och varmed densamma skulle lyftas, gick genom ett block 
fäst i takåsen och därifrån genom ett annat block, som medelst en tågstropp var fast-
gjort vid golvet. Själva upphissandet tillgick så, att vid linans andra ända anspändes 
en häst, som sålunda drog upp lasten. Ovannämnda tågstropp var ganska sliten 
och vid ett ryck av den vid linan förspända hästen sprang stroppen sönder, varvid 
linan spändes direkt mellan hästen och det i takåsen sittande blocket och träffade 
en i ladans övre del liggande foderbana, vars räjer ej vpro fastspikade, och dessutom 
stucko ut ett långt stycke. Av slaget från linan kastades en av dessa räler ned och 
träffade gossen i huvudet. Orsaken till olyckan får tillskrivas den slitna stroppen och 
arbetsgivaren har nu ersatt densamma med en kraftig järnschackel. Gossens huvudskål 
spräcktes, och efter en tillfällig förbättring, varunder han kunde återgå i arbete, måste 
han för utbrytande sinnessjukdom intagas på hospital, där han fortfarande vårdas. 

39. En lantbruksarbetare, som var sysselsatt vid en halmpress, råkade därvid skada 
sig så svårt, att döden ögonblickligen följde. Han hade å ovannämnda maskin fast
dragit en mutter och då han efter arbetets utförande av maskinskötaren tillfrågades om 
allting vore klart, svarade han ja, varefter maskinen sattes igång. Den förolyckade 
hade då antagligen böjt sig ned för att se att allt vore i ordning, varvid huvudet fast
nade mellan den roterande halratransportören och en framför densamma anbragt skydds
plåt. Olyckan torde kunna tillskrivas den förolyckades oförsiktighet. 

40. Vid järnvägsbyggnad inträffade ett ras i en skärning, varvid en arbetare kom 
under grusmassorna och kvävdes. Han hade stått på kanten till slänten tillsammans 
med en kamrat, då utan något som helst förebud c:a 8—10 kbm jord rasade ned. 
Kamraten hann springa undan, under det att den förolyckade, som var känd för sin 
dristighet, troligen ej brydde sig om att förrän i sista ögonblicket försöka sätta sig i 
säkerhet. 

41. En arbetare, som var sysselsatt med lossning av stenkol från en ångare, varvid 
en s. k. brokran användes, träffades under arbetet av en av kolkorgarna så hårt, att 
han avled följande dag. Olyckan inträffade i daggryningen, och då de bloss, som an
vändes för att upplysa lossningsplatsen, strax förut hade släckts av den förolyckade, 
var det tämligen skumt. Intet ögonvittne till olyckan fanns, men man torde kunna 
antaga, att den förolyckade träffades av kolkorgen när den sänktes och samtidigt fördes 
i sidled, med den påföljd att halskotpelaren bröts. Trots den dåliga belysningen torde 
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den förolyckade kunna hava undvikit kolkorgen, om han varit uppmärksammare och 
olyckan kan ej läggas kranskötaren till last. 

42. Under arbete i ett linspinneri inträffade, att en gosse vid putsning av en nära 
taket gående axel fastnade med kläderna och drogs runt, varvid han skadades så svart, 
att döden nästan ögonblickligen följde. Enligt order från arbetsledningen skall all 
putsning av dylika axlar utföras från golvet med tillhjälp av en för ändamålet särskilt 
anordnad lång stång, i övre ändan försedd med en efter axelns rundning urtagen trä-
kloss, som på insidan är beklädd med smärgelduk. Antagligen hade gossen ej varit 
nöjd med resultatet av sitt på detta sätt utförda arbete, varför han hade tagit en stege, 
ställt densamma mot axeln och gått upp för att med en trasselsudd polera axeln. 
Denna, som hade en hastighet av 250 varv pr minut, hade fattat tag i kläderna och 
ögonblickligen massakrerat den olycklige. 

Yrkesinspektören föreslog axlarnas rödlackering, vilken gör dessas putsning onödig. 
Dessutom skulle ringledning uppsättas i motorrummet med klockor i varje arbetsrum, 
så att innan transmissionen sättes igång varningssignal kan givas. 

43. Under timmerkörning inträffade att en arbetare blev så svårt klämd mellan 
några timmerstockar och ett träd, att han nästan genast avled. I en utförsbacke hade 
de kring lassets främre del spända kättingarna brustit, varvid arbetaren, som salt 
ovanpå lasset, kom framför det framrasande timret med ovannämnda påföljd. Åsyna 
vittne till olyckan fanns ej. 

44. Under stensprängning blev en arbetare ihjälslagen av en av ett skott uppkastad 
sten. Tillsammans med sina kamrater hade han i god tid begivit sig till det c:a 00 
meter från skjutplatsen belägna ställe, varifrån skottlossningen avvaktades. Härvid 
kommo två knyUiävstora stenar flygande tätt intill varandra, och då den förolyckade 
väjde för den ena stenen, träffades han av den andra. Olyckan torde med säkerhet 
hava undvikits, därest arbetarna begivit sig längre bort från arbetsplatsen, vilket tiden 
mycket väl hade medgivit. 

45. Vid växling inträffade att en stationskarl blev överkörd och dödad. Han skulle 
»sätta» 3 vagnar av ett tågsätt på ett sidospår. För att underlätta utförandet gav han 
»skjuts»signal till loket och gick därefter in mellan vagnarna för att verkställa avkopp
lingen, vilken på detta sätt är mindre besvärlig, då kopplet endast behöver avlyftas, 
emedan avståndet mellan vagnarna förminskas genom att buffertarna sammantryckas. 
Då han efter utförd avkoppling skulle krypa ut under buffertarna, halkade han i en 
s. k. engelsk växel och klämdes fast i därvarande ledskenor, varvid olyckan inträffade. 
Som bidragande orsak härtill må nämnas, att marken var något frusen och hal av 
nyfallen snö. Av trafikbefälet är personalen förbjuden att verkställa koppling under 
det vagnarna äro i rörelse med tilltagande hastighet. 

46. Vid en kloratfabrik blev en arbetare genom fall i en panna med kokande salt
lösning så illa skållad, att han avled ett dygn därefter. Vid skumning med en sktim-
spade hade han, för att bättre kunna utföra arbetet, böjt sig fram över pannan under 
ett över densamma befintligt ångrörssystem. Olyckan har sannolikt tillgått så att 
arbetaren ifråga vid skumningen böjt sig för mycket över pannans kant, så att han 
förlorat fotfästet och fallit ned i den skällheta saltlösningen. För att omöjliggöra för 
arbetarna att pä detta sätt tvinga överkroppen mellan vätskeytan och ångrörssystemet 
har arbetsbefälet omedelbart efter olyckan låtit uppsätta ett stadigt järnräcke. Yrkes-
inspektören föreslog dessutom att till stöd för arbetarnas fötter anbringa en fotbräda 
å den plattform, från vilken arbetet utföres. 

47. Vid koppling av järnvägsvagnar blev en vagnkarl så illa klämd mellan buffer
tarna att han avled efter en kort stund. Han hade i uppdrag att koppla värmeled-
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ningsslangarnå mellan vagnarna till ett å ett spår stående tågsätt och ämnade först, 
enligt praxis, hopkoppla själva vagnarna,, trots detta icke hörde till slangkopplarnas 
åliggande. Vid ifrågavarande tillfälle hade han ställt sig å den sida av kopplet, där 
utrymmet är trängst. Då ånga nu.började framrusa ur värmeledningen hade han 
ryggat tillbaka och därvid gått mot den närmaste bufferten istället för på andra sidan 
kopplet, varvid olyckan skedde. Yrkesinspektören har föreslagit, att vagnväggen å den 
del mellan kopplet och buffertarna, som är minst farlig, utmärkes på lämpligt sätt. 

48. En banvakt blev på en station överkörd av ett järnvägståg. Han hade haft 
en del förrättningar på stationen och då det tåg, med vilket han skulle följa, redan 
satt sig igång, sprang han fatt detsamma. När han skulle hoppa upp på fotsteget, 
slant han, men höll fast i ledstången och släpades med c:a 15 m., varefter han släppte 
taget och kom under vagnshjulen med ovannämnda påföljd. 

Registrering enligt den nya sjukkasselagen. 
Första kvartalet 1914. 1 

Under innevarande års första kvartal registrerades sammanlagt 38 kassor 
enligt den nya sjukkasselagen med tillsammans c:a 10 500 medlemmar. På 
grund av verkställda kassasammanslutningar motsvara emellertid ovannämnda 
38 kassor 46 äldre kassor. 

Inalles äro numera 8362 kassor registrerade enligt den nya lagen, mot
svarande 1177 äldre kassor och med ett medlemsantal av c:a 450 000. 

De under första kvartalet registrerade sjukkassorna äro: 

789. Jönköpings förenade sjuk- och begravningshjälps-kassa. 
790. Kvidlnge pastorats sjukkassa. 
791. Träne sockens sjuk- och begravningskassa. 
792. Hököpinge sjuk- och begravningskassa. 
793. Stehags sjuk- och begravningskassa. 
794. Vämbs och Björka sjuk- och begravningskassa. 
795. Sjuk- och begravningshjälps-kassan Musikern (Göteborg). 
796. Skomakarnes sjnk- och begravningskassa (Göteborg). 
797. Hammarby-Yxe aktiebolags arbetares sjuk- och begravningskassa. 
798. Högfors sjuk-, olycksfalls- och begravningskassa. 
799. Norra Bodarnes allmänna sjukkassa. 
800. Karlstads allmänna sjukkassa. 
801. Mariefreds arbetarförenings sjuk- och begravningskassa. 
802. Husby-Oppunda allmänna sjuk- och begravningskassa.. 
803. Tjärstads sjuk- och begravningskassa. 

' ' Under första och andra halvåren 1911 samt första halvåret, tredje och fjärde kvartalen 1912 
samt första, andra, tredje och fjärde kvartalen 1913 registrerade kassor redovisades i >Medd.> 
1911, sid. 567, i >Medd.> 1912, sid. 863, 954 och 1027, i >Medd.» 1913, sid. 499, 502, 636 och 
852 s»mt,i >Medd.> 1914, sid.,42 ff. 

Häri inberäknade tolv fortsättningskassor > som icke inga i den vanjiga nummerföljden. 
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804. Karlskrona arbetareförenings sjuk- och begravningskassa. 
805. Glemmingebro sjuk- och begravningshjälps-kassa. 
806. Osby 1 o. 2 förenade sjuk- och begravningskassa. 
807. Göteborgs nya verkstads aktiebolags arbetspersonals sjuk- och begravningskassa. 
808. Sömmerskornas sjuk- och begravningskassa (Göteborg). 
809. Rydboholms och Viskafors sjuk- och begravningskassa. 
810. De dövstummas allmänna sjuk- och begravningskassa (Stockholm). 
811. Sjukkassan Nya tiden (Stockholm). 
812. Stockholms posttjänstemäns sjukkassa. 
813. Östra Ryds sjuk- och begravningskassa. 
814. Tierps allmänna sjuk- och begravningskassa. 
815. Björkviks allmänna sjuk- och begravningskassa. 
816. Sjuk- och begravningskassan Det godas framgång (Gillberga). 
817. Tumbo sjnk- och begravningskassa. 
818. Jönköpings nya sjuk- och begravningshjälps-kassa. . 
819. Södra Ölands sjuk- och begravningshjälps-kassa. 
820. Farhults sjuk- och begravningshjälps-kassa. 
821. Reseffektarbetarnas sjuk- och begravningshjälps-kassa (Göteborg). 
822. Sjuk- och begravningskassan Idogheten (Göteborg). 
823. Forsbacka järnverks arbetares sjuk- och begravningshjälps-kassa. 
824. Holma-Hälsinglands arbetares sjuk- och begravningskassa. 

Av ovannämnda kassor utgör: 
Jönköpings förenade sjuk- och begravningshjälps-kassa en sammanslutning av: 
för. Enighet och frihet, Jönköpings nya hundramannaför., Jönköpings tredje hundramannaför. 

Jönköpings västra hundramannaför., Jönköpings östra brödraför. och västra brödraför.; 
Osby 1 o. 2 förenade sjuk- och begravningskassa en sammanslutning av: 
hundramannaför. i Osby socken och hundramannaför. n:r 2 i Osby; samt 
sjuk- och begravningskassan Idogheten en sammanslutning av: 
för. > Idogheten», för. >Pilen> och sbk. brödrasällskapet Femtioettan. 
Dessutom hava under första kvartalet två fortsättningskassor, nämligen Växjö sjukkassors 

fortsättningskassa och Lunds sjukkassors fortsättningskassa, registrerats enligt den nya 
sjukkasselagen. 
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Kortare meddelanden. 

— Strejker, lockouter, m. m. — 
Den danska permanenta skiljedomstolen i arbetstvister.1 Den 12 april 1910 antogs i 

Danmark en lag om permanent skiljedomstol i arbetstvister. Domstolen består av en ordförande, 
en vice ordförande, sex bisittare och en sekreterare. Bisittarne äro till lika delar valda av de 
två organisationer, som representera majoriteten av respektive organiserade arbetsgivare och arbe
tare i Danmark; de båda ordförandena äro valda av bisittarna själva och måste äga domarckom-
petens. Domstolen har befogenhet att ådöma böter, och mot dess utslag finnes ingen appellrätt. 

Av de årligen utkommande rapporterna över av domstolen behandlade mål framgår, att under 
3-årsperioden 1910—1912 antalet till domstolen hänskjutna frågor utgjorde 87, därav 44 från ar
betsgivarsidan och 43 från arbetarorganisationerna. Av dessa återtogos eller förföllo 9, 6 tvister 
bilades av parterna på ett tidigt stadium, 3 blevo av domstolen avvisade och 1 blev hänskjuten 
till skiljedomstol inom ifrågavarande yrkesgren; återstodo alltså 68 fall, som blevo behandlade av 
domstolen. 

De flesta tvisterna förekommo inom byggnadsindustrien — 30 fall — samt inom trävaruindu
strien — 17 fall. Med hänsyn till tvistefrågans natur fördelade sig tvisterna sålunda: strejker 
och lockouter 27 fall, lönetvister 14 fall, bojkotter 6 fall, avskedanden m. m. 7 fall, användande 
av icke-organiserade 4 fall samt brott mot skiljedomstols utslag 3 fall. 

Böter ådömdes i 16 fall, varav 9 drabbade fackföreningarna och 7 arbetsgivarne eller deras or
ganisationer. Totalsumman av utdömda böter utgjorde 6 948 kr., varav 4 392 kr. kom på fack
föreningarnas och 2 556 kr. på arbetsgivarnas del. 

Totalsumman av rättegångsomkostnader, utdömda under treårsperioden, steg till 8 874 kr., varav 
1152 kr. at t betalas av arbetsgivarna, 2 664 kr. att betalas av fackföreningarna och 5 058 kr. 
att betalas av båda parterna gemensamt till lika eller olika delar. Betalning av rättegångskost
nader ådömdes i 22 fall fackföreningarna, i 11 fall arbetsgivarna eller deras organisationer samt i 
32 fall båda parterna gemensamt; beträffande övriga 3 fall Tådde i denna punkt oklarhet. 

(Den fäste Voldgiftsrets Kendelser, 1910, 1911, 1912). 

— Arbetarskyddslagstiftning m. m. — 
Telegrafpersonalens söndagsvila. Telegrafstyrelsen har avgivit utlåtande över riksdags

motionen angående utsttäckt söndagsvila för i statsverkets tjänst anställd personal. Styrelsen 
anser, att någon ökning i telegrafpersonalens söndagsvila icke kan åstadkommas annat än genom 
ytterligare inskränkning i telegrafstationernas expeditionstid, en åtgärd, som dock, med hänsyn till 
allmänhetens berättigade krav på att även å sön- och helgdagar få angelägna meddelanden tele-
grafbefordrade, icke synes styrelsen tillrådlig. 

Nattarbete för kvinnor. A.-B. Sveriges förenade konservfabriker jämte övriga konservfabri
ker i Lysekil hava hos Kungl. Maj:t hemställt, att under tiden 15 augusti—15 februari må få an
vändas kvinnor i arbete från kl. 10 e. m. till kl. 5 f. m. utan hinder av bestämmelsen om högst 
12 timmars sammanlagd arbetstid och nattarbete endast varannan vecka. Fabrikanterna framhålla, 

1 Jfr »Medd.», arg. 1910, sid. 399, 781. 
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att arbetet mången gäng måste starkt forceras för att ej skarpsillen skall fördärvaB, men att göra 
detta möter stora svårigheter med nuvarande bestämmelser och den tillgång på kvinnlig arbets
kraft, som står till buds. 

Skyddslagstiftning för kvinnlig restaurantpersonal i Tyskland. Det av förbundsrådet 
den 12 sistlidne februari fastställda förslaget till ändring av näringsförordningen angående hotcll-
och restaurantrörelso har framlagts för riksdagen. Däri förekommer en bestämmelse i avseende på 
reglering av »Animierkneipenwesen», vilken är av följande lydelse: 

»Vederbörande centralmyndighet eller av densamma förordnad myndighet kan i hygienens intresse 
samt för upprätthållande av goda seder och anständighet inom hotell- och restauranlrörelsen ut
färda bestämmelser särskilt angående kvinnlig personals anställning, sysselsättning och avlönings
form.» 

I motiveringen till denna del av lagen framhäves drickspcnningssystcmct som en av de väsent
ligaste olägenheterna på ifrågavarande område. Det heter härom på följande sätt: 

»Användandet av kvinnlig personal i hotell- och rcstaurantrörclse ger flerstädes i riket anledning 
till stora betänkligheter i sedligt avseende samt medför moraliska, sociala och ekonomiska vådor. 
Den kvinnliga betjäningen användes ofta till att förleda gästerna till omåttlig alkoholförtäring och 
till uppskörtande av unga och oerfarna eller druckna personer. Gästerna uppeggas genom otillåtna 
eller anstötliga medel, särskilt av erotisk natur, till förtärande av drycker, vilkas pris vida över
stiger deras värde; den kvinnliga personalen är mestadels för sin utkomst hänvisad till dricks
penningar eller procent av inkomsterna, den är intresserad av att det omsattes en myckenhet 
dyrbara dryckesvaror och förleder rfärför gästerna till omåttliga beställningar. - Särskilda miss
förhållanden har den form, i vilken avlöningen utgår, haft till följd. För den skull bör bl. a. 
kunna föreskrivas, att arbetsgivaren skall betala den kvinnliga personalen en fast lön och icke får 
avfordra densamma vissa avgifter (för sönderslagen servis, for putsning etc.).» 

(Sozialc 1'raxis.) 

Kvinnors och minderårigas arbete i fabriker i Ryssland. Handelsministern i ityssiand 
har låtit utarbeta ett förslag till lag angående reglerandet av kvinnors och minderårigas använ
dande i industriella verk. Detta förslag innehåller följande bestämmelser: 

1. Allt arbete ar förbjudet för barn under 12 år i samtliga bergverk och fabriker. 
2. Minderåriga nnder 15 år få ej börja arbeta, förrän de avslutat sin skolgång. 
3. Minderårig under 17 år samt kvinnor få ej användas till arbete under jorden. 
4. Generaldirektionen för berg- och järnverken skall övervaka, att åtgärder vidtagas till för

hindrande av att arbetare i åldern 15—17 år ävensom kvinnor sysselsättas i hälsovådliga eller 
eljest farliga yrken. 

5. Ovanberörda arbetare få ej arbeta mellan kl. 9. e. m. och 9 f. m. 
6. Antalet arbetstimmar får ej överskrida 6 timmar per dag för arbetare mellan 12 och 15 år 

eller 10 timmar per dag för arbetare mellan 15 och 17 år samt kvinnor över 15 år. 
7. Arbetare under 17 år och kvinnor få ej utföra övertidsarbete jttan iakttagande av de all

männa föreskrifterna angående arbetstiden. 
8. Arbetare under 15 år få arbeta utöver den ordinarie arbetstiden endast för staten eller för 

kommunen, d. v. s. då det gäller brådskande arbete t. ex. i den offentliga säkerhetens intresse. 
9. Arbetstimmarna få ej överskrida följande antal, vare sig det är fråga om ordinarie arbete eller 

övertidsarbete: 48 timmar per vecka eller 168 timmar under 4 veckor för arbetare mellan 12 och 
15 år; 75 timmar per vecka eller 275 timmar under 4 veckor Kr arbetare mellan 15 och 17 är 
samt för kvinnor över 15 år. 

(Revuc du Travail.) 

Föreskrifter rörande minimilöner och maximalarbetstid för minderåriga och kvin
nor i Förenta Staterna.1 För närvarande finnas i vissa av Nordamerikas förenta stater, näm
ligen California, Colorado, Massachusetts, Minnesota, Nebraska, Oregon, Washington och Wisconsin, 

1 Jfr »Medd.>, årg. 1913, sid. 941. 
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särskilda lagar fastställda, som innehålla bestämmelser angående minimilöner, mäximalarbetstid 
ock övriga arbetsvillkor fBr minderåriga arbetare och kvinnor. Såsom minderåriga räknas i all
mänhet arbetare under 18 år (i Minnesota 21 år). Dessa lagar hava med ett undantag (Massa
chusetts) tillkommit under år 1913. 

Vidare hava i Utah genom en lag av den 17 maj 1913 fastställts minimilöner för ärbeterskor. 
Enligt nämnda lag åtujuta ärbeterskor under 18 år en lön av minst 75 cents dagligen, vuxna 
kvinnliga nybörjare och lärlingar, som ännu icke arbetat längre tid än högst ett år, en daglön av 
90 cents och vuxna utlärda ärbeterskor en minimilön av 1'75 doll, per dag. Lagens genomförande 
har änförtrotts åt >arbetskommissarien> och brott mot densamma bestraffas i enlighet med straff
lagens bestämmelser. 

I de förstnämnda 8 staterna fastställas arbetsvillkoren av särskilda kommissioner. Dessa kom
missioners medlemsantal varierar mellan 3 (4 stater, däribland Massachusetts) och 5 (Washington 
och Nebraska), och ledamöterna utnämnas av resp. guvernör på 2 (Colorado, Minnesota och Nebraska) 
a 6 år (Wisconsin). I Colorado och Oregon skola finnas 1 arbetsgivare och 1 arbetare och i Min
nesota 1 arbetsgivaro bland kommissionens medlemmar. 

Initiativ till reglering av arbetsvillkoren tages av kommissionerna och i vissa stater därjämte 
av arbetarna (i Minnesota minst 100) medelst särskild ansökan. Vanligen sker revision av arbets
villkoren efter ansökan av arbetsgivare och arbetstagare. I California kan emellertid även kom
missionen och i Minnesota kommissionen eller 7« av vederbörande arbetsgivare eller arbetstagare 
föranstalta om revision. 

Arbetskommissionerna kunna inkalla vittnen och anställa vittnesförhör under edlig förpliktelse 
för vittnena samt äga rättighet att granska och kontrollera löneböcker och avlöningslistor samt i 
California och Wisconsin därjämte att inspektera industriella företag. 

Kommissionernas verksamhet gäller samtliga industrigrenar — i Colorado innefattas häri fabri
ker, tvättanstalter, handels-, hotell- och restaurantrörelse samt telefon- och telegrafanstalter — 
och avser först och främst att fastställa minimilöner, som täcka de nödvändiga levnadskostna
derna, i Colorado och Massachusetts dock under beaktande av vederbörande närings ekonomiska 
läge. Vid förminskad arbetsduglighet göres dock i samtliga stater undantag för ärbeterskor — 
i Minnesota dock för högst 10 j av de inom gamma företag sysselsatta — och i Wisconsin även 
för minderåriga. I Massachusetts, Minnesota, Oregon och Washington äger lagen ej giltighet för 
nybörjare och lärlingar. Kommissionerna kunna dessutom i California, Oregon och Washington 
reglera arbetstiden — i de b&da sistnämnda staterna får densamma icke överskrida 10 timmar. 
I dessa stater och i Wisconsin hava kommissionerna även i övrigt att bestämma arbetsvillkoren. 

I samtliga stater utom Minnesota kan från kommissionerna vädjas till domstol, som äger be
fogenhet att upphäva kommissionernas beslut, om dessa äro olagliga och obilliga (Colorado och 
Wisconsin), omöjliggöra en måttlig vinst (Massachusetts), äro skadliga för industriens utveck
ling (Nebraska), eller om kommissionen eljest överskridit sin befogenhet (California). I Washington 
och Oregon finnas i detta fall inga särskilda bestämmelser. 

Överträdelse mot de ifrågavarande lagarna bestraffas med böter eller fängelse i samtliga stater 
utom Massachusetts och Nebraska, varest dock tredskande arbetsgivares namn skola offentliggöras 
i tidningarna, samt fyTa stater (California, Colorado, Minnesota och Oregon), där under vissa om
ständigheter ådömes både böter och fängelse. I de sistnämda staterna såväl som i Washington 
kunna arbetarna dessutom erhålla den på grundval av minimilönelagen beräknade, men icke av 
dem bekomna delen av lönen. 

(Soziale Rundschau.) 

Förbud mot användande av vit fosfor i Indien. De tändsticksexporterande stater i Europa, 
som ej biträtt den internationella överenskommelsen av den 26 september 1906 angående förbud 
mot användande av vit fosfor, hade sitt huvudsakliga avsättningsområde i Brittiska Ostindien. 
År 1911 funnos i Indien blott 3—4 tändsticksfabriker av någon betydelse. Det var därför såväl 
ett internationellt intresse som ock med hänsyn till en utveckling i sund riktning av den indiska 
tändsticksindustrien av vikt, att förbud mot användande av vit fosfor infördes i Ostindien. 

Den 21 augusti 1911 framlade regeringen för lagstiftande rådet (Legislative Council) i Indien 
ett lagförslag i ämnet i anslutning till den engelska lagen av den 21 december 11)08. Regeringen 
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kunde därvid stödja sig på att från sakkunnigt håll påvisats, att numera »överallt antändbara» 
(strike-anywhere) och för det fuktiga klimatet i Indien avpassado fosforfria tändstickor kunde fram
ställas mot en knappast märkbar förhöjning av det vanliga priset. 

Den definitiva behandlingen av lagförslaget uppsköts till den 26 november 1912, dä regeringen 
var i tillfälle att framlägga noggranna uppgifter angående de fosfornckrosfall, som under de senaste 
åren — trots förbättrade fabrikationsmetoder — inträffat i de länder, vilka ej biträtt Hcrnkoiivrn-
tionen, nämligen Sverige, Norge, Belgien och Förenta Staterna, varjämte påvisades de landvinningar 
förbudslagstiftningen gjort i Amerika, Ungern, Mexiko, Tasmanicn o. s. v. 

Förslaget blev denna gång antaget och offentliggjordes som lag den 7 mars 191:!. Därigenom 
stadgas förbud mot användning av vit fosfor vid framställandet av tändstickor. Överträdelse därav 
straffas med böter å högst 200 rupier. Detta förbud trädde i kraft den 1 juli 1913. Slutligen 
förbjöds försäljning av tändstickor, för vilkas tillverkning använts vit fosfor, från och med den 1 
juli 1914. 

(Bulletin des Intcrnationaleu ArbeitsamtCH.) 

— Socialförsäkring. — 
Riksförsäkringsanstalten har under årets gångna fyra månader utfärdat nya försäkrings-

brev och förnyelsekvitton å förut gällande försäkringar för ett provisionellt antal arbetare av 
100 247. Under samma tid hava 3 359 olycksfall anmälts till anstalten, till begravningshjälp för 
15 dödsfall ha utanordnats 960 Kronor, för livräntor åt änkor och barn samt invalida arbetare 
ha utanordnats 83 732"85 kronor samt för sjukhjälpsersättningar 105 94952 kronor, tillsammans 
189 68237 kronor. Antalet inköpta livräntor under nämnda period har utgjort 24. Utlåtanden, 
som enligt § 15 av lagen den 5 juli 1901 begärts av arbetsgivare och arbetare samt domstol eller 
annan myndighet angående invaliditetsgrad för skadad arbetare, hava avgivits i 155 fall, och 
hava sedan anstalten började sin verksamhet, dylika utlåtanden avgivits uti sammanlagt 4 063 fall. 

Användningen av ålderdoms- och invaliditetsförsäkringens fonder i Tyskland. Då 
det gällt att placera de genom invaliditetsförsäkringen influtna medlen, hava de anstalter, som 
fått sig denna försäkring anförtrodd, ansett sig böra tillse, att dessa i främsta rummet komma 
de försäkrade tillgodo. Av en översikt, som Eeichsversicherungsamt låtit upprätta, framgår, att 
(de territoriella) landsförsäkringsanstalterna och de enskilda kassorna vid 1913 års slut för all
männyttiga ändamål utlånat 1164 millioner Mark. Av detta belopp hava icke mindre än 4826 
millioner använts till byggande av arbetarbostäder, i främsta rummet för att avhjälpa bostads
bristen bland de gifta arbetarna. — 4576 millioner användes tiil uppförande av hus för arbetar
familjer och 25 millioner till ungkarlsbostäder, härbergen o. s. v. — Å de för bostadsändamål ut
lämnade lånen hade till 1913 års slut gjorts avbetalningar å tillhopa 587 millioner Mark. Det ute
stående lånebeloppet utgjorde sålunda 423-9 millioner Mark. Vid slutet av år 1912 uppgick mot
svarande belopp till 3659 millioner Mark. 

I mindre utsträckning hava även byggnadsföretag, som avse att gynna icke-försäkrade befolk
ningsklasser, erhållit lån, så t. ex. byggnadsföreningar biand ämbets- och tjänstemän samt före
ningar med allmännyttigt syfte. Vid 1913 års slut voro sådana lån utlämnade till ett belopp av 
13-3 millioner Mark. Räntan varierade mellan 3'/s och 4V» % 

Jordbruksnäringen har tillförts kapital från 26 landsförsäkringsanstalter och 2 av de särskilda 
kassorna, nämligen dels 119-7 millioner Mark i form av direkta lån och dels 150 millioner pä sådant 
sätt, a t t försäkringsanstalterna inköpt pantbrev, räntebrev m. fl. mot säkerhet i jordegendom ut
färdade värdehandlingar. 

Till olika allmännyttiga företag hava utlånats 561-9 millioner Mark, därav 130 millioner för upp
förande av sjukhus, folksanatorier och invalidhem, 180 millioner för främjande av den offentliga 
hälsovården (uppförande av folkbad och slakthus, vattenledning o. s. v.), nära 100 millioner till 
uppfostran och undervisning samt i övrigt för höjande av folkbildningen. Dessutom hava utlånats 
inalles 150 millioner Mark till bland annat byggande av gas- och elektricitetsverk, lokalbanor, spår
vägar, gator, broar, hamnar, kanaler och dammar, anordningar för brandväsendet, förvärvande av 
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rätt till vatten, uppgörande av skador, som förorsakats av översvämningar, inköp av jord för fram
tida bebyggande, anläggande av offentliga platser, gynnande av handel och industri, byggande av 
kyrkor och församlingshus, kristliga föreningslokaler, bagerier åt konsumtionsföreningar och åt 
kommuner, hem för församlingssystrar, lärarinnor, sjömän, föräldralösa barn, dövstumma, blinda 
och fattiga, kommunala anstalter för sysselsättande av arbetslösa, arbetarkolonier, asyler och till
flyktsorter av olika slag, folkkök, ävensom anstalter för bekämpande av alkoholmissbruk. 

Till egna företag hava försäkringsanstalterna intill slutet av år 1913 använt 79'8 millioner Mark. 
Bland dessa företag märkas 40 lungsotssanatorier, 2 tuberkulinstationer, 34 konvaleecenthem, 3 
sjukhus, 1 sjukhem, 1 sjukhus för sådana, som lida av reumatism, 1 tandklinik, 1 rekreations
hem, 15 invalidhem, 1 arbetsförmedlingsanstalt och 1 hem för kvinnliga handelsbiträden. 

För att framgångsrikt verka för avhjälpande av arbetarnas bostadsbrist är det icke tillräckligt, 
att lån för sådant ändamål beviljas. Av lika stor vikt är, att lånen kunna erhållas mot skälig 
ränta. I detta avseende må omnämnas, att medan räntan å de mot fastighetsinteckningär utläm
nade lånen under de första åren utgjorde 3 %, har den så småningom stigit till 3Va % och nu 
på senaste tiden ända till 4 %. Man har emellertid att taga hänsyn till, att omkring 42 millioner 
Mark av landsförsäkringsanstalternas utlånade medel äro placerade utanför den >myndlingssäkra> 
gränsen. Dessa medel äro sålunda utlånade mot mindre god säkerhet. Förut höll man sig alltid 
inom ovannämnda marginal.' 

(Concordia.) 

Sjukförsäkringsverksamheten i Tyska riket under år 1912. Ben i tyska rikets statis
tiska ämbetsverk utarbetade statistiken över sjukförsäkringsverksamheten under år 1912 har varit före
mål för en utförlig redogörelse i 268:de bandet av »Statistik des deutschen Reichs», för vilken 
här skall i korthet redogöras. De huvudsakliga resultaten finnas sammanförda i nedanstående 
tabell. 

Under år 1912 ha 21659 sjukkassor — 1450 färre än under föregående år — varit föremål 
för statistisk bearbetning. Minskningen i förhållande till föregående år finner huvudsakligen sin 
förklaring däri, att, till följd av upphävandet av lagen om hjälpkassor, dessa kassor icke upp
tagits i årets statistik. Antalet medlemmar i sjukkassorna uppgick under året i genomsnitt till 
13 217 705, vilket utgör en ökning i medlemsantal i förhallande till föregående år av i runt tal 
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559000, därvid bortsett från hjälpkassorna. Ökningen faller huvudsakligen på ortssjukkassorna, 
varg medlemsantal tillväxt med 340000, samt yrkessjukkassorna, med en tillväxt av 173UO0 med
lemmar, men även do s. k. skråsjukkassorna och de kommunala sjukkassorna togo del i ilk-
ningen med vardera 25000 medlemmar; däremot är för byggnadssjukkassornas vidkommande en 
minskning av i runt tal 4000 medlemmar att konstatera. 

Antalet sjukdomsfall, medförande oförmögenhet till arbete, uppgick till f)(vJ3fl5(> med 112 24!) (KM 
sjukdagar; på varje medlem kom i medeltal 0'43 sjukdomsfall och 8(1) sjukdagar, för vilka kon
tant sjukhjälp eller sjukhusvård meddelades. 

De ordinarie inkomsterna — räntor, inträdes- och övriga avgifter, uttaxeringar, crsäUnings-
prestationer samt övriga inkomster med avdrag av inkomsterna för invaliditetsförsäkringrn — upp-
gingo till 417 608 075 Mark, därav avgifterna — uttaxeringar samt inträdesavgifter inbi-räknade — 
till 393 610899 Mark. De ordinarie utgifterna — sjukhjälpskostnadcr, ersättningsprestationer, åter
betalade inträdes- och övriga avgifter, förvaltningskostnader, med avdrag av förvaltningskostnaderna 
för invaliditetsförsäkringar, samt övriga utgifter — nppgingo till 359 737 713 Mark. Dessa senare 
fördelade sig på följande sätt: 

läkarvård 85 fi38 295 Mark 
medicin och övriga läkemedel 51 TOG 040 > 
kontant gjnkfajälp 150 398 Hl > 
moderskapshjölp 7 201! 043 > 
begravningshjälp 7932»19 > 
sjukhusvård 53 553 500 > 
konvalescentvärd 307 175 > 

På varje medlem kom i medeltal 2722 Mark i sjukhjälpskostnader. 
Förvaltningskostnaderna — med avdrag för förvaltningskostnaderna för invaliditctsförsäkringcn 

— nppgingo till 21598378 Mark, i medeltal på varje medlem i de lokala sjukkassorna till !i'i!t 
Mark och i skråsjukkassorna till 2'89 Mark. I yrkes- och liyggnadssjukkassorna bäras sistnämnda 
kostnader nästan helt och hållet av arbetsgivarna, i de kommunala kassorna helt och hållet av 
kommunerna. För samtliga kassors vidkommande uppgingo förvaltningskostnaderna till i medeltal 
l-68 Mark på varje medlem. 

Kassornas totalförmögenhet uppgick i runt tal till 307 millioner Mark — föregående år (hjälp
kassorna icke inberäknade) till 289 millioner Mark — varav kom på ortssjukkassorna 101 8, pa 
yrkessjukkassorna 1351, på skråsjukkassornä 80 , på de kommunala sjukkassorna l 'J och pa 
byggnadssjukkassorna 0'2 millioner Mark. 

(Statistik des deutschen Reichs, Band 268.) 

Ny lag om olycksfallsersättning åt arbetare i staten New York. Staten New Yorks lag
stiftande församling antog den 16 december 1913 en lag, som tillförsäkrar arbetare i vissa farligare yrken 
ersättning vid olycksfall under arbete och vid dödsfall, förorsakat av olycka. Arbetsgivarna inom 
dessa yrkesgrenar äro skyldiga utbetala ersättningarna, även om arbetarens eget vållande ligger 
till grund för olycksfallet, däremot ej om avsiktligt uppsåt föreligger eller om arbetaren varit be
rusad vid olyckstillfället. Arbetsgivaren har att sörja för läkarvård och underhåll under sextio 
dagar efter olycksfallet, men ersättning utgår icke under de 14 första dagarna. 

Den ersättning per vecka, som skall utbetalas vid total och permanent arbetsoduglighet, upp
går till s/s av veckolönen; vid total men temporär arbetsoduglighet utgår samma belopp, så länge 
arbetsodngligheten varar, dock högst till ett totalbelopp av 13125 kr. 

I händelse av dödsfall på grund av olycka har arbetsgivaren att utbetala ett skäligt belopp till 
begravningskostnader, dock högst 375 kr. Vidare skall han utbetala 30 % av den avlidnes medel
lön till den efterlevande änkan (två års ersättning i en summa vid omgifte) samt 10 % till varje 
efterlämnat barn under 18 år; dock må ersättningarnas totalsumma ej överstiga !» av den avlid
nes lön. Finnas efterlevande minderåriga barn men ej änka, utgår ersättningen med 15 % till 
varje barn. 
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Arbetsgivaren kan befria sig från sin ersättningsskyldighet genom att inbetala premier till en 
genom samma lag bildad oifentlig försäkringsfond eller till ett vanligt försäkringsbolag; i annat 
fall måste han ställa garanti för sin förmåga att fullgöra eventuell ersättningsskyldighet. 

Alla hithörande frågor behandlas av en kommission, bestående av fem ledamöter, tillsatta av 
guvernören och senaten i samråd; från denna kommission kan appelleras till högsta domstolen. 

(Labour Gazette.) 

— Arbetsmarknad och arbetslöshet. — 

A r b e t s m a r k n a d e n i E n g l a n d u n d e r mar s 1914. Arbetstillgången var fortfarande god och 
visade jämfört med läget under februari ingen större förändring. Man kunde konstatera någon 
tillbakagång inom järn- och stålindustrien, men inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrierna voro 
konjunkturerna fortfarande goda. Läget hade förbättrats inom ylleindustrien, men försämrats inom 
linne- och juteindustrierna. Byggnads- och träförädlingsindustrierna visade den för årstiden van
liga förbättringen och vid kolgruvorna fanns fortfarande god sysselsättning. 

Arbetsförmedlingsanstalterna rapportera alltjämt efterfrågan på arbete inom skeppsbyggnads
industrien. Inom beklädnadsindustrien samt inom linneindustrien i Dunfarmlinedistriktct var till
gången på kvinnlig arbetskraft otillräcklig. 

Jämfört med de höga konjunkturerna vid samma tid föregåendo år visade sig i allmänhet någon 
försämring av arbetsmarknaden. Vid kolgruvorna samt inom stål-, maskin- och skeppsbyggnads-
samt textilindustrierna hade konjunkturerna något försämrats, och antalet i gång varande mas
ugnar hade gått ansenligt tillbaka. A andra sidan iakttogs en avgjord förbättring inom bleck-
och plåtindustrien och även inom byggnads-, träförädlings-, glas- och granska industrierna var 
den uppåtgående rörelsen förhärskande. 

Antalet arbetslösa inom yrken, som inbegripas under den nya arbetslöshetsförsäkringslagen, 
var 3'6 % i slutet av mars mot 4'4 % i slutet av februari och 3'5 % i slutet av mars 1913. 

Packorganisationer med 988164 medlemmar (bortsett från i strejker och lockouter invecklade 
samt sjuka och överåriga) rapporterade 21426 eller 2'2 % av medlemsantalet såsom arbetslösa 
i slutet av mars 1914 mot 2 3 % i slutet av februari samma år och 1'9 % vid utgången av mars 
1913. 

Under veckan före den 28 mars 1914 hade, enligt inkomna svar från arbetsgivare med tillhopa 
415984 arbetare, konstaterats en ökning å 0 2 % av antalet sysselsatta arbetare och 1'1 °i av den 
utbetalda lönesumman jämfört med förhållandena en månad tidigare. I jämförelse med motsva
rande tid föregående år hade antalet sysselsatta arbetare minskats med 1"1 % och det utbetalda 
lönebeloppet med 1"5 %. 

(Labour Gazette.) 

Arbetsmarknaden i Frankrike under mars 1914. Verksamheten inom jordbruket och vin
odlingen, som ännu under februari delvis låg nere, har nu åter ökats och absorberar en stor del 
av den disponibla arbetskraften; arbetslösheten är också mindre än vad den varit på flera år. 
Beträffande skogsarbetarna, av vilka en stor del kunde erhålla arbete vid jordbruket, har läget 
likaledes undergått en avgjord förbättring. Bland trädgårdsarbetarna i Paris omgivningar synes 
ej hava förekommit någon arbetslöshet. Inom textil- och metallindustrien har arbetsmarknaden 
allmänt förbättrats sedan föregående månad. Arbetstillgången är fortfarande tillfredsställande inom 
den grafiska industrien, vilket gäller såväl Paris som landsorten. Inom byggnadsindustrien har 
arbetssäsongen börjat, och arbetslösheten är betydligt mindre än vanligt vid denna tid på året. 
Däremot kan man konstatera tillbakagång inom läderindustrien. 

Bland 962 arbetarorganisationer, som besvarat de månatliga förfrågningarna angående arbets
marknadens läge och arbetslösheten under mars 1914, hava 731 med 257825 medlemmar uppgivit 
antalet arbetslösa till 8983, eller 3 5 %, inberäknat gruvarbetarna i Pas de Calais, och 3 9 % utan 
inberäknande av dessa arbetare. Motsvarande siffra för närmast föregående månad var 4"5 % och 
för mars 1913 Tf> #. 
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Arbetstillgångcn under mars 1914 har i jämförelse med fc-l>rn;iri .-ingivits såsom rikliglire ;iv 
27 % av de redovisande fackorganisationerna, omfattande 18 ;, av de organiserade arbetarna, sä-om 
oförändrad av resp. 55 och 65 % samt såsom mindre riklig av resp. 18 och 17 ",:. 

På frågan: »Anser ni läget på arbetsmarknaden vara tillfredsställande för iirstidon V> hava 5K2 
arbetarorganisationer med 140115 medlemmar svarat jakande ocli 2X ined !(.'!4<I7 medlemmar ne 
kände. 

(Bulletin du Ministére dn Travail.) 

Arbetsmarknaden i Tyskland under mars 1914. Läget på arbetsmarknaden liar under 
månaden förbättrats. Särskilt gäller detta en rad säsongarbeten - en vanlig företeelse vid denna 
årstid. A andra sidan har ännu ej kunnat förmärkas någon livligare verksamhet inom (lera vik
tiga näringsgrenar. 

De industriella firmorna och förbunden rapporterade, att liiget ännu var lika ogynnsamt, som 
under februari och med få undantag sämre än mars 191.'!. Vid stenkolsgruvorna minskades ar-
betstillgången ytterligare i Ruhrdistriktet och Schlosicn. Knuhanda var förhållandet vid brun
kolsgruvorna i Niederlausitz. Inom tackjärnsindustrien inträdde en mindre förbättring. Även 
stålverken kunde i någon mån öka sin produktion. Kaliverken däremot måste något inskränka 
driften. Maskinindustrien var med undantag för några specialiteter dåligt sysselsatt. Däremot, 
kunde de elektriska och kemiska industrierna, inom vilka läget förut var ganska tillfredsställande, 
upprätthålla tillverkningen i den förra omfattningen. Inom textilindustrien klagade bomullsspin
nerierna och -väverierna fortfarande över otillräckligt arbete. Ej heller inom byggnadsverks.!mlieten 
fanns tillräcklig tillgång på sysselsättning, även om här och där svaga tecken till förbättring 
kunde förmärkas. 

Sjukkassorna uppgåvo, att antalet av deras i arbete varande medlemmar ökades frän 1 mars 
till 1 april med 256191 personer eller omkring 3 °i. Ökningen utgjorde för de manliga medlem
marna 3-04 % och för de kvinnliga 2'H4 %. 

Av 1961625 medlemmar i 49 fackförbund voro 2'8 % arbetslösa mot 3'7 % i februari. Under 
mars månad 1913 voro 2'2 % arbetslösa mot 2'8 "/ under februari samma år. 

Enligt uppgifter från arbetsförmcdlingsanstalterna tornin» på 100 lediga platser fur män 173 
arbetssökande mot 218 i februari och 108 i mars 1913. Motsvarande siffror för kvinnor voro 
92, 97, och 87. Av siffrorna framgår, att läget på arbetsmarknaden under mars var mindre 
tryckt än under februari, men att det var ogynnsammare än under mars 19J3. 

(Ifeichsarbcitsblattj. 

Kommunal arbetslöshetsförsörjning i Berlin. Stadsfullmäktige i licrlin hava i början av 
innevarande år (den 12 febr. 1914) överlämnat 300 000 Mark till magistraten, som ur denna summa 
skulle lämna räntefria lån åt personer, vilka till följd av ogynnsamma ekonomiska konjunkturer 
hade råkat i tillfällig nöd. 

Förutsättningen för dylika låns beviljande utgjorde ett ettårigt uppehåll i Berlin. Vidare 
skulle låntagaren i regel vara gift eller hava familj att underhålla utan att åtnjuta fattigunder
stöd. Lånebeloppet fick icke överstiga 40 Mark och borde återbetalas inom en viss närmare an
given tid. 

Beträffande beviljandet av ovannämnda räntefria lån har därpå en blandad deputation för över
läggning angående åtgärder för bekämpande av arbetslösheten, till vilken ärendet överlämnats, 
beslutat följande: 

Lånen lämnas endast till sådana låncsökandc, som den 13 febr. 1913 hade sin bostad i Berlin 
samt sedan dess varit oavbrutet bosatta därstädes. Utlänningar äro uteslutna. Vid prövning av 
ansökningshandlingarna bör vidare beaktas, att det föreliggande nödläget måste hava sin orsak i de 
ogynnsamma konjunkturerna och den av dessa beroende bristen på arbete. Tillfälliga, i person
liga förhållanden grundade behov, som även förekomma i goda ekonomiska tider, vanlig säsong-
arbetsbrist o. s. v., lämnas utan avseende. 

För att arbetare och biträden i privat tjänst skola erhålla dylika lån, måste arbetslösheten hava 
pägätt under minst 4 veckor. Då de lånesökande äro ekonomiskt självständiga personer, mindre 
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näringsidkare o. s. v., skall en särskild prövningsnämnd avgöra, huruvida verkligen ett varaktigt, 
av ekonomiska konjunkturer förorsakat nödläge föreligger. 

Arbetarorganisationernas medlemmar erhålla lån först då, när de icke längre få understöd av 
sin organisation; även i detta fall är minst 4 veckors arbetslöshet en nödvändig förutsättning för 
lånets erhållande. Denna karenstid räknas emellertid liksom för de oorganiserade från och med 
den dag, då sista arbetsanställningen gick förlorad. 

För bedömande av de inkomna ansökningarna skall magistraten inrätta ett särskilt prövnings-
organ, sorterande under fattigvårdsstyrelsen. 

Det erhållna lånet, som icke får överstiga 40 Mark, bör i regel återbetalas inom ett år. Om om
ständigheterna så fordra, kan lånet emellertid även erhållas mot avbetalning. Då den arbetslöse 
ånyo fått arbete, skall han under det första därpå följande kvartalet vara befriad från återbetal
ningsskyldighet. 

Låntagare har att medelst namnunderskrift bestyrka uppgifterna rörande arbetslöshetens var
aktighet, upphörandet av annat understöd o. s. v. Han skall därvid göras uppmärksam på det 
brottsliga i att lämna medvetet falska uppgifter ävensom därpå att lånet genast förfaller, om man 
skulle upptäcka felaktigheter i hans uppgifter. För att underlätta prövningen av ansökningarna 
skola de organiserade till ansökningshandlingarna bifoga intyg från sina organisationer angående 
arbetslöshetens varaktighet och det datum, då organisationen upphörde att utbetala understöd till 
vederbörande lånesökande. 

(Soziale Rundschau). 

Kommunala nödhjälpsarbeten för arbetslösa i Frankrike år 1912.1 Under år 1912 läto 
inalles 439 kommuner i Frankrike anordna nödhjälpsarbeten. Inom 422 uppgiftslämnande kommu
ner sysselsattes 20 363 arbetare med dylika arbeten och arbetsdagarnas antal uppgivas i 328 kom
muner hava uppgått till 290 502. För att möta arbetslösheten utbetalade 437 kommuner 681091'20 
kronor, därav i arbetslöner 656 538"48 kronor. 

De arbetslösa sysselsattes i genomsnitt följande antal dagar (325 kommuner). 

De arbetslösas genomsnittsförtjänst i olika kommuner framgår av nedanstående. 

Slutligen må anföras följande tablå rörande de arbetslösas genomsnittliga daglön (324 komm.) 

Enligt uppgifter från 211 kommuner voro 80-1 % av de arbetslösa jordbruksarbetare, daglönare 
och skogsarbetare, under det att återstoden i huvudsak utgjordes av murare, hantlangare och jord
arbetare. 

1 Jfr »Medd.» årg. 1913, sid. 583. 
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De vanligaste nödhjälpsarbetena synas å landsbygden hava varit väglagning och därmed sam
manhängande anskaffande, transport och krossning av sten såsom väglagningsämne, vidare upp
rensning av gropar, avverkning av träd samt jordarbeten. I städerna sysselsatte» de arbetslösa 
vanligen med underhållning och renhållning av gator, offentliga platser, parker och kyrkogårdar, 
kajer och kanaler samt med jord- och schaktningsarbeten. 

(Bulletin du Ministérc du Travail.\ 

Arbetslöshetsförsäkringen i Storbritannien under år 1913. Den 17 januari 1914 funmm 
i Storbritannien 2282324 personer, försäkrade enligt National Insurance Act HUI: av dessa voro 
110 000 i åldern 16—18 år, och 8000 utgjordes av kvinnor över 18 år. Vad beträffar de försäk
rades fördelning på de olika industrigrenarna, befunnes mer än en tredjedel falla inom respektive 
byggnadsindustrien samt järn- och maskinindustrierna. Antalet yrkesutbildadc arbetare utgjorde 
omkring 64 % av samtliga försäkrade. 

Under året 16 jan. 1913—16 jan. 1914 gjordes 1 144 213 ersättningsanspråk gällande, varav 
822 689 eller 71-9 % direkta anspråk på ersättning hos arbetslöshetsfondens lokalkontor samt 
321524 eller 28'1 % anspråk, framställda genom organisationerna. Av dessa anspråk avvisades 
102 000 eller mer än 9 %, dels på den grund, att arbetaren misskött sin tjänst eller lämnat sitt 
arbete utan giltig anledning, dels på grund av arbetarens uraktlåtenhet att styrka, att han varit 
sysselsatt i försäkrat yrke under 26 kalendervcckor av de senaste fem åren, samt dels pä grund 
av diskvalifikation med anledning av arbetstvister. 

Totalbeloppet av ersättningar för arbetslöshet, som utbetalats under året, uppsteg till 8 959 05(1 
kr. fördelade på 1 651229 särskilda utbetalningar, alltså i medeltal ett belopp av 5fi kr. i varje 
utbetalning. 74 % av totalsumman utbetalades till arbetare, som direkt framställt ersättnings
anspråk, 26 % till arbetare, som framställt sina anspråk genom organisationerna. Det utbetalda 
veckobeloppet varierade mellan ett maximum av 364 698 kr. i januari 1914 och ett minimum av 

86 814 kr. i juni 1913. 
(Labour Gazette.) 

— Emigration. — 
Utvandringen från Sverige. Utvandringen från Sverige till främmande världsdelar liar under 

innevarande års första kvartal varit betydligt mindre än under motsvarande tid förlidct år. 
Enligt de till K. Socialstyrelsen från vederbörande myndigheter nu inkomna uppgifter hava 

från hamnar i Stockholm, Malmö, Hälsingborg och Göteborg emigrerat till främmande världsdelar 
1599 i Sverige hemmahörande personer, varjämte 1274 från annat land utvandrat härifrän. 
Dessutom hava under samma tid 346 svenskar emigrerat över Kristiania, Trondhjem och Iiergcn. 
Av de 1 945 svenska emigranter, som nnder första kvartalet utvandrat över ovannämnda svenska 
och norska hamnar, voro 1 281 män och 664 kvinnor. 

Ovanstående uppgifter omfatta icke dem, som utvandrat över andra hamnar, samt icke heller 
dem, som utflyttat till europeiska länder. 

Emigrationen från Sverige under första kvartalet av åren 1913 och 1914 fördelade sig, i den 
mån den gått över någon av de förut nämnda svenska eller norska hamnarna, på rikets olika delar 
på följande sätt: 
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De i Sverige hemmahörande emigranterna hava under detta års tre första månader befordrats 
från de olika hamnarna i följande antal: 

Inrättandet av ett centralorgan för övervakande av emigrationen i Österrike. Inrikes
ministeriet har den 1 mars innevarande år låtit upprätta ett centralorgan för övervakande av ut
vandringen och för detta behov utnämnt kontrolltjänstemän, som enligt lagen äro berättigade att 
kvarhålla varje såväl in- som utlänning för at t göra sig underrättade rörande hans person och 
existensmedel. För detta ändamål anses vara lämpligt, att resande förse sig med respass, då de 
därigenom lättast kunna bevisa sin identitet. Österrikiska medborgare, som befinna sig mellan 
17:e och 36:e levnadsåren, måste dessutom, om de vilja utvandra, förete vissa dokument, som styrka 
att de fullgjort dem åliggande värnplikt. 

Den stränga kontrollen avser naturligtvis icke att på något sätt hindra den allmänna rörelse
friheten; särskilt beträffande resande kommer varje spår av inkvisition att undvikas, då i annat 
fall främlingsrörelsen torde komma att bliva lidande. Man har även vidtagit åtgärder, som åsyfta 
att för sådana i värnpliktig ålder stående emigranter, som lagen medgiver utvandring, på allt sätt 
underlätta erhållandet av pass. Det skall sedan vara myndigheternas uppgift icke endast at t 
komma värnpliktsbrott på spåren utan även att skydda utvandrarna för trakasserier och att varna 
för mindre väl övertänkt utvandring; i det sista hänseendet skall särskilt framhållas de dåliga 
ekonomiska förhållandena i de amerikanska länderna. 
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Slutligen fäster inrikesministeriet uppmärksamheten på följande brottsliga exploatering nv emi
granterna: »Sedan någon tid lockas utvandrarna till Förenta Staterna iitt samtidigt med inköp av 
biljett för resan betala en särskild penningsumma såsom 'försäkringspremie' mot förvägrad land
stigning från de amerikanska invandnngBinyndigheternas sida. Av flera skäl måste man avråda 
utvandrarna att avsluta dylika affärer. Framför allt föreligger bur faran all de amerikanska 
invandringsmyndigheterua kunna anso en dylik försäkring såsom stridande mot invandringslagarna 
och just pä, grund härav tillbakavisa invandraren, Dessutom hör ihågkommas att i Österrike 
varken in- eller utländska försäkringssällskap äro berättigade att hedriva sådana försäkrings-
affärer. De ifrågavarande agenternas tillvägagångssätt är alltså, oegcntligt och stratrhurt. Kn 
dylik försäkring utgör dessutom, såvida den gäller ersättning för kostnaderna för återresan, eft 
bedrägeri gentemot den försäkrade, enär enligt gällande utvandringslagar det. åligger vederbörande 
ångbåtsbolag att själva bära dessa kostnader. Avser däremot försäkringen att betala resekost
naderna i den händelse återförvisning sker, trots det den utvandrade ej filrbnitit sig mot invand
ringslagarna, så föreligger en försäkring mot en praktiskt taget aldrig förekommande risk.> 

(Sozialc Ituntfsrhuu.) 

— Arbetsförmedling. — 

Den offentliga arbetsförmedlingen i England år 1913. Vid slutet av är l'.)i:i fmmns i 
England 423 statliga arbetsförmedlingsanstalter. Av dessa är en upprättad uteslutande, för förmedling 
av tillfälligt arbete, en annan förmedlar blott anställning inom byggnadsfaeket; Ii) bedriva arbetsför
medling blott för manliga arbetare, två endast för kvinnliga, två uteslutande för vuxna oeli en för 
minderåriga arbetare. De övriga anstalterna förmedla allt slags arbete. 

Antalet arbetssökande under året uppgick till 2!)65 8i):> eller, med franräknande av de personer, 
som flera gånger sökte anställning, 1877 2 1. Besatta blcvo 921 N53 platser, vartill kommo 201 629 
förmedlade tillfälliga anställningar. Antalet personer, vilka genom arbetsfiirmedlingsanstaltenia 
erhöllo arbete, utgjorde 656 411. 

Arbetsförmedlingsverksamheten rönte starkt uppsving sedan mitten av juli 1912, då inbetal
ningarna till den statliga arbetslöshetsförsäkringen — vilken iir nära förbunden med arbetsförmed
lingen — togo sin början, och ännu mera från januari 1913, dä de första utbetalningarna av 
arbetslöshetsunderstöd ägde rum. Antalet vid arbetsförmedlingsanstaltcrna inskrivna manliga arbe
tare hade' från år 1912 vuxit med 31 %, och ökningen faller huvudsakligen inom de yrkesgrenar, som 
omfattades av arbetslöshetsförsäkringen. 

Största delen av de för manliga arbetare förmedlade platserna kommer på byggnadsindusti. vagn-
niakeri, maskin- och skeppsbyggnadsiudustri samt metallindustri. För kvinnlig arbetskraft, fanns 
mest användning i husligt arbete, inom scrvitörsfacket samt å tvättinrättningar. 

Arbetsförmedlingen för minderåriga arbetare ägnades särskild uppmärksamhet; pä flera häll hava 
träffats anordningar för rådgivning vid yrkesval. Vid 45 anstalter har denna angelägenhet nm-
händerhafts av rådgivningsutskott, enligt arbetsförmedlingslagen av år 1909. Vid 60 anstalter hava 
undervisningsmyndigheterna vidtagit åtgärder härför, i enlighet med undervisningslagen. I London 
hava vid 19 olika arbetsförmedlingsanstalter träffats särskilda anordningar för minderåriga arbetare. 
I fråga om denna kategori av arbetare förmärkes stark tillströmning till den merkantila banan. 
Bland gossar var det 24 % och bland flickor 30 %, som efter slutad skedgång genom arbetsförmed
lingen vunno sin första anställning. 

En lör reglering av arbetsmarknaden viktig bestämmelse i arbetsförmcdlingslagcn är den, som 
ger arbetsförmedlingsanstalterna befogenhet att lämna rescbidrag i form av län, för att de arbets
sökande skola kunna mottaga på annan ort erbjuden anställning. Under tiden från september 1912 
till september 1913 lämnades i 9 200 fall reshjälp till ett belopp av e:a 2 900 p. st. Från tiden 
för ikraftträdandet av arbetsförmedlingslagen, eller september 1910, till september 1913 blcvo för 
detta ändamål använda 10 400 p. st. i sammanlagt 34 000 fall. 

(Labour Gazette.) 
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Arbetsförmedlingen i Argentina. Genom lagen av den 25 september 1913 har offentlig 
kostnadsfri arbetsförmedling blivit inrättad i Argentina. Två arbetsförmedlingsanstalter skola öppna 
verksamhet i förbundshuvndstaden Bnenos Aires, en i vardera av provinsernas och förbundsterri
toriernas huvudstäder Båväl som i städerna Rosario och Bahia Blanca. 

Statens företag måste vid täckandet av sitt behov av arbetskrafter vända sig till den offentliga 
arbetsförmedlingen, vilken står under arbetsdepartementets kontroll. 

Vidare kunna enligt samma lag välgörenhetsinrättningarnas, ömsesidighets- och fackföreningar
nas kostnadsfria arbetsförmedlingsinättningar, om de hava lagenliga reglementen och underkasta 
sig statens kontroll, erhålla statsunderstöd, vilket dock ej får överstiga 90 000 kronor om året. 
Samarbetet mellan den offentliga arbetsförmedlingen och invandringsagenturerna skall regleras 
genom särskild förordning. 

Beträffande den privata platsförmedlingen föreskriver lagen, att sådana kommissionärer, som 
befatta sig med förmedling av platser till arbetare, tjänstfolk och daglönare, måste, inom 60 
dagar efter lagens offentliggörande, låta registrera sig hos myndigheterna, antingen regeringens 
eller respektive stads. Vidare stadgas förbud mot bedrivande av arbetsförmedling i lokaler, som 
stå i förbindelse med hotell och restauranter. — För överträdelse mot lagen stadgas böter. 

(Soziale Rundschau.) 

— Bostadsförhållanden. — 
Bostadsförhållandena vid statsbanorna. Generaldirektören och chefen för statens järn

vägar har med anledning av upprepade klagomål angående bostadsförhållandena för arbetarna vid 
järnvägsbyggnaderna, särskilt nu senast riktade mot förhållandena vid Inlands- och Järna—Norr
köpingsbanorna, anbefallt vissa utredningar, som inom varje distrikt skola företagas av veder
börande arbetsbefäl med biträde av lämpligt ombud från arbetarpersonalen. 

Bostäder för spårvägspersonal. På framställning av lantegendomsnämnden hava Stockholms 
stadsfullmäktige den 1 april 1914 bemyndigat nämnden att, i enlighet med vad i ämnet blivit 
bestämt i tidigare upprättat kontrakt med spårvägsbolaget, inom stadsplaneområdet n:r 2 i Bromma 
vid spårvägens blivande slutstation i närheten av Ulvsunda slott uppföra bostadshus avsedda för 
uthyrning till den i Bromma stationerade spårvägspersonalen. Det godkända förslaget omfattar 
15 tvåvåningshus av trä ordnade i fyra husgrupper och inrymmande tillsammans 30 lägenheter 
om 1 rum och kök med goda utrymmen. 

Bostadsfrågan i Borås. En av Borås stadsfullmäktige för utredning av bostadsfrågan till
satt kommitté har avlämnat sitt förslag. Kommittén föreslår, a t t stadsfullmäktige besluta teckna 
30 000 kr. i ett under bildning varande egnahemsaktiebolag. Vidare föreslås, att stadsfullmäktige 
måtte anmoda byggnadsnämnden taga i övervägande, huruvida ändring kan ske i gällande byggnads
ordning, så att även andra hus än av sten kunna uppföras i stadens centralare delar. Kommit-
terade ifrågasätta, att för bebyggande av tomter, upplåtna mot tomträtt, skulle utlämnas lån från 
några av stadens donationer samt föreslå även, att typritningar och modeller anskaffas för mindre 
arbetarbostäder för att tillhandahållas byggnadsspekulanter. — Staden har kort förut inköpt eller 
disponerat mark för egnahomsföretag och uppdelat densamma i 210 tomter. 

— Fattigvård m. m. — 
Fattigvården i Stockholm. Fattigvårdsinspektören i Stockholm har på uppdrag av fattigvårds

nämnden yttrat sig över Försörjningsinrättningskommitténs betänkande, vilket avser uppförandet av en 
ny fattigvårdsanstalt och överlämnande till hälsovårdsnämnden av Allmänna försörjningsinrättningen 
vid Fleminggatan, i samband varmed hälsovårdsnämnden skulle vara skyldig ombesörja all vård 
på sjukhus av medellösa. Fattigvårdsinspektören avstyrker kommitténs förslag, framhållande 
bland annat olämpligheten att, innan man iakttagit verkningarna av de nya lagarna om folkpen
sionering och alkoholistvård, företaga omorganisation av anstaltsvården. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Mars månad år 1914. 

Under hänvisning till de efterföljande tabeller, som närmare redogöra 
för den offentliga arbetsförmedlingen i olika delar av landet, lämnas här 
en sammanfattande framställning av dess viktigaste resultat under mars 
månad. 

Översikt av verksamheten under mars månad år 1914. 

1 De särskilda anstalterna uppräknas 1 tablån här ovan; med avseende å anstalternas olika 
kontor hänvisas till förteckningen a omslagets 3:e sida. 
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Tillsatta platser 
i jämförelse med föregående månad samt motsvarande tid föregående år. 

Vid samtliga under månaden verksamma anstalter gjordes tillhopa 17 388 
ansökningar om arbete, varav 9 373 av män och 8 015 av kvinnor. 
Samtidigt funnos disponibla 16 319 lediga platser, nämligen 6 935 för män 
och 9 384 för kvinnor. Hela antalet tillsatta p la t se r uppgick till 9 569, 
av vilka 4 733 besattes med män och 4 836 med kvinnor. 

Räknat på 100 lediga platser kommo för hela riket under månaden 107 
ansökningar om arbete, gentemot 127 ansökningar under näst föregående 
månad och 110 under mars 1913. Antalet tillsatta platser per 100 lediga 
utgjorde under månaden 59, gentemot 62 under näst föregående månad och 
58 under mars 1913. 
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Bland de särskilda anstalterna uppvisa givetvis de i storstäderna belägna samt 
de större länsförmedlingarna den största omsättningen av arbetskraft; en relativt 
större frekvens framträder även vid de anstalter, som fungerat under någon längre 
tid och därunder hunnit förvärva mera omfattande förbindelser och förtroende. 

Närmare upplysningar i övrigt rörande verksamheten vid de olika anstal
terna kunna inhämtas ur här meddelade tabeller. 

A r b e t s m a r k n a d e n s a l l m ä n n a l ä g e har under mars förbättrats; dock 
rådde ännu någon arbetslöshet inom vissa yrken, varvid särskilt må nämnas 
byggnads- och grovarbetare. 

Förestående tabell lämnar en närmare belysning av verksamhetens ut
veckling vid de olika anstalterna, i vad angår de tillsatta p l a t s e r n a s 
a n t a l . På de flesta håll finner man framåtgång i jämförelse med motsva
rande tidpunkt under föregående år och med nästlidna månad. För samtliga 
anstalter och yrkesgrenar uppgick ökningen vid jämförelse med mars 1913 
till 935 eller 11 % (därav för jordbruket m. m. 64 eller 3 % och för övriga 
näringsgrenar 871 eller 13 %); i förhållande till resultaten under nästföre
gående månad utgjorde ökningen 1 743 eller 22 % (därav för jordbruket m. m. 
558 eller 37 % och för övriga näringsgrenar 1185 eller 1!) %). 

I det följande meddelas vissa tabellariska uppgifter rörande den offentliga 
arbetsförmedlingens betydelse för särskilda näringsgrenar samt för verksam
hetens utveckling och arbetstillgången därinom. Det torde vara nog att 
här ytterligare betona, hurusom alltjämt en synnerligen skarp skillnad fram
träder mellan å ena sidan jordbruket och skogshushållningen, där i allmän
het rik arbetstillgång yppas, samt å den andra sidan de industriella yrkena 
m. fl., vilka visa överflöd på arbetskraft. 

Den grundväsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket 
och inom de industriella yrkena kommer klart till synes i nedanstående 
tablå, som jämväl lämnar tillfälle till jämförelser med motsvarande tid 
föregående år samt med nästlidna månad. 

På 100 lediga platser kommo: 



358 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING MARS 1914. 

Sveriges offentliga arbetsförmedling mars 1914. 
Sammandrag för samtliga anstalter. 
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För en närmare kännedom om arbetsförmedlingens betydelse för de sär
skilda näringsgrenarna hänvisas till förestående tabell. I nedanstående 
översikt återgivas de för bedömandet av arbetsmarknadens läge betydelse
fullaste siffrorna rörande proportionen mellan arbetsansökningar ooh lediga 
platser (både män och kvinnor). 

På 100 lediga platser kommo: 

Flera av ovanstående näringsgrupper utvisa ganska riklig tillgång på ar
betskraft, särskilt textilindustrien. Förbättring inträdde dock under månaden 
inom grupperna trävaruindustri, textilindustri, för kontors-, butiks o. d. per
sonal, inom grupperna landtransport, husligt arbete samt grovarbete. 

Granskar man med ledning av rapporterna, huru de tillsatta platserna för
dela sig på vissa specialiteter av arbetare, framgå i huvudsak följande resultat. 
För kvinnorna återfinnas de största förmedlingsresultaten naturligen inom 
gruppen husligt arbete i privat tjänst, nämligen 103 platser för hushållerskor, 388 
för hus- och barnjungfrur, 270 för kokerskor och köksor, 1 245 för ensamjungfrur 
samt 1459 inom tvätt- och rengöringsarbete o. s. v.; inom hotell-, kafé- och 
restaurantrörelse anställdes 90 servitriser, 42 städerskor, 51 kokerskor, 248 
diskerskor o. s. v. Inom handels-, kontors- och lagerarbeten placerades 73, 
i jordbruks- o. d. arbete 346. Bland viktigare manl iga specialiteter må 
anföras bleck- och plåtslagare 27, smeder och hovslagare 70, filare och bänk
arbetare 28, maskinarbetare 34, sågverks- och brädgårdsarbetare 38, möbel-
och finsnickare 17, jord-, beton- o. d. arbetare 160, murare 23, murarbetsmän 
och tegelbärare 43, byggnadssnickare och timmermän 115, måleriarbetare 18, 
handels- och lagerarbetare 122, springpojkar 275, kuskar och åkeriarbetare 83, 
stuveriarbetare 22, grovarbetare 1055 o. s. v. Inom jordbruk och skogs
hushållning m. m. anställdes: befälspersonal 41, tjänare på stat 364, tjänare 
i husbondes kost 818, tillfälliga arbetare 215, trädgårdspersonal 77, skogs
personal 176 samt diverse andra arbetare 23. 
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Utanför de orter, där anstalterna är o belägna, tillsattes under månaden 1 678 
platser, varav 817 manliga och 861 kvinnliga; motsvarande tal föregående 
år voro resp. 1 112, 795 och 317 samt under nästlidna månad resp. 883, 672 
och 211. Dessa siffror giva dock endast ett svagt uttryck för de offentliga 
anstalternas verkliga betydelse för omgivande trakt, enär vid samtliga läns
anstalter alla platser, som tillsatts inom resp. län, redovisas såsom förefint
liga inom orten. 

Antalet platser, som under mars månad tillsatts utom resp. orter. 

Arbetsmarknadens läge 
enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

Arbetsmarknaden har under månaden ytterligare förbättrats och tillgången 
på arbete synes hava varit större än vid samma tid föregående år. Arbetstill-
gången var dock fortfarande otillräcklig i Stockholm, Gävle och Sundsvall; 
i Norrköping karakteriseras tillgången på arbete t. o. m. såsom synnerligen 
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dålig. I Malmö, Kalmar och Luleå voro arbetsutsikterna mindre goda för 
manliga arbetare och i Lund råder alltjämt stor arbetslöshet. Vid så gott 
som alla övriga anstalter betecknas arbetstillgången såsom god, i Kristian
stad och Halmstad t. o. m. såsom mycket god. 

Beträffande de olika yrkena, var arbetstillgången fortfarande ringa inom 
de olika slagen av byggnadsverksamhet samt för grovarbetare. Bland övriga 
yrken, inom vilka arbetstillgången likaledes varit ringa, må nämnas den 
mekaniska verkstadsindustrien i Stockholm samt järn- och metallindustrien 
i Östergötlands och Blekinge län. Arbetslöshet rådde även bland brädgårds
arbetarna i Kopparbergs län samt yngre fabriksarbetare i åldern 17—20 år 
i Södermanlands län. 

God arbetstillgång var framför allt utmärkande för jordbruket, varest 
särskilt fasta årsplatser, avseende den stundande vårflyttningen, anmälts. 
Antalet ansökningar hava emellertid ej varit tillräckligt talrika för at t 
kunna fylla behovet; fortfarande klagas sålunda över brist på arbetskraft till 
jordbruket; i Uppsala län anses denna brist till instundande arbetssäsong 
bliva större än någonsin. Särskilt stark har efterfrågan flerstädes varit ä 
yngre drängar och dränggossar samt ladugårdsskötare. Från ett par skånska 
anstalter inrapporteras, at t extra arbetskraft i form av daglönare ännu ej 
behövts, då det egentliga vårarbetet i bästa fall tager sin början först i 
april. 

Ganska goda arbetstillfällen hava även funnits för byggnadsarbetare i Jön
köping, varest kasernbyggnadsarbete pågår, samt för grovarbetare i Lands
krona. I såväl sistnämnda stad som i Ystad råder livlig verksamhet vid 
hamnarna. — Beträffande skogsarbetet rapporteras från Sundsvall att arbets
tillgången inom Västernorrlands län var sämre än vid motsvarande tid före
gående år, beroende på den blida väderleken och det dåliga slädföret, som var 
rådande under februari och som förorsakade skogsavverkningens upphörande 
på många platser. 

Den kvinnliga arbetskraften hade i allmänhet rönt livlig efterfrågan, under 
det a t t tillgången på arbetskraft var mindre god. Särskilt rådde brist å 
dugliga ensamjungfrur, kokerskor och mjölkjungfrur. Endast några få an
stalter hava beträffande vissa yrkesgrenar uppgivit arbetstillgången såsom 
dålig. Så synes mot vanliga förbållandet en försämring hava inträtt i Stock
holm inom det husliga arbetet, varest arbetstillfällena voro färre än föregående 
år vid samma tid, och i Lund rådde överflöd å yngre tjänarinnor till april
flyttningen. — I Stockholm hade tillgången på platser inom restaurantfacket 
något ökats och i Hälsingborg beskrives arbetstillgången inom sistnämnda 
yrke såsom mycket god, men tillgången å arbetssökande motsvarade där
städes icke på långt när efterfrågan. 
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368 Livsmedelspriser å olika orter 
Medelpris per år (1904—1913) och per månad 

Obs! Siffrorna för åren 1904—1909 angiva medelpris för 



i riket 1904—mars 1914. 
(mars 1913—mars 1914) för samtliga orter. 
28 orter, för åren 1910—1912 för 39 orter och för 1913-1914 för 44 orter. 
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Kreaturs-
(per kg. le-

för Stockholm, Malmö och 
Medelpris per år (1904—1913) och per månad 
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priser 
vande vikt) 

Göteborg 1904—mars 1914. 
(mars 1913—mars 1914) för alla tre orterna. 
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Fiskpriser 
(partipriser utan förbindelse). 

Medelpriser i Stockholm mars 1913—mars 1914. 
(Enligt veckonoteringar från Stockholms stads slakthus- och saluhallsstyrelses noteringskommission.) 
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Arbetsmarknaden under första kvartalet 1914 
enligt uppgifter från industriidkare m. fl. 

Den efterföljande redogörelsen för arbetsmarknadens läge grundar sig, lik
som de förut lämnade översikterna, till huvudsaklig del på de uppgifter, som 
å särskilda frågeformulär inhämtats från arbetsgivare inom olika närings
grenar. Frågeformulären hava fortfarande till största delen infordrats av K. 
Socialstyrelsens ombud i orterna, vilka för närvarande uppgå till ett antal av 
40, varav 18 äro föreståndare för arbetsförmedlingsanstalter tillhörande Sveriges 
offentliga arbetsförmedling. 

Direkt av Socialstyrelsen hava emellertid dylika uppgifter insamlats från 
arbetsgivare i Stockholm samt i den närmaste trakten däromkring ävensom 
från sådana större arbetsgivare i landsorten, vilka i regeln sysselsätta minst 
200 arbetare. Antalet av Socialstyrelsen direkt tillfrågade arbetsgivare upp
går numera till omkring 650. Såsom material för bedömande av arbete
tillgången i riket föreligga även rapporter från Socialstyrelsens ombud, vilka 
innehålla dels en kort allmän karaktäristik av ställningen på arbetsmark
naden inom ombudens orter med särskild hänsyn tagen till de större nä
ringar, som där äro representerade, dels uppgifter om arbets- och arbetar-
tillgången inom jordbruket, skogsbruket, byggnadsverksamheten samt trans
portarbetet i orten, i den mån ombuden genom förfrågningar hos veder
börande arbetsgivare, deras samt arbetarnas organisationer eller på annat 
sätt kunnat bilda sig en säker uppfattning därom. 

För nu ifrågavarande kvartal hava besvarade formulär återkommit från 
2 502 arbetsgivare med 263 671 arbetare, varav 2153 arbetsgivare med 253 324 
arbetare inom industri och hantverk samt transportarbete. Samtl iga arbets
givare — med ett par undantag — vi lka sysse l sä t ta minst 200 a rbe ta re , 
hava insän t besvarade formulär, varför i f rågavarande uppgifter 
torde få anses som i hög grad represen ta t iva för åtminstone hela 
den svenska s tor industr ien. 

Efter bearbetning av de inkomna svaren kan för bedömande av arbetstill-
gången under första kvartalet 1914 inom industri och hantverk i jämförelse 
med närmast föregående kvartal följande sammanställning anföras: 
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Det visade sig även, att arbetstillgången under ifrågavarande kvartal an
sågs, i jämförelse med samma kvartal föregående år, såsom bättre av 369 
arbetsgivare ined 48 262 arbetare (19 %); såsom oförändrad av 1 514 arbets
givare med 174 389 arbetare (69 %) samt såsom sämre av 270 arbetsgivare 
med 30 673 arbetare (12 %). 

Med ledning av tabellen å sid. 378—379, som utgör en sammanfattning av 
arbetsgivarnas inom industrien och hantverket uppgifter, har utarbetats föl
jande allmänna översikt över arbetstillgången inom vissa större näringsgrupper 
under första kvartalet 1914. 

Gruvdriften karakteriseras alltjämt av mycket gynnsamma konjunkturer, 
t. o. m. bättre än under motsvarande tid föregående år. Vid såväl export
malmfälten som stenkolsgruvorna i Skåne rådde god, i några fall mycket 
god, arbetstillgång, och var läget i såväl Kiruna som Grängesberg bättre än 
samma tid år 1913. Tillgången på arbetskraft var i allmänhet normal, dock 
rapporteras brist vid några företag inom stenkolsindustrien. Av de upp-
giftslämnande arbetsgivarna rapporterade 45 med 12 650 arbetare (89 %) mer 
än medelgod, 8 med 1 206 arbetare (9 %) medelgod samt 4 med 294 arbetare 
(2 tf) mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom närings- och njntniiigsämnesindustrien kunde arbetstillgången fort
farande betecknas såsom i huvudsak god. Tillgången på arbetskraft var i 
allmänhet normal. Inom k v a r n i n d u s t r i e n rapportera dock flera företag 
överflöd på arbetskraft. Såväl arbetsstyrka som arbetstid hade vid några 
kvarnar måst reduceras på grund av överproduktion. Genom nedläggandet 
av raffinaderierna i Lund (Öresund), Hasslarp och Hälsingborg försämrades 
naturligtvis läget för s o c k e r b r u k s a r b e t a r n a ä dessa orter. Vid råsocker-
bruken bade nu den döda säsongen inträtt, sedan efterkampanjen upphört i 
december eller i början av januari. Inom b a g e r i y r k e t är första kvartalat 



ARBETSMARKNADEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 1914. 3 7 5 

vanligen det sämsta, dock var arbetstillgången har liksom vid brygger ierna 
god eller medelgod, och inom tobaksindustr ien var läget fortfarande gott. 
Inalles rapporterade inom närings- och njutningsämnesindustrien 125 arbets
givare med 11 222 arbetare (66 %) mer än medelgod, 78 arbetsgivare med 
4 596 arbetare (27 /.) medelgod samt 28 arbetsgivare med 1 086 arbetare (7 %) 
mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom textilindustrien förhärskade, vad bomulls industr ien beträffar, allt
jämt goda konjunkturer, och fl/rstädes klagades över brist på kunnig 
kvinnlig arbetskraft. Däremot var läget inom yl le indus t r ien fortfarande 
mindre gynnsamt. Inom ju te - och l inneindustr ien voro förhållandena 
synnerligen tillfredsställande, vad arbetstillgången vidkommer t. o. m. bättre 
än föregående kvartal och motsvarande tid föregående år. På en del plat
ser rådde stor brist på arbetskraft. Av arbetsgivarna rapporterade 78 med 
12 983 arbetare (60 i.) mer än medelgod, 27 med 6 555 arbetare (30 %) medel
god samt 11 med 2161 arbetare (10 %) mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom beklädnadsindustrien fortforo de gynnsamma konjunkturerna. Till
gången på arbetskraft var normal och arbetstillgången var, särskilt inom 
skoindustrien, som under detta kvartal till följd av återförsäljarnas ringa 
köplust vanligen erbjuder mindre arbete än eljest, bättre än vid samma tid 
föregående år. Av samtliga arbetsgivare inom beklädnadsindustrien rappor
terade 122 med 15 680 arbetare (90 %) mer än medelgod, 24 med 1 659 arbetare 
(9 %) medelgod samt 13 med 167 arbetare (1 %) mindre än medelgod arbets
tillgång. 

Beträffande trävaruindustrien är i regel första och andra kvartalen de 
gynnsammaste för sågverken, och rådde vid åtskilliga av dem god arbets
tillgång pä grund av brådskande och god tillgång på order. Från flera såg
verk i olika delar av landet klagades emellertid nu liksom föregående år 
över att ogynnsamma väderleksförhållanden förorsakat timmerbrist, vilket 
haft till följd, antingen att sågningen alldeles avstannat eller också att arbets
styrka och arbetstid reducerats. Även vid snickerierna och annan träför
ädlingsindustri hade arbetsstyrkan och arbetstiden på sina ställen måst re
duceras, dock synes arbetstillgången varit väl så god som föregående år vid 
samma tid. Av arbetsgivarna inom trävaruindustrien rapporterade 189 med 
13 753 arbetare (46 %) mer än medelgod, 149 med 10002 arbetare (33 %) 
medelgod samt 57 med 6 377 arbetare (21 %) mindre än medelgod arbetstillgång. 

Vid såväl trämassefabrikerna som pappersbruken var arbetstillgången 
fortfarande god, om än åtskilliga företag rapporterade överflöd på.arbetskraft. 
Av arbetsgivarna inom dessa branscher rapporterade 90 med 13 087 arbetare 
(62 %) mer än medelgod, 50 med 6 395 arbetare (31 %) medelgod och 9 med 
1 456 arbetare (7 %) mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom den grafiska industrien var arbetstillgången alltjämt god. På åtskil
liga håll arbetades på övertid, bl. a. för tryckning av vallitteratur. Till
sammans 83 arbetsgivare med 4 735 arbetare (73 °/.) rapporterade mera än 
medelgod, 16 med 1 497 arbetare (23 %) medelgod samt 6 med 252 arbetare 
(4 %) mindre än medelgod arbetstillgång. 
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Inom malmförädlingsindustrien var läget på arbetsmarknaden fortfarande 
gott, men dock sämre än under motsvarande tid år 1913. Enligt Järnverks
föreningens kvartalsrapport fortfor emellertid den avmattning i omsättningen 
å ordinärt svenskt lancashirejärn, som förmärkts i slutet av år 1913, och om
sättningen var trots ganska väsentliga prisreduktioner, vilka icke kompen
serats genom motsvarande sänkning i priset å råmaterialerna, obetydlig; 
såväl nya order som specifikationer å löpande kontrakt hava ingått synner
ligen trögt, om än efterfrågan mot kvartalets slut blivit något livligare. Av 
arbetsgivarna rapporterade 54 med 15 764 arbetare (80 %) mera än medelgod, 
19 med 2 349 arbetare (12 %) medelgod samt 5 med 1642 arbetare (8 %) 
mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom metall- samt maskin- och skeppsbyggnadsindustrierna rådde fortfa
rande synnerligen livlig verksamhet. Flerstädes klagades över brist på arbets
kraft; detta gäller såväl 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 som särskilt 
s k e p p s b y g g n a d s i n d u s t r i e n , varest 14 företag med tillsammans 4 251 ar
betare, d. v. s. 71 % av samtliga, rapporterade sådan brist, övertidsarbete 
förekom i ganska stor utsträckning. Av arbetsgivarna inom m e t a l l i n d u 
s t r i e n rapporterade 96 med 17 262 arbetare (83 %) mera än medelgod, 40 med 
3 152 arbetare (15 %) medelgod och 13 med 427 arbetare (2 %) mindre än me
delgod samt inom 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 163 arbetsgivare 
med 28 895 arbetare (81 %) mera än medelgod, 56 med 5 273 arbetare (15 %) 
medelgod och 11 med 1 368 arbetare (4 %) mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom jord- och stenindustrien var arbetstillgången i allmänhet relativt 
god, bortsett från utpräglade säsongindustrier, såsom t. ex. t e g e l i n d u s t r i e n , 
vars säsong vanlingen börjar först under andra kvartalet. Inom kake l - och 
l e r k ä r l s i n d u s t r i e n ter sig läget fortfarande mindre gynnsamt, och inom såväl 
g l a s - som b y g g n a d s ä m n e s i n d u s t r i e n låg arbetet mångenstädes nere på 
grund av lockout. Inom jord- och stenindustrien rapporterade sammanlagt 95 
arbetsgivare med 14 061 arbetare (68 %) mer än medelgod, 58 arbetsgivare med 
5 277 arbetare (25 %) medelgod samt 46 arbetsgivare med 1 357 arbetare (7 %) 
mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom kemisk-tckniska industrien rapporterade t ä n d s t i c k s f a b r i k e r n a 
alltjämt mycket god arbetstillgång och en avsevärd förbättring i jämförelse 
med samma tid föregående år. Orsaken härtill torde vara de ovanligt goda 
konjunkturerna för tändstickor å exportmarknaden. Tillsammans 40 arbets
givare med 9 175 arbetare (85 %) rapporterade mer än medelgod, 22 med 1 263 
arbetare (12„?.) medelgod samt 4 med 318 arbetare (3 %) mindre än medelgod 
arbetstillgång. 

Inom byggnadsindustrien var som vanligt arbetstillgången under detta 
kvartal tämligen knapp. God tillgång på arbete rapporteras dock från 
Landskrona, Göteborg och Umeå. Såsom dålig eller mindre god karakteri
seras arbetsmarknaden av ett flertal ombud. I Lund, varest dock en del 
byggnadssnickare och målare beretts arbete i Malmö vid Baltiska utställ
ningen, har hela kvartalet en stor del byggnadsarbetare gått arbetslösa. 
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Som vanligt vid denna årstid låg arbetet i hamnarna flerstädes nere på 
grund av isförhållandena. Dock rådde på flera platser god arbetstillgång 
inom transportfacket, så bl. a. i Malmö, varest läget karakteriseras som 
mycket gott. 

Arbetstillgången inom jordbruket var helt naturligt under detta kvartal 
på många platser mindre god, särskilt beträffande tillfälligt arbete. Nästan 
överallt rådde brist på arbetskraft, isynnerhet mjölkerskor och, ehuru i 
mindre grad, yngre drängar. 

Inom skogsbruket har arbetstillgången i allmänhet varit god. Dock har 
skogsarbetet på flera ställen inom olika delar av landet försvårats eller 
omöjliggjorts genom blidvädret i februari och mars. 

Enär arbetsmarknadens läge givetvis måste i hög grad inverka på den 
offentliga arbetsförmedlingens verksamhet och läget i viss mån återspeglas i 
denna verksamhet, meddelas här nedan ur de månatliga redogörelserna för 
Sveriges offentliga arbetsförmedling till ytterligare jämförelse följande 
resultat angående tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 

På 100 lediga platser kommo följande ansökningar om arbete: 

Arbetsmarknadens läge under första kvartalet 1914 kan, frånsett den av
mattning i näringslivet, som alltid medföljer lågsäsongen under vintern, fort
farande betecknas såsom synnerligen tillfredsställande, med ungefär lika god 
arbetstillgång som motsvarande kvartal föregående år. 

Den goda ställningen framträder med särskild tydlighet i den statistiska 
sammanställningen å sid. 374, enligt vilken av de av rapporteringen berörda 
253 324 arbetarna icke mindre än 71 % voro anställda hos arbetsgivare, vilka 
angivit arbetstillgången såsom mera än medelgod, under det att endast 8 % 
tillhörde företag med mindre än medelgod arbetstillgång. För första kvar
talet år 1913 uppgingo motsvarande procenttal till 71 och 6. 

Läget på arbetsmarknaden var sålunda på det hela taget lika gynnsamt 
som under första kvartalet föregående år, och fortfarande kan man, dock med 
undantag för bl. a. malmförädlingsindustrien, icke häri spåra något avgörande
tecken på försämrade konjunkturer. 
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Arbetslösheten inom arbetarorganisationerna. 

Den 1 januari, 1 februari och 1 mars 1914. 

I slutet av december månad utsändes, i likhet med vad förut varit fallet, 
frågeformulär direkt till samtliga fackföreningar inom 32 fackförbund. Svenska 
metallindustriarbetareförbundet, vilket redan tidigare, i samband med sin 
understödskassa för arbetslösa medlemmar, upprättat regelbunden månads
rapportering över arbetslösheten från sina avdelningar, överlämnar fortfarande 
beredvilligt dessa uppgifter till Socialstyrelsen för vidare bearbetning, varför 
formulär icke tillställas avdelningar, tillhörande detta förbund. De fackför
bund, som icke deltaga i denna rapportering, äro dels Svenska järnvägs-, 
Svenska lokomotivmanna- och Svenska postmannaförbunden samt Telegraf-
och rikstelefonarbetareförbundet på grund därav, att förevarande undersökning 
avser att utröna arbetslösheten bland huvudsakligen industriens och hant
verkets arbetare, dels Svenska arbetareförbundet, Svenska skrädderitillskärare-
förbundet, Sjömans- och eldareförbundet, Frisörbiträdesförbundet samt Bygg-
nadsträarbetareförbundet, vilka förbunds samtliga avdelningar av olika skäl 
icke besvara Styrelsens formulär. 

Resultaten av rapporteringen om antalet arbetslösa inom fackföreningarna 
vid ovanstående tidpunkter föreligga i här meddelade tabeller, som utgöra 
en sammanfattning av de bearbetade frågeformulärens uppgifter. Vidstående 
tabell å sid. 381 är ett sammandrag av huvudtabellerna. 

Antalet medlemmar i de rapporterande fackföreningarna den 1 januari, 1 
februari och 1 mars 1914 utgjorde resp. 60 535, 61468 och 58 354. Av 
medlemmarna voro vid samma tidpunkter arbetslösa resp. 4 556, 6 401 och 
4 401 eller resp. 7'5, 10-4 och 7-s 1> av samtliga redovisade. Arbetslöshets
frekvensen var vid de tre närmast föregående månadsskiftena resp. 2-2, 2 6 
och 4-4 ». I jämförelse med föregående år, då arbetslöshetsfrekvensen den 
1 januari, 1 februari och 1 mars utgjorde resp. 8"4, 8 9 och 7M %, har arbets
lösheten inom fackföreningarna sålunda varit omkring 1 % mindre under januari 
månad men högre under februari och mars månader. 
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Arbetslösheten inom arbetarorganisationerna den 1 januari, 1 februari 
och 1 mars 1914. 
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Antalet arbetslösa inom arbetar-
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organisationerna den 1 januari 1914. 
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Antalet arbetslösa inom arbetar-
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organisationerna den 1 februari 1914. 
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Antalet arbetslösa inom arbetar-
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organisationerna den 1 mars 1914. 



388 

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden 
inom cellulosaindustrien i Sverige.1 

I. Större fabriker. 
Inledning. Under början av år 1913 hade, genom en del sammanstötande 

omständigheter, uppmärksamheten blivit fäst vid de hygieniska och därmed 
sammanhängande förhållanden inom cellulosaindustrien. Sålunda hade till 
Socialstyrelsen inkommit en offentligen framställd anmälan rörande vissa 
förhållanden vid en av södra Sveriges sulfitcellulosafabriker, vidare hade 
yrkesinspektören i nionde distriktet hos Styrelsen hemställt om en sak
kunnig utredning med anledning av de olycksfall och den ohälsa, som arbe
tarna inom en sulfatcellulosafabrik i norra Sverige ansåges vara utsatta för, 
och slutligen hade intresset för en enhetlig lagstiftning inom de nordiska 
länderna berörande denna industri blivit allt mera aktuellt. 

Särskilt av yrkesinspektörens i nionde distriktet skrivelse framgick, att 
en mera omfattande undersökning vore av behovet påkallad dels för konsta
terande av, huruvida de olägenheter, som i yrkesinspektörens skrivelse ömför-
mäldes, förekomme i någon större utsträckning, dels för utrönande av, vilka 
åtgärder under för handen varande förhållanden lämpligen vore att vid
taga. 

Vid undersökningens planläggning beslöts, att densamma skulle utsträckas 
till att omfatta ett visst antal fabriker, som kunde anses representativa för 
de olika metoder och byggnadssätt, som kommit till användning inom landet. 
Den borde vidare utföras på ett sådant sätt, att den ej endast lämnade en 
bild av den tekniskt-hygieniska ställning dessa fabriker intoge, utan även 
klarlade den arbetstid och skiftindelning, som användes inom fabrikernas 
olika avdelningar. Med avseende på sättet för uppgifternas inhämtande be
stämde man sig för, att detta skulle ske genom direkt å respektive platser 
gjorda iakttagelser, varigenom de primäruppgifter, på vilka sedermera en 
statistik i ämnet komme att byggas, bleve grundade på en enhetlig uppfatt
ning och sålunda i görligaste mån fullt jämförbara med varandra. Den sta
tistiska utredningen syntes härigenom skola avsevärt vinna i värde. Enär 
slutligen klagomål av olika slag framkommit från arbetarhåll inom ifråga
varande fabrikation, ansågs det även lämpligt och riktigt att, genom anord
nande av möten med arbetare å för cellulosaindustrien mera representativa 

1 Föreliggande redogörelse grundar sig på resultaten av en undersökning, som på nppdrag av 
Socialstyrelsen verkställdes under sommaren 1913 av byråchefen i Styrelsen Th. Furst, Styrelsens 
hygieniska expert doktor G. Koraen samt yrkesinspektören R. Wieselgren. Denna undersökning, 
som avsåg förhållandena vid de större cellulosafabrikerna, kommer att efterföljas dels av en 
liknande undersökning rörande ett antal mindre fabriker, dels av en detaljerad undersökning be
träffande hälsotillståndet. bland samtliga arbetare vid ett fåtal fabriker. 
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orter, bereda dem tillfälle att otvunget framlägga sin uppfattning angående 
de tekniskt-hygieniska förhållandena inom samma industri. 

Undersökningens omfattning och utförande. Det antal fabriker, som besöktes, 
utgjorde 19, förlagda inom Norrland samt mellersta och södra Sverige. 

Särskilda sammanträden med arbetarna höllos å fem platser, men därjämte 
lämnades arbetarna å envar av de undersökta fabrikerna tillfälle att vid be
söket framföra sin] mening rörande de förhållanden, som voro föremål för 
utredning. I regel hade arbetarna talrikt infunnit sig till de med dem utlysta 
sammanträdena, liksom intresset för framförande av deras uppfattning om de hy
gieniska förhållandena inom olika fabriksavdelningar visade sig mycket livligt. 

Undersökningen inom fabrikerna var planerad att huvudsakligen omfatta 
endast de avdelningar, där särskild hälsofara ansågs föreligga. Vid sulfit
fabrikerna föllo på grund härav följande avdelningar inom undersökningens 
ram, nämligen syreberedning, kokarehus, massabingar med silavdelning samt, 
på grund av de vid ovan berörda sammanträden med arbetarna framkomna 
klagomålen mot pappsalarna, även denna avdelning. Vid sulfatfabrikerna 
undersöktes sodaåtervinningsavdelningen, kokarehus med diffusöravdelning 
samt av nyss anförda skäl även pappsalarna. 

För var och en av ovannämnda avdelningar antecknades antalet arbetare, 
fördelade å minderåriga och vuxna, arbetstiden såväl med som utan inräk
nande av raster, tiderna för det dagliga arbetets början och slut, det antal 
arbetare, som sysselsattes i skiftarbete, samt skiftens anordning. 

Vad vidare beträffar de undersökta lokalernas hygieniska beskaffenhet, 
gjordes anteckningar med avseende å dagerförhållanden, utrymme, temperatur 
samt förefintligheten av damm och gaser. Därjämte inhämtades upplysning om 
befintligheten av måltidsrum, tillgäng till dricksvatten samt plats för tork
ning och förvaring av kläder, ävensom huruvida yrkesinspektionens cirkulär 
eller andra anslag voro uppsatta till ledning för arbetarna i hygieniskt eller 
annat hänseende. 

Slutligen uttogs ett antal arbetare, nämligen så gott som alla inom syre
beredning, kokarehus och massabingar vid undersökningstillfället på skift 
tjänstgörande arbetare och dessutom en del arbetare från andra fabriksavdel
ningar, vilka underkastades läkarbesiktning, varvid bland annat antecknades den 
undersöktes allmänna utseende, befintligheten av sjukdom i hjärta eller lungor 
(tuberkulos, katarr och genomgången lunginflammation) samt äggvita i urinen. 

Hela antalet sulfit- och sulfatcellulosafabriker i riket utgjorde enligt 1912 
års industristatistik 84 med en årsproduktion av 631 517 ton torr och 356 333 ton 
våt massa eller, med reduktion till torr vikt, 809 683 ton. 

Vid undersökningen besöktes, såsom förut nämnts, 19 fabriker, därav 16 
sulfit- och 3 sulfatcellulosafabriker. Antalet vid dessa fabriker anställda ar
betare, inkl. verkstadsarbetare, uppgick till 2 276, och utgjorde tillverkningen 
per år sammanlagt 309 200 ton torr samt 20 000 ton våt massa eller, med re
duktion till torr vikt, 319 200 ton. 
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Tab. Å. De undersökta fabrikernas beskaffenhet. 
Nedan angivna siffror utmärka kvalitetsbeteckningar enligt en poängskala från 1 till och med 10 (se sid. 4). 
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Vad beträffar de besökta fabrikernas anläggningsår, hade 7 fabriker till
kommit före år 1901 och 12 efter nämnda tidpunkt. Av de senast anlagda 
voro 5 uppförda år 1906, 3 år 1907, 1 år 1909 och 1 år 1911. 

Arbetslokalernas beskaffenhet. Resultaten av de anteckningar, som vid un
dersökningen fördes angående arbetslokalernas beskaffenhet, hava här sam
manförts i tab. A (sid. 3), där beträffande 15 av de undersökta sulfitcellulosa-
fabrikerna arbetslokalernas beskaffenhet angives medelst poängsiffror, vilka 
tillkommit på följande sätt. Vid undersökningen åsattes de särskilda fabriks
avdelningarna kvalitetsbeteckningar medelst en poängskala från 1 till och 
med 10; och användes denna poängbeteckning för bedömande såväl av fabriks
lokalernas beskaffenhet i allmänhet som av vissa särskilda, i hygieniskt av
seende mera viktiga faktorer, nämligen dagerförhållanden, utrymme, temperatur 
samt damm och gaser. De med poängsiffran 1 betecknade lokalerna stå lägst 
på skalan; de följande poängsiffrorna från 2 och uppåt angiva en gradvis ske
ende förbättring i förhållandena, varvid poängsiffran 5 torde få anses be
teckna medelgoda förhållanden och slutsiffran 10 utmärker de lokaler, mot 
vilka ingen som helst anmärkning kunnat riktas. Med användande av denna 
synnerligen utförliga poängskala har det varit möjligt att låta även mycket 
fina skiftningar ifråga om lokalernas beskaffenhet komma till synes. 

Poängsiffrorna för omförmälda sulfitcellulosafabriker äro uppställda på 
sådant sätt, att de dels giva möjlighet till jämförelse mellan en viss avdel
ning vid en fabrik och motsvarande avdelning vid en annan och dels utvisa, 
vilka avdelningar på det hela taget voro sämst anordnade, sanxt huru total
beskaffenheten av de olika fabrikerna i genomsnitt ställde sig. Härvid bör 
anmärkas, att den sextonde undersökta sulfitfabriken ej medtagits i denna 
sammanställning, då vid densamma endast tillverkades våt massa, varigenom 
en jämförelse med de övriga fabrikerna skulle i viss mån förrycka bilden. 
Likaledes hava de tre sulfatfabrikerna här uteslutits. Slutligen är att 
observera, att resultatet beträffande pappsalarna så tillvida torde vara miss
visande, att de angivna siffrorna uttrycka förhållandet vid ett besök under 
sommaren. En undersökning vintertiden skulle nämligen med all säkerhet 
hava lämnat ett avsevärt sämre resultat för denna avdelning. 

Ett sammandrag av tab. A meddelas i efterföljande tab. B, utvisande de 
undersökta fabriksavdelningarnas allmänna beskaffenhet. 

Såsom synes av tablån, var på det hela taget pappsalen den fabriks
avdelning, som minst utgjorde föremål för anmärkningar, i det att samt
liga till denna avdelning hörande lokaler befunnos vara med avseende på 
totalbeskaffenheten i fullt godkännbart skick. Detta gynnsamma omdöme 
förklaras emellertid delvis därav att, såsom förut påpekats, undersökningen 
företogs sommartid, medan de olägenheter, som utmärka pappsalarna, egent
ligen framträda under vinterhalvåret. 

Kokarehusen voro ock i allmänhet av tillfredsställande beskaffenhet och 
hörde likaledes samtliga till dem, som nådde poängsiffran 5 och däröver, 
d. v. s. blevo förklarade utan någon väsentligare anmärkning. Beträffande 
en av hithörande fabriksavdelningar skedde dock detta icke utan viss tvekan, 



3 9 2 HYGIENISKA FÖRHÅLLANDEN INOM CELLULOSAINDUSTRIEN I SVERIGE. 

Tab. B. Arbetslokalernas allmänna beskaffenhet. 

beroende på mindre goda temperaturförhållanden inom lokalen samt före
komsten av damm och. gaser. 

Av syre avde ln ingarna var det särskilt en, som föranledde anmärkningar, 
framför allt i avseende på utrymmet. 

Sämst synas i stort sett massab ingarna vara som arbetslokaler. I 3 
fall betecknades de såsom knappast godkännbara på grund av bristfällighe-
ter i olika avseenden, särskilt med hänsyn till gasutvecklingen och den rå
dande höga temperaturen, men även i fråga om belysning och utrymme. 
Å andra sidan befanns det, att de 2 fabriksavdelningar, som i fråga om to
talbeskaffenhet kunde tillerkännas den högsta poängsiffran, just voro massa-
bingar. 

Om än sålunda det stora flertalet undersökta fabriksavdelningar överhuvud 
taget kunna anses vara av tillfredsställande beskaffenhet, äro dock en hel del 
detaljanmärkningar att göra mot desamma, särskilt med hänsyn till tem
peraturförhållandena samt förekomsten av damm och gaser. 

Den reella innebörden av dessa anmärkningar framgår av följande redo
görelse. 

Tab. C. Dagerförhållanden inom arbetslokalerna. 

Dagerförhållandena synas i allmänhet vara rätt tillfredsställande, såsom 
framgår av ovanstående tab. C. För ej mindre än två tredjedelar av hela 
antalet fabriksavdelningar angives deras beskaffenhet i berörda avseende 
medelst poängtalet 8 eller däröver. 
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Tab. D. Utrymme inom arbetslokalerna. 

Inom 5 arbetslokaler, därav 4 m a s s a b i n g a r , kan dock belysningen beteck
nas såsom ej fullt tillräcklig. 

Utrymmet är, som synes av tab. D, i regel tillräckligt. För balva antalet 
fabriksavdelningar är poängsiffran 9 eller 10 och för en fjärdedel 8. 

Sämst gestalta sig förhållandena i m a s s a b i n g a r n a , där i en del fall ut
rymmet angives såsom varande alltför knappt. 

Tab. E. Temperatur inom arbetslokalerna. 

Ovanstående tab. E utvisar, a t t över hälften av samtliga fabriksavdel
ningar ifråga om temperaturen erhöll poängbeteckningen 8—10, medan endast 
6 arbetslokaler stannade under poängsiffran 5. Emellertid är att observera, 
att temperaturförhållandena under vissa årstider ställa sig betydligt oför
delaktigare än vad ovanstående tablå giver vid handen, liksom ock at t arbe
tarna vid speciella arbeten kunna utsättas för obehaget av mycket het luft. 

Sålunda kännetecknas p a p p s a l a r n a under vinterhalvåret i flera fall 
genom sin kvava, tryckande och varma luft, vilken verkar ytterst kraft-
nedsättande. Det angavs, a t t temperaturen kunde stiga till över 50° C. och 
a t t fuktigheten i luften föll ut som imma, mången gång så tät, a t t arbetaren 
endast kunde se en eller ett par meter framför sig. Dock fanns också exem
pel på, att luftväxlingsproblemet i pappsalarna blivit löst på ett förträffligt 
sätt, så a t t luften där var klar även vintertiden: värmeledningselement voro 
i stor utsträckning anordnade framför fönstren och vid ingångarna, fläktar 
funnos, torkpartiet var inbyggt och huvanordning fanns för upptagande av 
den varma luften. 
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Till följd av den höga temperatur, som i regel är rådande i pappsalarna, 
uppkommer därstädes lätt drag, isynnerhet vid in- och utlastning av bålarna, 
då dörrarna icke kunna hållas stängda. I något fall försiggick dock baltrans
porten mekaniskt i täckt gång, varför drag ej behövde uppstå. 

Den fabriksavdelning, som i allmänhet hade att uppvisa de relativt lägsta 
poängtalen med avseende på temperaturen, var mass ab ingår na. Dessa voro 
å vissa arbetsställen täckta, varvid arbetarna under deras tömning måste ar
beta inne i bingarna, där luften var mycket fuktig och hade en synnerligen 
hög temperatur. Vid uppmätning befanns den utgöra 70° C. i en fabrik och 
35° i en annan. I bingarna arbetades på 12 timmars skift, i den förra fabri
ken 1 timme och i den senare 2 timmar i sänder, med uppehåll om resp. 
1 och 2 timmar. 

Den fuktiga atmosfären i s i l avde ln ingen var flerstädes föremål för an
märkningar. Dessa gällde särskilt vinterförhållandena, då vattnet var kallt 
och arbetarna hela arbetstiden gingo så gott som genomvåta under arbetet 
med silarnas rengöring, spolning etc. 

Vad beträffar kokarehuset , ledo arbetarna, där liggande kokare funnos, 
av den höga temperatur, som rådde inne i kokaren under deras arbete med 
skyffling av träflis vid kokarens fyllning. Vid indirekt kokning ansågs 
även, att högre temperatur förelåg än eljest, då kokarna alltför ofullständigt 
utluftades mellan koken. I ett sådant fall uppmättes temperaturen och be
fanns den uppgå till 60° C. 

I fabrikernas sy rebe reda inga r är temperaturen hög i närheten av svavel
ugnarna. Där självmatande beskickningsapparater användas, behöva emel
lertid arbetarna endast korta stunder uppehålla sig på dessa platser. I en 
fabrik uppgick temperaturen bakom ugnarna till 36°' C. 

Tab. F. Damm och gaser inom arbetslokalerna. 

I avseende på förekomsten av damm och gaser äro poängsiffrorna, såsom 
ovanstående tab. F ger vid handen, relativt låga för samtliga fabriksavdel
ningar, undantagandes. pappsalen. 

Vad först beträffar damm, spreds sådant inom syreavdeln ingen från 
ugnarna, och det uppstod en stoftfin aska, där de beskickades med svavelkis. 
Även alstrades en stor mängd damm, ifall transporten av svavel, kispulver och 
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annat material för svavelugnarna liksom av den fint fördelade stoftaskan 
skedde i öppna vagnar. Ifrågavarande olägenhet förmärktes ej i de fabri
ker, varest för denna transport användes täckta vagnar, täta rör och meka
niska anordningar. Isynnerhet i fem fabriker förspordes klagomål över, att 
arbetarna onödigtvis utsattes för att inandas stora kvantiteter skadligt damm. 

Vid klor kalkens upplösning uppstod vid många fabriker mycket damm, 
beroende därpå att primitiva metoder ännu användes. Inom särskilt en fa
brik funnos emellertid goda anordningar i detta avseende. Lösningen skedde 
där i en avskild byggnad, varvid med tillhjälp av en blaster det vid kalk
fatens tömning alstrade dammet slogs ned i behållaren. Upplösningen för
siggick på den korta tiden av en halv timme, varvid av arbetarna användes 
en andningsmask. De hade stor nytta av de anordningar, som vidtagits för 
hindrande av klorkalkdammets spridning. 

Vad angår övriga fabriksavdelningar, uppgåvo arbetarna i ett fall, att det 
i pappsalen kunde avlagras ända till Vs cm. damm under ett skift. I ett 
annat fall fästes uppmärksamheten på besvärande avdamning från arbetsma
skinerna i vedrenseriet . 

Med avseende på förekomsten av svavelsyrlighetsgas i arbetslokalen märkes, 
att det är först och främst inom syreberedningen och kokarehuset, som 
luften är bemängd med sådan gas. Särskilt händer det, att vid basning och 
blåsning samt vid tillfälliga missöden och därav påkallat reparationsarbete 
stora mängder gas spridas i arbetslokalen. Vid flertalet fabriker äro dock 
för utluftning efter basning och blåsning vidtagna vissa anordningar, som i all
mänhet kunna betecknas såsom tillfredsställande. Anmärkningar framställdes 
emellertid mot ett par fabriker i detta avseende. Vid indirekt kokning an
sågs föreligga större anledning till gasinandning än eljest på grund av allt
för ofullständig utluftning av kokarna. Ifråga om en fabrik uppgavs, att 
kokarehuset förr vid varje blåsning fylldes med en stickande gasimma, men 
icke numera, emedan kokarna äro väl hållna. Det torde som regel gälla, att 
i samma mån modernisering av fabrikslokalerna skett, olägenheter av här 
ifrågavarande slag blivit undanröjda. 

I massabingarna är likaledes luften gasbemängd. Även där öppna bingar 
funnos, klagades från flera håll över otillräckligt bortförande av gaserna 
under blåsning. 

Inom sulfatfabrikerna var det särskilt mot sodaavdelningen anmärk
ningar framställdes ifråga om rök och ångor, som komma från mixarna och 
vilka betecknas som mycket besvärande, i det de framkalla en stickande känsla 
i andningsorganen. Dessa immor kunna dock utsugas medelst fläktanordningar, 
vilket emellertid ej alltid skedde på tillfredsställande sätt. 

Uträknas medelpoängen för samtliga undersökta fabriksavdelningar med 
avseende på såväl den totala beskaffenheten som särskilt ifråga om belys
ning, utrymme, temperatur samt damm och gaser, erhållas som resultat de 
siffror, vilka finnas i följande tab. G, och vilka sålunda angiva arbetsloka
lernas genomsnittliga beskaffenhet. 
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Tab. G. Arbetslokalernas genomsnittliga beskaffenhet. 

Av de olika fabriksavdelningarna förete, såsom synes, massab ingarna 
genomgående de lägsta poängtalen. För dem är i avseende på förekomsten av 
damm och gaser siffran den lägsta, som över huvud förekommer å tabellen. 

Beträffande övriga avdelningar hava syreberedning och kokarehus i fråga 
om belysning och utrymme något högre poängtal än pappsalen, men då de 
äro så mycket sämre ställda med hänsyn till damm och gaser, blir medelpoängen 
för den sistnämnda avdelningen något högre än för de båda förstnämnda. 

Tablån utvisar slutligen, att på det hela taget fabriksavdelningarna äro 
relativt- mest tillfredsställande i avseende på utrymme och belysning, medan 
det egentligen är ifråga om temperaturen samt särskilt förekomsten av damm 
och gaser, som deras brister framträda. 

Under det att å ett par fabriker samtliga undersökta arbetslokaler voro i 
alla avseenden fullt tillfredsställande, man skulle beträffande en fabrik nästan 
kunna säga idealiska, gällde detta omdöme å några fabriker endast en eller 
annan avdelning, varemot de andra avdelningarna lämnade mer eller mindre 
övrigt att önska. Å en fabrik var det syreberedningen, å en annan kokare
hus, å en tredje massabingar och silhus, som voro särskilt väl ordnade. 
Den olikhet, som i berörda hänseende kunde förefinnas mellan skilda avdel
ningar inom samma fabrik, var mången gång beroende på helt lokala för
hållanden, men ofta även därpå, att en ursprungligen för en viss kvantitet 
massa, t. ex. 6 000 ton per år, byggd fabrik under årens lopp utvidgats för 
en mångdubbelt större tillverkning, eller ock därpå att fabriken under ut
byggnadstiden stått under ledning av olika ingenjörer, av vilka den ene mera 
tillgodosett en avdelning, den andre mera en annan. 

Flera fabriker stodo under ombyggnad, i samband varmed förbättringar 
av arbetslokalerna skulle äga rum. En fabrik med delvis underjordiska loka
ler höll man sålunda på att förvandla till fullt tidsenlig, en annan, där dit
tills arbetsmaskiner och dylikt varit hopgyttrade, var stadd i en fortskri
dande förändring till det bättre, en tredje, väl uppförd från början, men 
med åren bliven omodern, erhöll efter hand nyare utrustning o. s. v. En 
fabrik, som förr befann sig i synnerligen dåligt skick, hade helt nyli-



HYGIENISKA FÖRHÅLLANDEN INOM CELLULOSAINDUSTRIEN I SVERIGE. 397 

gen blivit omändrad samt betecknades numera såsom en sevärdhet och såsom 
varande ur hälsosynpunkt utmärkt. 

Av de 19 undersökta fabrikerna hade 10 särskilda måltidsrum för sina 
arbetare. 2 av dessa matsalar voro emellertid föga eller ej alls frekven
terade, utan föredrogo arbetarna här liksom vid de 9 fabriker, där något 
särskilt måltidsrum ej var inrett, att intaga sina måltider i arbetslokalen, 
därest icke, såsom särskilt vid 3 fabriker var regel, detta kunde ske i de 
närbelägna hemmen. Pappsalsarbetarna plägade intaga sina måltider i arbets
lokalen även i de fall, då särskilt måltidsrum fanns anordnat. 

Dricksvatten fanns tillgängligt inne i lokalen i 5 fabriker. I 3 andra 
fanns dessutom havrevatten. En brunn eller källa var i 5 fall belägen all
deles utanför fabriken. I övriga fall fanns ej dricksvatten att tillgå, utan 
att det särskilt hämtades långt från fabriken. 

För förvaring och torkning av kläder fanns i regel ej någon särskild plats 
anordnad, utan användes härför vanligen den mer eller mindre damm- och 
gasfyllda samt fuktiga arbetslokalen. Endast i något enstaka fall fanns skåp 
eller omklädnadarum för ändamålet. 

I flera arbetslokaler funnos anslag uppsatta, innehållande föreskrifter 
vissa avseenden. Sålunda var arbetarskyddslagen uppsatt i 19 arbetslokaler, 
föreskrifter angående förekommande av samt anmälan om olycksfall i 12, 
angående fara vid elektrisk ledning samt återkallande av genom elektrisk 
ström bedövade i 8 och angående varning för farliga ställen i 3. Arbets
föreskrifter, såsom beträffande försiktighet vid transmissioner, voro anslagna 
i 8 arbetslokaler, och ordningsföreskrifter, exempelvis angående förbud mot 
tobaksrökning, funnos uppsatta i 6 arbetslokaler. 

Arbetstid. Antalet arbetare, anställda inom de av yrkesinspektören besökta 
fabriksavdelningarna, samt dessa arbetares arbetstid angivas i följande tab. H. 

Tab. H. Arbetstid inom arbetslokalerna. 
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Hela antalet vid olika fabriksavdelningar anställda arbetare utgjorde så
lunda 839, varav det övervägande antalet, eller 532, hade 12 timmars skift, 
medan 231 arbetade på 8 timmars skift och 76 voro dagarbetare med i regel 
10 timmars nettoarbetstid per dag. 

Inom syreberedning, kokarehus och sodahus var arbetet på 8 timmars skift det 
vanligast förekommande, inom massabingar arbetades däremot uteslutande på 
12 timmars skift, likaså i pappsalen, med undantag för minderåriga arbetare. 
Även i övriga avdelningar var arbetet på 12 timmars skift det förhärskande. 

Av dagarbetarna hade som nämnt flertalet 10 timmars arbete per dag. För 
blylödarna är dock arbetstiden mera obestämd, i det de inkallas, när så 
påfordras. 

De flesta på 12 timmars skift sysselsatta arbetarna, nämligen 386, hade 
verkliga måltidsraster. Dessa utgjorde vanligen sammanlagt 2 timmar. 

För arbetare i massabingar, där handösning användes, var arbetsfördel
ningen sådan, att på 1/a, 1 eller 2 timmars arbete inne i bingarna följde en 
lika lång vilotid, varunder andra arbetare voro sysselsatta inne i massa-
bingarna. Den effektiva arbetstiden blev på sådant sätt 6 timmar. Dock 
är att märka, att vilotiden tillfälligtvis användes för rengöringsarbete, rem
spänning o. s. v. och att densamma sålunda ej kan helt avräknas från arbets
tiden, då arbetarna hela tiden måste uppehålla sig i eller vid fabriken. 

För 146 arbetare saknas uppgifter om raster. 
Dagarbetet började kl. 6 f. m. och slutade kl. 6 e. m. Vid 12-timmarsskiftet 

ägde .likaledes ombytena rum vid nämnda klockslag. Arbetet på 8 timmars skift 
var så fördelat på dygnet, att ombyte skedde kl. 6 f. m. samt 2 och 10 e. m. 

De undersökta arbetarna. De av läkare särskilt undersökta arbetarna upp-
gingo till ett antal av 124. Deras fördelning inom olika fabriksavdelningar 
på åldersgrupper framgår av nedanstående tab. I. 

Tal). I. De undersökta arbetarnas åldersfördelning-. 
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Som synes är åldersgruppen 26—30 år talrikast företrädd, i det nära en 
fjärdedel av samtliga undersökta arbetare kunna hänföras till denna grupp. 
Den yngste arbetaren var 16 och den äldste 69 år. Medelåldern utgjorde 
38 år. 

Samma arbetares fördelning efter anställningstid inom yrket utvisas av föl
jande tab. J. 

Tab. J. De undersökta arbetarnas anställningstid. 

Härav framgår, att hälften av arbetarna varit anställda i yrket högst 5 
år och en femtedel 6—10 år. Över 20 år hade 14 arbetare tillhört cellulosa
industrien. Genomsnittliga anställningstiden var 8 år. 

Med hänsyn till arbetstiden fördelade sig de undersökta arbetarna, såsom 
i efterföljande tab. K utvisas. 

Det stora flertalet, eller nära 90 % utgjordes sålunda av skiftarbetare, av 
vilka ungefär hälften arbetade i 8 timmars skift och den andra hälften i 12 
timmars skift. Dägarbetarna hade i allmänhet en nettoarbetstid av 10 
timmar. 

Samtliga arbetare, som varit föremål för här ifrågavarande läkarundersök
ning, voro vid undersökningstillfället i arbete. Då undersökningen närmast 
avsåg att utröna, om och i vad mån arbetarnas hälsotillstånd ogynnsamt på
verkades av de för cellulosaindustrien egenartade förhållanden, blevo arbe
tarna i främsta rummet undersökta på förekomsten av luftrörskatarr och lung
tuberkulos samt av äggvita i urinen, varjämte de tillfrågades, huruvida de 
genomgått lunginflammation eller varit utsatta för akuta förgiftningar. Vidare 
undersöktes arbetarnas allmänna utseende ur hälsosynpunkt med anteckning 
i en del fall av möjligen förekommande bruk av kaffe, tobak eller sprit i 
större mängd. Slutligen utfrågades även arbetarna, om och i vad mån de 
kände sig särskilt påverkade av sitt arbete (blevo matta, slappa, slöa o. s. v.). 
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Tab. K. De undersökta arbetarnas arbetstid. 

En sammanställning av undersökningens resultat i ovanbemälta hänseenden 
återfinnes i tab. L (sid. 401—404), där för var och en av de undersökta arbetarna 
antecknats hans hälsotillstånd med angivande tillika av arbetarens ålder, 
yrkesspecialitet, anställningstid i yrket och arbetstid samt av arbetslokalens 
beskaffenhet. Ehuruväl undersökningsmaterialets begränsning icke tillåter att 
av ifrågavarande sammanställning draga några mera bestämda slutsatser, torde 
likväl densamma kunna lämna en viss vägledning för bedömandet av hit
hörande förhållanden. 

Sammandragas uppgifterna i tab. L för erhållande av en mera översiktlig 
bild av hälsotillståndet inom de undersökta fabriksavdelningarna med hänsyn 
till förekomsten av vissa sjukdomar, som kunna tänkas stå i samband med 
yrket, ställer sig resultatet på sätt, som utvisas av tab. H (sid. 405.) 

Bortser man dels från de synnerligen talrikt förekommande fallen av svalg
katarr, vilka för övrigt, såsom längre fram skall visas, torde till större delen 
bero på missbruk av snus och sprit, dels från redan genomgångna sjukdomar 
(lunginflammation, bly- eller svavelsyrlighetsförgiftning), visar det sig, att 
av de 124 undersökta arbetarna 31 eller jämt 25 % befunnos vid undersök
ningstillfället lida av en eller flera av följande sjukdomar: luftrörskatarr 
(11-3 #), reumatism (10-5 %), äggvita (3-1 #) och misstänkt lungtuberkulos 
(1 6 fo). Det är alltså egentligen luftrörskatarr och reumatism, som kon
staterats förekomma i mera anmärkningsvärd grad hos hithörande arbe
tare. Särskilt i kokarehusen hava arbetarna i relativt många fall (21 6 %) 
befunnits lida av luftrörskatarr. Observeras må även i detta sammanhang, 
att av de i kokarehus anställda arbetare, som varit föremål för undersök
ning, 16 2 % uppgivit sig hava genomgått lunginflammation. Av reumatiska 
åkommor, vilka dock i en del fall torde hava varit av jämförelsevis lindrig 
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Tab. L. Individuella uppgifter angående de undersökta arbetarnas 
hälsotillstånd. 
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Tab. L. (Forts.) individuella uppgifter angående de undersökta arbetarnas 
hälsotillstånd. 
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Tab. L. (Forts.) Individuella uppgifter angående de undersökta arbetarnas 
hälsotillstånd. 
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Tab. L. (Forts.) Individuella uppgifter angående de undersökta arbetarnas 
hälsotillstånd. 
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Tab. M. De undersökta arbetarnas hälsotillstånd. 

art, hava huvudsakligen arbetare i massabingar, pappsal och kokarehus uppgivits 
vara besvärade. Här nedan lämnas för övrigt en mera ingående kommentar 
till var och en av de sjukdomar eller åkommor av olika slag, som observe
rats hos de undersökta arbetarna. 

Luftrörskatarr. Hos 14 arbetare eller 11-3 % av antalet undersökta konstaterades 
luftrörskatarr. Av dessa arbetade 8 i kokarehus, 3 i syreberedning och 2 i massa
bingar, varjämte 1 var blylödare. 

Beträffande 5 av ifrågavarande arbetare konstaterades, att de tidigare haft lungin
flammation, därav 2 tvenne gånger. En av sistnämnda arbetare hade dessutom varit 
svavelsyrlighetsförgiftad vid ett par tillfällen. Hos en annan arbetare förorsakade sva-
velsyrligheten hosta. 

I fråga om arbetstiden för hithörande arbetare märkes, att 10 av dem arbetade i 8 
timmars och 3 i 12 timmars skift, samt att 1 var dagarbetare. 

Ehuru en icke obetydlig procent av de undersökta arbetarna befunnits lida av luft
rörskatarr, torde man icke kunna sätta uppkomsten av denna sjukdom i enbart sam
band med den särskilda yrkesavdelningens specifika hälsofarlighet genom förekomsten 
av svavelsyrlighet eller damm. Såsom arbetarna själva vid undersökningen framhöllo, 
måste man jämväl beakta såsom en synnerligen väsentlig faktor de upprepade tempe
raturväxlingar, för vilka arbetarna äro utsatta. 

Lungsot. Att lungsot indirekt skulle framkallas genom det specifika arbetet giver 
undersökningen ingen anledning att antaga. Bland alla de undersökta arbetarna funnos 
endast tvenne, som i lungorna företedde förändringar av möjligen tuberkulos natur, och 
för ingendera kunde man sätta detta i samband med det specifika arbetet. Den ene 
var syreberedare, den andre arbetade i pappsal, varest även den förstnämnde tidigare 
varit anställd. Yrket hade de tillhört i resp. 8 och l1/ år. 
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Lunginflammation. Av de undersökta 124 arbetarna hade 12 eller nära 10 % haft 
lunginflammation; och hade 3 av dem genomgått denna sjukdom två gånger. 

Vidkommande dessa arbetares yrkesspecialitet märkes, att 6 av dem tillhörde kokare
hus, 2 syreberedning och 1 ångpannehus samt att 2 voro blylödare och 1 sodabrän-
nare. Vid tiden för insjuknandet arbetade 1 av nämnda blylödare i syreberedningen 
och 1 av kokarna i massabingar. 

Utav här omnämnda arbetare hade 2 varit svavelsyrlighetsförgiftade, den ene en och 
den andre två gånger. Sistnämnda arbetare hade dessutom luftrörskatarr samt äggvita. 
Luftrörskatarr konstaterades även hos tvenne andra hithörande arbetare. 

Antalet arbetare, som genomgått lunginflammation, var, som synes, ganska betydande. 
Enligt fabriksläkarnas uttalanden hade emellertid denna sjukdom ingalunda uppträtt 
oftare bland cellulosaarbetarna än bland ortens övriga befolkning. Det bör också här
vidlag, liksom i fråga om luftrörskatarr, tagas i betraktande den omständigheten, att 
arbetarna ofta, då de äro svettiga och varma till följd av den inom arbetslokalerna rå
dande höga temperaturen, lätt utsättas för drag och hastig avkylning. 

Äggvita. Njursjukdom, yttrande sig genom förekomst av äggvita i urinen, konsta
terades hos 4 arbetare, därav 1 arbetare i kokarehns, 1 massaösare samt 2 blylödare. 
Av de sistnämnda hade en varit svavelsyrlighetsförgiftad ett par gånger. I avseende på 
denna sjukdom hänvisas för övrigt till resultatet av de undersökningar, som företagits 
av några fabriksläkare och vilka finnas omnämnda i det följande. 

Reumatism. Reumatiska åkommor konstaterades hos 13 arbetare, av vilka 3 massa
ösare, 4 i kokarehus, 3 i pappsal, 1 blylödare, 1 arbetare i vedrenseri samt 1 syrebere
dare. Frånsett de nämnda 3 massaösarna hade av de övriga arbetarna 4 tidigare varit 
anställda i massabingar. En av sistnämnda arbetare har uppgivit, att han endast under 
sitt arbete som massaösare, då han ofta utsattes för förkylningar, led av reumatoida 
smärtor, men ej sedermera. 

Av hithörande 13 arbetare voro 7 satta på 12 timmars och 4 på 8 timmars skift — 
av vilka 3 tidigare haft 12 timmars skift —; 2 voro dagarbetare. 

Att reumatism relativt ofta förekommer bland massaösare torde utan tvivel vara att 
tillskriva de upprepade temperaturväxlingar, för vilka dessa arbetare äro utsatta, i det 
de, där handösning användes, arbeta inne i bingarna 1jz ä 2 timmar i sänder i ända 
till 70 grader varm, fuktig luft, varefter de lika lång tid vistas ute i den ofta nog 
dragiga arbetslokalen. 

Svavelsyrlighets- och blyförgiftning. Vid undersökningen uppgafs av 10 arbetare, 
därav 5 syreberedare, 2 massaösare, 2 blylödare och 1 kokarereparatör, att svavel-
syrlighetsgasen vållat dem obehag på ett eller annat sätt, i det att den ofta framkallat 
kväljningar, retning i de övre luftvägarna, hosta eller nervositet. Tvenne arbetare 
hade endast under första arbetsåret påverkats av svavelsyrligheten, men ej sedermera. 

Av ifrågavarande 10 arbetare hade 4, som vid tillfälliga missöden och därav föror
sakat reparationsarbete råkat inandas större mängder svavelsyrlighetsgas, blivit akut 
förgiftade. 2 av dem voro syreberedare och 2 blylödare; vid tiden för förgiftnings
fallet var den ene av dessa sistnämnda ävenledes syreberedare. Förgiftningen tvingade 
till någon tids hemmavaro, men några vidare följder därav hade ej konstaterats. 

Av de vid något tillfälle svavelsyrlighetsförgiftade arbetarna hade 2 haft lunginflam
mation, den ene två gånger. Denne led vidare av luftrörskatarr och äggvita. Luft
rörskatarr konstaterades även hos en annan av förutnämnda arbetare. 

Slutligen konstaterades, att en blylödare ett par gånger varit bly förgiftad. Han 
företedde även spår av äggvita i urinen. 

Svalgkatarr. 52 arbetare eller nära hälften av de undersökta befunnos lida av 
svalgkatarr. Då dylik katarr ofta plägar förorsakas av snustuggning, rökning eller 
förtäring av sprit, har man sökt utröna, huruvida sådana orsaker även i här 
ifrågavarande fall kunna föreligga. Som resultat har framgått, att 58'6 % av de 
arbetare, som använde sprit, samt 67'9 % av dem, som tuggade snus, voro behäftade 
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med svalgkatarr, medan av de arbetare, som ej hade sådana vanor, eller angående vilka 
uppgift i detta avseende saknas, endast 12 7 /. hade svalgkatarr. 

Övriga åkommor. Vid läkarundersökningen uppgåvo sig även 6 arbetare lida av 
magkatarr. Slutligen konstaterades, att 3 arbetare en eller annan gång lidit av in
fluensa. En av dessa sistnämnda visade tillika symptom av lungtuberkulos samt hade 
ständigt varit klen. 

Vad beträffar arbetets inverkan på arbetarnas välbefinnande, klagade 26 av 
de 124 undersökta arbetarna över trötthet och slapphet till följd av arbetet. 
Av dem arbetade 9 på 8 timmars och 16 på 12 timmars skift, vartill kom 
1 dagarbetare. 

Av hela antalet undersökta skiftarbetare med 8, resp. 12 timmars skift ut
gjorde de här ifrågavarande skiftarbetarna lös , resp. 29-6 %. Det var så
ledes i det närmaste dubbelt så många arbetare, som i särskilt hög grad 
kände sig ansträngda av arbetet på 12 timmars skift, emot vad fallet var 
med de arbetare, som hade 8 timmars skift. 

Vad beträffar de olika yrkesspecialiteterna, framstår särskilt arbetet i 
sodahuset såsom mattande. Av i sodahus sysselsatta arbetare undersöktes 8, 
och samtliga förklarade sig vara hårt ansträngda av arbetet. 

I massabingarna synes arbetet likaledes vara mycket kraftnedsättande. 
Av 22 undersökta arbetare kände sig 8 slappa av arbetet, och 2 andra ar
betare, som förut varit massaösare, men förflyttats till annan avdelning, 
hade under arbetet i massabingarna varit matta och olustiga samt haft dålig 
aptit på grund av den gasbemängda, heta och fuktiga luften. 

Även i pappsalarna gör den kvava, tryckande atmosfären det i och för sig 
föga ansträngande arbetet ganska mattande. 

Om fördelningen av de utav arbetet särskilt påverkade arbetarna lämnar 
för övrigt efterföljande tab. O upplysning. 

Av här omförmälda 26 arbetare voro 21 fullt friska för övrigt eller hade 
enbart svalgkatarr. De återstående 5 ledo av någon särskild åkomma, så
som magkatarr, reumatism, njursjukdom eller dylikt, vilket måhända delvis 
kan förklara, att de hade svårt för att uthärda arbetet. 

Fabriksläkarnas uttalanden. För var och en av de undersökta fabrikerna 
föreligga uppgifter, skriftligt eller muntligt meddelade, från resp. fabriks
läkare angående hälsotillståndet bland arbetarna vid de olika fabrikerna. Av 
dessa läkare, till antalet 13, voro 2 anställda vid två fabriker vardera och 
1 vid tre. En läkare representerade förutom en av här ifrågavarande 
fabriker även en sulfitfabrik, som ej låg inom ramen för denna undersökning. 

Samtliga dessa läkare förklara, att det a l lmänna hä l so t i l l s t ånde t 
bland cel lu losaarbetarna ej är sämre än vare sig inom andra indu
strier , exempelvis sågverks indust r ien , eller bland befolkningen i 
den fabr ikerna omgivande t rak ten , bland jo rdbruksa rbe ta re och 
andra. Snarare vill det av ifrågavarande läkares uttalanden synas, som om 
i genomsnitt hälsotillståndet skulle vara bättre än för anförda kategorier på 
grund av de allmänhygieniska fördelar — bättre föda och bostäder o. s. v. 
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Tab. O. Arbetets inverkan å de undersökta arbetarna. 

— som cellulosaarbetarna äro i stånd att skaffa sig, tack vare sin i regel 
högre avlöning. 

Beträffande en fabrik, vars arbetarstam utgöres av förutvarande järnbruks
arbetare, aaföres, att dessa vid övergången till sulfitfabriksarbetet i början 
klagat över menligt inflytande på hälsan; en och annan hade visat sig 
känslig för eller haft något allmänt obehag genom arbetsförändringen, men 
hade dessa olägenheter förefallit orsakade av ovana vid de nya arbetsför
hållandena; i varje fall hade de mer och mer avtagit, vilket tyder på, att 
en anpassning kan i viss grad äga rum. 

Et t par läkare uppgiva, att de i sin praktik icke påträffat ett enda sjuk
domsfall, som kunnat sägas vara framkallat av svavelsyrligheten. Av fler
talet yttranden vill det emellertid synas, som om mottagligheten för den 
svavelsyrlighetshaltiga luftens skadliga inverkan skulle vara helt indivi
duell: en del personer äro fullkomligt refraktära för svavelsyrlighet i den 
mängd, den i regel förekommer i fabrikerna, andra åter påverkas mera av 
densamma, i det att de få retningar i de övre luftvägarna. Till att arbe
tarna lätt ådraga sig katarr i andningsorganen bidrager den omständigheten, 
att de, svettiga och varma, ofta utsättas för hastiga avkylningar. Såsom en 
allmän erfarenhet framhålles, att vid akuta katarrer i andningsorganen till
frisknandet gått långsammare, om vederbörande arbetare fortsatt sitt arbete 
i den svavelsyrlighetsha»ltiga luften, än om de hållit sig borta eller fått 
arbeta i ren luft. Särskilt omnämnes ett fall, då en arbetare led av en 
svårare luftrörskatarr, vilken först gav vika, när arbetaren förflyttades till 
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annat arbete. I de fall, då arbetarna tillråtts söka ombyte av arbete, hava 
de emellertid visat sig obenägna härför på grund av den lägre avlöning, 
som därmed skulle följa. 

Lunginflammation och lungsot hava antingen ej alls förekommit bland ifråga
varande fabrikers arbetare eller i varje fall icke i högre grad än bland be
folkningen i övrigt. Endast två fall av lungsot finnas omnämnda. 

Beträffande förekomsten av äggvita i urinen hava vissa fabriksläkare an
ställt särskilda undersökningar. Vid en fabrik hava undersökts 112 arbetare, 
vid två fabriker hava 14, resp. 17 av de för svavelsyrlighetsinandning sär
skilt utsatta arbetarna undersökts, och vid en fjärde fabrik hava samtliga 
för svavelsyrlighetsinandning utsatta arbetare blivit undersökta. Det resultat, 
som framgått av dessa undersökningar, är, att av ifrågavarande över 143 
arbetare endast beträffande 2 arbetare konstaterats förekomst av ägg
vita i urinen. Och av dessa tvenne arbetare befanns vid en senare före
tagen undersökning den ene vara äggvitefri. 

Om än sålunda enligt ovanstående uttalanden hälsotillståndet på det hela 
taget bland cellulosaarbetarna ej företer några avvikelser från vad som 
gäller för befolkningen i allmänhet, och om än någon speciell yrkessjukdom ej 
synes förefinnas bland ifrågavarande arbetare, förklara dock ett par av fa
briksläkarna med bestämdhet, a t t 12-t immarsskif tet spelar en v i k t i g 
roll i fråga om nedsat t a l lmänt i l l s t ånd . Särskilt påpekas, hurusom 
arbetarna på 12 timmars skift vore så gott som uteslutande hänvisade till 
att leva på matsäck, i vilken kaffe i stor utsträckning inginge. Arbetare med 
8 timmars skiftarbete hade däremot i regel förmånen att kunna intaga sina 
huvudmåltider i hemmet. 

De verkställda undersökningarna hava givit vid handen, att rent tekniskt 
sett intet hinder möter att vid ny- eller ombyggnad av sulfit- eller sul
fatfabrik träffa sådana anstalter, att hälsofaran för de inom samma fabrik 
sysselsätta arbetarna reduceras till vad som kan sägas vara gällande för 
fabriksarbetare i allmänhet. Den särskilt företagna läkarundersökningen 
och de uttalanden, som gjorts av de resp. fabriksläkarna på grund av 
deras oftast mångåriga verksamhet inom området, giva vidare uttryck åt 
den uppfattningen, att någon direkt hälsovådlighet i cellulosaarbetarnas 
yrke icke föreligger i högre grad än inom många andra yrken, under förut
sättning av fabriksanordningar, grundade på nutida erfarenhet, samt god 
fabriksledning, men att den ofta förekommande fördelningen av arbetet på 
12 timmars skift ej oväsentligt bidrager till den nedsättning i allmäntilk 
ståndet, som rådde bland de på detta sätt sysselsatta arbetarna. 

Körande förhållandena inom de undersökta lokalerna samt bland de obser
verade arbetarna hänvisas i övrigt till de särskilda berättelser, som avgivits 
av yrkesinspektör "Wieselgren och doktor Koraen, vilka berättelser finnas 
bifogade denna redogörelse (bil. 1 och 2). 
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Bil. 1. 

Till fullföljande av det mig av K. Socialstyrelsen lämnade uppdraget att biträda byrå
chefen Th. Furst vid undersökningar angående hälsotillståndet bland arbetarna och an
gående de hygieniska förhållandena inom cellulosafabriker i Sverige får jag, efter att på 
grund av nämnda uppdrag hava under tiden den 3—20 juni deltagit i dessa undersök
ningar vid ett antal fabriker, avgiva berättelse över de av mig gjorda iakttagelserna. 

Mitt uppdrag vid undersökningen avsåg att göra iakttagelser rörande de tekniska 
förhållanden, som kunde anses inverka i fabrikshygieniskt avseende; och hade för an
teckningarna uppgjorts ett schema i och för vinnande av enhetlighet vid såväl bedö
mandet av de olika förhållanden, som påträffades, som även vid annoterandet av gjorda 
iakttagelser och omdömen. 

Innan sammanfattningen av mina omdömen om de fabriker, som besöktes, nedskrives, 
skall i korthet meddelas en sammanträngd beskrivning rörande själva cellulosafabrika
tionen. 

Den äldsta metoden att ur växtfiber (halm, linneavfall, bomullsavfall eller trä) ut
vinna cellulosan, som ju särskilt för tillverkningen av papper haft och har så utom
ordentligt stor betydelse, var den alkaliska, medelst soda- eller med sulfatkokningar. 
Denna metod begynte, vad nu trä-cellulosa beträffar, att användas för endast 60 år 
sedan samt 20 år seuare den i våra dagar mest framträdande metoden, den sura, 
medelst dubbelsalter, framställda av svavelsyrlighet, vatten och kalksten, vilka sura dub-
belsalter i likhet med de förut nämnda soda-sulfat-lutarna ha förmåga att under stegrad 
temperatur och under tryck i slutna kokare utlösa hartser och inkrustationer ur veden 
och därför användas vid framställningen på ena eller andra sättet av den förfiltbara 
cellulosa-fibermassan. 

De cellulosafabriker, som nu huvudsakligast komma i fråga, och som varit föremål 
för undersökning, äro sulfitcellulosafabriker och sulfatcellulosafabriker, för korthetens 
skull allmänt betecknade sulfitfabriker, resp. sulfatfabriker. I sulfitfabrikerna arbetas 
efter följande schematiskt framställda fabrikationsgång: svavel eller svavelavgivande ämne 
(exempelvis svavelkis) upphettas i ugnar,,av olika typer till förbränning, varvid 
genom oxidation svavelsyrlighet i gasform avgår, kyles och tillföres i torn eller kam
mare kalksten (eller magoesitj,eller ock den förut redan färdiga kalkmjölken) samtidigt 
med vattenspolning, varigenom den sura lösning, som kallas >syran>, erhålles. Denna 
tillsättes det i det s. k. vedrenseriet åstadkomna träet, som i form av kvadrattums 
ythållande Vs-fingertjocka flisor ifylles de stora kokarna. Den efter kokningen erhållna 
gulvita massan utblåses under svagt tryck, vanligen 0 5 atm., och spolas rikligt med 
vatten samt föres genom silar och s. k. sandfångare för avskiljande av otjänliga par
tiklar till upptagningsmaskiner, vilka, då massan skall fraktas längre väg och sålunda 
bör vara i transportabelt tillstånd, även äro försedda med s. k. torkpartier. Dessa äro 
uppställda i de s. k. pappsalarna, där massa erhålles i pappform, och äro ko
pierade efter de för papperstillverkning använda s. k. långdukspappersmaskinerna med 
vanligen dubbla rader medelst ånga upphettade cylindrar, över vilka den våta massan i 
lång bana föres för att avgiva vatten. Mångenstädes ökas nu detta torkpartis effektivi
tet därigenom att man underifrån inför het luft, men då maskinerna i allmänhet 
ännu icke äro helt inklädda utan vanligen blott försedda med imkupor över de heta cy
lindrarna och något slag av imutsugning, så blir den lokal, där dylika maskiner äro 
uppställda, mycket varm, stundom olidligt het och luften samtidigt mättad med 
fuktighet. 
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Av denna korta framställning synes, att fabriker av här ifrågavarande slag väl hava 
möjligheter till ohälsosamma eller rent av skadliga arbetsplatser, men tillika må fram
hållas, att de senare 20 åren lämnat så rik erfarenhet vid byggandet, inredandet och den 
tekniska ledningen av sulfitfabriker, att man nu mycket väl synes kunna utesluta hälso
farligheten och helt avlägsna skadligheten under normal drift i dessa fabriker. Dock bör 
man dessutom här som annorstädes vid val av arbetare taga nödig hänsyn till personens 
kroppsliga och andliga lämplighet för det anförtrodda arbetet samt även på platser, 
som kunna i något avseende verka ansträngande eller kraftnedsättande, taga arbetstidens 
verkliga längd med i betraktande. 

Sulfatfabrikerna erbjuda i sin fabrikationsanordning följande schema: för koklutens 
beredande föreligger icke någon gasutvecklingsfara analog med den ovan berörda; i 
sulfatfabrikernas näst själva kokningen viktigaste avdelning, den s. k. återvinningen, där 
en del av de använda dyra kemikalierna regenereras, uppstå de stickande gaser, den 
hetta och det damm, som förorsaka de därstädes arbetande obehag i större eller mindre 
grad, allt eftersom fabriken är av äldre eller yngre anläggningsdatum. Vad beträffar 
den så beryktade »sulfatlukten», kännes den vida mindre i fabrikens omedelbara 
närhet än i omnejden, och den är för luktorganen kanske mest besvärande c:a 100 
meter därifrån. Fabrikationsprocessen, som är en förbättring i tekniskt-ekonomiskt av
seende av den äldre metoden att koka trä med enbart soda och vid återvinningen ånyo 
tillsätta en mindre kvantitet för att täcka åtgången av natriumsalter vid hartsutdragningen, 
upptog för snart 30 år sedan snlfattillsättningeu, d. ä. tillsättning av det billigare natrium
sulfatet i stället för det dyrbarare karbonatet, det kolsyrade natriumhydratet, vilket vid 
användningen avger vätesvavla i samband med s. k. merkaptaner av som bekant sär
deles otrevlig lukt. I moderna anläggningar kunna likväl dessa gaser avsugas under 
processens gång, och det återstår inom själva arbetslokalen egentligen olägenheterna 
med de stickande immor, som slå upp ur blandningscisternerna, de s. k. mixarna, samt 
naturligtvis hettan framför ugnarna, där lutresterna indunstas och regenereringen vid
tager. Den träflis, som beredes för detta slags cellulosa, tages numera sällan av gran
träd, som utgör det huvudsakliga råämnet för sulfitcellulosan, utom i de fall där fabriken 
förarbetar avfall från sågverk, då ju gran är medblandad, utan taga sulfatfabrikerna 
furu som huvudsakligaste råvara. (På lövträdens användning inom cellulosaindustrien 
ingås här icke.) Träbearbetningen är emellertid lik den i sulfitfabrikerna i stort sett: 
kapning, barkning och flishuggning. Den påfyllda flisen kokas i allmänhet i mindre 
kokare än sulfiten brukar betjäna sig av, och kokeriet eller kokhuset i en sulfatfabrik 
har i allmänhet en för personalen mindre besvärande temperatur. Den färdigkokta 
massan, som efter denna metod är mörkbrun, blåses vanligen ned i s. k. diffusörer, där 
den dyrbara kokluten urtvättas. Fara för ohälsa i denna avdelning anses återigen kunna 
uppstå, om apparaterna i fråga äro uppställda i källarlokaler, så att arbetarna frånsett 
obehaget av lutsmörjigt, halt golv även få mörk arbetsplats och vid varje tappning 
nödgas mer än behövligt gå i väta. Upptagningen sker på samma sätt som vid sulfit
massan. 

Jag övergår nu efter denna i korta drag skisserade beskrivning av de använda me
toderna till en närmare granskning av anmärkningsvärda förhållanden i de besökta 
fabrikernas besiktigade arbetslokaler. Förutskickas måste, att av lätt förstådda skäl här 
ingalunda kan ingås på direkt kritik av vare sig byggnadssätt och anordningar eller 
förvaltningsangelägenheter och ännu mindre på beskrivning av använda metoders detaljer, 
som kunna anse vara fabrikationshemlighet eller så betecknas, utan att endast skall 
meddelas ett objektivt intryck av de i besiktigade lokaler sysselsatta arbetares förhål
landen med hänsyn till det givna uppdragets begränsning. Detta gäller naturligtvis 
alla de besökta verken. 
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Fabrik A. Den i syreberedningen anställde äldre arbetaren hade skött sin syssla i mer än 
sex år utan men. Han arbetade på 12 timmars skift från kl. 6 till 6 och intog ofta sina mål i 
fabrikslokalen eller i det därinvid belägna svavelskjulet, där det närmast behövliga förrådet av 
svavel förvarades, men kunde understundom med arbetsledningens tillstånd bege sig till sitt när
belägna hem- för måltid, vilken dock blev både hastig och litet nervös för mannen, som var ensam 
ansvarig för svavelugnarnas beskickning, d. ä. »eldning», förutom de regelmässigt återkom
mande syreprovningarna och tillsynen av fläktarna jämte transmission i ugnshuset. Skiftkam
raten kunde vid besöket icke träffas. Till kalkfyllningen varje måndag erhölls handräckning av 
4 s. k. utearbetare. Syreberedaren hade vant sig att vid tillfälligt läckage ä ledningarna (blyrör) und
vika häftig inandning och hade ej haft längre obehag av någon gång förekommande oundvikliga 
gasinhalationer. Ugnshuset var högt och luftigt byggt. Hettan mellan de för handmatning av
sedda ugnarna var naturligtvis stor, men där behövde arbetarna endast korta ögonblick uppe
hålla sig. Tornen voro synnerligen om vintern på grund av isbändning icke så täta som önskvärt. 

I kokarehuset arbetades ävenledes på 12 timmars skift med 3 man på varje skift. En för
man ansvarade för syrans konsistens samt kokprocessens gång med iakttagande av ångtryck och 
temperatur, vilka vid framställningen av sulfitmassa varieras. Hjäipkokarna hade att hjälpa 
till vid fyllning och utblåsning av kokarna, varjämte de assisterade vid förekommande arbeten i 
kokhuset samt vid och inne i kokarna. Det mest ansträngande arbetet tillkom här som i lik
nande fall blylödaren, som vanligen var sysselsatt i verkstaden — en reparationsverkstad finnes 
i regel i dylika verk — men dock vid varje tid på dygnet måste träda i arbete, då reparationer å 
syre- eller gasledningar, syrebehållare, gaskylare eller armatur eller under hans yrkesutövning 
kommande anordning inom syreberedningen behövdes. Innan den nu vanligast använda, med syre-
fast sten i syrefast specialbrnk murade inre klädseln av sulfitkokare kommit till huvudsaklig 
användning i denna industri, och kokarna voro helt klädda med blyplåt invändigt, hade 
blylödarna ett mycket mer omfattande arbete än numera är fallet och utgjorde ett högst egendom
ligt skrå för sig, tyvärr oftast mer alkoholförgiftade än gasförgiftade på grund av sitt ohygienis
ka, oregelbundna och ofta rent otäcka arbete i de stickande, andningsorganen mycket angripande 
gaserna eller i den gasblandade, heta luft, som stod kvar i kokarna. Men förhållanden, som för 
15 ä 20 år sedan icke voro ovanliga, hava inom denna industri i stort sett alldeles försvunnit eller 
åtminstone överförts på exceptionella omständigheters konto, bland vilka väl få räknas de allt 
mera sällsynta, svårare bristfälligheterna i anordningar och. utrustning, vilka förr, då den tekniska 
sakkunskapen ännu icke nått tillräckligt långt, gjorde sig ledsamt gällande. Vad skiftindelningen 
angår, kunde ju invändas, att 12 timmars skift i anförda arbete innebär en för lång arbetstid. 
Med arbetstid bör nämligen förstås den tid arbetaren är tillstädes och disponibel. 

I samma fabriks massabingar jämte silhus arbetade sammanlagt 12 man, av vilka på 
varje skift, som även här var 12 timmar, tjänstgjorde 4 man nere i bingarna och 2 man uppe i 
silhuset. Det var egendomligt att i en så jämförelsevis ny fabrik som denna, byggd år 1906, finna 
anordningen för massans uppsamlande efter utblåsningen från kokarna enligt numera i allmänhet 
övergivna principer samtidigt med det amerikanska arbetsmetoder även komma till användning inom 
fabriken. Bingarna äro här slutna och försedda med träluckor samt tömmas medelst handarbete i oftast 
mycket het massa på grund av forcerad kokning och begränsat antal bingar, vilket arbete ej kan ske s& 
hastigt. Ofullkomlig tvättningsanordning i själva bingarna gör sitt till, att temperaturen är särdeles hög; 
i en av bingarna uppmättes denna samt befanns utgöra 70° C. Arbetarna sysselsattes här med utskott-
ning av massa parvis under en timme i taget och avlöstes därefter av kamraterna, så att en timmes vila 
följde på en timmes arbete. Det kunde dock hända här som annorstädes, att de vilande fingo tillfälligt
vis hjälpa till med annat arbete, rengöring, remspänning eller dylikt. Eljest ansåg arbetsbefälet 
arbetet i dessa arbetslokaler icke ansträngande, och det påpekades, att arbetarna på fritid kunde i 
de närbelägna hemmen intaga måltider. Då man känner arbetets natur närmare och sett lokalen 
samt vet, att vilotimmen till en väsentlig del upptages av nödvändig omklädsel o. a., så förefaller 
just å dylik plats 12 timmars skift mycket långt. Härtill svarar nu arbetsledningen: »Kanhända, 
men arbetarna ha ju blott sex timmars arbete på skiftet!» Särskilt har vid arbeten med oav
bruten drift eller skiftarbete, där arbetet bedrives omväxlande en vecka om dagen och nästa vecka 
om natten, från arbetarhåll med berättigande framförts krav på kortare arbetsskift. Att en skift
arbetare i högre grad kan vara i behov av förkortad arbetstid bör ju vara klart, då hela hans 
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levnadsförhållanden ställa sig sä annorlunda än dagarbetarens — denne har ju måltidsraster, ofta 
både för frukost, middag och kaffe på e. m., så att den tid han tillbringar inom arbetslokalen 
sällan är längre än 9'/a å 10 timmar eller 10'/» å en del arbetsställen. Det är ju ändå skillnad 
på att få lämna arbetslokalen vid raster och att under hela arbetsskiftet vistas i densamma, även 
om arbetet är lindrigt stundvis eller rent av endast är övervakningsarbete med ringare kroppslig 
ansträngning, i all synnerhet om arbetslokalen i något avseende genom sin värme, dammfylldhet, 
fuktighet eller skadliga dunster kan anses vara i viss mån mindre sund. 

Fabrik B . I syreberedningen voro här anställda 4 man, av vilka 3 på 8 timmars skift och 
1 man för dagarbete, vilket varade från kl. 6 f. m. till 6 e. m. med måltidsraster, så att arbetet 
räknades för dagarbete till 10 timmar. Skiftarbetarna intogo i allmänhet sina huvudmåltidcr i de 
närbelägna hemmen. Söndagsskiftet ä 12 timmar turade alla 4 i denna avdelning arbetande om 
att taga, så att var och en hade söndagsskift var fjärde vecka. Se äldre svavelugnarna stodo 
som reserv, och eldades en vid behov för utjämning av syran, men den stora nyinsatta 7-våningars 
kisugnen var tillräcklig för normal gång. 8-timmars-skiftet pågick, som mest är brukligt, kl. 6 
—2, 2—10 och 10—6. Lokalen verkade mycket dammfylld, på grund av såväl kisdamm som 
damm från asktransporten. 

På till arbetsledningen framställd anmärkning angående det olämpliga i att arbetarna intoge 
sina måltider i dylik arbetslokal meddelades, att man hade en särkild matsal, vilken dock av de 
350 arbetare, som sysselsattes å fabriken, endast användes av ungefär 5. Genom vissa ventilations
anordningar och inklädnad av asktransporten kunde dock redan mycket vinnas, och skulle dessa 
åtgärder vidtagas. 

Kokarehuset var ljust och luftigt, ehuru området genom tillbyggnader syntes ansträngt i 
fråga om utrymme. Den nya kokare, som byggdes, skulle rymma 25 ton; de nu arbetande voro 6 
stycken 8 tons stående kokare. I denna lokal arbetade 6 vuxna på 12 timmars skift från kl. 6 
till 6 med 3 arbetare på varje skift; förste kokaren sade sig hava så sträng tjänstgöring, att han 
överhuvud taget blott hann kasta i sig maten, han är ansvarig för kokningens regelrätta gång och 
har uppsikt över tvenne medhjälpare, som sköta de vanligen på dessa kommande åligganden vid 
avblåsning och fyllning av kokarna. Luften blir ju alltid vid vissa tillfällen, då den s. k. bas-
ningen pågår samt naturligtvis om bristfälligheter uppstå, starkt gashaltig, men tycktes utluftnin-
gen i lokalen vara tillfredsställande. Bakom kokareraden hade en mindre experimentavdelning 
för framställning av metylalkohol sin plats, och för att förekomma den därvid uppstående, ytterst 
obehagliga lukten vidtalades arbetsledningen att träffa erforderliga åtgärder. 

Massabingama hade moderniserats med hänsyn till besparing i arbetskraft och snabb uttvätt-
ning av massan. Dock befunnos framställda klagomål över allt för hög temperatur för de här an
ställda massaösarna vara berättigade, då esomoftast massan utblåstes från kokarna under alldeles 
för högt tryck, vilket var en följd av forceringen i produktionen. I denna avdelning jämte tillhörande 
silhus arbetade 12 man, med 4 massaösare och 2 ailare på varje skift å 12 timmar. Dock hade 
dessa enligt arbetsledningens mening numera icke så ansträngande arbete, då de endast Öste massa 
växelvis en halv timme i sträck, så att 2 vilade, när 2 arbetade. En ny massabinge, som med 
anledning av utvidgningen i kokeriet blev nödvändig, skulle förses med utspolningsapparat, det 
utan tvivel lämpligaste sättet att >ösa massa>, där för övrigt lokala förhållanden tillåta massans 
transport i vått tillstånd. 

Pappsalen syntes vara ljus och praktiskt inredd, och torde framställda klagomål över allt för 
hög temperatur i denna arbetslokal vara i någon mån överdrivna. 

Som totalomdöme kan med fullt fog för denna fabrik gälla, att, när väl alla nytillbyggnader i 
full utsträckning gjorts färdiga, den nu pågående forceringen kan anses obehövlig och samtliga 
arbetslokaler, försedda med tillräcklig personal, få anses goda över hela linjen. 

Fabrik C. I syreavdelningen arbetade 6 man på 8 timmars skift med 2 man på varje 
skift. Tvenne roterande svavelugnar eldas härstädes, och finnes dessutom en avdelning, avsedd för 
utvinning av svavelsyrlighet ur gasmassa i 5 små ugnar. Lokalerna i denna avdelning voro 
mycket rymliga och i fråga om luft och ljus synnerligen tillfredsställande. 

Vad beträffar kokarehuset, funnos där 5 stycken roterande kokare, vardera ä 10 ton. Hela 
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huset tillika med de ovanför kokarna löpande flisbingarna voro utförda i armerad beton. Huset 
erbjöd en i alla avseenden tillfredsställande arbetslokal. Arbetarna voro här 8, av vilka 6, för
delade 2 och 2, arbetade 8 timmar, medan 2 man arbetade på 12 timmars skift. På grund av 
kokningsmetoden måste emellertid här arbetarna gå in i kokarna vid varje fyllning, varvid luften 
där inne vanligen var 60° C. varm. Något särskilt måltidsrum fanns icke, utan brukade de 
arbetare, vilka icke intogo huvudmåltiderna i hemmen, äta i respektive fabrikslokaler. Då dessa 
emellertid i allmänhet syntes vara tillräckligt rymliga och ljusa samt väl utluftade, kan detta icke 
egentligen berättiga till någon anmärkning. 

Massabingarna voro 5 stycken, dock tyvärr av gammal anordning med slutna rum. En 
ny öppen binge visade emellertid, att man även här var sysselsatt med en för arbetsförhållandena 
gynnsam modernisering. Själva massan var emellertid väl utspolad och sval, så att de i arbets
lokalerna sysselsatta arbetarna under arbetet i bingarna icke utsattes för alltför besvärande hetta. 
Vid mätning syntes högsta temperaturen vara 35° C. Emellertid arbetade här 8 vuxna med 4 
man på vart skift ä 12 timmar och hade de indelat arbetet så, att de arbetade 2 timmar i sträck 2 och 
2. Försök hade redan vidtagits med såväl mekanisk massaösning som ock med spolning, men hade 
ännu intet bestämts om vilkendera anordningen skulle komma till utförande. 

Frånsett de gammalmodiga bingarna, som ju redan voro utdömda, kunde arbetslokalerna anses 
goda. Allt ifrån anläggningen hade fabriken haft oturen att behöva växla teknisk ledning flera 
gånger, vilket nog i sin mån bidragit till vissa avdelningars efterblivenhet. 

Fabrik D. Här var syreavdelningen försedd med 6 större kisugnar i kombination med torn 
och sköttes av 6 man, fördelade 2 och 2 på 8 timmars skift. Endast kis användes. Någon egent
lig lukt spårades endast i pumprummet samt naturligtvis vid vissa tillfällen i tornavdelningen. 
Det fanns för arbetarnas förvaring av kläder visserligen skåp uppställda, men voro dessa placerade 
i pumprummet. 

Kokarehuset med 4 stycken stående kokare å 12 ton betjänades av 6 man, fördelade 2 och 2 
på 8 timmarB skift. Dessutom tjänstgjorde 2 man i 12 timmars skift som tornfyllare och för 
transport av kalksten samt en blylödare för utförande av nödiga reparationer i likhet med vad 
vanligen i sulfitfabriker är fallet. Tomet var utfört i trenne avdelningar med plattformar avsedda 
att användas vid rensning och fyllning. 

Massabingarna voro ovanligt knappt tilltagna, och hade även planerats en behövlig utvidgning 
av desamma. Arbetet med massaösningen skedde mekaniskt och föranledde ingen anmärkning. 
Från bingarna fördes massan upp i ett silhus 80 meter långt och 20 meter brett, här var således 
utrymmet för denna fabriks produktion ovanligt rikligt. Att en rymlig och utsträckt silningsav-
delning har sin stora betydelse för produktionens kvalitet är fastslaget. I denna lokal arbetade 
6 man, 3 och 3, i 12 timmars skift, men kunde, i tur och ordning, en avlägsna sig för måltider, 
så att egentliga arbetstiden blev 10 timmar. 

Som totalomdöme kan man med fog säga1, att fabriken är mycket praktiskt och arbetstekniskt 
väl inredd. Under god ledning lämna samtliga arbetslokaler rätt till mycket gott betyg. 

Beträffande den för övrigt mycket trevliga pappsalen, å vilken anmärkts, att den vore sär
skilt om vintern för het, torde kunna sägas, att med omläggning av ventilationsanordningarna ett 
dylikt missförhållande lätteligen skulle avhjälpas. Som nu är, hava varmluftsfläktarna endast att 
besörja inblåsning av varmluft under torkpartiet i respektive pappmaskin, då däremot denna fläkt 
mycket väl även kunde anordnas för frisk luft, på vilken vara lokalen vintertid, då allt är till
slutet, lider brist. Arbetsledningen gjordes även uppmärksam å detta förhållande. Likaledes 
fanns skäl att påpeka några lämpliga anordningar till förmån för arbetarna i ovannämnda kokeri, 
där det kokades indirekt, vilket medförde för arbetarna samma olägenhet som i övriga fabriker, 
där detta system användes och särskilt utluftning av själva kokarna icke finnes att tillgripa vid 
de tillfällen, då någon behöver gå ned i dem. 

Fabrik E. Fabriken hade en modern och väl byggd syreavdelning. Fyra svavelugnar i kom
bination med ett synnerligen solitt tornsystem, med stora, ordentligt utförda, för kalkstenstrans
porten avsedda varuhissar, besörjde syreproduktionen. Betjäningen utgjordes av 6 vuxna arbetare, 
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fördelade 2 och 2 på 8 timmars skift. För själva kalkuppfordringen arbetade 3 man endast på 
dagskift. 

I kokarehuset stodo 7 kokare ä 18 ton jämte en a 24 ton. Arbetspersonalen utgjordes av 9 
vuxna arbetare, fördelade 3 och 3 på 8 timmar med vanlig skiftindelning: kl. 6—2, 2—10 och 
10—6. Meningen är att öka personalen med ytterligare en hjälpare. Nu arbeta 1 ansvarskokare 
med 2 hjälpare per skift. För personalen i ångpannehus, syrehus och kokcri är sålunda i denna 
fabrik 8 timmars skift genomfört. 

Vad beträffar massabingarna, så äro de utförda öppna och med mekanisk ösning. Visser
ligen blåses ju ofta, då produktionen är mycket stor, men utluftningen syntes dock vara till
fredsställande. Detta gäller även silavdelningen, om man ock kunde göra den anmärkningen, 
att de så att säga osynliga delarna, såsom kanaler och avlopp, oftare borde spolas. Då fabri
ken är så pass ny som den är, har brådskan att producera gått framför kravet på städning och 
iordningställande. I allmänhet kan man säga, att] anordningarna och arbetslokalerna äro först
klassiga. 

Fabrik F. Denna fabrik, en sulfatfabrik, är däremot av äldre datum och på grund av själva fabrika
tionens art underkastad annan synvinkel. Tydligen var icke arbetet så forcerat, som i genomsnitt krä-
ves, och därigenom gav arbetspersonalen ett mindre »svettigt» intryck. Naturligtvis kunde icke hettan 
framför ugnarna helt nedpressas, icke heller kunde man gå förbi de s. k. mixarna utan att 
avdunstningsimmorna framkallade en stickande känsla i andningsorganen. Man hade förut i 
denna lokal haft havrevatten för arbetarnas räkning, men sedan något år hade denna för de upp
hettade arbetarna rät t läskande dryck indragits. 

Själva kokeriet skilde sig med sina 5 kokare a 2';a ton icke särskilt från likartade anlägg
ningar, och kunde arbetslokalen anses tillfredsställande. Som ett önskemål här liksom i övriga 
snlfatfabriker framhölls uppsättandet av manometrar även i diffusöravdelningen, helst i kombina
tion med en signalanordning för att därigenom skaffa de vid dessa apparater arbetande någon 
säkerhet med avseende på eventuella tryckförändringar inom desamma. Inom kokeri och tvätt
avdelningen (diffusörerna) sysselsattes 6 man, 3 i vardera avdelningen med en förman och 2 
hjälpare på vart skift om 12 timmar. 

Fabrikens öppna läge på en mindre halvö bidrog i sin mån att göra arbetsförhållandena inom 
densamma drägligare. Dock bör vid en fabrik av den ifrågavarandes storlek kunna påyrkas vid
tagandet av vissa anordningar till arbetarnas fromma, såsom ordentligt duschrum eller bad samt 
måltidsrum. 

Fabrik G. I syreav delning en i denna fabrik tjänstgjorde 3 arbetare, var och en på 8 tim
mars skift. 4 roterande svavelugnar och 1 reservugn tjänade till gasframställning, och upptogs 
gasen i kammarsystem. Arbetslokalerna verkade rymliga och väl utluftade. Matsal fanns, och 
gott dricksvatten var tillgängligt såväl vid vaktstugan som i fabrikens vattenledning. 

I kokarehuset funnos 7 kokare ä 13 ton, varav 4 ännu voro invändigt klädda med bly; de 
övriga voro däremot murade på sätt som nu är vanligt. I lokalen tjänstgjorde 8 man, varav 6 på 
8 timmars skift och 2 vid flisbingarna på 12 timmars skift, dessutom hörde ju till denna per
sonal blylödaren. 

Massabingarna såväl som de där närbelägna kollergångarna lågo väl till, och bestod perso
nalen av 8 man, 4 på vart skift k 12 timmar. Silhus och sandfång sysselsatte lika många 
arbetare med samma skiftindelning. Arbetslokalerna gjorde intryck av att äga praktiska anord
ningar och god luftväxling. 

Vad särskilt beträffar den s. k. pappsalen, så syntes luftväxlingsproblemet bättre löst än på 
vissa andra fabriker. Särskilt är att anteckna, att det fanns värmeledningselement i större antal 
uppställda såväl framför fönstren som vid ingångarna till förhusen framför maskinsalen, vilken 
anordning avsåg att på vintern förhindra den annars så besvärliga imbildniDgen, samt att man 
genom klok anordning av in- och utgångarna sökt undvika uppkommande av drag. Från perso
nalens sida framhölls även, att luften i arbetslokalen var tillfredsställande. 
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Fabrik H. Denna fabrik, en sulfatfabrik, befanns med avseende å arbetslokalernas Ijns och luft 
samt lämplighet för övrigt icke frän början hava varit så särskilt lyckligt ställd. Trän den-
samma hade också vid olika tillfällen klagomål försports från arbetarnas sida, vartill kom den 
omständigheten, att upprepade olycksfall i arbetet hade länkat intresserades blickar just på denna 
cellulosafabrik. Emellertid ville den nuvarande förvaltningen gärna söka åstadkomma bättre för
hållanden, och hade efter yrkesinspektionens anvisningar under de senaste månaderna betydliga 
förändringar till förmån lör arbetarna, liksom ock utan tvivel för fabrikationen, ägt rum. 

Med tillfredsställelse antecknades sålunda beträffande kokarehuset, att ljusgårdar för de under 
kokargolvet och särskilt vid diffusörerna arbetande anordnats, vartill kom, att man bestämt sig 
för att göra dessa uttvättningsapparater både lättare tillgängliga och lättare kontrollerbara samt 
tekniskt säkrare; särskilt hade man bestämt sig för att frångå de vanskliga halsarna och locken 
av vanligt gjutjärn samt i stället insätta dessa delar tillverkade av martin. (Som en egendom
lighet förtjänar nämnas, at t fabriken erhållit en uppsättning av 6 stycken nya dylika apparater, 
som kallas diffusörer, men klokt nog hade man bestämt sig för at t tryckprova desamma, varvid 
samtliga de levererade halsarna sprungo, vilket ju bidrog att påskynda nyanskaffning i enlighet 
med yrkesinspektionens anvisningar.) I detta kokarehus sysselsattes 9 arbetare, med 3 man per 
skift om 8 timmar. Kokarna voro 6 stycken ä 1-g ton och tillhörande diffusörbatteri bestod av 
16 apparater. Anslag om iakttagande av nödiga försiktighetsåtgärder funnos uppsatta på flera 
ställen. 

Själva sodahuset med återvinningen sysselsatte 21 arbetare, även de fördelade på 8 timmars skift 
med 7 på varje. I mixarna tjänstgjorde endast 1 man, också på 8 timmar. Man arbetade icke 
med vakuum, varför det kan tyckas, som om den ökända >sulfatlukten» här skulle vara besvärande, 
men i allmänhet hade man mindre obehag av densamma i själva fabriken än i dess omgivningar. 

Beträffande pappsalen, hade den tydligen tillökats i någon mån, vad maskinerna angår; den 
verkade mörk, och torde ännu mer på vintern värmen därstädes vara plågsam, vartill sällar sig, 
at t draget utifrån då nog är mycket kännbart. Skiftindelningen i pappsalen var egendomligt nog 
ännu den gamla eller 12 timmar, så ock för dem, som å löftet ovanför pappmaskinerna togo emot 
pappbanan för skärning, pressning och packning av de skurna arken. Vid den ökade produk
tionen verkade nog arbetet i den heta lokalen i längden överansträngande eller slappande, även om 
icke alltid arbetet i sig självt var krävande. Det fanns dagar, då pappbanan ständigt gick utav, 
och det därav ökade arbetet kändes mycket ansträngande för personalen. 

Fabrik I . Syreavdelningen upptog 3 stycken roterande svavelugnar, varav 2 räcka för nor
mal drift, i kombination med kammarsystem. Personalen utgjordes av 3 man, fördelade på 8 tim
mars skift, vartill kom en kalkstenstransportör på endast dagskift. Ugnshuset i sitt nya skick ver
kade utomordentligt rymligt, då ju de nya roterande ugnarna trots sin stora kapacitet taga så 
liten plats mot föregående anordningar. Utanför ugnshuset, som låg på berggrund, fanns en liten 
källa med friskt dricksvatten. De flesta i denna fabrik anställda arbetarna intaga huvudmål
tiderna i de mycket närbelägna arbetarbostäderna. 

Kokeriet innehöll 5 stycken 13 tons stående kokare med betjäning av 6 man på 8 timmars skift, 
vartill kommo blylödare och kokarereparatör; för flistrattpassningen tjänstgjorde 2 man å vardera 
12 timmars skift. 

Den kokeriet närbelägna avdelningen för massabingarna var anordnad med mekanisk ösning 
och skruv från såväl höger som vänster, arbetande mot ett paternosterverk, betjänat av 2 man 
med vardera 12 timmars skift. Dessa lokaler gjorde ett i allmänhet gott intryck, och torde detta 
omdöme få gälla om anläggningen i dess helhet. 

Vad pappsalen beträffar, är den mera byggd som pappersfabrikens maskinsal, men genom 
goda anordningar av murar, fläktar och värmeelement har man lyckats få luften tämligen tillfreds
ställande. H&r sysselsattes för tillfallet 7 vnxna akiftarbetare å 12 timmar vardera och 6 minder
åriga på 8 timmars skift. Vad de minderåriga beträffar, Hava de redan genom anskaffandet av en 
mekanisk arkavläggare å ena maskinen kunnat undvaras vid denna, och är en dylik arkavlägg» 8 

ytterligare avsedd att anskaffas. Det är a t t anteckna, at t den ene pojken då och då synes kunna 
avlägsna sig från arbetet, då han sändes u t i ärenden, bland annat efter dricksvatten. Det är syn
nerligen lämpligt at t hava arbetet så anordnat för de i uppväxtåldern ännu varande arbetarna, som 
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genom att stå böjda över det laga mottagningsbordet mycket fresta ryggen vid arkmottagningen. 
För övrigt syntes moderna transportanordningar hava införts. 

Fabrik J. Vid syreavdelningen i denna fabrik, liksom den föregående tillhörande de yngsta 
fabrikerna, arbetade endast 3 man, vardera på 8 timmars skift. Handräckning bestod av 2 kalk-
stensfyllare på dagskift och 1 kisfyllare likaledes på dagskift. En sju våningars kisngn var 
tillräcklig för gasbehovet med de gamla ugnarna i reserv. Dessa lokaler kunde beteckna» som fullt 
tillfredsställande. 

I kokarehuset funnos 5 stycken 4 tons stående kokare, och voro dessa avsedda för indirekt 
kokning. Personalen bestod av 6 man, 2 och 2 på 8 timmars skift, jämte en flisvakt på 12 tim
mar. Var sjätte vecka hade kokarpersonalen söndagsskift på 14 timmar. Från personalen hade 
särskilt framhållits, att arbetet inne i kokarna före varje fyllning måste ske i alltför hög tem
peratur. Detta är emellertid en olägenhet, som, enligt vad redan förut framhållits, vidlåder denna 
kokningsmetod, då de inne i kokaren spiralformigt liggande ångslangarna av kopparrör ju äro 
mycket heta. Vanligen söker man avhjälpa den påvisade olägenheten medelst direkt utluftning av 
kokaron, vilket visserligen innebär en lättnad, men ingalunda medför ett avlägsnande av hetlaften. 
Dock kunde genom annan anordning och insättande av därför avsedd genomblåsningsventil sådan 
lindring erhållas. Luften i kokeriet syntes oftare än nödigt hava varit rätt skarp på grund av gas-
utströmning. Angående de s. k. syrebingarna hade även berättigade klagomål anförts, då locken 
på desamma voro synnerligen bristfälliga och en skarp gaslukt därifrån spred sig, vartill kom, 
att här icke var anordnad någon fläkt. Arbetsledningen vidtalades att söka ordna luftväxlings
förhållandena samt även så anordna, att de arbetare, som måste ingå i de heta kokarna, kunde få 
tillfälle till att byta kläder samt vid behov duscha eller hava tillfälle taga en avrivning. 

Massabingarna, som befunno sig i tillfredsställande skick, voro avsedda att anordnas med me
kanisk ösning. 

Vad beträffar pappsalen, så syntes den med sina 2 maskiner vara åtminstone vintertiden bland 
de varmare av dessa arbetsplatser, dock icke outhärdlig enligt uppgift av de därstädes arbetande. 
Man arbetade här med 6 man på skiftet i 12 timmar. Arbetarna beklagade sig över det ofta 
rätt tröttande söndagsskiftet med såväl rengöringen som de många reparationer, som bliva nödvän
diga. Det synes, som om dylika söndagsarbeten med större fördel och med bättre resultat skulle 
kunna utföras av utvilad personal. 

Dricksvatten fanns tillgängligt, och vid samtal med arbetarnas ombud konstaterades, att an
märkta bristfälligheter i allmänhet lätteligen kunde avhjälpas, om blott arbetsledningen mera in
tresserade sig för de framställningar i detta avseende, som gjordes från personalens sida. Då 
arbetsledningen syntes medgiva framställningarnas berättigande, bör ju kunna väntas, att ändringar 
i berörda avseenden bliva vidtagna. 

Fabrik K. I syreavdelningen arbetade här endast 3 man, fördelade på 8 timmars skift. 5 
kisugnar i fem våningar vardera användes för gasberedningen i kombination med tornsystem. (Kam
marsystemet var här övergivet och avställt.) Asktransporten, som i hög grad bidrog till att det 
alstrades mycket damm, var under ombyggnad, så at t därigenom uppkommande olägenhet inom 
kort torde vara minskad. 

I kokarehuset stodo 4 stycken kokare ä 13—14 ton, avsedda för direkt kokning. Personalen 
utgjordes av 6 man, fördelade på 8 timmars skift, varjämte 1 man tjänstgjorde vid flisbingarna 
med 10 timmars arbetsdag. Vid reparationsarbeten inuti kokarna användes särskilt därför avsedd 
fläkt för utluftning av dessa. De båda nu nämnda avdelningarna utgjorde de utan tvivel bäst in
rättade arbetslokalerna i fabriken. 

Massabingarna hade här ösning medelst mekanisk anordning och jämförelsevis tillfredsstäl
lande utluftning, ehuru de voro täckta. Manskapet utgjordes av 6 man, av vilka 3 och 3 hade 
12 timmars skift, så att 2 arbetade, medan den tredje vilade. Denne hade då verklig fritid och 
kunde härunder intaga respektive måltider. 

I det intill massabingarna anslutna silhuset arbetade 6 man, även de fördelade på 12 timmars 
skift, med en effektiv arbetstid av lO'/a a 11 timmar. Denna sistnämnda avdelning hade från 
början säkerligen icke varit föremål för särskilt intresse och nu, sedan tillverkningen forcerats, 
genom tillbyggnader och mer eller mindre provisoriska anordningar blivit synnerligen olämplig 
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såsom arbetslokal, i synnerhet vad beträffar själva silpartiet och dess transmissioner, där det syn
tes rent vådligt att taga sig fram. Detta parti av arbetslokalen blev också särskilt föremål för 
vederbörande yrkesinspektörs åtgörande. 

Pappsalen innehöll 2 pappmaskiner samt en mindre maskin för upptagning av kvistmassa. 
Personalen utgjordes av 10 vuxna och 6 minderåriga, fördelade de vuxna fem och fem på 12 
timmars skift och de minderåriga två och två på 8 timmars skift. Balpressarna härstädes hade 
samma arbetsindelning som massabingarnas personal, sålunda att en fritid, medan de övriga ar
betade, tillkom tredje man. 

Som allmänt omdöme om denna fabrik torde kunna tjäna det, som gäller för många av dem, 
vilka ritats och byggts av specialister, a t t huvudomsorgen ägnats de utan tvivel för fabrikationen 
viktigaste huvudavdelningarna, nämligen syreberedningen och kokarehuset. Sedan tillkommer det 
den blivande tekniska ledningen och naturligtvis även förvaltningen att vidtaga de lämpligaste 
detalj inredningarna och arbetsdispositionerna inom dessa och övriga avdelningar, varvid flerstädes, 
där fabriken tillkommit på liknande sätt, underavdelningarna i mer eller mindre märkbar mån 
blivit styvmoderligt behandlade. 

Beträffande ångpannehuset vid denna fabrik, voro där uppställda 9 vattenrörpannor, 6 med 
spåneldning, och utförde en arbetspersonal av 4 man per 12 timmars skift med handeldning ett 
mycket styvt arbete. Från personalens sida meddelades fullt tillförlitligt, att hade den icke haft att 
tillgå den s. k. pråmspånen, vilken fraktades i pråmar från angränsande sågverk och tillfördes genom 
mekanisk anordning, så hade någon tid för intagande av måltider icke varit möjlig att ernå. I 
regel söka 3 arbeta, medan den fjärde intager måltid, men någon egentlig matrast kan det icke 
bliva tal om. En nionde arbetare är anställd för rengöring och hjälp. Söndagsskiftet blir van
ligen förlängt till 22 timmar, men då arbetet under lördagsnatten är mindre forcerat, bruka endast 
2 eldare kvarstanna denna natt. De 8 eldarna tura sålunda i detta avseende 2 och 2, men få 
därigenom ändå icke mer än en fri söndag i månaden. 

Fabrik L. I syreavdelningen hade under tidernas lopp många experiment anställts och spår 
från dessa försöksperioder funnos alltjämt. Här arbetade den första kisugnen i Sverige.' Nu 
äro i normal gång uppeldade en kisugn och 3 svavelugnar, varjämte en kisugn anordnas för 
gasmassa. Ugnarna voro förr i kombination med torn, men arbeta numera med ett väl genom
fört kammarsystem. Arbetspersonalen har här nedbragts till 3 man, arbetande på 8 timmars 
skift. Beträffande de anmärkningar, som blivit framställda och som gått ut på att visa, hurusom 
personalen vid denna fabrik utsattes för ohälsa och till och med dödsfara, hava dessa anmärkningar 
genom undersökningen kunnat reduceras till a t t mera gälla en förfluten tid än den nuvarande, om 
ock i någon mån ännu här och där vissa överkomliga olägenheter ännu kvarstå. Särskilt fram
står fabrikens modernisering vid besöket i kokeriet och därmed närmast sammanhängande lokaler, 
såsom massabingar och särskilt silhns, där genom praktiska förändringar ganska tillfredsställande 
arbetsförhållanden i avseende å lokaler, arbetets gång och fördelning ernåtts. 

Kokeriet innehåller 4 äldre kokare om något över 2 ton samt en ny å 8 ton, samtliga lig
gande, roterande. Personalen har kunnat nedbringas till 6 man, fördelade på 8 timmars skift. Då 
förr i tiden massan utblåstes under tämligen primitiva förhållanden rakt ner i träbingar under 
kokeriets golv, kan man lätt förstå, att detta vållade ständiga obehag och gav upphov till olika 
klagomål, som nog voro berättigade på den tiden. Nu äro emellertid de nya massabingarna för
lagda i en fullständigt avskild del av byggnaden och äro också tätare byggda. Olägenheterna, vad 
beträffar särskilt syreberedning och kokeri jämte tillhörande lokaler för massans upptagning och 
silning, äro sålunda numera icke egentligen större än vad i allmänhet är fallet vid ifrågavarande 
fabrikation. Vid samtal med arbetsledningen visade sig denna också benägen för samarbete 
med yrkesinspektionen och uttalade den förhoppningen, at t fabrikerna, som ju nu bevisligen genom-
ginge en planmässig modernisering, snart nog i varje avseende skulle kunna betecknas som till
fredsställande. De verkliga olägenheter, som ännu vidlådde ett par särskilt anmärkta ställen, 
skulle snarast bliva avhjälpta. I huvudsak gällde detta den gamla syreledningskanalen, transmissions
rummet vid ångmaskinen samt under gamla trärenseriet, vilket senare dessutom helt och hållet 
skulle ombyggas. 

Själva blekeriet kunde betecknas som tillfredsställande, och blev endast klorkalkupplösningen 
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föremål för anmärkning. Även här kunde arbetsledningen visa, att ändring till det bättre redan 
företagits genom inköp av s. k. Belmerska trattar, i vilka klorkalkfaten utan olägenhet för ar
betarnas andningsorgan kunna tömmas. 

Vad pappsalen beträffar, så var ju densamma under den tid fabriken var pappersbruk använd 
även till sorteringssal, vilket gör, att den enda där befintliga maskinen efter sin omändring till 
pappmaskin har mycket gott utrymme. Torkpartiet är dessutom inbyggt och skall yttermera 
huven neddragas, så att luften synes kunna även vintertid bliva tillfredsställande. Personalen 
här utgjordes av 4 vuxna arbetare, fördelade 2 och 2 på 12 timmars skift, samt 3 minderåriga, 
en och en på 8 timmars skift. 

Fabrik M. I syreavdelningen funnos 4 moderna kisugnar insatta förutom 5 äldre svavel
ugnar. Dessa ugnar arbetade i kombination med torn och sysselsatte sammanlagt 6 man, förde
lade 2 och 2 på 8 timmars skift med 1 man i rosthuset och 1 man för tornen, vartill kommo 3 
man på dagskift för kaikstensfyllning och rengöring. Denna fabrik är Sveriges äldsta ännu i 
gång varande och byggdes åren 1883—84. Det har därför efter hand varit nödvändigt att tids
enligt utrusta de för övrigt från början rätt väl uppförda fabriksbyggnaderna. 

I kokeriet pågick för tillfället ombyggnad med inläggande av järnbottnar och valv i stället 
för de forna mellangolven av trä. Alla kokare voro här stående, och vid den årliga tillverkningen 
av omkring 11000 ton ntgöres den förnämsta svårigheten egentligen av den gemensamma massabingens 
smala form — den ser ut mera som en kanal — men den är därigenom lämplig för den nu in
monterade mekaniska ösningen. 3 förste kokare tura om med 8 timmar vardera, 2 hjälpkokare 
hava däremot vardera 12 timmars skift. 

Dessutom arbeta vid massabingama 2 man, en och en på 12 timmars skift, vilken arbetsin-
delning infördes, sedan den mekaniska ösningen kom i gång. Arbetsfördelningen och arbetslokaler 
kunna betecknas som tillfredsställande. 

Fabrik N. Syreavdelningen arbetade med uteslutande 5 svavelugnar och kammarsystem samt 
betjänades av 3 man, fördelade 1 och 1 på 8 timmars skift. Kalkfyllning och rengöringsarbete 
ntföras av extra handräckning, varjämte noga tillses, att kamrarna utluftas. Platsen bakom svavel-
ugnarna i rosthuset syntes här mycket omtyckt och frekventerades livligt av utearbetarna, som där 
vinter- och egendomligt nog även sommartiden funno angenämt att intaga sina måltider. Fabriken 
är moderniserad och funktionerar syreberedningen numera på ett mycket tillfredsställande sätt. 
Här liksom annorstädes vid dylika fabriker strävar man efter att tillvarataga de bortgående ga
serna, vilka förr voro upphov till så mången olägenhet, särskilt då de i omgivningen förkvävde 
all för svavelsyrligheten känslig växtlighet. 

I kokeriet funnos tre liggande kokare å 11, 10'/s, resp. 12 ton. Personalen utgjordes av 6 man, 
fördelade på 8 timmars skift med en kokare och en hjälpkokare på vart skift. 

I flisbingama arbetade 2 man med 12 timmars skift vardera. Enligt på platsen gjorda iakt
tagelser kunde man, då kokarna blåstes, utan olägenhet vistas i angränsande lokaler. Blåsningen 
skedde under ett tryck av 05 till 0-7 kg. 

Massabingama voro små och öppna samt uteslutande avsedda för handösning. Personalen nt-
gjordesav8 man, 4 och 4 på 12 timmars skift. Då dessa massaösare bliva lediga ur bingarna, få de gå 
upp och hjälpa till vid rengöring av silarna. Två arbetade i allmänhet en timme, medan två vi
lade eller hjälpte till med förekommande arbeten. Då produktionen gick normalt, förekom 
'ftke någon direkt överansträngning. All tillverkad ccllnlosamassa underkastades en bleknings-
process i 5 stora blekholländare, och kan mot denna avdelning ingen anmärkning göras, men väl 
i avseende å klorkalkupplösningen. Även här skulle en ändring till det bättre ske enligt yrkes
inspektionens anvisning. Denna avdelning var därtill vintertiden mycket kall. 

Pappsalen var icke någon förstklassig arbetslokal och hade man på olika sätt provisoriskt sökt 
avhjälpa olägenheterna av fukt, drag och litet utrymme. Mitt igenom arbetslokalen hade man 
dragit huvudröret Kl fabrikationsvattnet, vilket ju måste anses som en föga välbetänkt åtgärd. 
Detta rör av ungefår 400 mm. diameter var nu isolerat med halmslingor, men hade förut varit 
alldeles utan isolation. Att fullkomligt häva imbildning om vintern i denna lokal med ytter-
murar och fönster mot vattnet och i alla händelser otillräcklig luftväxling torde icke låta sig göra 
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utan genomgripande ändringar. Som en egendomlighet förtjänar antecknas, att cellulosamassan i 
maskinen nnderkastades eftersortering före inträdet i torkpartiet på så sätt, att med ryggen mot 
andra pressvalsen hade placerats tvenne flickor (om natten ersatta med män), vilka med kniv 
borttogo smutsfläckar eller dylikt. Flickorna tjänstgjorde på denna egendomliga och väl rätt 
varma arbetsplats två timmar i sänder, varefter de avlöstes. 

Fabrik O. Syreavdelningen betjänades av blott 3 man, fördelade en och en på 8 tim
mars skift. Röstningen av svavel skedde här i tvenne roterande ugnar, och upptogs gasen i kam
marsystem. Tör intagning av kalksten tillkom en man på uteslutande dagskift. Redan vid in
trädet göra fabrikens solitt byggda hus ett gott intryck, och i deras lokaler tilltalas man av de 
Ijnsa, lnftiga färger, i vilka de äro hållna, och av den nästan pedantiska renlighet, som är rå
dande därstädes. I rosthnset rådde mellan och i omedelbar närhet av svavelugnarna en mycket 
hög temperatur, men då ugnarna här voro försedda med självmatande beskickningsapparater för 
svavlet, så betyder denna värme för den där blott under korta stunder sig uppehållande arbetaren 
icke så mycket. 

Vad beträffar kokarehuset, gör detta särskilt i de övre våningarna samma goda intryck. Man 
arbetade här med 3 roterande 81/» tons kokare, vilka betjänades av 6 man, 2 och 2 på 8 timmars 
skift, vartill kommo de för dessa lokaler vanliga medhjälpare, nämligen en blylödare och en kokare
reparatör. Ljus, luft, skyddsanordningar, föreskrifter, arbetsfördelning och arbetslokaler syntes i 
allmänhet å denna fabrik vara de bästa. 

Detta omdöme bekräftades ytterligare vid besöket i den särskilt för sig byggda klorkalkupplös-
ningen, som gjorts så praktisk, sund och angenäm som möjligt. Beträffande klorkalkupplösningen 
förtjänar vidare antecknas, att arbetet ntföres på ett dagskift av en man, som vid tiden för klor-
kalkens ifyllande får handräckning för tippning av faten. Denna upplösning (c:a 10 fat) försig
går på den korta tiden av en halv timme, under vilken de vid tippningen sysselsatta arbeta med 
praktisk andningsmask och hava stor nytta av den anordning den tekniska ledningen åstadkommit 
för hindrande av klorkalkdammets spridning. 

Blekeriet torde vara tills vidare ett av de elegantaste och kommer endast att överträffas 
a r ett samma bolag tillhörigt nnder nyanläggning varande blekeri, vilket ovillkorligen i fråga om 
tekniskt fulländad utrustning, och arbetslokalens lämplighet i alla avseenden måste ställas i främsta 
rummet. 

Fabrik P. Denna fabrik, som fornt varit använd till framställning av sulfatcellulosa, arbetar 
sedan flera år med framställning av sulfit. Syreavdelningen, varest sysselsättas 4 arbetare, för
delade på 12 timmars skift, är försedd med en roterande svavelngn i kombination med s. k. kalk-
mjölksystem. Yi hava således här att göra med en metod, där kalkstenen redan på förhand upp
lösts och i lösning mottager de avkylda gaserna för syrans bildning. Metoden är även den mycket 
beroende av riktig avkylning, vilket har till följd, att man sommartiden måste arbeta med is-
blandat vatten. Det skjul, där denna avdelning är inrymd, har av arbetsledningen utdömts såsom 
arbetslokal, och föreligga utarbetade planer på hel ombyggnad av den gamla fabriken, vilken tro
ligen i samband därmed blir flyttad till en annan lämpligare plats. Naturligtvis har man haft att 
kämpa med stora svårigheter för att i denna ursprungligen för annat ändamål avsedda fabrik åstad
komma en tillverkning sådan som den nuvarande. Men övriga arbetslokaler, såsom kokeri, massa-
bingar med silhus och särskilt pappsalen, hava undergått en fortskridande förändring till det 
bättre, varför desBa lokaler kunna sägas vara ganska tillfredsställande. 

I kokeriet finnas 3 gamla 1 tons kokare kvar från sulfattiden, 3 liggande roterande kokare å 
4-65 ton och en ny på 10 ton, Årstillverkningen uppgavs vara 6 500 ton. Tills vidare arbetadfl 
därstädes 12 man, fördelade 6 och 6 på 12 timmars skift med en kokarbas och 2 hjälpare som 
egentlig kokarpersonal. I kokeriet är mycket trångt utrymme, då ju i den ursprungliga planen 
inbyggts så mycket nytt. 

I de nya massabingarna arbetade tvenne massaösare. Mekanisk ösning användes, Man har 
betydligt underlättat arbetet emot vad förr var fallet. Dock äro fortfarande arbetslokalerna mycket 
mörka. 

Vad papp8alen beträffar, finnes endast en maskin därstädes. Den är försedd med stora cylindrar 
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samt betjänas av B personer, 3 ä vart skift ä 12 timmar. Utluftningsanordningarna syntes vara 
ganska tillfredsställande, fastän på grand av lokalens närhet intill älven nog vissa årstider olägen
heterna stegrades med fuktig imma i rnmmet. Pressning och packning skedde endast på dagskift. 

Fabrik Q. Fabriken, en sulfatfabrik, är av fullkomligt modern typ, vad arbetssätt och arbets
fördelning beträffar. Den tillverkar 20 000 ton massa per år och sysselsätter 225 arbetare. Egent
ligen intresserade ur hygienisk synpunkt endast sodahuset, vilket trots att det är rikligt dimensio
nerat dock med sin sodabränning i 4 ugnar — roterande—jämte övrig installation för återvinning 
och kaustiksering icke kunde sägas vara mycket gynnsammare arbetsplats, vad nu särskilt angår 
sodabrännarens arbete, än vad vissa äldre fabriker hava att uppvisa. Dock hade man med avseende 
härå vidtagit åtgärder för att skaffa tillräcklig luftväxling genom takventilation och extra fläkt. Havre
vatten att släcka törsten med fanns till arbetarnas disposition. Emellertid hade det visat sig, att 
fläktanordningen för utsugningen av de för andningsorganen så besvärande avdunstningsimmorna 
frän mixarna icke fyllt de därå ställda förväntningarna. Förnyade försök att undanskaffa eller 
bortleda från sodabrännarnas arbetsplats dessa immor skulle emellertid göras. Ur fabrikations
teknisk synpunkt är uppställningen av de kombinerade apparaterna nog riktig, och skulle endast 
vara önskvärt, att arbetsplatsen bleve befriad från en extra olägenhet som den ovan relaterade. 
Arbetarantalet i själva sodahuset var 27, och arbetade dessa 13 och 13 på 12 timmars skift med 
en extra man på dagskift. Därigenom att de mest utsatta arbetsplatserna skiftades arbetarna mel
lan ansåg arbetsledningen, att tillräcklig ledighet var för handen, under vilken de kunde såväl 
intaga måltider som vila sig. Här såväl som i kokeri och diffusöravdelning rådde för övrigt full
goda anordningar. På begäran av yrkesinspektionen lovade arbetsledningen nymontera diffusör-
halsar och lock av martingods. 

Fabrik R. Syreavdelningen bestod av 4 kisugnar i kombination med torn; 5 äldre ugnar 
funnos även såsom reserv och användes någon gång. Man hade här som rostningsmateriel även 
Använt gasmassa. Personalen utgjordes av 3 man, en och en på 8 timmars skift, samt en dag-1 

arbetare för tornfyllning. Lokalerna syntes med sin nuvarande installation fullt tillfredsställande, 
och var särskilt anordningen för borttransporterande av askan från ugnarna väl utförd med täta 
rör och täckta vagnar. 

I kokarehuset fnnnos fyra liggande kokäre ä 5 ton och en på 10 ton, som alla användes för 
direkt kokning. Det kan vara intressant att påpeka, hurusom dessa kokare, ursprungligen bly-
klädda, förut rymde 75 kbm. men efter inmurningen med sten minskades i rymdinnehåll till 68 
kbm. Fabriken tillverkar omkring 13000 ton och sysselsätter omkring 100 arbetare i den egent
liga fabriksdriften. Personalen i kokarehuset och dftrinvid belägna massabingar utgjordes av 9, 
resp. 2 man, fördelade sålunda, att i kokarehuset funnos 3 man på 8 timmars skift, och i massa-
bingarna en man per skift, vilket var tillräckligt för att medelst den i denna avdelning anbragta 
vattenspolningsvändkranen utösa massan utan någon annan hjälp än en tjock vattenstråle. Lo
kalerna gjorde för övrigt ett mycket gott intryck. 

Fabrik S. Denna fabrik var, vad särskilt angår kokeri och massabingar, under ombyggnad, 
for att av de trånga och delvis underjordiska utrymmena skulle skapas mera tidsenliga arbetslokaler. 
Syreavdelningen arbetade med 5 kisugnar, uppställda i det förstorade ångpannerummet, och var 
denna avdelning rymlig samt temperaturen ganska tillfredsställande. Askan transporterades dock 
här medelst en anordning, som mera kunde anses alstra damm än bidraga till dess minskande. 
Ugnarna arbetade i kombination med tornsystem även här och fylldes från toppen. Personalen 
otgjordes av 3 man, fördelade en och en på 8 timmars skift. 

Fabrikens kokeri innehöll 6 stående kokare med en personal av 9 man, fördelade 3 och 3 på 8 
timmars skift. I de förut omnämnda gammalmodiga massabingarna arbetades nog särdeles tungt; 
de under nyinredning varande bli dock även de under tak och därigenom trots anordningar för 
god utluftning och föreslagen utspolning av massa med vatten icke så tillfredsställande som andra 
med liknande anordning. I bingarna arbetade nu 12 man fördelade 4 och 4 på 8 timmars skift. 
Fabriken tillverkade per år 12000 ton och sysselsatte cirka 100 arbetare. 

H. Wieselgren. 
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Bil. 2. 

Sedan K. Socialstyrelsen den 19 maj 1913 uppdragit åt mig att i egenskap av 
dess sakkunnige i hygieniska frågor biträda byråchefen Th. Furst vid undersökning av 
arbetsförhållandena inom cellulosaindustrien, får jag härmed avgiva följande berättelse. 

Mitt uppdrag vid ifrågavarande undersökning avsåg närmast att utröna, om och i 
vad mån arbetarnas hälsotillstånd ogynnsamt påverkades av de för cellulosaindustrien 
egenartade förhållandena. Särskilt är det vid tillverkningen av sulfitcellulosa, som hälso-
fara för arbetarna kan uppstå på grund av luftens inom vissa lokaler förorening med 
svavelsyrlighet genom utträngande av svavelsyrlighet ur de för gasens framställning an
vända ugnarna, genom läckor på gasledningar, vid kokapparaternas utblåsning m. m. 
Jag har därför framför allt undersökt vid dylika arbetsställen sysselsatta arbetare. 
Svavelsyrlighetens inverkan på människan gör sig särskilt gällande i fråga om andnings
organen, i det att den kan åstadkomma akuta och kroniska katarrer samt lunginflam
mation; vid inandning av mycket stora mängder gas på en gång kunna förgiftningar 
uppstå med ytterst svåra sjukdomssymptom, eventuellt med dödlig utgång. Arbetarna 
undersöktes därför med avseende på förekomsten av luftrörskatarrer samt tillfrågades, om 
de genomgått lunginflammation eller varit utsatta för akuta förgiftningar. Ävenså under
söktes förekomsten av lungsot samt av äggvita i urinen, då man å visst håll tänkt sig, 
att en längre tids inandning av svavelsyrlighetsbemängd luft skulle kunna indirekt giva 
upphov åt lungsot eller förorsaka njurinflammation. Vidare undersöktes arbetarnas 
allmänna utseende ur hälsosynpunkt, varjämte i en del fall antecknades möjligen före
kommande bruk av kaffe, tobak eller sprit i större mängd. 

Inom sulfatfabrikerna undersöktes delvis de arbetare, som voro sysselsatta vid den 
s. k. återvinningen, vilka arbetare äro utsatta för stark hetta samt damm och stickande 
gaser, som förorsaka obehag. 

Inom såväl sulfit- som sulfatfabrikerna undersöktes även på förekommande anledning 
arbetare inom andra arbetslokaler, pappsal, blekeri m, fl. 

På grund av den begränsade tiden för undersökningen i dess helhet kunde jag vid 
de besökta fabrikerna huvudsakligen endast undersöka det för tillfället tjänstgörande 
arbetsskiftet. För att emellertid erhålla så fullständiga upplysningar som möjligt om 
arbetarstammens hälsotillstånd hade jag på förhand utsänt ett cirkulär till de av resp. fabri
ker för arbetarnas räkning anlitade läkarna med anhållan om muntliga eller skriftliga upp
lysningar i de frågor angående arbetarna, som min undersökning gällde. Dessa upp
lysningar voro naturligtvis av stort värde på grund av de resp. fabriksläkarnas oftast 
mångåriga erfarenhet om fabriksarbetarnas allmänna hälsotillstånd. Min anhållan rönte 
ett synnerligen välvilligt tillmötesgående. Vid de allra flesta fabrikerna hade jag till
fälle att personligen sammanträffa med fabriksläkaren och fick del av hans erfaren
het. Vid några fabriker hade fabriksläkaren av intresse för undersökningen till ocb 
med företagit massundersökning i visst hänseende av arbetarna och delgav mig under
sökningsresultatet. Vid de fabriker, där läkaren var hindrad från ett personligt sam
manträffande med mig, erhöll jag skriftliga upplysningar. 

I det följande skall jag lämna en översikt för varje fabrik över de av mig gjorda 
iakttagelserna liksom ock redogöra för resp. fabriksläkares uttalanden. 

Fabrik A. Inom syreberedningen undersöktes en 65-årig arbetare, som varit syreberedare 
6 år. Han hade under denna tid aldrig varit sjuk med undantag av två gånger, då han på grund 
av läcka i en rörledning kommit att inandas stor mängd svavelsyrlighet; hade båda gångerna lega 
sjuk c:a 4 dagar, men därefter känt sig fullt återställd. Han hade ett friskt utseende; hjärta och 
lungor utan anmärkning; ingen äggvita i urinen. 
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Inom kokarehuset undersöktes 3 arbetare om resp. 33, 49 och 45 år. Samtliga hade arbetat 
inom kokarehnset 6 år; hade under denna tid aldrig legat sjuka; kände sig fullt friska med un
dantag av att två uppgåvo sig lida av magkatarr (enligt läkares utsago); dessa båda använde tugg
snus sedan många år; en var absolutist. Ingen hosta. Friskt utseende. Hjärta och lungor utan 
anmärkning; ingen äggvita. 

Vid mas8abingama undersöktes 3 arbetare om resp. 32, 51 och 24 år. Två hade arbetat såsom 
massaösare 6 år; en 1 år. De kände sig alla fullt friska; hade aldrig varit nämnvärt sjuka; ingen 
hosta. Deras utseende var något blekt; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

En blylödare undersöktes; 36 år gammal; arbetat med bly lödning 23 år; ett par gånger haft 
symptom av blyförgiftning (blykolik) enligt läkares utsago. Han var blek och mager; hjärta och 
lungor utan anmärkning; spår av äggvita i urinen. 

Fabrikens läkare uppgav, att allmänna hälsotillståndet bland sulfitarbetarna ej var 
sämre än hos sågverksarbetarna å samma ställe; snarare kunde man säga, att det var 
något bättre på grund av sulfitarbetarnas i regel högre avlöning, varigenom de kunde 
skaffa sig god föda, goda bostäder m. fl. dylika fördelar. Kroniska luftrörskatarrer, 
beroende på sulfitarbetet, hade ej iakttagits. Lunginflammation eller lungsot förekom 
hos sulfitarbetarna ej oftare än hos andra arbetare därstädes. Kort före mitt besök 
hade han undersökt samtliga för svavelsyrlighet i högre grad utsatta arbetare beträffande 
äggvita i urinen utan att hos någon hava funnit förekomst därav. 

Fabrik B . Inom syreberedningen, undersöktes 1 arbetare om 37 år, som varit syreberedare 
7 år; han hade under denna tid aldrig varit sjuk mer än en gång på grund av influensa. Friskt 
utseende; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom kokarehuset undersöktes 3 arbetare om resp. 33, 40 och 32 år. Såsom kokare hade de 
arbetat 10, 4, resp. 5 år. Den 33-årige arbetaren hade under sina 10 arbetsår två gånger haft 
lunginflammation samt ett par gånger legat sjuk i lungkatarr; han var blek och mager; kronisk 
luftrörskatarr; hjärta utan anmärkning; ingen äggvita. Av de båda övriga arbetarna var den ene 
blek och mager; den andre såg frisk ut, var kraftig och hade "gott hull, men företedde äggvita i 
urinen; bådas hjärta och lungor voro utan anmärkning. 

Vid massabingarna undersöktes en 47-årig arbetare, som varit massaösare 1 år; blekt, men täm
ligen kraftigt utseende; hjärta och lungor utan anmärkning; äggvita i urinen. 

Fabrik C. Inom syreberedningen undersöktes en 30-årig arbetare, som varit syreberedare 1 V 
år och förut massaösare l1/» år; såsom massaÖBare led han ofta av hosta, men ej numera; blek 
och mager; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom kokarehuset undersöktes 3 arbetare om resp. 39, 29 och 25 år; såsom kokare hade de 
arbetat resp. 20, 4 och V» är. Ingendera ansåg sig hava lidit något men av svavelsyrligheten; 
hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Vid massabingarna undersöktes 2 arbetare om 35, resp. 25 år; de hade varit massaösare i 3Va, 
resp. 4 år. Båda uppgåvo sig vara nervösa på grund av det ansträngande arbetet. De voro abso
lutister, den ene sedan 12 ä 13 år; använde numera ej tuggsnus, vilket de förut gjort. Båda voro 
bleka, men tämligen kraftiga; svalgkatarr; darrning i fingrarna; fibrillära ryckningar i tung- och 
ansiktsmuskler; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Dessa båda fabrikers läkare hade ej iakttagit någon påfallande sjuklighet bland sul
fitarbetarna i jämförelse med t. ex. sågverksarbetarna. Inga kroniska luftrörskatarrer 
på grund av svavelsyrlighetsinandningen hade iakttagits. Lunginflammation, lungsot eller 
äggvita i urinen hade ej förekommit oftare hos sulfitarbetarna än hos andra arbetare 
på samma ställe. För många av arbetarna rådde emellertid den olägenheten, att de 
bodde långt från fabriken, ofta en timmes väg, varför de delvis redan voro trötta 
vid arbetets början, vartill kom, att de nödgades leva pä matsäck, vanligen kaffe i stor 
mängd, grovt bröd och fläsk. Stundom hade fabriksläkaren rådfrågats av arbetare, som 
klagat över, att de ej tålt vid arbetet inom fabriken, varför han på deras egen begä
ran skrivit intyg om att det vore tillrådligt för dem att få ombyte av arbete. 
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Fabrik 1). Inom syreberedningen undersöktes två 47-åriga arbetare. Den ene hade arbetat 
sammanlagt 20 ar inom sulfitfabrik; ansåg sig ej hava lidit något men av sitt arbete; aldrig haft 
lunginflammation; hade ett livligt, friskt, tämligen kraftigt utseende; hjärta och lungor utan anmärk
ning; ingen äggvita. Den andre arbetaren, som förut varit brädgårdsarbetare, hade varit syreberedare 
blott ett år; nnder denna tid aldrig varit sjuk, så att han behövt upphöra med arbetet; friskt, 
tämligen kraftigt utseende; hjärta utan anmärkning; kronisk lungkatarr; ingen äggvita. 

Av de vid syretornet sysselsatta arbetarna undersöktes två om 30, resp. 25 år med 3, resp. 2 
arbetsår. Den ene, som såg tämligen frisk ut, hade under sin anställningstid en gång haft 
lunginflammation; hjärta utan anmärkning; kronisk lungkatarr; ingen äggvita; Den andre var 
blek och mager; hjärta och Inngor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom kokarehuset undersöktes fem arbetare om resp. 56, 32, 26, 34 och 21 år; såsom kokare 
hade de arbetat resp. 24 år, 3 år, 2 mån., 2 år samt 4 mån. Ingendera ansåg sig hava lidit men 
av arbetet med undantag av den 25-årige, som varit kokare endast 2 månader och härunder bör
jat besväras av hosta. Vid undersökning företedde denne kronisk luftrörskatarr; hjärta utan 
anmärkning; ingen äggvita. Hos de övriga voro hjärta och lungor utan anmärkning; ingen ägg
vita förefanns. En blylödare undersöktes; 34 år gammal; tjänstgjort 2 år såsom blylödare, 
förut kokarereparatör; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Vid massabw garna undersöktes två arbetare om resp. 48 och 43 år; de hade varit massaösare 3V2 
år, resp. 7 veckor. Den yngre arbetaren, som var blek och mager, hade förut varit sågverksar
betare i 10 år; han hostade sedan flera år; hjärta utan anmärkning; kronisk lungkatarr; ingen 
äggvita. Den äldre arbetaren, som varit massaösare 3V« år, hade ett friskt och kraftigt utseende; 
kände sig ej särskilt påverkad av sitt arbete; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Fabrik E. Inom syreberedningen undersöktes fyra arbetare om resp. 42, 44, 27 och 24 år; 
de hade varit syreberedare resp. 8, 13, 2 och 1 år. Ingendera ansåg sig hava lidit men till sin 
hälsa av arbetet. Alla hade ett friskt, kraftigt utseende; hjärta och lungor utan anmärkning: 
ingen äggvita. 

Inom kokarehuset undersöktes fyra arbetare om resp. 37, 26, 38 och 45 år; de hade en tjänste
tid av resp. 20, 1 och 18 år samt 3 månader. Ingendera kände sig särskilt påverkad av arbetet; 
tvenne hade en gång haft lunginflammation, som de ansago hava förorsakats av förkylning. 
Samtliga hade ett friskt, kraftigt utseende. Vid undersökning voro hjärta och lungor utan an
märkning hos alla med undantag av den 26-årige arbetaren, som varit kokare endast 1 år; denne 
hade kronisk luftrörskatarr; hos ingendera förekom äggvita. 2 blylödare undersöktes; de voro 
26 resp. 27 år och hade en tjänstetid av l1/» resp. 10 år. Båda hade ett tämligen kraftigt ut
seende; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

En hjälpsilare undersöktes; 32 år gammal med l1/» arbetsår; tämligen kraftigt utseende; hjärta 
och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Dessa båda fabrikers läkare hade liksom förut anförda läkare ej iakttagit någon större 
sjuklighet bland sulfitarbetarna än hos andra arbetare. Han hade stundom dock råd
frågats av arbetare, som hade svårt att fördraga den svavelsyrlighetshaltiga luften, men 
hans uppmaning till dessa att för den skull söka annat arbete hade sällan haft någon 
påföljd på grand av den högre avlöning sulfitarbetarna hava. 

Fabrik tt. Inom syreberedningen undersöktes en arbetare om 33 år; syreberedare c:a 2 år; 
kände sig fullt frisk; hade aldrig haft lunginflammation; friskt, kraftigt utseende; hjärta och 
lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom kokarehuset undersöktes 2 arbetare om resp. 26 och 28 år med en tjänstetid av resp. 
41/» och 1 år. Ingendera ansåg sig hava lidit någotjmen av arbetet; ingen hade haft lunginflam
mation. Hos båda var hjärtat utan anmärkning; ingen äggvita; kronisk luftrörskatarr hos en av 
dem. 

Vid massabingarna undersöktes en arbetare; 23 år gammal med c:a 3 arbetsår; kände sig 
fullt frisk; ingen hosta; friskt utseende; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom pappsalen undersöktes 5 arbetare om resp. 29, 23, 35, 28 och 35 år samt med en tjänste-



HYGIENISKA FÖRHÅLLANDEN INOM CELLULOSAINDUSTRIEN I SVERIGE. 4 2 5 

tid av resp. 5, 3 och 6 år samt 8 och 7 mån. Be voro alla bleka och magra; tvenne klagade 
över reumatiska smärtor i musklerna samt ömmade för tryck här och var i muskulaturen: en led 
av oregelbunden hjärtverksamhet sedan flera år, innan han började arbeta i pappsal; han hade förr 
varit stark cigarrettrökare. För övrigt voro hos alla hjärta och lungor utan anmärkning: ingen 
äggvita förefanns. 

Fabrik H. Inom sodahuset vid den s. k. återvinningen undersöktes 3 arbetare om resp. 23, 
50 och 47 år samt med resp. 1, 16 och 2 arbetsår såsom sodabrännare. De kände sig ansträngda 
av sitt arbete; voro bleka och magra; hjärta och lungor utan anmärkning. En av arbetarna hade 
haft lunginflammation för några år sedan. 

I pappsalen undersöktes 1 arbetare; han var 30 år gammal och hade en tjänstetid av c:a 15 
år. Han hade aldrig varit nämnvärt sjuk och kände sig fullt frisk, men besvärades av fukten och 
värmen i pappsalen; blek, tämligen kraftig; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Dessa båda fabrikers läkare, som även var läkare vid en tredje fabrik (fabrik J), 
uttalade såsom sin uppfattning, att sulfatarbetarna i allmänhet hade ett mera gulblekt 
utseende än andra arbetare, men att varken bland sulfat- eller sulfitarbetarna sjuklig
heten vore större än bland t. ex. sågverksarbetarna. Beträffande sulfitarbetarna hade 
han iakttagit, att vid akuta katarrer i andningsorganen tillfrisknandet ginge långsam
mare, om patienterna fortsatte med sitt arbete i den svavelsyrlighetshaltiga luften än 
om de hölle sig borta från arbetet eller finge det utbytt för tillfället mot arbete i 
ren luft. De voro dock i allmänhet obenägna för ett sådant ombyte, då därmed van
ligen följde en lägre avlöning på grund av det lättare arbetet. Ej heller funnes alltid 
tillfälle till ombyte för dem. 

Fabrik I. Inom syreberedningen undersöktes en arbetare, 51 år gammal. Han hade arbetat 
sammanlagt 12 år dels såsom massaösare, dels såsom syreberedare. Han ansåg sig ej hava rönt nå
gon särskilt menlig inverkan av arbetet. Han hade ett friskt, kraftigt utseende; hjärta och lungor 
utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom kokarehuset undersöktes 3 arbetare om resp. 37, 33 och 30 år samt med en tjänstotid 
inom sulfitfabrik av resp. 23, 5 och 5 år. En hade genomgått lunginflammation, som han ansåg 
hava förorsakats av förkylning. De hade samtliga ett friskt, kraftigt utseende; hjärta och lungor 
utan anmärkning; ingen äggvita. En blylödare undersöktes; 50 år gammal; syreberedare IS år: 
blylödare sedan 3 år. Genomgått lunginflammation; en gång akut förgiftad av svavelsyrlighet och 
låg då sjuk 10 ä 11 dagar. Friskt, kraftigt utseende, gott hull; hjärta och lungor utan anmärk
ning; ingen äggvita. 

Läkaren vid denna fabrik uttalade såsom sin uppfattning, att lungkatarr, lunginflam
mation, lungsot och njurinflammation ej förekomme oftare hos sulfitarbetare än hos 
andra arbetare. Ovillkorligen menligt för arbetarnas allmänna hälsotillstånd vore emel
lertid arbetets fördelning på 12 timmars skift. Införandet av 8 timmars skift skulle 
vara till stor fördel för dem. 

Fabrik J. Inom syreberedninge.n undersöktes 2 arbetare. Den ene, 39 år gammal, hade varit 
massaösare 1 år och syreberedare 3 år. Han hade ett friskt, kraftigt utseende; hjärta och lungor 
utan anmärkning; ingen äggvita i urinen. Den andre arbetaren, 28 år gammal, hade yarit syre
beredare l1/» i r ; först under flera år arbetat i renseri, pappsal o. d.; under vintern 1912—13 upp
repade gånger insjuknat i influensa; kände sig klen. Han var blek och mager; plattbröstad; hjärta 
utan anmärkning; å högra lungan förändringar av möjligen tuberkulos natur. 

Inom kokarehuset undersöktes en arbetare, 32 år gammal. Han hade arbetat i kokarehus 2'/2 
år, förut 1 år i massabingar och 1 år i renseri. Han hade ett friskt, kraftigt utseende, gott hull; 
hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Vid massabingarna undersöktes 2 arbetare om resp. 35 och 34 år samt med resp. 5 och 3 års 
tjänstetid. Ingendera hade under sin arbetstid varit nämnvärt sjuk. De voro bleka och magra 
men tämligen kraftiga; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom renseriet undersöktes 1 arbetare, 40 år gammal och med en tjänstetid av 5 år. Han kände 
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sig fullt frisk med undantag av att han besvärades av reumatiska smärtor i musklerna; hjärta och 
lungor utan anmärkning. 

Fabrik K. Inom syreberedningen undersöktes 2 arbetare om resp. 43 och 53 år samt med 
resp. 3 och 6 arbetsår. Ingendera hade känt sig särskilt påverkad av arbetet. Båda hade ett friskt, 
kraftigt utseende; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom kokarehuset undersöktes en arbetare; 32 år gammal och med 4Va arbetsår. Han hade ej 
känt någon menlig inverkan av arbetet; hade blekt utseende; hjärta och lnngor utan anmärkning; 
ingen äggvita. 

Vid massabingarna undersöktes 3 arbetare om resp. 35, 38 och 44 år samt med resp. 7, 6 och 
6 arbetsår såsom massaösare. De voro samtliga magra, men hade ett friskt utseende; ingendera 
hade haft lunginflammation; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Fabrikens läkare hade aldrig iakttagit, att luftrörskatarrer förekommo oftare hos 
sulfitarbetarna än hos andra, ej heller lunginflammation eller lungsot. Beträffande 
förekomsten av njursjukdomar, hade han med anledning av mitt cirkulär undersökt 
icke mindre än 112 av fabrikens arbetare och endast hos en av dessa funnit äggvita i 
urinen. Att svavelsyrligheten i den mängd, som den förefunnes i fabriken, skulle ha 
haft någon menlig inverkan på arbetarnas hälsa, hade han sålunda icke kunnat för
märka. Däremot spelade 12-timmars-skiftet, mindre goda bostadsförhållanden och den 
myckna kaffedrickningen bland fabriksarbetarna en stor roll ifråga om ett nedsatt all
mäntillstånd. 

Fabrik L. Inom syreberedningen undersöktes 3 arbetare (37, 40 och 42 år). Den 37-årige hade 
varit massaösare 2 år och syreberedare 11 år; den 40-årige hade varit silare 1 år, massaösare 3 år, 
kokare 16 år och syreberedare 1 år. Den 42-årige hade varit massaösare 4 år, syreberedare 1 år. Den 
sistnämnda arbetaren hade ett fullkomligt friskt utseende, gott hull; hjärta och lungor utan an
märkning; ingen äggvita. De två förstnämnda arbetarna voro magra, men hade ett tämligen friskt 
utseende; den ene av dem hade lungemfysem och hade haft lunginflammation 2 gånger; den andre 
hade kronisk luftrörskatarr; hos båda var hjärtat utan anmärkning; ingen äggvita; ingendera kla
gade över att deras arbete förorsakat dem någon direkt skada, utan ansågo de sig väl tåla arbetet. 

Inom kokarehuset undersöktes 4 arbetare (25, 21, 50 och 69 år). De båda yngre arbetarna, 
som varit anställda en relativt kort tid, 3 resp. 1 år, voro bleka och magra; den ene hade under 
denna tid haft lunginflammation, båda hade kronisk luftrörskatarr; hjärta utan anmärkning; ingen 
äggvita. De båda äldre arbetarna, vilka haft lång tjänstetid — 20, resp. 24 år — hade ett friskt, 
tämligen kraftigt utseende; de ansågo sig ej hava lidit någon skada av sitt arbete; hjärta och 
lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 2 blylödare undersöktes, den ene 35 år gammal samt 
med 17 arbetsår, därav 11 år såsom blylödare; han hade haft lunginflammation 2 gånger; varit 
»syreförgiftad> ett par gånger, så att han måst stanna hemma ett par dagar för varje gång; hjärta 
utan anmärkning; kronisk luftrörskatarr; spår av äggvita i urinen. Den andre var 53Va år och 
hade en tjänstetid av 25 år såsom blylödare och reparatör; tämligen kraftigt utseende; hjärta och 
lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Vid massabingarna undeisöktes 4 arbetare om resp. 27, 37, 28 och 30 år samt med en tjäns
tetid av resp. 4 månader samt P/s, 7 och 9 år. Den 27-årige och den 37-årige voro bleka och 
magra; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita i urinen (urinprov togs endast av den 
ene arbetaren). Den 28-årige och den 30-årige hade ett friskt, tämligen kraftigt utseende; ingen
dera hade haft lunginflammation; den ene led av kronisk luftrörskatarr; hos båda var hjärtat utan 
anmärkning; ingen äggvita. 

Inom pappsalen undersöktes en 16-årig pojke med c:a ett arbetsår. Han var blek, spenslig och 
mager; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom ångpannehuset undersöktes en 44-årig eldare med 21 arbetsår. Han hade genomgått lung
inflammation; hade ett friskt utseende, hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom renseriet undersöktes en 32-årig arbetare med 8 arbetsår, därav c:a 2 i renseriet; friskt, 
kraftigt utseende, hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom blekeriet undersöktes 2 arbetare om 51 och 49 år med vardera c:a 25 arbetsår inom fab-
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Tiken, därav den ene 4 år och den andre 12 a 13 år inom blekeriet. Den förre var blek och mager, 
den senare hade ett friskt, kraftigt utseende; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita 
((urinprov undersökt endast frän den ene arbetaren). 

Fabrikens läkare ansåg, att allmänna hälsotillståndet bland sulfitarbetarna ej var 
sämre än bland andra arbetare, snarare bättre på grund av de allmänhygieniska för
delar, som fabriksarbetarna kunde skaffa sig genom sin i regel högre avlöning. Lung
inflammation, lungsot och njursjukdom förekommo bland sulfitarbetarna ej oftare än bland 
andra. Däremot ansåg ban, att de lättare ådroge sig katarrer i andningsorganen dels 
genom inandning av svavelsyrlighet, dels därigenom att de så lätt blevo varma och 
svettiga samt utsatta för hastiga avkylningar. De tillfrisknade långsammare, om de 
fortsatte sitt arbete i den svavelsyrlighetshaltiga luften, än om de för någon tid avhöllo 
sig från eller fingo ombyta arbete. 

Fabrik M. Inom syreberedningen undersöktes 2 arbetare (28 resp. 59 år) med vardera 4 ar
betsår. De hade under denna tid aldrig varit sjuka eller känt sig menligt påverkade av arbetet; 
åe hade ett friskt, kraftigt utseende; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom kokarehu8et undersöktes 2 arbetare (39 resp. 55 år) med 12 resp. 24 arbetsår såsom 
kokare. De hade ett friskt, kraftigt utseende; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Fabrikens läkare uttalade såsom sin bestämda uppfattning på grund av sin mång
åriga verksamhet på platsen, att sulfitarbetarnas hälsotillstånd icke i någon mån var 
underlägset andra arbetares. Lungsot och lunginflammation hade knappast förekommit. 
Kroniska lungkatarrer funnos icke. Från 14 arbetare, som voro mera utsatta för sva
velsyrlighet, hade han undersökt urinprov; endast en av dem företedde spår av äggvita; vid 
en senare företagen undersökning var även denne äggvitefri. Ifrågavarande läkare, som 
även var anställd vid en annan sulfitfabrik, förklarade, att han från denna fabrik hade 
samma erfarenhet beträffande arbetarnas hälsotillstånd. 

Fabrik N. Inom syreberedningen undersöktes 1 arbetare (34 år) med 6 arbetsår i syrehuset. 
Han hade friskt, kraftigt utseende; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom kokarehuset nndersöktes 2 arbetare (27 resp. 21 år), vardera med 5 arbetsår. Båda hade 
ett friskt, tämligen kraftigt utseende; hjärta utan anmärkning; ingen äggvita. Den ene av dem 
liade lindrig, kronisk luftrörskatarr. 2 blylödare (39 resp. 21 år) med 10 resp. 3 arbetsår såsom 
blylödare blevo undersökta. Båda hade friskt, kraftigt utseende; hjärta och lungor utan anmärk
ning; ingen äggvita. 

Vid mas8abingarna undersöktes 1 arbetare (28 år) med l /s arbetsår; friskt, kraftigt utseende; 
hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom pappsalen undersöktes 1 arbetare (27 år) med c:a 4 arbetsår, därav 7 månader i pappsalcn 
och 3 år i sileriet; han uppgav sig vara reumatisk; var blek och mager; hjärta och lungor utan 
anmärkning; ingen äggvita. 

Vid blekeriet undersöktes 2 arbetare (51 resp. 19 år) med 20 resp. 1/i arbetsår. Båda hade friskt 
atseende, hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Fabrikens läkare uttalade sig angående de arbetare, som voro anställda vid denna 
fabrik, i full överensstämmelse med läkaren vid närmast föregående fabrik. 

Fabrik O. Inom syreberedningen undersöktes 1 arbetare (53 år) med 4 arbetsår. Han hade 
i början varit besvärad av svavelsyrligheten, men snart nog vant sig vid densamma, så att han 
numera ej kände sig påverkad därav; friskt utseende; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen 
äggvita. 

Inom kokarehuset undersöktes en arbetare (42 år) med 15 arbetsår. Han ansåg ej, att hans 
hälsotillstånd på något sätt menligt påverkats av arbetet; genomgått lunginflammation; friskt ut
seende; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom blekeriet undersöktes 1 arbetare (49 år) med 21/ arbetsår. Han hade friskt, kraftigt ut
seende; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 
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Fabrikens läkare lämnade skriftligen följande upplysningar. Under de 4—5 år, som 
fabriken varit i gång, hade honom veterligen icke ett enda sjukdomsfall inträffat, som 
kunde sägas vara direkt eller indirekt framkallat av svavelsyrlighetsgasen. Antalet 
sjukdomsfall beträffande andningsorganens sjukdomar hade bland bruksarbetarna icke 
varit större efter än före sulfitfabrikens tillkomst; ej heller hade något enda fall av miss
tänkt njursjukdom under sagda tid uppträtt. Den gamla järnbruksarbetarstammen hade 
emellertid vid övergången till sulfitfabriksarbetet i början klagat över menligt inflytande 
på hälsan; en och annan hade visat sig känslig eller haft något allmänt obehag genom 
arbetsförändringen, men klagomåleu hade förefallit orsakade av ovana, i varje fall hade 
de mer och mer avtagit; en äldre bruksarbetare, som redan förut haft astma, ansåg 
sig hava fått svårare anfall genom sitt sulfitfabriksarbete än förut, men hade han blott 
en gång av denna orsak rådfrågat fabriksläkaren. 

Fabrik P . Inom syreberedningen undersöktes 2 arbetare, den ene (36 år) hade arbetat 14 år 
i sulfitfabrik. Han ansåg sig ej hava rönt någon menlig inverkan av sitt arbete; aldrig genomgått 
lunginflammation; friskt, kraftigt utseende; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 
Den andre arbetaren (39 år) hade 19 arbetsår i sulfitfabrik, därav 11 år i syrehus. Han hade 
emellertid nu 2 veckor före mitt besök lämnat sin tjänst och övergått till jordbruk, då han aldrig 
kunnat fullständigt vänja sig vid svavelsyrlighetslukten utan ofta fick kväljningar eller kräkningar. 
Han hade friskt, kraftigt utseende'och mycket gott hull; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen 
äggvita. 

Inom kokarehuset undersöktes 2 arbetare (46 resp. 50 år) med 23 resp. 16 arbetsår inom sulfit
fabrik. Ingendera ansåg sig ha rönt något särskilt men av arbetet. Båda voro en smula bleka 
men sågo för övrigt tämligen kraftiga ut; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Fabrikens läkare uttalade sig angående sulfitarbetarnas hälsotillstånd på följande sätt. 
Lunginflammation förekom ej oftare bland fabriksarbetarna än bland den övriga befolk
ningen. Av lungsot hade blott förekommit 2 fall. I ena fallet hade arbetaren sjuk
domen redan när han anställdes vid fabriken; sjukdomen befann sig nu i vilostadium. 
I det andra fallet förelåg florid tuberkulos; fadern hade dött i tuberkulos; även modern 
hade sannolikt tuberkulos. Ingen av ifrågavarande arbetare tillhörde syrearbetarna. 
Beträffande förekomsten av äggvita i urinen hade 17 arbetare, som voro i hög grad utsatta 
för svavel syrlighet, blivit undersökta. I intet fall hade emellertid äggvita förekommit. 
Kroniska luftrörskatarrer hade ej heller iakttagits. Däremot åstadkom svavelsyrligheten 
lätt en retning av de övre luftvägarna, och för att förhindra detta hade man åt arbetarna 
rekommenderat att använda ett slags respiratorer, men de ville ej begagna sig därav. 

Fabrik Q. Inom sodahuset vid den s. k. återvinningen undersöktes 5 arbetare (3 om 29 år, 
1 30 år och 1 57 år); alla hade tjänstgjort som sodabrännare 5—6 år. De sågo friska och tämligen 
kraftiga ut samt hade ganska gott hull. Ingendera hade haft lunginflammation eller led av kronisk 
luftrörskatarr. 

Fabrikens läkare lämnade skriftligen följande upplysningar. Beträffande förekomsten 
av akuta och kroniska katarrer i andningsorganen, lunginflammation och lungtuberkulos 
hade intet anmärkningsvärt förekommit under de c:a 5 år han varit fabrikens läkare. 
Han kunde, endast påminna sig ett fall under denna tid, som kunde sättas i samband 
med det specifika arbetet, i det nämligen en arbetare haft en envis luftrörskatarr, 
vilken först gav vika, när arbetaren förflyttades till annat arbete. Såsom allmänt om
döme om hälsotillståndet bland ifrågavarande arbetare anförde han, att detsamma under 
nämnda tid varit tillfredsställande och icke erbjudit något anmärkningsvärt. 

Fabrik R. Inom syreberedningen undersöktes 1 arbetare (41 år) med 13 arhetsår, därav 9 i 
syrehus. Han ansåg sig ej hava rönt någon menlig inverkan av arbetet; hade aldrig haft lung
inflammation; friskt, kraftigt utseende; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom kokarehuset undersöktes 2 arbetare (30 resp. 34 år) med 7 resp. 12 arbetsår inom sulfit
fabrik. Båda hade ett friskt utseende, men voro bleka och magra; ingendera hade haft lungin-
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flammation; den ene av dem hade kronisk luftrörskatarr; hjärta och njurar utan anmärkning. Ku 
blylödare undersöktes; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Inom pappsalen undersöktes 2 arbetare (27 resp. 20 år). Den 27-årigc hade b' arbetsår i papp-
salen samt 5 år i syrehus; friskt utseende; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 
Den 20-årige hade varit 3 månader i pappsal, förut blylödarhjälp 1 år. Han var blek, spenslig; 
hjärta utan anmärkning; högra lungspetsen företedde förändringar av möjligen tuberkulos natur. 

Fabrik S. Inom syreberedningen undersöktes 1 arbetare (43 år) med 11 arbetsår såsom syre-
beredare, förut sodabrännare i 12 år. Han ' ansåg sigj ej hava rönt någon menlig inverkan av 
arbetet; friskt, kraftigt utseende; hjärta och lungor utan anmärkning; urinprov ej undersökt. 

Vid massabingarna undersöktes 2 arbetare (30 resp. 33 år) med 10 resp. 6 arbetsår. Båda 
hade ett friskt, kraftigt utseende; hjärta och lungor utan anmärkning; ingen äggvita. 

Dessa båda fabrikers läkare uttalade såsom sin erfarenhet följande. En del individer 
voro fullkomligt refraktära för svavelsyrligheten i den mängd den i regel förekom inom 
fabriken. Andra åter påverkades mera av densamma, i det att de fingo retningar i de 
övre luftvägarna; om de fingo byta arbete, blevo de hastigare återställda, än om de 
fortsatte sitt egentliga arbete. Ett fall av svavelsyrlighetsförgiftning hade inträffat, 
efter vilket arbetaren hade fått kronisk luftrörskatarr. För övrigt hade inga kroniska 
lungkatarrer iakttagits. Inga lunginflammationer hade förekommit, åtminstone ej mera 
än bland den övriga befolkningen. Inga fall av äggvita i urinen hade iakttagits bland 
sulfitarbetarna. Det allmänna hälsotillståndet bland dessa arbetare sades vara utmärkt, 
mycket bättre än hos jordbruksarbetarna i trakten. På grund av sina högre inkomster 
kunde fabriksarbetaren skaffa sig god mat, bättre bostad o. s. v. 

I följande tablå lämnas en översikt över de sjukdomsfall bland arbetarna, som när
mast varit föremål för undersökning. 
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Yrkesinspektrisens berättelse angående studieresa till 
Norge, Belgien och England. 

I. Norge. 

Syftet med min resa till Norge, som omfattade 10 dagar, var huvudsakligast att jag 
skulle få medfölja den kvinnliga yrkesinspektören på en inspektionsresa till Bergen och 
Stavanger för att bli i tillfälle att taga kännedom om de västländska konserv- och 
salterifabrikerna. På ditresan gjordes dock några dagars uppehåll i Kristiania dels för 
ett besök i Drammen på den kvinnliga yrkesinspektörens expedition, dels för att jag 
skulle få bese några av Kristianias mera framstående fabriker med huvudsakligast kvinn
liga arbetare. Sålunda besökte jag där Freias chokladfabrik, Saeters kexfabrik, 
Pellerins margarinfabrik och Norska skofabriken. Av dessa äro i synnerhet de 
tre förstnämnda synnerligen väl ordnade i hygieniskt avseende. 

Särskild arbetsdräkt — förkläde och mössa — är obligatorisk. Vid margarinfabriken, 
där till arbetsdräkten höra även klädning och träskor, håller arbetsgivaren denna dräkt, 
men tvätten ombesörjes av arbeterskorna själva. Vid de båda andra fabrikerna an
skaffar arbetsgivaren dräkten till fabrikationspris, men låter kostnadsfritt tvätta den 
vid fabriken, en anordning som vid matvarufabriker är betydligt att föredraga för att 
hindra eventuell smittas spridande till fabriken från hemmen. För bad äro goda an
ordningar vidtagna. Vid Freia finnes riklig tillgång på varma duschbad, som personalen 
har rätt att fritt använda under arbetstiden, och tyckes denna rättighet även tagas 
i anspråk. Vid Saeters kexfabrik, som också har varma duschbad, skall badning ske 
på fritid, men ett bad i veckan är obligatoriskt. Pellerins fabrik har intet eget bad, 
men fabriken bekostar ett bad i veckan per arbetare vid den strax intill densamma 
belägna kommunala badinrättningen. 

Vid Freia finnes ett välordnat marketenteri, där 1/s liter varm cacao kan erhållas för 5 
öre och en portion gröt och oskummad mjölk för 10 öre. Köket är placerat på nedre 
botten och matsalen 1 trappa upp. Alla arbetare, som skola gå upp till matsalen, 
passera köket, som är avdelat med en lång disk, å vilken portionerna sättas och där 
de hämtas samt betalas av arbetarna själva medelst ett polettsystem. Minsta möjliga 
driftkostnad och största möjliga tidsvinst har på detta sätt uppnåtts. Tillagning, disk
ning av kärlen samt renhållning av matsalen skötes av fabriken, som har en årlig 
kostnad av 200—300 kr. för denna frukostservering. 

Vid Saeters kexfabrik erhålles full middagsmåltid, och synes mig även där den svåra 
matfrågan vara praktiskt löst. Fabriken, som har träffat överenskommelse med ett 
folkkök om tillagning av maten, hämtar denna utportionerad i mathämtare till fabriken, 
där den av arbetaren mot rekvisition under föregående dag erhålles till ett -pris av 
20—35 öre per middag. Priserna äro folkkökets vanliga, men därav erlägger fabriken 
5 öre per portion. 

En utomordentligt trevlig, stor och bekvämt inredd matsal finnes för dem, som äta 
sin middag på fabriken, men maten kan även få tagas med hem av dem, som bo till
räckligt nära för att kunna gå hem under middagsrasten. Gifta arbeterskor få köpa 
portioner till ett antal, motsvarande familjemedlemmarnas och kunna på det sättet 
under sin fritid hinna ordna med en ordentlig middag för hela familjen. Diskning och 
ångdesinficiering av mathämtarna skötes av fabriken. — Chefen ansåg, att denna an
ordning utfallit synnerligen lyckligt och gjort ett slut på det myckna kaffedrickandet 
samt höjt hälsotillståndet bland arbeterskorna. 

Den svåra toalettrumsfrågan var i dessa fabriker löst på något olika sätt. I kex
fabriken fanns för detta ändamål omedelbart intill ingångsporten ett stort uppvärmt 
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rum, som stod låst under arbetstiden. I chokladfabriken användes härtill matsalen, 
som var försedd med numrerade krokar runt väggarna. I borden funnos dessutom 
numrerade fack, och var arbeterska satt vid sitt nummer och kunde således själv över
vaka sina ägodelar. I skofabriken var samma anordning vidtagen i de två matsalar, en 
för män och en för kvinnor, som fabriken inrett. Här hade man dock gjort en sär
skild avbalkning för kläderna och ordnat den som ett toalettrum. 

Då matsalarna äro stora och rymliga som i dessa fall samt skilda för män och 
kvinnor, är en dylik anordning, som givetvis ställer sig mera ekonomisk, mycket 
lämplig. 

I alla fabrikerna, även i skofabriken, funnos tvål och handduk vid varje tvättställ 
såväl i matrummen som i arbetslokalerna, och tycks detta vara tämligen allmänt genom
fört. Handdukarna skola enligt inspektrisens instruktion bytas minst två gånger i 
veckan. 

Vid skofabriken användes med mycket gott resultat en elektrisk dammsugare för 
borttagande av dammet i de otaliga fack och hyllor för halvfärdigt material, som fylla 
en dylik arbetslokal. Eldfaran i dessa med brännbart material belamrade arbetssalar 
är naturligtvis mycket stor och möjligheten till panik bland de många flickorna likaså. 
Det synes mig därför mycket tilltalande att i detta slag av fabriker använda det i 
England så ofta tillämpade »Sprinkler»-systemet. Det var här under uppsättning och 
skulle, ansåg ägaren, mycket snart betala sig, då brandstoden härigenom sänktes till 
hälften. 

Stavanger är huvudorten för den alltjämt växande norska konservfabrikationen, 
vilken lär ha sitt egentliga upphov från en fattig stavangerpojke, Bjaelland, vars söner 
och efterträdare nyligen hava byggt firmans tionde fabrik i Stavanger. Större och mindre 
salterier och konservfabriker ligga tätt efter hela viken; många av dessa fabriker äro 
utomordentligt väl ordnade och skötta, och hela staden bär prägel av invånarnas burgenhet. 

Departementet för handel, sjöfart och industri har givit ut ett särskilt reglemente 
för kontroll av konservfabriker år 1906 och 1910. Denna kontroll är frivillig, men 
endast de fabriker, som %underkasta sig densamma, äga rätt att leverera varor till staten, 
vilket har gjort att alla fabriker, som hålla på sitt anseende, följa ifrågavarande föreskrifter. 

Reglementet avser att skydda allmänheten, men har naturligtvis även den största 
betydelse ur yrkeshygienisk synpunkt. 

Sålunda föreskriver § 5, att största möjliga renlighet skall iakttagas i fabriken och dess om
givning, vilket närmare specifieras med 

1. att marken ej förorenas av avfall och spillvatten, 
2. att kloaker, avfallstrummor, klosetter, pissoarer etc. ej sprida dålig lukt till lokaler, där rå

material förvaras, 
3. a t t arbetslokalerna, särskilt golv och väggar, ständigt hållas rena, 
4. att ventilationen är god, 
5. at t temperaturen ej är för hög, där mat förvaras eller tillagas, samt 
6. att allt inventar, som användes, är rent och fritt från smitta. 

I de fabriker, jag besökte, voro väggarna anmärkningsvärt vita och rena, de kalk
strykas eller målas också flera gånger årligen, golven voro i allmänhet utmärkt väl 
hållna, vanligen av oljade däcksplank och springorna tätade med mönja. De skurades 
i regel en gång i veckan eller oftare och voro trots det smetiga arbetet synnerligen 
tilltalande rena. På en del håll användes bord med marmorskivor för rensning av 
småfisk. I regel voro arbetslokalerna stora, ljusa salar, lätta att hålla rena och väl 
ventilerade. 

§ 6, vars bestämmelser avse arbetarnas personliga renlighet för undvikande av smitta, före
skriver, 

1. att de skola förete intyg om att de ej äro behäftade med smittosam sjukdom, bölder, utslag 
e. d., 



YRKESINSPEKTRISENS BERÄTTELSE ANGÅENDE STUDIERESA. 4 3 3 

2. att arbetarna skola iakttaga strängaste renlighet med avseende på kläder och sin egen person 
(särskilt armar, händer och naglar), 

3. att det måste finnas tillräckligt antal tvättanordningar med riklig vattentillgång, tvål, na-
gelborste och handdukar, 

4. att de arbetare, som komma i nära beröring med varornas tillagning och nedläggning, skola 
bära en särskild, tvättbar arbetsdräkt och mössa över håret samt att arbetsdräkten skall bytas 
minst en gång i veckan och lösärmar 2 gånger, samt 

5. att kläder ej må upphängas i lokalerna. 

Tack vare denna paragraf var icke blott tvättbar arbetsdräkt i regel införd, utan 
hade även varma rymliga klädgarderober anordnats, avgiftsfria bad inrättats i fabrikerna 
och tvättställ med varmt och kallt vatten, tvål och handdukar blivit uppsatta i arbets
lokalerna i tillräckligt antal. Vanligen funnos också matsalar med eller utan mat
servering. 

Reglementet föreskriver dessutom, att besök av kontrollör skall göras minst 2 gånger 
i veckan. 

Även om ej alla konservfabriker vilja underkasta sig detta reglemente, så är det 
givet, att konkurrensen snart tvingar dem att följa de flesta av dess föreskrifter, och 
det är intet tvivel om att det ej redan haft det största inflytande på de hygieniska 
förhållandena i denna fabrikation, som är av det slag, att arbetarna lätteligen kunna 
utsättas för mycket stora hygieniska vådor. 

§ 5 i vår egen svenska yrkeslag skulle kunna få ett synnerligen värdefullt stöd, i 
vad det gäller hygienen vid födoämnesfabrikerna, genom reglementen av anförda beskaf
fenhet för fabriker, som leverera varor till staten. 

Utom de konservfabriker jag blev i tillfälle att se i Bergen och Stavanger, fick jag 
också, i det jag medföljde yrkesinspektrisen på en inspektion, besöka en yllefabrik och 
ett väveri, belägna ett par stationer från Stavanger inåt landet. 

Vid Figgens yllefabrik, som omfattade spinneri, trikåstickning och trikåsömnad, 
hade ett intressant experiment gjorts med att driva hemarbete med maskinkraft. I 20 hem 
hade av fabriken insatts symaskiner, försedda med en motor på Vie hkr. Arbeterskan 
hade fri kraft och fri maskin. Insättningen, som beräknades till 70 ä 80 kr., gjordes 
kostnadsfritt av fabriken. Även elektriskt ljus inleddes kostnadsfritt; för en lampa på 
16 lj. betalades 3 kr. per år, för en på 25 lj. 4 kr. Arbetet betalades efter samma 
ackordspris som på själva fabriken. 

Enligt arbetsgivarens uppgift skulle försöket slagit synnerligen väl ut. Fabriken fick 
«n extra arbetskraft, som ej ställde sig dyrare, och som var lättare att tillgodogöra sig, 
<iå arbeterskan var oberoende av bestämda tider. Många arbeterskor kunde antingen 
få detta arbete som biförtjänst eller ordna det på ett för sina förhållanden lämpligare 
sätt. Så fann jag t. ex., att en kvinna, som var ägare till ett litet hus, där hon 
hyrde ut rum åt fabriksflickor mot en hyra av 60 kr. per år med städning, förtjänade 
c:a 12 kr. i veckan på det arbete hon utförde under mellanstunder. Hemmet såg syn
nerligen fint och vårdat ut, och enligt egen utsago arbetade hon ej mer än hon hade 
lust till. 

På ett annat ställe var det en bröstsjuk flicka, som skötte hushållet för sin vid fab
riken arbetande syster, och som med sin maskin förtjänade 8—10 kr. i veckan. Lä
karen hade förklarat henne smittofri, men avrått henne från att arbeta i fabriken, för 
att hon skulle kunna gå ute i friska luften under dagen samt vila, när hon var trött. 
Hemmet sköttes utmärkt, och hon lagade enligt uppgift ordentlig middag åt sig och 
systern varje dag. Läkaren hade givit henne gott hopp om att kunna bli fullt frisk. 

På det tredje hemarbetsstället, som jag besökte, fanns en familj med 7 barn, varav 
det minsta var 10 månader och det äldsta, en pojke, arbetade i fabriken jämte fadern. 
Hustrun tog med sin maskin in 6—7 kr. i veckan för att, som hon sade, spara ihop 
en slant till det egna hem, som de höllo på att bygga. Troligen hade dock hemmet, 
som såg tämligen smutsigt ut, mått bättre av, att hon ägnat det alla sina krafter. 
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Förutsatt att liksom här intet visst kvantum arbete fordras per maskin och att 
ackordspriserna sättas lika med dem på fabriken, vilket trots utlåningen av maskiner 
och kraft bör kunna ske, då arbetarna själva hålla lokal, värme och lyse, tyckes mig 
detta vara en form av fabriksarbete, som mindre förstörande ingriper i familjelivet än 
då husmodern skall vistas hela dagarna borta från hemmet, för så vitt arbetet liksom 
här är av den karaktär, att det ej behöver inverka menligt på hemmets ro eller ren
lighet. 

Chefen för fabriken var en mycket intresserad man, som gjort allt för att även inom 
fabriken ställa det så bra som möjligt. Lokalerna voro ljusa och rymliga, alla väggar 
voro oljemålade, golven oljade, taken vita, luftväxlingen utmärkt, renlighet härskade 
överallt. God tillgång på stolar fanns i både spinn- och stickfabriken, och arbeterskorna 
sågo friska, välklädda och behagliga ut. 

I den samma firma tillhörande 7 a mil längre bort belägna Al gårds vävfabrik hade 
man också stolar i vävsalarna. Vid varje maskin fanns en trebent c:a 75 cm. hög pall 
med en något konkav, litet framåtlutande sits. Modellen är synnerligen praktisk, då 
arbeterskan mer stöder sig emot den än egentligen sitter på den, det fordras således 
ej någon muskelansträngning att resa sig upp från den eller sätta sig ned under de 
korta ögonblick, som äro till hennes disposition mellan passningen av vävstolarna, och 
dock får hon ett välbehövligt avbrott i det timslånga för kvinnor så ansträngande 
ståendet. 

Vid denna fabrik fanns en avdelning för lumpsortering, som lämnade mycket övrigt 
att önska i hygieniskt avseende. Genom undersökning av den kvinnliga yrkesinspektören 
har påvisats, att detta i allmänhet är förhållandet vid dylika arbetsplatser, och special-
föreskrifter angående ventilation, utsugning, renhållning, speciell arbetsdräkt och tillgång 
till tvätt- och dricksvatten äro under utarbetande för lumpsortering och därmed likställt 
arbete. 

Vad beträffar själva organisationen av yrkesinspektionen i Norge, fäste jag mig 
särskilt vid den s. k. Stsedelige tilsyn, ett organ, som väl närmast motsvarar vår kom
munala tillsyn med den skillnad, att dess representanter skola besöka alla industriella 
arbetsplatser, som komma under lagen, oavsett de äro stora eller små. Denna Staede-
lige tilsyn tyckes göra rätt stor nytta på en del håll så tillvida att dessa personer, 
som bo på platsen och minst vart halvår skola besöka varje arbetsplats, kunna ge in
spektören en del upplysningar och vid hans besök säga honom, vilka ställen synas vara 
mest i behov av att inspekteras, ävensom hur givna föreskrifter tillämpats. I detta, av 
minst 4 personer bestående tillsynsorgan, skall utom läkaren — som är ordförande 
— finnas minst en kvinna och en arbetare. Den kvinnliga inspektören har på många 
håll haft mycket god hjälp av denna eller dessa kvinnor, som genom sin kännedom 
om arbeterskornas förhållanden på platsen ofta kunnat ge henne upplysningar, som 
varit synnerligen värdefulla. Även ha de kunnat föra vidare förslag, som inspektrisen 
eventuellt framlagt till arbeterskornas nytta, samt tillse, att hennes påbud om större 
renlighet i fabrikerna blivit tillfredsställande efterkomna. 

Dubbel inspektion har alltid sina nackdelar, men där det gäller den s. k. kvinnliga 
inspektionen, d. v. s. den, som skall gå ut på undersökning av de sanitära och sedliga 
förhållandena, så torde en samverkan i en eller annan form med personer, bosatta på 
platsen, vara av nöden, om inspektionen skall bliva av något verkligt gagn. 

Min norska resa var trots sin kortvarigbet av största både nytta och intresse för 
mig, först och främst genom fru Kjelsbergs aldrig tröttnande välvilja att ge mig upp
lysningar och sätta mig in i sitt arbete och sina erfarenheter men även genom den 
stora beredvillighet, med vilken tillstånd lämnades mig av resp. arbetsgivare att se 
deras fabriker och taga kännedom om arbetet därstädes, för vilket allt jag är såväl 
fru Kjelsberg som dem synnerligen tacksam. 
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II. Belgien. 
Den egentliga avsikten med mitt besök i Belgien var att övervara den internatio

nella kongressen för undervisning i huslig ekonomi, som hölls den 15—17 juni i Gent. 
Där skulle bland annat också frågan om möjlighet att bereda fabriksarbeterskor till
fälle till undervisning i husligt arbete förekomma. Kongressen, som verkade illa för
beredd och mindre' väl ordnad, gav föga utbyte. Allmänna meningen tycktes dock vara, 
att tiden nu var inne för att söka få skolköksundervisning obligatorisk för flickor i 
skolåldern, samt att flickor ur alla stånd och klasser behövde en fortsatt utbildning i 
detta ämne även efter skolan. Angående möjlighet till undervisning i hushållsarbete 
för fabriksarbeterskor voro erfarenheterna från olika länder mycket varierande, men 
som allmänt resultat av dessa erfarenheter framgick, att dylik undervisning borde ordnas 
helt och hållet eller åtminstone delvis under arbetstiden. Denna undervisning vore allt 
för ansträngande, för att eleverna skulle kunna verkligen tillgodogöra sig densamma efter 
en full arbetsdag i fabrik. Kl. 6 e. m. vore den senaste möjliga timme, då sådan 
undervisning borde taga sin början. 

Mycken vikt lades på att intressera arbetsgivare för att ordna dylika kurser för sina, 
kvinnliga arbetare. Bäst vore, om undervisningen förlades till lokaler inom eller i 
omedelbar närhet av fabriken. Från en del håll framhölls nödvändigheten av, att någon 
liten avgift för kursen upptoges av eleverna, för att de skulle sätta mer värde på 
undervisningen. 

Från Schweiz och Belgien relaterades flera exempel på att kurser i huslig ekonomi 
gjorts obligatoriska för de yngre arbeterskorna vid vissa fabriker. En stor skola i 
Bayern hade under flera år skickat vandrande skolkök till fabriker och ensamt häri
genom hade 10 000 arbeterskor erhållit undervisning i matlagning. 

Även påvisades det lämpliga uti att en obligatorisk kurs i huslig ekonomi förekomme 
vid varje kvinnlig yrkesskola. Som exempel framdrogs spetsindustridistriktet i Väst-
flandern, där 5 stora yrkesskolor för spetstillverkning med c:a 300 elever funnos. Vid 
dessa skolor hade sedan 1896 upprättats obligatoriska husmoderskurser, och hade detta 
påverkat hela traktens välstånd. 

I Belgien finnas två yrkesinspektriser anställda sedan 12 år tillbaka. De ha endast 
att göra med sådana arbetsställen, där ingen maskinkraft förekommer, och tycks dera 
inspektion uteslutande gälla arbetstiden för kvinnor och minderåriga. Även större bu
tiker inspekteras av dem för tillsyn av att kvinnliga bodbiträden tillhandahållas sitt
platser enligt en lag av år 1905. 

Årsrapporten för 1911 visar, att sammanlagt 828 arbetsställen inspekterats, och att 
av dessa 702 utgjordes av rena sömnadsfabriker, medan vid de återstående bedrevs 
sådan textilindustri, som är likställd med sömnad, såsom spetstillverkning, broderier o. d. 

Ledsamt nog blev jag ej i tillfälle att se något av inspektrisernas arbete, emedan 
den ena just hade blivit anställd och den andra var sjuk och blott kunde taga emot 
mig några minuter. Den nyanställda inspektrisen hade ingen som helst utbildning för 
sitt yrke utöver vanlig elementarskola, och tycktes man ej heller anse, att någon ut
bildning vore erforderlig. Såvitt jag kunde finna, ansågs deras arbete vara av föga 
betydelse, men möjligen var det endast den individuella uppfattningen hos de personer 
jag blev i tillfälle att tala med. 

Genom chefens för Office du Travail bemedling blev jag satt i tillfälle att under några 
dagar följa yrkesinspektören över fjärde distriktet Fabri i en del textilfabriker. 
Gent är knutpunkten för Belgiens textilindustri, och tyckes antalet fabriker vara större 
än tillgången på arbetskraft. Minderåriga användas därför i mycket stor utsträckning 
redan från och med 12:e året, de hava en arbetsdag på 11—111/ timmar. Som de-
ofta äro bosatta långt utanför staden, måste de stiga upp mycket tidigt, redan kl. 5—6 
om morgnarna, och återkomma sent på kvällarna till sina hem, vilket ger dem en 
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alldeles för kort nattvila. De gjorde ofta intryck av att vara betydligt under 12 år 
och sågo, särskilt i våttvinnerierna, klena ut. 

Alla kvinnliga arbetare buro mössor och voro iklädda någon sorts snävt ärmförkläde. 
På grund av de många olyckshändelser, som inträffat, blev det för några år sedan i 
lag föreskrivet, att kvinnor, som arbeta i rum med mekanisk drivkraft, skulle ha håret 
på lämpligt sätt betäckt samt använda en snäv och slät arbetsdräkt. Sedan under 
1911 åtal väckts mot ett 100-tal arbeterskor, som uppträtt barhuvade, samt mot deras 
resp. arbetsgivare, tycks föreskriften tämligen allmänt efterlevas, om ock den använda 
mösstypen mången gång lämnar mycket övrigt att önska i fråga om praktiskhet. 

Fördelen med en särskild arbetsdräkt minskas dock betydligt av, att inga som helst 
anordningar för klädgarderober förekomma. Enligt yrkesinspektörens utsago är detta i 
Belgien mycket sällsynt annat än i de särskilt hälsofarliga yrkena, där såväl tvättställ 
som garderober äro föreskrivna. Även matram förekomma sparsamt. Dock såg jag en 
stor linfabrik, där ett mycket trefligt samlingsrum fanns, som också fick användas till 
matsal. Meningen med salen var dock egentligen, att där skulle hållas andakts
stunder. Hela fabriken var katolskt inredd med altarskåp i varje arbetssal. I denna 
fabrik, som var mycket väl byggd och genomgående prydligt hållen, hade man i våt-
tvinneriet lagt synnerligen praktiska golv av rafflade plattor, som voro så lagda, att 
golvet i sin helhet var nästan torrt. I alla gångar mellan och framför tvinnmaskinerna 
höjde sig golvet mot mitten i en svag våglinje, så att vattnet rann mot sidorna, där 
en liten sänkning bildade ränna för vattnet. 

I en bomullsfabrik användes släta plattor som golvbetäckning, det såg snyggt ut, 
var lätt att hålla rent, men golvet var så halt, att det var tröttsamt att gå och stå på, 
och arbeterskorna beklagade sig även däröver. 

En anordning, som ofta användes i såväl fabriker som butiker, är att tjärstryka 
väggarna i arbetslokaler, förstugor och trappuppgångar till en höjd av l1/» m. från 
golvet och. vitlimma den övriga delen av väggen. Det ser snyggt ut, väggar och tak 
verka vitare genom kontrasten och den för nedsmutsning mest utsatta delen håller sig renare. 

Av de fabriker jag såg voro de flesta nybyggda med ljusa, stora arbetslokaler. En 
del av dagern togs dock bort därigenom, att fönsterglasen voro matta eller också för
sedda med nät eller järngaller för att hindra arbetspersonalen att se ut. 

Vad beträffar utsugningsanordningarna i textilfabrikerna, såg jag några mycket goda 
sådana. 

I Lieniére de Liéves fabriker voro kardsalarna nästan dammfria genom ett utom
ordentligt gott utsugningssystem. Dammet togs bort från varje kardmaskin med 5 
olika huvar, vilket gjorde, att luften i dessa salar trots det ofantliga antalet kardma-
skiner var fullkomligt oklanderlig. 

I en annan fabrik användes med god effekt båsliknande inrättningar med utsugning 
i bordet vid upprepning av flacksen och vid handkardningen. 

I ett bomullsspinneri rengjordes kardmaskinerna medels vacuum cleaner. Apparatens 
munstycke var lika brett som maskinen och skruvades på denna. Slangen förbands 
med ett rörsystem, vilket användes för utsugning inom hela fabriken. 

Utom till dessa textilfabriker tog Fabri mig med sig till V au t i ers choklad
fabrik. Också bär var arbetsdräkt fullständigt genomförd även i de lokaler, där intet 
maskineri förekom. Så vitt jag kunnat finna, hålla arbeterskorna själva sin arbetsdräkt, 
ehuru ai'betsgivaren ibland tyckes skaffa dem densamma till fabrikspris. Fabri var 
ofantligt hjälpsam och älskvärd, och fick jag tack vare honom trots den korta tiden se 
rätt mycket och taga del av många för mig synnerligen nyttiga erfarenheter. 

Genom hans anvisning blev jag också i tillfälle att vid den pågående utställningen 
se en hel del moderna textilmaskiner och få deras arbetssätt för mig förklarade. 
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III. England. 

I England besökte jag utom London även Stoke on Trent för att få se dess pors
linsfabriker, Belfast för dess lin- och jutespinnerier samt väverier, Manchester för 
där belägna bomullsspinnerier, Kochdale för dess yllefabriker samt Bristol för dess 
chokladfabriker. I London blev jag i tillfälle att se ett flertal tvätt- och strykinrätt
ningar, beklädnadsfabriker, litografiska anstalter och tryckerier samt marmeladfabrikcr. 
Sammanlagt besökte jag under min vistelse i England ett 30-tal fabriker och två spe
cialutställningar samt ett stort antal för fabriksverksamhet intresserade personer och 
institutioner. 

Porslinsfabriker. Stoke on Trent är den historiska platsen för Englands porslins
tillverkning, och över hela trakten ser man de toppiga ugnarna sticka upp som bi
kupor, medan urgamla avfallshögar bilda kullar och små berg. 

Den äldsta och berömdaste är Josua Wedgwoods fabrik, som i snart 150 år skickat 
ut sitt världsberömda porslin. Denna fabrik, liksom de flesta på denna plats, består 
av en massa småhus, det ena fogat till det andra eller hopade i grupper och samman-
gyttringar, som gör det omöjligt för besökaren att finna sig tillrätta. Detta system äv
en oändlig mängd små arbetsrum måste naturligtvis fördyra alla ventilations- och ut
sugningsanordningar, för att icke tala om slöseriet med tid och arbetskraft för att 
forsla varorna från en process till en annan. Men den engelska konservatismen gör 
sig gällande här som på många andra håll. I det lilla arbetsrummet har far och 
farfar suttit och format sina konstnärliga vaser och urnor, och skulle man icke få 
arbeta där, så bleve det strejk och oro i lägret. Förresten är det nog ej utan, att 
denna anordning hjälper till att hålla uppe yrkesstoltheten och yrkesskickligheten samt 
underlättar lärlingsväsendet. Man arbetar 2—10 i vart rum, och ofta engagerar samt 
avlönar basen sitt eget folk, i vilket fall firman har ackord med honom eller henne. 

Många förstå att ge sin arbetslokal en alldeles individuell prägel, pryda det med 
blommor o. d., och flera sade mig, att de aldrig skulle kunna arbeta på samma sätt, 
som de nu gjorde, i det buller och bråk, som en stor lokal och en massa människor 
medförde. 

Men å andra sidan kan måhända detta system, med små, mindre väl ventilerade, 
ofta rätt mörka och kanske ej så sällan fuktiga rum, delvis förklara den stora roll, 
som blyförgiftning vid ifrågavarande tillverkning tycks spela i England. 

Engelska yrkesinspektionen har länge haft sin uppmärksamhet fäst på denna speciella 
yrkesfara, och sedan eu kungl. kommitté under 1908—1910 gjort en särskild under
sökning över blyfaran vid porslins- och kakelfabrikationen, utarbetades nya specialföre
skrifter för denna fabrikation, vilka trädde i kraft med detta års början. 

Intresset för dessa nya och synnerligen detaljerade »regulations» var vid tiden för 
mitt besök ännu mycket stort och meningarna om deras lämplighet mycket delade. 

Den av 36 paragrafer bestående förordningen går i detalj på ett sätt, som bör göra 
arbetsgivare och inspektörer lika förtvivlade, och det är förvånande, att representanter 
för båda parter suttit i kommittén. Huvudvikten är lagd på alla sådana åtgärder, som 
hindra spridning av damm, icke blott det blyhaltiga dammet utan även allt annat 
damm, som uppstår vid tillverkningen. För den skull finnas mycket noggranna bestäm
melser om utsugning vid allehanda processer, om ventilation av arbetslokalerna o. d., 
men också detaljerade föreskrifter om väggarnas, golvens och arbetsbordens beskaffenhet 
och rengöring hava stipulerats. Inga kvinnor och minderåriga få användas vid ren
göring i lokaler, där blyhaltiga processer förekomma, ej ens vid rengöring av de bräder, 
på vilka blyhaltigt gods varit uppställt, och för undvikande av förväxling skola alla 
dylika lösa bräder och föremål vara märkta med rött, så att de tydligen skilja sig 
från andra »ofarliga» föremål. 

33—140217. Soc. meddel. 
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Mycket stränga föreskrifter gälla för arbetarnas personliga renlighet. Arbetsgivare 
skall hålla dera med fullständig arbetsdräkt, och skall denna i vissa processer kom
pletteras med ett förskinn eller förkläde av vattentätt tyg, som dagligen skall tvättas 
av. Dessa kläder skola förvaras i fabriken och måste avläggas, innan arbetaren går 
in i matsalen. Ett tvättfat med varmt och kallt vatten skall finnas för var femte 
arbetare, och ytterst detaljerade bestämmelser äro införda angående nagelborstar, tvål 
samt handdukarnas storlek och ombyte. Av arbetstiden skall anslås 10 min. före 
måltid och vid arbetets slut till tvättning och ombyte av kläder. Arbetare, som ej 
iakttager dessa föreskrifter, kan ställas under åtal. 

Arbetsgivaren är skyldig att hålla »tillräckligt antal ljusa, väl ventilerade och upp
värmda matrum, försedda med nödiga bord och sittplatser, samt möjlighet att värma 
medförd mat». Dessa matrum skola dagligen rengöras. 

Denna föreskrift gäller icke blott för dem, som arbeta i de s. k. farliga processerna, 
utan även för de dammiga arbetena eller praktiskt taget för hela fabriken. Även här 
ges föreskrifter angående sådana detaljer, som att matrummets storlek skall ge visst 
utrymme per person, lägst 0-B, högst 1 kvm. 

Förordningen vänder sig även mot andra faror i detta yrke, i det att den förbjuder 
kvinnor och minderåriga att bära eller lyfta bördor över en viss tyngd och inskränker 
arbetstiden för kvinnor, som trampa eller snurra hjulet vid porslinformning för hand. 
Det var vanligt, att barn buro lerklumpar av ända till 35—40 kg. vikt, samt att 
minderåriga pojkar eller flickor användes till knådning av leran. Packning och lyftning 
av deglarna var även ett sådant tungt arbete, som har förbjudits för kvinnor och 
minderåriga. 

Vidare bestämmes, att temperaturen i brännugnarna skall ha sjunkit till + 56'6° C. 
innan de få tömmas, och att temperaturen i arbetslokalerna ej får överstiga + 20° C. 

Vid en kakelfabrik visades mig en anordning, som alldeles befriade arbetarna från 
svårigheten med hettan i brännugnarna. De använde sig av en med gas upphettad 
tunnel, genom vilken godset på vagnar automatiskt fördes fram för att vid tunnelns 
andra ända framkomma färdigbränt och lagom avsvalnat. 

Man har tydligen insett, att det skall vara hart när omöjligt för inspektörerna att 
övervaka dessa detaljerade föreskrifter, varför stadgan upptar den bestämmelsen, att 
varje fabrik skall tillsätta en eller flera personer, som ha i uppdrag att övervaka efter
levnaden, och att denna person skall föra bok över sina inspektioner, som skall vara 
tillgänglig för inspektionsmyndigheten. 

I en av de fabriker jag besökte hade man redan tillsatt sin »disciplinarian», som 
han kallades, det var en f. d. konstapel, som hade genomgått sundhetsinspektörsexamen, 
och som tycktes ha rätt väl reda på sig. 

På arbetsgivarnas initiativ hade anordnats en teknisk utställning i Stoke on Trent, 
omfattande alla de olika anordningar, som krävas av den nya förordningen. Utställ
ningen, som varade i 14 dagar, var mycket väl ordnad och mycket besökt såväl av 
arbetsgivare som arbetare och andra intresserade. 

Jag besökte denna utställning ett par gånger och inköpte en del praktiska arbets
kläder för kvinnor. Det fanns en mängd olika modeller till sådana kläder för både 
män och kvinnor. 

Huvudvikten hade annars lagts på utsugningsanordningar av alla slag. Av särskilt 
intresse var det s. k. Pentarcomb-systemet, som med mycket ringa kraftåtgång visade 
synnerligen stor effektivitet, utan att arbetaren behövde besväras av drag. 

Enligt förordningen är utsugning påbjuden vid all putsning av ler- och porslinsgods. 
För dylikt ändamål fanns bl. a. utställd en arbetsbänk med ett galler infällt i skivan, 
under vilken befann sig en bred tippbar vattenränna, som var mycket lätt att rengöra. 
Omkring bordets tre sidor var fäst en till brösthöjd nående huv, försedd med en Pen-
tarcomb-utsugning. Det hela föreföll synnerligen praktiskt och sades vara effektivt. Bland 
många andra synnerligen sevärda saker vill jag blott nämna en ovanligt praktisk an
ordning för flytande tvål. Den bestod av en mycket stadig porslinsbehållare med ett 
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helt litet bäcken framtill, som automatiskt fyllde sig med tvålvätskan. Den är hållbar, 
lätt att göra ren och på samma gång ekonomisk (Keeling & Walkers: Automatic liquid 
soap fountain). 

Textilindustrien. I stället för att hos oss är längre arbetstid inom textilindustrien 
än inom andra yrkesgrenar, visar sig i England och Irland en bestämd tendens att 
inom denna industri minska arbetstiden. 9 timmar tycks vara ganska vanligt, och 
sades det mig, att man i allmänhet ansåg sig ha större ekonomisk valuta av den 
kortare arbetstiden. Här liksom i Belgien användes ett stort antal barn (12—14 år) 
i textilfabrikerna, men ha dessa det såtillvida bättre, att där de ej arbeta halva 
dagar, få de med 9—10 timmars arbete ej gå i fabriken mor än varannan dag, des. k. 
>balftimers», övriga dagar måste de gå i skolan. Det tyckes vara rätt vanligt, att de 
få både frukost och middag fritt i fabriken. Lagen föreskriver, att såväl kvinnor som 
barn skola ha bestämda måltidstimmar, samtidigt för alla, som arbeta inom en avdel
ning, samt att de ej under denna tid få uppehålla sig i arbetslokalen. Detta har na
turligtvis i hög grad bidragit till att framtvinga inrättandet av matrum och marketen-
terier. I allmänhet fann jag dessa vara mycket väl ordnade. Ibland fanns endast 
tekök med anordningar för att kunna värma medförd mat, men på många håll full
ständig middagsservering till mycket billiga priser, 2—2x/2—3 pence för kött, potatis 
och grönsaker samt efterrätt eller soppa. Det mycket stora antalet matgäster gör att 
priserna kunna hållas så låga, men i regel bidrager också firman till täckande av en 
del av kostnaderna förutom uppsättning och inredning. 

Sedan 1906 finnas speciella föreskrifter för lin-och jute väverier samt spinnerier, som 
räknas till de »hälsofarliga» yrkena. De innehålla skärpta bestämmelser angående ven
tilation, utsugning, temperatur och fuktighet samt golvens beskaffenhet i våttvinnerier, 
och de ha frambringat betydligt förbättrade förhållanden. Ett par föreskrifter ha vållat 
ganska stora svårigheter. En paragraf föreskriver, att där ej stänkskärmar lämpligen kunua 
anbringas å våttvinningsmaskiner, är arbetsgivare skyldig att tillhandahålla och arbe-
terska pliktig använda kjol samt förkläde med bröstlapp av vattentätt tyg. Arbeters-
korna klaga allmänt över, att dessa vatte.ntäta kläder äro synnerligen obehagliga, tunga 
och varma, och är man nu betänkt att söka få paragrafen så ändrad, att någon form 
av stänkskärm under alla förhållanden måste finnas samt att arbeterskan äger rätt att 
använda grova linne- eller säckvävsförkläden. 

Bestämmelsen, att varma, väl ventilerade avklädningsrum skola finnas i eller i omedel
bar närhet av arbetssalen, har varit rätt svår att genomdriva på grund av svårigheten 
att bereda utrymme. Inspektrisen sade mig, att man i flera fall måst nöja sig med 
skåp längs väggarna. 

I allt flera textilfabriker tyckes man ha kommit till det resultatet, att man utan olä
genhet för arbetet och till stor fördel för arbeterskan kan anordna sittplatser i väve
rierna och även spinnerierna. Jag fann många olika modeller i användning eller under 
avprovning. En bred läderrem eller ett stadigt tygstycke, spänt mellan två vävstolar, gör 
god tjänst. En bräda mellan vävstolarna, som jag också såg använd, är däremot mycket 
olämplig på grund av vävstolarnas starka vibration. Bäst var en sorts hög stol på 
tung järnfot med en lutande, något konkav sits, liknande den, som användes vid Algårds 
väveri i Norge. 

I ett bomullsspinneri i Manchester såg jag en svedmaskin (Iligginson & Arendals 
patent), där i stället för den öppna gasrampen varje låga omgavs av en metallcylinder, 
som dels hindrade lågan att släckas, dels möjliggjorde förbränningsgasernas bortförande. 
Resultatet var utmärkt, nästan ingen gaslukt förspordes, under det att den, trots kraftig 
ventilation, var mycket stark i bredvid liggande arbetslokal, där den gamla metoden 
användes. 

Den nya apparaten tycks dock icke kunna användas för de allra finaste garnnumren, 
emedan man ej kunnat driva upp hastigheten fullt till samma höjd som i den gamla 
apparaten, varför risken att bränna av tråden blir större. 
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Syverkstäder. Anmärkningsvärt var, hur väl inskyddade de elektriska symaskinernas 
axelledningar voro. Den hos oss så vanliga lilla sneda brädan var fullständigt förbjuden 
och ersatt med 4—6 järnstänger med högst 1 dm. mellanrum. En mängd mer eller 
mindre svårartade skalperingar hade drivit fram denna åtgärd. Jag såg ett par försök 
till skyddsapparat å nålen på de elektriska symaskinerna. Olyckshändelser på grund av 
nålstick i fingrarna äro oerhört vanliga, 178 fall inrapporterades under förra året, och 
om de ej äro vidare farliga, så förorsaka de dock ofta flera dagars och veckors minskad 
arbetsförtjänst. Svårigheten är naturligtvis att få en anordning, som icke hindrar nålens 
påträdning eller användande för såväl tunt som tjockt tyg. En kring nålen fäst me
tallspiral tycktes göra ganska god nytta. Det visade sig emellertid i allmänhet omöjligt 
att få äldre arbeterskor att använda denna eller någon annan dylik skyddsanordning, 
och hade den endast kommit i bruk i firmor, där lärlingarna arbetade i särskild av
delning och från början invandes med apparaten. Flera yngre arbeterskor uttalade 
dock sin tillfredsställelse med densamma. 

I ett stort militärskrädderi såg jag en praktisk anordning för att underlätta den 
tunga pressningen, som här utfördes av sömmerskorna själva. Järnet, som upphettades 
med elektricitet, i en del fall med gas, var fäst vid en vridbar stång, och själva press
bordet, som var rörligt, trycktes med en trampa upp mot järnet. Man undvek den 
ytterst ansträngande armrörelsen för att lyfta det tunga järnet upp och ned, och då tramp
anordningen var väl avpassad, förorsakade den ringa ansträngning. 

Tvätt- och strykinrättningar. Tvätt- och strykinrättningar hava sedan 1903, då de 
kommo in under fabrikslagen, särskilt noggrant inspekterats av de kvinnliga inspektörerna, 
och blev det mig därför möjligt att se en hel del dylika anstalter och få kännedom 
om deras utveckling. 

Den för alla fabriker gällande föreskriften om limstrykning var 14:e månad tycks så 
gött som allmänt följas. Enligt årsrapporten förekommo åtminstone rätt få klagomål 
och anmärkningar för överträdelser i detta avseende. Tvätt- och strykinrättningar lära 
särskilt inom London stå mycket högt, vad beträffar renlighet. 

Skyddsanordningar synas vara mycket väl genomförda och intresset för dem i starkt 
stigande såväl bland fabrikanter som arbetsgivare. 

En torkcentrifug förekommer aldrig utan lock och vanligen med automatisk tillslut-
ning, och på alla slag av vrid maskiner, varma och kalla manglar samt strykapparater 
funnos mer eller mindre lyckade skyddsanordningar. 

Antalet olyckshändelser har trots den oerhörda ökningen av maskinkraft inom denna 
industri nedgått betydligt, framför allt beträffande de svårare fallen. Som en bidra
gande orsak till detta goda förhållande måste givetvis räknas den kortare arbetstid, som 
alltmer kommer i bruk. I detta 'fall har tydligen nattarbetslagen verkat odelat gynn
samt, och de svårigheter, som för 10 år sedan förespåddes, hava alldeles uteblivit. Hela 
yrket har höjts, arbeterskorna, äro mera yrkesskickliga och bättre avlönade, och ma
skinerna hava under dessa år så förbättrats, att man trots den förkortade arbetstiden 
åstadkommer samma mängd arbete som förut. Det visar sig t. o. m., att man i all
mänhet ej ens behöver taga ut den enligt lagen tillåtna tiden, än mindre övertiden. 9 
timmars arbetsdag eller 50 timmar i veckan börjar bliva den vanliga arbetstiden i 
Londons tvätt- och strykinrättningar. 

En tillfredsställande ventilation av de strykrum, där gas användes som upphettnings-
medel, tycks där liksom överallt vara svår att åstadkomma. Ett mycket gott resultat 
hade dock vunnits i en firma, som jag besökte i Belfast, där strykjärnen upphettades 
med blandad luft och gas. Till varje järn gingo två slangar, en som ditförde gasen 
och en för uttagning av förbränningsgaserna. Den sistnämnda stod i förbindelse med 
ett system av kopparrör, vilka även verkade som utsugningsrör för en del med gas 
upphettade maskiner. En fläkt var anbragt vid huvudrörets mynning. De två slan
garna tycktes ej vålla något besvär. En ställbar platta mellan handtaget och järnet 
skyddade handen för hettan och bidrog väl också att minska känslan av trötthet. Luft och 
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temperatur i arbetslokalen voro oklanderliga trots de till ett antal av nära 100 upp
gående strykerskorna. 

Sociala anordningar. Vad sociala anordningar vid fabriker beträffar, så ha de sedan 
jag senast — för 10 år sedan — var i tillfälle att studera saken, gjort förvånans
värda framsteg. Fullständiga marketenterier med trevligt anordnade matsalar bliva allt 
vanligare, likaså praktiska och rymliga avklädningsrum med fullständig toalettavdelning 
och anstalter för att torka kläder och skodon, ävensom varm dusch eller karbad. 

Poliklinik med eget apotek och sjukrum, tandklinik, läs- och vilorum, klubbrum och 
klassrum finner man ej så sällan vid de större fabrikerna. De nyaste och kanske 
mest intressanta av dessa olika »välfärds»-försök äro de, som representeras av s. k. 
Social Secreteries eller »fabrikssystrarna», som tyskarna kalla dem. 

Från att det för 6 år sedan fanns några få firmor, som tagit upp denna amerikanska 
idé, har saken nu utvecklat sig därhän, att ett 50-tal fabriker vid en i år i York 
hållen konferens för Social Secreteries skickat sina representanter, och dock utgjorde 
dessa enligt uppgift på långt när ej alla, som innehava dylik anställning. 

Vid universitet i Bristol finnes t. o. m. en särskild utbildningskurs för dylika sociala 
arbetare i samband med ett där befintligt settlement. 

I regel äro dessa personer bildade damer med föregående erfarenhet av socialt arbete 
och praktisk utbildning i någon riktning. På en del håll användas sjuksköterskor och 
någon gång f. d. avdelningsföreståndarinnor. De anställas av firman, äro vanligen 
ganska väl avlönade (med 2 000—3 000 kr. per år) och hava naturligtvis sitt arbete olika 
förlagt i olika fabriker. Som ett tämligen typiskt exempel på vad de ha att göra, kan 
man kanske bäst taga det av Rowntrees cacaofabrik i York uppställda reglementet för 
dess sociala sekreterare. De hava 

1. att anställa personalen (med undantag av de särskilt yrkesutbildade, som anställas direkt av 
ledningen), 

2. att ge råd och förslag till förbättringar av arbetarnas förhållanden inom och utom arbets
platsen, 

3. att öva tillsyn över matrum och bespisningsanordningar, 
4. att ge kurser av olika slag för arbetspersonalen, 
5. att besöka skolkande eller sjuka arbetare, 
6. att taga initiativ till och ordna med klubbar och föreningar bland personalen samt 
7. att i allmänhet söka verka för en god anda och sammanhållning inom fabriken. 

Det är klart, att en klok och förståndig samt sympatisk person med sådana rättig
heter och skyldigheter som de ovan angivna skall kunna öva ett mycket gott inflytande 
på de unga arbeterskorna och verka för den allmänna trevnaden i fabriken. Vid det 
10-tal fabriker i London och Bristol, där jag särskilt var i tillfälle att studera detta 
slag av arbete, fann jag också synnerligen goda och glädjande resultat. 

Anordningen med besök i hemmen vid frånvaro från arbetet visade sig särdeles 
lämplig, liksom ock uppdraget att engagera de nyanställda, enär fabrikssystern däri
genom kom i kontakt med arbeterskorna. I allmänhet får heller intet avskedande ske 
utan hennes vetskap eller i samråd med henne. 

En synnerligen viktig sak är, att fabrikssystern har fritt tillträde till alla fabriks
lokaler under arbetets gång. Jag såg flera praktiska anordningar till underlättande 
av arbetet och renhållningen i fabriken, som tillkommit på fabrikssystrarnas förslag. 

I regel ha de lyckats förmå personalen att bära särskild arbetsdräkt. Ordning och 
renhållning var påfallande god inom de fabriker, där en fabrikssyster fanns anställd. 

Ett typiskt och lyckligt exempel på vad som på detta sätt kan åstadkommas var en 
sylt- och marmeladfabrik i London med c:a 250 arbetare, mest unga flickor. Detta 
slag av fabriker hör ofta till de snuskigaste och otrefligaste i London; de hämta sin 
arbetarstam ur de lägst stående folklagren. Chefen för denna fabrik var en mycket 
socialt intresserad man, lokalerna voro utmärkta och anordningarna inom fabriken de 
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mest idealiska jag någonsin sett. Han hade sedan 7 år haft anställd en synnerligen 
lämplig och duglig fabrikssyster, som undan för undan fått vidtaga förbättringar och 
anordningar till underlättande av själva arbetet och till arbeterskornas nytta och 
trevnad. Resultatet hade blivit, att det så småningom bildats en synnerligen skicklig 
och duglig arbetspersonal, och numera ansågs det som en ära att bliva anställd vid 
denna fabrik, vilken därför kunde välja sin personal bland eliten av unga arbeterskor. 
När jag jämförde dessa prydligt klädda, friska och glada unga flickor med de typer av 
nöd, elände och snusk, som man kan få se vid andra fabriker av detta slag i London, 
så förstod jag först riktigt, i vilken grad de yttre förhållandena och den inre ledningen 
av en fabrik kanna göra till för att minska fabriksarbetets vådor för den unga ar-
beterskan och återskänka henne något av forna dagars arbetsglädje. 

För att min resa till England blev för mig i så hög grad intressant och lärorik har 
jag i första hand att tacka Överinspektrisen miss Andersson samt hennes närmaste 
kollega miss Squire, genom vilkas bemedling jag blev i tillfälle att i olika delar av 
landet se allt vad tiden möjligen kunde medgiva, och vilkas stora och omfattande erfa
renheter givit mig ovärderliga råd och upplysningar för mitt eget arbete. Därnäst 
riktar sig min tacksamhet till alla de inspektriser, som med aldrig tröttnande intresse 
visade mig omkring på sina resp. områden och satte mig in i de olika grenarna av 
sin verksamhet. Jag känner mig mycket imponerad av den storartade utveckling, som 
denna verksamhet tagit under de senaste åren, och jag har varit i tillfälle att på 
många håll iakttaga, hurusom deras ihärdiga, tålmodiga och ofta till synes otacksamma 
arbete nu börjar visa sina resultat. 

Vad jag i denna min reseberättelse anfört, utgör naturligtvis endast en del av vad 
jag under min studieresa lärt och iakttagit. Då jag emellertid själv är så oerfaren 
inom mitt yrke, är för mig snart sagt allt av nytta och intresse, och saker, som för 
andra äro gamla och välkända, te sig för mig ofta som nya upptäckter. Trots att jag 
således försökt att utesluta sådant, som kunde vara av endast personligt intresse, är 
jag rädd att vad jag här anfört dock till största delen måste hänföras till den 
kategorien. 

Stockholm den 1 mars 1914. 

Kerstin Uetselgren. 
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Kortare meddelanden. 

— Kollektivavtal m. m. — 

Nytt riksavtal inom byggnadsämnesindustrien. Det på våren 1909 mellan Svenska 
byggnadsämnesindustriförbundet och Svenska grov- och fabriksarbetareförbnndet m. fl. arbetar
organisationer upprättade riksavtalet uppsades i juni 1913 från arbetarsidan och utlöpte den 31 
december s. å. 

Syftet med uppsägningen var närmast att söka genomdriva vissa löneförhöjningar, nedsatt-
arbetstid samt förändring med avseende å utlöpningstiden. Sålunda påyrkades i fråga om arbets
lönen, att timlönen, vilken varierade mellan 30 och 34 öre, skulle höjas med belopp varierande 
mellan G och 18 öre, således till lägst 36 öre, samt att övertids-, sön- och helgdagsarbete skulle 
betalas med resp. 50, 75 och 100 % förhöjning. Beträffande arbetstidens längd påyrkades av-
kortning av densamma från 60 till 57 timmar i veckan för dagarbete och från 12 till 
8 timmar för arbete i skift. Vidare framställdes yrkanden om förhöjning av ersättningen vid 
olycksfall från 1 kr. till 2'00 kr. per dag under den i lag fastställda karenstiden. Slutligen på
yrkades beträffande avtalstiden en lämpligare utlöpningstid än årsskiftet och 3-årig avtalstid 
samt vissa ändringar i fråga om riksavtalets uppställning. Arbetsgivarna å sin sida påyrkade 
status quo i gällande avtalsbestämmelser angående arbetslön och arbetstid samt därjämte att av
talets giltighetstid skalle bestämmas till 5 år. 

Efter upprepade förhandlingar, vilka togo sin början i Malmö den 2 sistlidne december, fram
lade statens t. f. förlikningsman i södra distriktet, stadsnotarien W. Ahlström, den 30 i samma 
månad förslag om en månads uppskov med nytt avtals träffande. Arbetarrepresentanterna biträdde 
omedelbart förlikningsmannens yrkande, under det att arbetsgivarna avslogo detsamma och för
klarade lockout den 2 januari innevarande år. Sedan förlikningsmannen härefter ingripit uppre
pade gånger, åtorupptogos de direkta förhandlingarna mellan parterna den 3 sistlidna april, vil
ket slutligen resulterade i överenskommelse inom underhandlingskommittén om nya avtalsbestäm
melser den 8 april, vilken överenskommelse av båda parterna godkändes den 18 samma månad. 
Det nya avtalets innehåll är i huvudsak följande. 

Timlönen höjes på alla arbetsplatser med minst 2 öre. Dock erhålla grovarbetare, som till 
huvudsaklig del arbeta på timlön, 3 öres förhöjning per timme. För övertidsarbete betalas gäl
lande timlön jämte 25 % förhöjning under de 2 första timmarna näst efter den ordinarie ar
betstidens slot alla söckendagar utom lördagar och helgdagsaftnar, då förhöjningen uppgår till 
50 % och för övertidsarbete, som förrättas å nyårs- och midsommardagen, påsk-, pingst- och jul
dagen med tillhörande annandag betalas 100 % förhöjning. Vid arbete på ackord betalas för 
övertidsarbete gällande ackordspris jämte det fastställda övertidstillägget, beräknat efter gällande 
timlön. 

Arbetstiden skall enligt det nya avtalet bestämmas för varje enskild arbetsplats, dock till högst 
59 och lägst 57 timmar per full vecka. Vid arbete i skift, där 10-timmarsskift användes, men 
arbetet ej fortgår med mera än 6 dag- och 6 nattskift i veckan, kan överenskommelse å varje 
arbetsplats träffas om förkortning av veckans sista dag- och nattskift till högst 9 och lägst 7 
timmar. För undvikande av 24 timmars skift (s. k. långskift) insattes särskild man på de sista 
12 timmarna, varigenom skiftarbetare med 12 timmars skift den ena veckan erhålla 7 och den 
andra veckan endast 6 skift. Detta gäller dock icke för tegel- och kalkbrännare. I fråga om 
olycksfallsförsäkring stadgas i det nya avtalet, att ersättning skall ntgå med kr. T50 per dag 
under karenstiden. Första maj, ävensom för deltagande i politiska och kommunala val, äga de 
arbetare erhålla ledighet, som senast dagen förut framställt begäran därom och vilka utan större 
olägenhet för driften av ugnar och vattenpumpning samt särskilt nödvändig lastning och lossning 
kunna undvaras. Det nya avtalets giltighetstid utlöper den 31 december 1917. — I övrigt skall 
vid varje arbetsplats upprättas lokalavtal, innehållande bestämmelser om arbetstidens längd och 



444 KORTARE MEDDELANDEN. 

fördelning, jämte prislistor för såväl tid- som ackordslöner enligt vissa grunder, som fastställas 
av en för ändamålet tillsatt kommitté, bestående av 4 ledamöter och till lika antal represente
rande vederbörande fackorganisationer. 

— Strejker, lockouter m. m. — 
Inrättandet av yrkesfullmäktige i Finland. Den finska lantdagen antog den 13 april 1913 

en lag, som avsåg inrättandet av yrkesfullmäktige. 
Enligt denna lag skulle först och främst i städerna inrättas fullmäktige för samtliga yrken 

eller för enstaka yrkesgrenar; därjämte förbehölls det regeringen att jämväl på landsbygden in
rätta dylika institutioner eller att utsträcka städernas fullmäktiges verksamhet till landsbygden. 
Yrkesfullmäktige sammansättas paritetiskt av arbetsgivare och arbetstagare samt bestå av 6 till 
24 medlemmar; val av medlemmar förrättas enligt proportionell valmetod. Ordförande väljes av 
fullmäktige och behöver denne icke själv vara fullmäktig eller ens valbar såsom sådan. 

Det åligger fullmäktige att befrämja näringarna inom sitt distrikt och att verka för förbättring 
av arbetsförhållandena, att granska och fastställa arbetsreglementen, att söka få till stånd för
liknings- och skiljenämnder, att tillse att minderåriga arbetare fullgöra sin skolplikt, att befordra 
upprättandet av yrkesskolor och fackkurser såväl som att övervaka lärlingsväsendet över huvud 
att lämna biträde åt yrkesinspektionen, att samverka med de i distriktet befintliga yrkesorganisa
tionerna i deras strävanden att höja yrket, att samla statistiska data och att.lämna en årlig be
rättelse över sin verksamhet till Industristyrelsen. 

För slitande av arbetstvister skall fullmäktiges ordförande medla och söka åvägabringa förlik
ning. Leder detta förfarande icke till något resultat, skall av fullmäktige utses en paritetiskt 
sammansatt förlikningsnämnd, som kan förstärkas med en representant för vardera av de tvistande 
parterna. Fullmäktiges ordförande är även ordförande i nämnden, såvida han icke är arbetsgivare 
eller arbetare, i vilket fall särskild ordförande utses. 

Nämnden har att utforska konfliktens orsaker samt att på grundval av de utav bägge parterna 
gjorda yrkandena söka åvägabringa förlikning. Kommer enighet icke till stånd, så skall nämnden 
framställa ett skriftligt förlikningsförslag, vilket anses godkänt, därest ärendet på parts anmälan 
handlagts inom nämnden och förslaget icke avböjes inom 48 timmar eller inom annan längre tid, 
som av nämnden utsatts. I händelse av avslag skola parterna uppfordras att underkasta sig 
skiljedom. 

Skiljedomstolen bildas på liknande sätt som förlikningsnämnden. Hava parterna förklarat sig 
beredda att underkasta sig skiljedom, så blir denna bindande, och en dylik arbetsvillkoren regle
rande skiljedom erhåller samma giltighet som ett ömsesidigt avtal. 

För hela landet skola inrättas centralfullmäktige, bestående av 18 medlemmar, av vilka arbets-
givar- och arbetarrepresentanterna inom de olika kamrarna välja vardera 6, medan de 6 åter
stående utses av senaten. Centralfullmäktige, skola minst en gång årligen på kallelse av Industri
styrelsen sammanträda för handläggning av dem förelagda frågor. Särskilda bestämmelser reglera 
samarbetet mellan flera yrkesfullmäktige. 

Samtliga kostnaderna för centralfullmäktige såväl som yrkesfullmäktiges utgifter i form av av
löningar, arvoden och resekostnader bäras av staten, under det att yrkesfullmaktiges övriga utlägg 
täckas genom ett tillägg till kommunalskatten. 

(Lantdagens handlingar.) 

Arbetsinställelser i Tyskland under år 1913.1 Enligt den officiella statistiken avslutades 
under år 1913 i Tyskland 2 464 arbetsinställelser, varav 337 lockouter och 2 127 strejker. Hela 
antalet berörda arbetare utgjorde 311048, varav 56 842 utestängda och 254 206 strejkande. Mot
svarande siffror för de senaste tio åren framgå av följande översikt: 

1 Jfr >Mcddel.» 1904, s. 84; 1908, s. 403; 1909, s. 139, 705; 1910, s. 726; 1911, s. 511; 1912, 
s, 518; 1913, s. 410. 
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Antalet lockouter har, såsom härav framgår, under redogörelseårct varit större än något före
gående år med undantag av 1910. I övrigt äro siffrorna genomgående lägre än för fjolåret. 

Arbetsinställelsernas fördelning på olika näringsgrupper framgår av nedanstående översikt: 

Byggnadsverksamheten uppvisade liksom föregående år det största antalet arbetsinställelser eller 
38 % av samtliga'mot resp. 32, 39, 47, 23 och 21 % åren 1908—1912. Därnäst kom maskin
industrien med 10 % av samtliga konflikter (mot 9 % år 1912) samt trävaruindustrien med 9 °/o 
(mot 10 % år 1912). I fråga om antalet berörda arbetare kom liksom föregående år bergsbruket i 
första rummet med 24 % (mot 50 % år 1912), medan maskinindustrien och byggnadsverksamheten 
uppvisade vardera 22 % av hela arbetarantalet. 

Bland arbetsinställelsernas orsaker äro i likhet med föregående år lönetvisterna mest fram
trädande. Vid 1 648 av de under året utbrutna 2 127 strejkerna har sålunda lönefråga uppgivits 
som huvudsaklig eller bidragande orsak. Fråga om arbetstiden har som tvistepunkt förekommit 
i 601 fall, missnöje med arbetares avskedande i 305 fall, begäran om strejkbrytares avlägsnande i 
51 fall samt fråga om föreningsrätten i 53 fall, vartill komma 21 arbetsinställelser, som fram
kallats av arbetarnas begäran att få tillsätta av arbetsgivaren erkända löne- eller kontrollkommis
sioner. Kollektivavtalstvister hava jämväl i åtskilliga fall förekommit; begäran om avtals upp
rättande har sålunda vållat 197 strejker, fråga om ändring av avtal har angivits som tvistepunkt 
i 225 fall och avtalsbrott från arbetsgivarnas sida i 61 fall. 

Såsom orsak till lockout har uppgivits fråga om arbetslönen i 285, om arbetstiden i 108 och 
om andra arbetsförhållanden i 287 fall; 37 lockouter hava avsett att tvinga arbetarna till upp
hävande av förut igångsatta strejker. 

Arbetsinställelsernas resultat framgå av nedanstående beräkning: 
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I jämförelse med föregående år utvisar 1913 en fortgående ökning av antalet arbetsgivarsegrar, 
medan antalet konflikter, som avslutats genom kompromiss, i motsvarande mån minskats. Arbets
givarnas överlägsenhet blir ännu mera framträdande, om man tar hänsyn till antalet berörda ar
betare. Av de i arbetsinställelserna deltagande arbetarna lyckades nämligen blott 6'5 % helt genom
driva sina fordringar, medan 53'3 % måste foga sig i arbetsgivarnas villkor och 40'2 % återupptogo 
arbetet efter ömsesidiga eftergifter. Föregående år uppvisade dock ur arbetarsynpnnkt ännu ogynn
sammare siffror, resp. 4'5, 61'9 och 33'6 %, 

Ser man särskilt på lönetvisterna, erhålles det resultat, att av 100 arbetsinställelser, förorsakade 
av begäran om löneförhöjning, 16 avslutats på arbetarnas och 36 på arbetsgivarnas villkor, medan 
48 lösts genom kompromiss. Vid de av lönesänkning framkallade konflikterna lyckades arbetare 
och arbetsgivare vardera i 40 % av samtliga fall genomdriva sina krav, medan de återstående 
arbetsinställelserna, 20 %, bilades genom ömsesidiga eftergifter. 

En fördelning av arbetsinställelserna med hänsyn därtill, huruvida arbetarna voro organiserade 
eller ej, utvisar, att de oorganiserade arbetarna hemburit relativt flera segrar än de organiserade, 
men också fått vidkännas flera nederlag; däremot hava de av fackorganisationer understödda arbets
inställelserna i övervägande utsträckning lett till kompromiss. En undersökning av arbetsinställel
sernas omfattning giver likaledes vid handen, att de strejker, som omfattat ett flertal arbetsplatser, 
i övervägande antalet fall lösts genom ömsesidiga eftergifter, medan de strejker, som endast varit 
riktade mot en arbetsgivare, i större utsträckning slutat med avgjord seger för endera parten. 
Slutligen kan framhållas, att de arbetsinställelser, i vilka hela den sysselsatta styrkan deltagit, 
utfallit förmånligare för arbetarna än de s. k. ofullständiga konflikterna. 

En annan iakttagelse är, att de strejker, som avsett att förhindra försämring av arbetsvillkoren, 
i huvudsak haft större framgång än de arbetsinställelser, där arbetarna gått anfallsvis till väga. 
Särskilt framträdande är detta förhållande, om hänsyn tages till antalet strejkande. Av de arbe
tare, som deltagit i s. k. anfallsstrejker, lyckades sålunda endast 6'2 % genomdriva sina ford
ringar, medan 65'3 % fullständigt måste foga sig i arbetsgivarens villkor; vid s. k. försvarsstrejker 
voro motsvarande tal däremot 32'5 och 43'0 %. 

Den tyska konfliktstatistiken tager bl. a. hänsyn till, om arbetarna voro berättigade att genast 
nedlägga arbetet eller icke; av de strejkande under år 1913 räknas 41'1 % såsom »avtalsbrytare». 
Motsvarande siffra för 1912 var 64'7 %. 

Beträffande våldsamheter under konflikter och övergrepp mot arbetsvilliga kan nämnas, att av 
de 2 127 under år 1913 avslutade strejkerna 720 eller 33'9 % föranledde polismyndighets och 463 
eller 21 8 % allmän åklagares ingripande. 

I fråga om sättet för konflikternas biläggande föreligga följande uppgifter: 

Yrkesdomstolarna hava, som härav framgår, ej heller under redogörelseåret i någon större ut
sträckning anlitats för tvisters biläggande. Antalet konflikter, som bilagts genom medling av 
organisationer eller utomstående personer, uppvisar däremot en om ock obetydlig ökning. 

(Streiks und Aussperrungen im Jahre 1913. Statistik des Deutschen Reichs, Band 278.) 
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— Arbetarskyddslagstiftning. — 
Engelskt lagförs lag angående arbetarskydd i källarvåningar. Engelska överhuset antog 

den 26 juni 1913 ett lagförslag, enligt vilket fr. o. m. den 1 januari 1915 eller senast den 1 
januari 1917 intet källarrum i fabriker, verkstäder eller andra arbetsplatser för vissa slag av ar
beten får användas utan intyg från vederbörande distriktsråd, att lokalerna äro lämpliga för 
dessa arbeten. De arbetsområden, som förslaget närmast avser, äro olika slag av beklädnadsindu
stri och tvättinrättningar samt tillredande av näringsmedel för värdshus med flera arbeten. 
Lagen kan genom statssekreterarens förordnande utsträckas även till andra näringsgrenar. Undan
tagna äro endast för lagerändamål använda källarrum samt verkstäder i hemmen. Distriktsrådet 
äger intyga källarrummets lämplighet endast när lokalen är ändamålsenligt byggd och åtgärder 
äro vidtagna för att tillförsäkra de därstädes sysselsatta lämplig temperatur, belysning och ven
tilation, skydd för ångor, damm och skadliga utdunstningar ävensom i övrigt skydd för ifråga
varande arbetares hälsa. För källarrum, vilka vid lagens ikraftträdande redan användas för de nämnda 
arbetena, kunna lättnader beviljas, dock endast så länge den nuvarande innehavaren är i be
sittning av lokalen. 

Intyg om lämplighet kan återkallas i fråga om källarrum på grund av yrkesinspektörens, i 
andra fall på grund av distriktsrådets anmälan hos domstol, då de föreskrivna villkoren icke 
uppfyllts. A andra sidan kan byggnadens ägare inom tre veckor överklaga beslut, varigenom 
intyg blivit förvägrat. 

Genomförandet av lagen åligger i fabriker yrkesinspektörerna, i övriga byggnader distrikts
råden. 

(Soziale Rundschau.) 

Spansk lag angående lättnader i arbetet för ammande arbeterskor. Lagen av den 
13 mars 1900 angående kvinnors, minderårigas och barns användande i industri och handel stad
gade, att ammande mödrar utan avdrag av lön dagligen skulle erhålla en timmes ledighet under 
arbetstiden, hälften på för- och hälften på eftermiddagen efter moderns önskan, varom hon vid 
arbetets början hade att underrätta arbetsledaren. 

Dessa bestämmelser hava kunnat tillämpas endast för dagavlönade arbeterskor, däremot icke 
för ackordsarbeterskor. För den skull har genom en kungl. förordning av den 28 juni 1913 
bestämts, att föreskrifterna till förmån för ammande mödrar även skulle gälla för ackordsarbe
terskor i industriella yrken (med undantag av hemarbeterskor). Arbetsgivaren har sålunda att 
utöver den bestämda lönen för ackordsarbetet betala en summa, som beräknas på det sätt, att 
ackordslönesumman divideras med antalet arbetstimmar. Det härigenom uppkommande beloppet 
skall gälla som gottgörelse för de genom ammandet förlorade arbetstimmarna. 

(Soziale Rundschau.) 

— Socialförsäkring. — 

Pensionsstyrelsens yttrande angående förvaltningen av pensionsfonden. I lagen om 
allmän pensionsförsäkring föreskrives, att pensionsavgifterna skola ingå till en fond, vilken för
valtas enligt grunder, som bestämmas av konung och riksdag. Då frågan om fondens förvaltning 
kommer att föreläggas 1914 års riksdag, har av denna anledning pensionsstyrelsen häröver avgivit 
yttrande och förslag. 

Till en början framhålles, att de faktorer, som böra komma i betraktande vid bedömande av 
frågan om placering av de medel, vilka vid en invaliditets- och ålderdomsförsäkring fonderas, äro 
följande: säkerheten, förräntningen samt val av placeringsobjekt inom företrädesvis sådana om
råden, vilka äga betydelse för pensionsförsäkringsverksamheten och dess syften. I sistnämnda av
seende göres gällande, att man genom att ställa de betydande kapital, som vid pensionsförsäk-



448 KORTARE MEDDELANDEN. 

ringen fonderas, till tjänst i kampen för folkhälsa och folkhygien kan påräkna icke blott en 
minskning i försäkringskostnaderna utan även ett ökat intresse hos allmänheten för försäkrings
verksamheten. Fondens disposition bör för den skull enligt styrelsens förmenande handhavas icke 
som en fristående stel penningförvaltning, ntan Bom ett betydelsefullt led i själva pensionsför
säkringsverksamheten och till gagn för dess syften. Härav följer, att samma myndighet, som 
handhar försäkringen, även bör handhava fondens förvaltning. 

Den fonden förvaltande myndigheten måste nämligen utreda och bedöma låneärendena icke blott 
ur ekonomiska utan även nr pensionsförsäkringsverksamhetens synpunkter och utöva en kontrol
lerande verksamhet över de utlånade medlens disposition. Densamma bör även förväntas taga 
initiativ till en del frågor, såsom byggande av ålderdomshem, arbetarbostäder och dylikt, samt 
söka härför intressera kommuner m. fl. I en del administrativa frågor gripa försäkringen och 
fondförvaltningen så in i varandra, att desamma ej utan stora olägenheter för pensionsförsäkrin
gens framförande skulle knnna överlämnas åt skilda myndigheter. 

I utlåtandet lämnas en redogörelse för den erfarenhet, som på förevarande område är att hämta 
från den tyska invaliditets- och ålderdomsförsäkringen, vilken i år kan blicka tillbaka på en 
25-årig verksamhet. 

Försäkringslagen av den 22 juni 1889 innehöll den bestämmelsen, att minst 3A av fonderna 
skulle placeras i sådana säkerheter, som vore föreskrivna för placering av omyndigas medel (statens 
och kommuners obligationer etc), men att för den återstående fjärdedelen däremot icke skulle 
uppställas så starka säkerhetsfordringar, utan att placeringen av denna del av fonden skulle efter 
vederbörande försäkringsmyndigheters prövning kunna läggas inom vidare gränser i de fall, då det 
gällde lån till allmännyttiga, försäkringens syfte närstående företag. 

Genom lagändring av den 13 juli 1899 skärptes kraven på att ifrågavarande fonder skulle i 
första hand tillgodose allmännyttiga ändamål, och bestämdes, att den del av fonden, för vilken en 
friare placering vore tillåten, skulle förhöjas till hälften. 

I vilken grad de allmännyttiga synpunkterna vunnit beaktande vid fondplaceringen framgår 
därav, att då 1891 78 % av fonderna voro placerade i obligationer och endast 22 % av desamma i 
lån, hade dessa förhållanden vid utgången av år 1911 så förändrats, att endast 34'5 % av fon
derna voro placerade i obligationer, men däremot 58-7 % i lån och 5"1 % i försäkringens egna 
fastigheter. 

Ännu tydligare framgå dessa förhållanden av följande redogörelse för de lån, vilka de tyska 
invaliditets- och ålderdomsförsäkringsfonderna vid utgången av år 1911 hade lämnat till allmän
nyttiga ändamål: 

Lånen hava i regel lämnats mot lägre ränta än den vanliga inteckningsräntan. Försäkringen 
har härigenom kunnat erhålla ett visst inflytande på planläggningen av de företag, för vilka den 
blivit långivare, samt satts i stånd att kontrollera, att exempelvis bostäderna motsvara hygienens 
fordringar, att hyrorna hållits inom måttliga gränser m. m. 

Förvaltningen av fonderna handhaves av försäkringsanstalternas styrelser. 
Förutom ovannämnda stadganden angående fondplaceringarna innehåller den tyska riksförsäk-

ringslagen bestämmelser, att, om en försäkrad hotas av invaliditet och alltså kan väntas falla 
försäkringen till last, medel ur fonderna må användas för meddelande av sjukvård å sjukhus 
eller på annat sätt. Medel kunna dessutom användas till befrämjande eller genomförande av all-
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manna åtgärder till förebyggande av för tidig invaliditets inträdande bland de försäkrade eller 
till höjande av hälsotillståndet bland den försäkringspliktiga befolkningen. 

Dessa bestämmelser hava erhållit en år för år allt vidare tillämpning, så att exempelvis under 
1911 dylika utgifter för sjukvård uppgingo till över 22 mill. Mark. Som bevis på vilka resultat 
detta arbete lämnat, kan nämnas, att av varje 100-tal av försäkringen vårdade personer bevarades 
eller återvanns arbetsförmågan för 79 å 80. Dylika kostnader för sjukvård torde sålunda, alldeles 
oavsett deras betydelse för befolkningens hälsa och arbetskraft, finna sitt berättigande även ur 
rent ekonomisk synpunkt, därigenom at t desamma avsevärt nedbringa försäkringskostnaderna. 

Efter att hava erinrat om den tidigare behandlingen av frågan om grunderna för förvaltningen 
och placeringen av den svenska pensionsförsäkringsfonden framhåller pensionsstyrelsen, att enligt 
dess uppfattning vid uppgörandet av sagda grunder bland annat följande linjer böra följas: 

»förvaltningen av fonden bör handhavas av pensionsstyrelscn, dock så att alla frågor, som röra 
utlåning av fondens medel, handläggas av en särskild styrelse, bestående av generaldirektören för 
pensionsstyrelsen som ordförande, dennes ställföreträdare, en ytterligare ledamot i pensionsstyrelscn, 
en av Kungl. Maj:t särskilt förordnad sakkunnig ävensom en av fullmäktige i riksbanken och en 
av fullmäktige i riksgäldskontoret, vilka båda sistnämnda ledamöter bemälde fullmäktige inom 
sig utse. Inom denna särskilda styrelse fattas besluten genom omröstning; för beslutförhet 
fordras, att minst fyra ledamöter äro om beslutet ense.> 

Såsom motivering för detta förslag anför styrelsen följande: 
»Det är icke sannolikt, att någon annan myndighet kan förvalta fonden för lägre kostnader än 

pensionsstyrelsen. Den kompetens i juridiska och ekonomiska frågor, som erfordras för en dylik 
fondförvaltning, bör kunna påräknas bland pensionsstyrelsens stora tjänstemannakår, och det torde 
kunna anses alldeles uteslutet, att någon annan myndighet kan äga samma förutsättningar som 
pensionsstyrelsen att utföra de undersökningar och utredningar, vilka erfordras för att fondplace
ringarna skola kunna verkställas på ett sätt, som står i överensstämmelse med pensionsförsäkrin
gens syfte. Vidare ingripa en hel del av de frågor, som sammanhänga med förvaltningen och 
placeringen av fonden, så intimt i pensionsförsäkringens övriga arbete, att man svårligen kan 
tänka sig dessa tvenne arbetsområden uppdelade på olika myndigheter. 

Genom föreskrifterna, att alla utlåningsfrågor skola handläggas av en styrelse, i vilken ingå 
som extra ledamöter tre utom pensionsstyrelsen stående, på ifrågavarande område särskilt sak
kunniga personer, av vilka en utses av Kungl. Maj:t och de två övriga inom riksbankens och 
riksgäldskontorets fullmäktige, beredes garanti för, att de rent ekonomiska synpunkterna vid fond
förvaltningen komma till sin rätt, och att de särskilda placeringsaynpunkter, vilka avse att be
fordra pensionsförsäkringsverksamheten och allmännyttiga intressen, icke i någon obehörig om
fattning göra sig gällande till men för fondens säkerhet och räntabilitet. 

Genom bestämmelsen, att en av dessa särskilda ledamöter skall utses av Kungl. Maj-.t, har man 
velat bereda styrelsen den fördelen, at t Kungl. Maj:t må tillföra styrelsen den sakkunskap, som 
Kungl. Maj:t kan finna tid efter annan för styrelsens uppdrag påkallad, såsom t. ex. genom in
sättande i styrelsen av en representant för statskontoret, medicinalstyrelsen eller dylikt. 

Genom bestämmelsen, att för beslutförhet erfordras, att minst fyra ledamöter äro om beslutet 
ense, torde vidare erbjudas en betryggande garanti för placeringsfrågornas allsidiga prövning.» 

I avseende på fondplaceringarna anser pensionsstyrelsen, att normerande bestämmelser böra av
fattas efter ungefär följande linjer: 

»Av fondens medel skola placeras: 
I. minst 3/« 
a) i obligationer eller andra skuldförbindelser, utfärdade eller garanterade av svenska staten, 

svenska kommuner, Sveriges allmänna hypoteksbank eller Konungariket Sveriges stadshypoteks-
kassa; 

b) i skuldförbindelser med säkerhet av inteckning i fast egendom, beträffande jordbruksfastighet 
inom /s av vare sig senast fastställda taxeringsvärdet eller av sådant värde, som av den för
valtande myndigheten för egendomen fastställes, samt i fråga om annan fastighet inom Va av 
nämnda värden; 

c) i sådana andra värdepapper, vilka Konungen prövar knnna anses till art och säkerhet jäm
ställda med under a) och b) nämnda; 
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II. högst 1,U 
a) efter Konungens medgivande i fastigheter, avsedda att inrymma lokaler för pensionsförsäk

ringsverksamheten ; 
b) i övriga värdepapper, som fondens styrelse prövar lämpliga. 
Av fondens medel skola minst Va och högst V» placeras i svenska statens obligationer. 
I övrigt skola företag, som enligt fondstyrelsens beprövande kunna anses ägnade att tillgodose 

pensionsförsäkringens syfte eller därmed likartade allmännyttiga intressen, äga företräde beträffande 
under I. omnämnda placeringar, och i avseende å de under II. upptagna må uteslutande dylika 
företag ifrågakomma.» 

Dessa bestämmelser äro lagda på ungefär samma grundval som de ursprungliga bestämmelserna 
för de tyska pensionsförsäkringsfonderna. 

De värdehandlingar, i vilka pensionsförsäkringsfondeh redovisas, anser Btyrelsen böra förvaras 
i Sveriges riksbank, antingen i slutet förvar under tre olika lås eller i öppet förvar. 

Beträffande dispositionen av en del av fondens medel framlägger styrelsen till slut följande 
förslag: 

»Det belopp, varmed fonden vid varje kalenderårs utgång beräknas överstiga kapitalvärdet av 
alla de framtida utbetalningar, som med dess medel skola bestridas, överföres till en särskild fond. 

Ur denna fond må pensionsstyrelsen enligt de närmare bestämmelser, som av Konungen med
delas, använda medel 

a) för beredande av sjukvård åt försäkrad, som hotas av invaliditet och alltså kan väntas falla 
försäkringen till last; samt 

b) för beredande av lakar- och sjukvård och dylikt åt den, som redan erhållit pension, om han 
kan väntas genom sådan vård helt eller delvis återvinna sin arbetsförmåga.» 

En sådan användning av överskottsmedlen vore enligt styrelsens mening ägnad att minska för
säkringskostnaderna, varjämte därigenom skulle befrämjas intresset för pensionsförsäkringen bland 
den försäkringspliktiga befolkningen. 

Beträffande de områden, vilka i främsta rummet vore i behov av hjälp, framhålles, att det 
redan under pensionsförsäkringens hittillsvarande arbete hunnit falla i ögonen den omständigheten, 
a t t ett stort antal personer, som nu måste betecknas som pensionsberättigade invalider, sannolikt 
skulle i större eller mindre grad kunna återvinna sin arbetsförmåga, om lämpliga åtgärder härför 
vidtoges, såsom beredande av nödig läkarbehandling, anskaffande av konstgjorda lemmar, yrkes
utbildning inom andra arbetsgrenar o. s. v. Med initiativ, upplysning och ekonomiskt under
stöd skulle här mycket kunna uträttas. 

E t t annat område innesluter de mycket talrika fall, där invaliditet skapas genom underlåtenhet 
att vid sjukdom i tid anskaffa lämplig vård. 

På anförda skäl uttalar styrelsen sin förvissning om, att, därest vinstmedlen användes på före
slaget sätt, desamma skulle bliva av väsentlig nytta för de försäkrade och av stor betydelse för
säkringsverksamheten i dess helhet. 

Ålderdomspensioneringen i Danmark under åren 1902—1911. I anslutning till tidigare 
(1892—1901) utgivna publikationer rörande ålderdomspensioneringen i Danmark har »Det statis-
tiske Departement» nu lämnat en sammanfattande redogörelse för ifrågavarande pensionering under 
åren 1902—1911/12, vilken tid motsvarar det andra decenniet av den danska ålderdomspensione
ringens tillvaro. (Att undersökningen icke omfattar ett jämnt antal år är beroende på en under 
perioden företagen omläggning av kommunernas räkenskapsväsen.) 

I själva lagen äro under nyssnämnda årtionde endast företagna tvenne ändringar av någon 
större betydelse; statens bidrag har genom lag av 1902 bestämts på ett för kommunerna fördel
aktigare sätt och fattigvårdsstreckets verkningar hava minskats bl. a. genom sänkning av den tid, 
under vilken mottaget fattigunderstöd verkar diskvalificerande, från 10 till 5 år. 

Antalet understödstagare har under perioden stadigt ökats från 60 066 den 1 januari 1902 till 
80 567 den 1 januari 1912. Denna ökning är något, ehuru obetydligt svagare än under lagens första 
år, men är densamma fortfarande ojämförligt mycket starkare, än vad som betingas av folkmäng
dens tillväxt och ändrad åldersfördelning därinom. 
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Antalet årligen nytillkomna pensionärer har varierat mellan 9 600 och 12 200, antalet avgångna 
mellan 7 300 och 9 700. Antalet understödda familjeförsörjare har under perioden ökats något långsam
mare än antalet understödda ensamma personer; dock voro fortfarande 1911 nära 4/3 av de manliga 
pensionärerna familjeförsörjare. En undersökning av antalet understödstagare i förhållande till 
hela befolkningen över 60 år visar, att antalet direkt understödda, s. k. huvudpersoner, (för de 
övriga finnas inga ålderssiffror) varierat högst betydligt i olika delar av landet. Så åtnjöto den 
1 april 1911 i Köpenhamns förstad Fredriksberg, vilken bildar särskilt förvaltningsdistrikt, 
13 % av männen och 27 % av kvinnorna inom ifrågavarande åldersgrupper åldcrdoinsundcrslöd, 
under det att motsvarande siffror voro för Köpenhamn '22 och 43, för landsortsstäderna 24 och 
43 samt för landsbygden 21 och 35 resp. En statistik över antalet av olika orsaker från fur
säkringen avgångna visar, att understöden i c:a 70 % av samtliga fall upphört på grnnd av undcr-
stödstagarenB död, en siffra som skulle vara avsevärt högre, därest icke en person uppfördes som 
avgången vid flyttning från en kommun till en annan. 

Understöd enligt ålderdomgförsäkringslagen kan under vissa omständigheter bestå i vård å sär
skilt för detta ändamål inrättade anstalter. Denna understödsform kom år 1911 till användning 
för 3'6 % av samtliga understödstagare, huvudsakligen i städerna; ifrågavarande procenttal har 
sedan 1894 stigit från 1 6 till nyssnämnda siffra 3'G. Storleken av de utbetalda understöds-
beloppen har befunnit sig i stadigt stigande. Genomsnittsbeloppet per huvudperson var 95 kr. 
år 1894, 135 kr. år 1902 och 209 kr. år 1911. Kostnaden för en å ovannämnda försörjningsan
stalter intagen person uppgick år 1902 till 285 kr. och år 1911 till 431 kr. Hela årliga kostna
den för ålderdomsförsäkringen har under den nu avhandlade tioårsperioden stigit från c:a 6 mill, 
kr. år 1902 till drygt 12 '/a mill. kr. år 1911, och har ungefärligen hälften av dessa belopp 
bestritts av staten. 

(Statistiske Meddelelser.) 

Registrerade sjukkassor i Norge under år 1913. Vid utgången av år 1913 funnos i Norge 
inalles 1529 registrerade sjukkassor. Antalet medlemmar i dessa utgjorde 795460. mot 749 635 
under år 1912. Ökningen under sistförflutna året, vilken är den största hittills iakttagna, upp
går alltså till 45825 mot 39 006 år 1912 och 43 937 under år 1911. 

Beräknas medlemmarna i procent av befolkningen över 15 år, visar det sig att över iU (42 %) 
av den vuxna befolkningen nu äro medlemmar av registrerade sjukkassor. För år 1908 var mot
svarande siffra Ve, år 1905 'A och år 1901 Vs. 

De registrerade sjukkassorna åtnjöto år 1913 ett statsbidrag av 2 764 991 kr., vilket är c:a 
172 000 kr. mera än under närmast föregående år och det största hittills beviljade. 

(Statistiske Efterretninger.) 

— Arbetsmarknad och arbetslöshet. — 
Arbetsmarknaden i England under april 1914. Arbetstillgångcn var fortfarande i stort sett 

god och visade vid jämförelse med föregående månad föga förändring. Vid kolgruvorna samt inom 
maskin- och skeppsbyggnadsindustrierna härskade fortfarande goda konjunkturer, däremot rappor
teras nedgång inom tackjärns-, järn- och stål- samt bleck- och plåtindustrierna. Inom byggnads-
och tegelindustrierna hade arbetssäsongen börjat och till följd härav läget förbättrats. 

Arbetsförmedlingsanstalterna rapportera alltjämt efterfrågan på arbete inom skeppsbyggnads
industrien. Inom byggnadsindustrien rådde å vissa orter bristande tillgång på arbetskraft och i 
landsorten var allmän efterfrågan på målare. Inom beklädnadsindustrien var tillgången på 
kvinnlig arbetskraft otillräcklig. 

Jämfört med samma tid föregående år visade sig en nedgång i konjunkturerna; särskilt gäller 
detta tackjärns-, järn- och stål- samt maskinindustrierna. A andra sidan var läget inom bleck-
och plåtindustrien betydligt bättre än i april 1913. 

Antalet arbetslösa inom yrken, som inbegripas under den nya arbetslöshetsförsäkringalagen, var 
3-3 % i slutet av april mot 3 6 % i slutet av mars 1914 och 2-8 % i slutet av april 1913. 
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Fackorganisationer med 991874 medlemmar (bortsett från i strejker och lockouter invecklade 
samt sjuka och överåriga) rapporterade 20 924 eller 2'1 % av medlemsantalet såsom arbetslösa 
vid slutet av april 1914 mot 2'1 % vid slutet av mars samma år och 1 7 % vid utgången av 
april 1913. 

Under veckan före den 25 april 1914 hade, enligt inkomna svar från arbetsgivare med tillhopa 
415 790 arbetare, ingen förändring ägt rum beträffande antalet sysselsatta arbetare; däremot kunde 
konstateras en minskning av 0'4 % av den utbetalda lönesumman, allt jämfört med förhållandena 
en månad tidigare. I jämförelse med motsvarande tid föregående år hade antalet sysselsatta ar
betare minskats med 1'2 % och det utbetalda lönebeloppet med 2'4 %. 

(Labour Gazette.) 

Arbetsmarknaden i Frankrike under april 1914. Ehuru visserligen icke fullt så ut
märkta som i mars månad, då arbetslösheten bland vinodlingsarbetarna var den minsta som nå
gonsin blivit inregistrerad, äro konjunkturerna på vinarbetsmarknaden alltjämt goda, och arbetet 
i vingårdarna sysselsätter ännn lejonparten av den tillgängliga arbetskraften. Arbetsmöjligheterna 
för skogsarbetarna äro icke endast förmånligare än vad fallet var vid samma tid i fjol, utan även 
gynnsammare än den närmast föregående månaden, då arbetslösheten bland skogsarbetarna likväl 
var rätt obetydlig. 

Inom textilindustrien ä r läget något bättre. Inom metallindustrien råder ännu livlig verk
samhet och likaså inom den grafiska industrien, såväl vad landsorten som huvudstaden beträffar. 
Det uppsving inom byggnadsfacket, som inträffade i mars månad, gör sig nu ännu tydligare gäl
lande; arbetslösheten har här sjunkit till en ovanligt låg nivå. Vad läderindustrien angår, är 
arbetslösheten obetydligt större än föregående månad, men betydligt mindre än i fjol vid denna tid. 

Bland 890 arbetarorganisationer, omfattande 279368 medlemmar, som besvarat de månatliga 
förfrågningarna rörande arbetsmarknadens läge och arbetslösheten nnder april 1914, hava 671 med 
242166 medlemmar uppgivit antalet arbetslösa till 6 506, vilket motsvarar 2'7 %, om gruvarbe
tarna i Pas-de-Calais medräknas, och 29 %, om dessa arbetare frånräknas. Den sista siffrans mot
svarighet för föregående månad var 3-9 %, för april 1913 var den 7'4 %. 

Arbetstillgången under april 1914 har i jämförelse med mars 1914 av 33 % av arbetarorganisa
tionerna, omfattande 26 % av de organiserade arbetarna, blivit angiven såsom rikligare; av resp. 
50 och 60 % såsom oförändrad och av resp. 17 och 14 % såsom mindre riklig. 

På frågan: »Anser Ni läget på arbetsmarknaden vara tillfredsställande för årstiden?» hava 562 
arbetarorganisationer med 148693 medlemmar svarat jakande och 193 med 84 917 medlemmar 
nekande. 

(Bulletin dn Ministére du Travail.) 

Arbetsmarknaden i Tyskland under april 1914. Läget på arbetsmarknaden förbättrades 
inom några säsongindnstrier, medan en del andra industrier icke visade någon förbättring utan 
till och med delvis gingo tillbaka. 

Rapporterna från industrifirmor och -organisationer över arbetsmarknadens läge äro föga gynn
sammare än föregående månad och i allmänhet ogynnsammare än i april 1913. Det klagas över 
låga priser och brist på arbete. 

Stenkolsgruvorna i Rnhrdistriktet visa en något mera glädjande bild än föregående månad, 
däremot var arbetstillgången i Ober- och Niederschlesien otillräcklig. Vid de medeltyska brun
kolsgruvorna fanns i allmänhet tillfredsställande sysselsättning. Tackjärns- liksom ock stål
industrien företedde tillbakagång; dock är därvid att beakta, att genom förskjutningen av påsk
helgen från mars till april en minskning av antalet arbetsdagar inträdde under sistnämnda må
nad. Stålverken voro för övrigt sysselsatta i samma utsträckning som nnder föregående månad. 
Kaliindustrien visade en för årstiden vanlig tillbakagång. Inom metall- och maskinindustrien var 
med undantag för några specialgrenar arbetstillgången föga tillfredsställande. Däremot rådde 
goda konjunkturer inom elektriska och kemiska industrierna. Inom textilindustrien klagar man 
över ringa arbetstillgång, vilket också till stor del gäller trävaru- samt närings- och njntnings-
ämnesindnstrierna. Byggnadsfacket utvisade en fortgående förbättring av konjunkturerna. 
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Enligt uppgift från sjukkassorna ökades antalet i arbete varande medlemmar frän den 1 april 
till den 1 maj med inalles 339466 medlemmar eller med 370 %. För manliga medlemmar mot
svarade ökningen 372 %, för kvinnliga 3'67 %. Den under loppet av april inträdda förbättringen 
av arbetsmarknaden har sålunda alltjämt fortgått. 

Detta framgår också av uppgifterna från arbetsförmedlingsaustalterna, vid vilka i april 1914 
på 100 lediga platser för män komma 161 arbetssökande mot 173 närmast föregående månad ocb. 
160 i april 1913. För kvinnor voro motsvarande siffror 94, 92 och 96. Förbättringen av kon
junkturerna kom således huvudsakligen de mauliga arbetarna till godo, under det att för de kvinn
liga läget var något ogynnsammare än föregående månad. -

Uppgifterna angående arbetslösheten bland medlemmar av de rapporterande förbunden visa lika
ledes en gynnsam bild. Bland något mera än 2 millioner medlemmar, tillhörande 47 förbund, voro i 
april liksom i mars 2'8 % arbetslösa. Jämföras förhållandena inom samma förbund för båda må
naderna, beflnnes det, att arbetslösheten nedgått från 2É8 till 26 %, medan i regel arbetslösheten 
från slutet av mars till slutet av april brukar stå på samma ståndpunkt. Detta var ock fallet 
föregående år, då procentsiifran för arbetslösheten bägge månaderna utgjorde 2'8. 

j't (Reichsarbeitsblatt.) 

Arbetslösheten i Danmark under år 1913. 1 likhet med föregående år har >Dct statistiske 
Departement» bearbetat de uppgifter rörande arbetslösheten under sistlidna år, som av »De sam-
virkende Fagförbund» införskaffats från de olika fackorganisationerna. 

Redogörelsen avser, liksom förhållandet varit under de båda föregående åren, endast sådan ar
betslöshet, som icke förorsakats av arbetskonflikter, och omfattar blott organiserade arbetare, men 
däremot icke yrken, som stå utanför arbetarklassen, exempelvis farmaceuter. Undantagna äro 
vidare funktionärer i kommunens tjänst, järnvägsmän samt sjömän. 

Av hela antalet redovisade arbetare, som i genomsnitt per månad belöpte sig till 112 400, voro i 
genomsnitt 8 200 eller 7'3 % arbetslösa hela året. Antalet förlorade arbetsdagar har beräknats till 
sammanlagt 2 067 800 eller i genomsnitt 253 dagar per arbetslös och 18 dagar per arbetare under året. 

Arbetslösheten har varit något större i huvudstaden än i landsorten. Antalet arbetslösa i för
hållande till hela antalet arbetare var 1913 i Köpenhamn 7-ö % mot 7'1 % i landsorten. Med hän
syn till de förlorade arbetsdagarna är skillnaden större med resp. 20'3 % och 16.7 % förlorade ar
betsdagar per arbetare. Även under de två föregående åren var arbetslösheten störst i huvudsta
den. Orsaken härtill synes vara dels att byggnadsverksamheten är mera beroende av konjunktu
rerna i huvudstaden, dels att fabriksindustrien där är mera specialiserad. 

Arbetslöshetsfrekvensen har sedan 1910, då den uppgick till l l -o %, varit stadd i starkt sjun
kande. Motsvarande siffra för år 1911 beräknades till 9-2 % och sjönk under 1912 till 7 5 % samt 
under 1913 till 7'8 %. Förhållandet under olika årstider belyses närmare av nedanstående tablå: 

De starka variationerna i arbetstillgången under olika årstider framgår tydligt av denna sam
manställning. Under år 1913 var sålunda arbetslösheten under fjärde kvartalet i genomsnitt dub
belt så stor som under andra och tredje kvartalen samt under första kvartalet 3 ä 4 gånger större. 
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Som synes av tablån är arbetslösheten under alla tre åren störst i januari månad med bortåt 
yar femte arbetare utan arbete. Under år 1913 nedgick dock proportionen till omkring var sjätte 
arbetare. De följande månaderna minskas arbetslöshetsfrekvensen, så att densamma i april 1913 
icke nådde högre än 4 ä 5 % för att under de följande månaderna ytterligare sjunka. I oktober 
börjar arbetslösheten åter ökas och i november inträder den egentliga vinterarbetslösheten, som 
starkt tilltager i december för att nå sin högsta höjd i januari. 

Arbetslösheten inom olika näringsgrenar under åren 1911—1913 framgår av följande samman
ställning, där grupperna ordnats efter arbetslöshetsfrekvensens storlek under år 1913: 

Arbetslösheten har sålunda varit störst inom gruppen byggnads- och möbelindustri med över 
12 % arbetslösa under 1913. Av de 29 723 arbetare, som hänförts till gruppen >grovarbetare m. fl.», 
voro i genomsnitt 9 0 % arbetslösa, medan arbetslösheten inom övriga viktigare grupper genom
gående var omkring 4 å 5 %. Inom närings- och njutningsämnes- samt textilindustrierna uppgick 
dock arbetslösheten endast till 3 ä 3p5 %, medan den inom läderindustrien och övriga smärre nä
ringsgrenar var ännu mindre betydande. 

Av de mera betydande yrkena hade målarna den högsta arbetslöshetsprocenten under 1913 eller 
22-6 %. Därefter komma murare med 13-7 %, bagare med 12'1 %, kypare med 107 %, snickare med 
9'9 %, grovarbetare med 9'7 % o. s. v. Sist komma pappersindustriarbetarna med 0-5 %. 

(Statistiske Efterretninger.) 

— Arbetsförmedling. — 
Den offentliga arbetsförmedlingen i Massachusetts under år 1913. I Massachusetts 

finnas numera fyra offentliga arhetsföimedlingsanstalter i verksamhet, därav anstalten i Boston 
alltsedan den 6 december 1906. Under år 1907 tillkommo ytterligare två anstalter, en i Springfield 
och en i Fall River, varemot den fjärde anstalten, som är belägen i "Worcester, inrättades först i sep
tember 1913. — Enligt den nyligen utkomna årsberättelsen rörande den offentliga arbetsförmedlingen 
inom staten under sistlidet år skulle, såsom synes av nedanstående tablå, totala antalet platser» 
som förmedlats alltsedan Bostonanstaltens tillkomst, belöpa sig till 145 642 och antalet dylika till
satta platser skulle hava ökats från 15 510 under år 1907 till 29 117 år 1913 eller med 13 607, 
d. v. s. 87'73 JK. Samtidigt hade antalet lediga platser ökats med 5816 %. 
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Bortsett från det år, som följde den finansiella paniken i oktober 1907, visar såväl antalet lediga 
som isynnerhet tillsatta platser en ständig tillväxt. 

Platsernas fördelning på olika yrken och kön var i stort sett följande: 

Utgifterna under sista året uppgingo till 27 957 doll., därav 18 842 doll, för Bostonkontoret. 
Beträffande fördelningen på olika utgiftsposter märkes, att ej mindre än 20 067 doll, åtgått till 
löner åt anstalternas tjänstepersonal och 4 377 doll, till hyror och belysning. Tryckningskostna
derna uppgingo till 918 doll., annonskostnaderna till 687 doll., utgifterna för telefon och telegraf 
till 899 doll, och för post till 189 doll. 

(7th Annual report on the State Free Employment Offices.) 

— Kooperation. — 

Kooperativ partihandel under år 1913. Nedan intagna tabell angiver omsättningen inom 
16 kooperativa partihandelsföreningar i Europa under år 1913. Endast från två, nämligen den 
under året omorganiserade franska och den polska föreningen, saknas uppgifter. 

Anm. 1 pund sterling har räknats = 18 kronor. För Kooperativa förbundet har införts det exakta 
beloppet i svenskt mynt. 
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Stegrad omsättning hava, som tabellen utvisar, samtliga föreningar uppnått. Anmärknings
värd är särskilt den betydande ökningen inom den skottska föreningen. Under ett flertal år t. o. m. 
1911 visade denna förening ett relativt stillastående, men från och med 1912 synes en ny upp
svingsperiod hava inträtt. Däremot betecknar året 1913 en såväl absolut som relativt minskad 
uppgång av den tyska föreningens försäljningssumma, om ock stegringsprocenten allt fortfarande 
är bland de största. Den engelska partihandelsföreningen har alltjämt ensam en årlig försäljnings
summa, som överstiger de övriga föreningarnas sammanlagda. 

Bland de mindre föreningarna märkes särskilt den belgiska med säte i Antwerpen, som ökat 
sin omsättning med över 70 %. Det svenska Kooperativa förbundet, vars försäljningssumma under 
år 1912 steg med 32'56 , hade under 1913 en betydligt mindre ökning, nämligen 13'00 %. 

(Internat. Coop. Bulletin.) 

— Bostadsförhållanden. — 

Bostadsbristen i Göteborg. Bostadsberedningen i Göteborg har till stadsfullmäktige inläm
nat en skrivelse, vari föreslås, att staden måtte anslå 200000 kronor för uppförande av hus med 
smålägenheter. Enligt gjord beräkning av lägenhetsbehovet skulle omedelbart erfordras 500 nya 
lägenheter, därav den enskilda och filantropiska byggnadsverksamheten antagits kunna anskaffa 
375. En brist på 125 lägenheter skulle alltså återstå att fylla. Då man emellertid kan räkna 
med ännu ett eller annat enskilt byggnadsföretag under den närmaste tiden ävensom sannolikt 
något antal egnahemsbyggnader, har beredningen ansett sig kunna inskränka sig till att föreslå, 
at t genom stadens försorg uppföras fyra hus, Innehållande tillhopa 69 lägenheter om ett rum och 
kök. Kostnaderna ha icke ansetts behöva överskrida 200 000 kronor. Till ledning vid bedömande 
av byggnadernas räntabilitet har beredningen gjort följande approximativa beräkning av de årliga 
utgifterna för byggnaderna: 

Även om staden nöjer sig med ett relativt så litet hyresbelopp som i medeltal 19 kronor per 
lägenhet i månaden, skulle byggnadernas hyresavkastning vara tillräcklig för täckande av sagda 
utgifter. Efter detta hyrespris samt under antagande, att den i ett av husen befintliga batikslägen
heten lämnar en årlig hyresavkastning av 300 kronor per år, skulle nämligen hyrorna för samt
liga lägenheterna uppgå till 16 032 kronor årligen. Beredningen framhåller i samband härmed, att 
hyresprisen lämpligen böra bestämmas av drätselkammaren. Uppförandet av byggnaderna anser 
beredningen böra anförtros åt en för sådant ändamål särskilt tillsatt kommitté. Sedan byggna
derna blivit färdiga, böra desamma förvaltas av drätselkammaren. 

Förslag om tomträttsupplåtelser i Västerås. I oktober 1913 uppdrogo stadsfullmäktige i 
Västerås åt en särskild kommitté att bland annat verkställa utredning och för stadsfullmäktige 
framlägga förslag om planmässigt upplåtande av egnahemsområden helst å staden tillhörig mark 
samt om understödjande av byggnadsverksamheten å dessa områden genom förmedlande av billiga 
egnahemslån eller på annat liknande sätt. Kommittén har nu avgivit ett betänkande rörande om-
förmälda uppdrag. 

Upplåtelsetiden föreslås av kommittén till 75 år, och skall varje tomt bebyggas med ett bonings
hus med tillhörande mindre uthus. Boningshuset får icke innehålla mera än 7 ram, därav högst 
2 kök, och avses sålunda för högst två familjer. Byggnads uppförande skall övervakas av stadens 
byggnadsnämnd och tomträttsavtalets bestämmelser av en särskild egnahemsnämnd. Vidare till
försäkras tomträttsinnehavare företrädesrätt till ny upplåtelse, men skola upplåtelsehandlingarna å 
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indra sidan innehålla bestämmelser, som möjliggöra för staden att fritt utnyttja en inträdande 
tomtvärdestegring. Vad tomträttsavgiften beträffar, anser kommittén, att denna bör utgå med skälig 
ränta å dels tomtvärdet, dels ock stadens självkostnad för områdets förseende med ledningar och 
vägar. Med 5 % ränta å samtliga dessa kostnader, som enligt beräkning uppgå till 2 kr. per 
kvm., skulle tomträttsavgiften bli 10 öre per kvm. För att egnahemsrörelsen & stadens mark må 
kunna utveckla sig, anser kommittén att det är nödvändigt, att staden själv främjar rörelsen genom 
att försträcka egnahemsbyggaren erforderligt byggnadskapital, vilken förmån då i första hand borde 
tillkomma enskilda i staden hemortsberättigade personer för åstadkommande av mindre egna hem. 

Norsk lag om småbruks- och bostadslån. Enligt beslut i norska statsrådet den 27 sistlidne 
februari skall kunglig proposition framläggas om utfärdandet av en ny lag om småbruks- och bo
stadslån (egnahemslån), vilken, för så vitt den framtida utlåningsrörelsen angår, skall träda i stället 
för lagen om arbetarbruks- och bostadslån av den 9 juni 1903 (med tillägg 1905, 1907 och 1908). 

Enligt propositionen blir den nuvarande utlåningsverksamheten väsentligt utvidgad. Den skall 
komma att omfatta lån till upprättande, förvärv och bebyggande, icke endast såsom hittills av 
;arbeiderbruk», utan även av självständiga mindre jordbruk, samt till avbetalning av skuld på 
dylika jordbruk. Samtidigt skola de nuvarande maximigränserna för fastighetsvärde och lånebelopp 
och för låntagarens förmögenhet höjas till det dubbla. Fastighetsvärdet blir alltså 6 000 kr., därav 
högst 4 000 kr. för jorden. Då lånegränsen är 9/io av nämnda värde, kan alltså lån erhållas till 
högst 5 400 kr. mot 2 700 kr. under nuvarande förhållanden. Förmögenhetsgränsen skall sättas till 
3 000 kr. 

För att icke de ifrågavarande lånen skola leda till stegring i jordpriserna, föreskrives, beträffande 
lån till småbruk, att köpesumman skall vara rimlig i förhållande till egendomspriserna i trakten 
och stå i skäligt förhållande till värdet av jordbrukets avkastning. 

Beträffande den del av >Arbeiderbruk- og BoIigbankens> verksamhet, som angår bostadslån, före
slås viktiga förändringar i propositionen, först och främst för att tillmötesgå de starka kraven på 
höjning av de nuvarande maximigränserna för fastighetsvärde och lånebelopp. Maximigränsen för 
fastighetsvärdet skall höjas från 5 000 kr. i städerna och stadsliknande samhällen och 3 000 kr. å 
den övriga landsbygden till resp. 8 000 och 4 000 kr. Samtidigt har värdet av tomten höjts från 
1500 till 2000 kr., varjämte Kungl. Maj:t beretts möjlighet att. beträffande stenhus eller tvåfamiljs-
hus, höja gränserna från 8 000 och 4 000 kr. till resp. 10 000 och 5 000 kr. Samtidigt har låne
gränsen höjts från 2 500 kr. i städer och stadsliknande samhällen samt 2 000 kr. å landsbygden i 
övrigt till resp. 4 000 och 3000 kr. Kungl. Maj:t kan dessutom, beträffande sten- och tvåfamiljs-
hus, höja lånegränsen i stad och stadsliknande samhällen till 5 000 kr. Maximigränsen för lån
sökarens förmögenhet har blivit höjd från 2 000 kr. i städerna och stadsliknande samhällen och 
1 500 kr. å den övriga landsbygden till resp. 3 000 och 2 000 kr. 

I propositionen framhålles vidare, att den låneverksamhet och den lag, det här gäller, endast i 
begränsad skala kunna bidraga till lösningen av bostadsproblemet, ty härför benövas åtminstone i 
de större städerna summor av helt annan storlek än de, som bostadsbanken har till sin disposition. 
Bostadsfrågans lösning anses emellertid i främsta rummet tillkomma kommunerna, på så sätt att 
kommunerna själva bygga eller ställa medel till byggnadsförcuingamas förfogande. En sådan kom
munal verksamhet bör understödjas av staten bl. a. genom en tidsenlig utveckling av byggnads-
»ch hälsovårdslagstiftningen, genom införandet av förköps- och expropriationsrätt för kommuner i 
avsikt att underlätta deras förvärv av byggnadstomter, genom införandet av värdestegringsskatt å 
»tadsjord och på områden, där kommun anordnar spårväg eller andra kommunikationer för den 
arbetande befolkning, som är bosatt i utkanterna av stadens territorium eller utanför detta. 

Vad särskilt angår den hygieniska sidan av bostadsfrågan, innehåller propositionen en del be
stämmelser, som avse att giva hälsovårdsnämndernas ordförande tillfälle att öva inflytande på ut
arbetandet av byggnadsplaner för bostäder, som anskaffas för lån i bostadsbanken. 

För lagrevisionens skull har man även låtit samla en del statistiskt material och bl. a. har ut
arbetats en samling tabeller till belysning av den >Norske Arbeiderbruk- og Boligbanks> verksamhet 
och över arealen av odlad och odlingsbar jord i Norge samt över nyodlingar. Man har även påbörjat 
en utförlig statistisk undersökning angående låntagarens ekonomiska och sociala ställning, egen
domens användning, nyodling o. d. 
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Enligt de nyssnämnda tabellerna har den >Norske Arbeiderbruk- og Boligbank», sedan sin till
komst den 1 oktober 1903 till den 30 juni 1913, utbetalt nära 32 mill, kr., av vilka nära 2 mill. kr. 
hava blivit återbetalda. Bankens utestående tillgodohavande hos låntagaren utgjorde sålunda den 
30 juni 1913 29 954 983 kr. Under nämnda tidsrum hade i allt utbetalats 22 600 lån, därav 13140 
jordbruks- och 9 460 bostadslån. Den 30 juni 1913 funnos 12 827 jordbruk och 8 959 bostäder, 
som erhållit lån i banken. 

Efter storleken fördela sig lånen tämligen jämnt på olika belopp. Omkring V» av samtliga lån 
är på högst 1 000 kr., något över hälften från 1 001 t. o. m. 2 000 kr. samt drygt V? över 2 000 kr. 
Fördelas lånen i grupper ä 200 kr., bliva de talrikaste grupperna 801—1 000 kr. och 1 401—1 600 kr. 

De enskilda kommunernas garanti för befintliga lån samt skuld till »Huslaane- og Jordindkjaps-
fondet» uppgick vid olika tidpunkter till följande belopp. 

När man till ovan anförda garantisumma av 29 416 918 kr. lägger bostadslån, som lämnats utan 
garanti, uppgående till 535 565 kr. samt ett av Bergens lånekontor under terminen 1911—1912 
enligt särskild bestämmelse utbetalt lån till en kommun å 2 000 kr., uppgå bankens utestående lån 
till sammanlagt 29 954983 kr. 

Under åren 1905—1913 belöpte sig antalet låneansökningar till c:a 16 800, därav 10 000 ansökningar 
om jordbrukslån och 6 800 ansökningar om bostadslån; vederbörande fastigheter hade tillsammans 
en uppodlad areal av c:a 920 000 ar och en ouppodlad av något över 2 600 000 ar. Den samlade 
köpesumman plus »byggetakst» utgör 33 mill, kr., därav för jord (tomt) något över 12 mill. kr. 
och för hus omkring 23l/s mill. kr. 

Något över V» av bostadslånen äro lämnade till låntagare, som själva äga tomten. Beträffande 
låntagarens samhällsställning visar bankens berättelse, att de flesta äro arbetare, men åtskilliga 
hantverkare finnas också. Flertalet av låneansökningarna hava beviljats; den 30 juni 1913 voro 
dock c:a 4 000 beviljade lån ännu icke utbetalda. Av belånade fastigheter hava 174, motsvarande 
icke 1 % av samtliga lån, måst säljas på exekutiv auktion. I de flesta fall synes dock varken 
banken eller kommunen hava lidit några förluster. 

(Sociale Meddelelser.) 

— Arbets- och löneförhållanden m. m. — 

Lönestat is t ik för sockerindustrien år 1912. Svenska arbetsgivareföreningens statistiska 
byrå har under sistlidet år verkställt en lönestatistisk undersökning för sockerindustrien. Under
sökningen omfattar samtliga inom riket under år 1912 befintliga råsockerfabriker, saftstationer 
och raffinaderier, nämligen Svenska sockerfabriksaktiebolagets anläggningar i Stockholm, Norr
köping, Göteborg, på Gottland och i de sydsvenska provinserna samt de till fristående bolag hö
rande fabrikerna i Linköping, på Öland och i Lidköping. 

Inalles omfattar undersökningen 11 408 arbetare över 18 år, varav 10 753 manliga och 655 kvinn
liga. Arbetare, som vid 1912 års ingång ej fyllt 18 år, hava i statistiken ej medtagits. 

Flertalet av dessa arbetare hava emellertid endast under en mindre del av året haft sysselsätt
ning inom sockerindustrien. Av de manliga arbetarna voro sålunda vid råsockerfabrikerna endast 
15-0 % och vid saftstationerna 3'8 % årsanställda. Vid raffinaderierna hade åter 80'1 % av de 
manliga arbetarna permanent anställning. Hela antalet inom industrien årsanställda manliga ar
betare utgjorde 2 822 eller 262 %. Av återstoden voro flertalet eller 6 695 endast anställda för 
råsockerkampanjen på hösten. De återstående 1236 voro s. k. efterkampanjarbetare, vilka utöver 
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den egentliga kampanjen hade sysselsättning en större .eller mindre del av året, utan att dock 
kunna betraktas som årsanställda. 

Vad avlöningsformen beträffar är att märka, att tidlönsarbetet inom sockerindustrien spelar 
en avsevärt större roll än ackordsarbetet. Av de manliga arbetarna hade sålunda under redo
görelseåret 608 % arbetat uteslutande och 34'2 % delvis mot tidlön, medan endast 5 % "helt och 
hållet varit sysselsatta med ackordsarbete. Bland årsarbetarna var den sistnämnda kategorien 
endast undantagsvis representerad. För de kvinnliga arbetarna voro procentsiffrorna resp. 48".;, 
32'7 och 1 9 l %; här hade alltså ackordsarbetet relativt större utbredning. 

Om man frånser de arbetare, vilka under året arbetat mindre än 2 500 ordinarie arbetstimmar, 
befinnas de manliga årsarbetarnas förtjänster hava utgjort: 

För bortåt ,'« av de här medtagna arbetarna uppgick årsförtjänsten sålunda till mellan 1 000 
och 1 400 kr. För de kvinnliga arbetarna voro förtjänsterna givetvis avsevärt lägre. Av de 81 
kvinnor, för vilka en liknande beräkning gjorts, hade Sen årsinkomst understigande 600 kr., medan 
förtjänsten för 59 uppgick till 600—800 kr. och för 14 till 800—1 000 kr. 

Genomsnittliga årsförtjänsten utgjorde för manlig arbetare kr. 1 261-68 och för kvinnlig arbe
tare kr. 696'64. Av de olika anläggningarna uppvisade raffinaderierna den högsta lönenivån, i 
genomsnitt kr. 129834 för manlig arbetare; motsvarande siffra var för saftstationerna 126604 och 
för råsockerfabrikerna 1 225'42. 

Flertalet av de här berörda arbetarna äro att hänföra till grovarbetarklassen. Av de medtagna 
2 445 manliga årsarbetarna voro sålunda 1 071 ej yrkesutbildade fabriksarbetare och 245 utearbe
tare. Genomsnittliga årsförtjänsten utgjorde inom dessa båda grupper resp. 1163-28 och 1141 54. 

För de inom sockerindustrien anställda yrkesarbetarna äro förtjänsterna i genomsnitt givetvis större. 
De för den egentliga sockertillverkningen speciellt utbildade arbetarna, sockcrkokarna, hade sålunda en 
medelförtjänst av 1 613 69. För de inom industrien ganska talrika reparatörerna samt cldare, 
smörjare o. d. kategorier låg genomsnittsförtjänsten i regel mellan 1300 och 1 400 kronor. Maski
nisterna kommo däremot blott upp till 1 25862 eller något lägre än medeltalet. Bland de högst 
avlönade arbetargrupperna äro att märka murare med i genomsnitt 1405 kr., elektromontörer 
med 150313 samt förmän inom olika fack med genomsnittsinkomster varierande mellan något 
över 1 400 kr. (eldarförmän| och nära 1 900 kr. (maskinförmän). 

För kampanjarbetarna har jämväl verkställts en beräkning av den genomsnittliga förtjänsten 
under den tid, de arbetat inom sockerindustrien. Härvid hava endast medtagits sådana arbetare, 
vilkas arbetstid uppgått till 90—110 % av hela antalet ordinarie arbetstimmar under råsocker-
kampanjen vid respektive fabriker. För de 2 848 manliga arbetare, vilka enligt denna princip 
kommit i betraktande, utgjorde genomsnittliga kampanjförtjänsten kr. 213 41. 

Slutligen har även verkställts en beräkning av arbetarnas genomsnittliga timförtjänst. Resul
taten härav framgår av nedanstående sammanställning: 

Bland de manliga arbetarna hade, som härav synes, de årsanställda i genomsnitt något högre 
timförtjänst än de mera tillfälligt anställda. Bland kvinnorna var förhållandet motsatt. Att 
märka är vidare, hurusom förtjänsten vid ackordsarbete särskilt för manliga arbetare avsevärt 
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överstiger medeltalet, medan åter förtjänsten vid tidlönsarbete endast ligger obetydligt under denna 
siffra. Detta förhållande ådagalägger ytterligare, i huru hög grad tidlönsarbetet är förhärskande 
inom sockerindustrien. Av tablån framgår vidare, att övertidsförtjänsten och de särskilda förmå
nerna i stort sett betyda jämförelsevis litet i sockerarbetarnas arbetsförtjänster. 

(Meddelanden från Svenska Arbetsgivareföreningens Statistiska Byrå). 

Semester för kommunalarbetare i Söderhamn. Stadsfullmäktige i Söderhamn hava beslu
tat bevilja stadens arbetare semester under en arbetsvecka och två därtill hörande söndagar på 
följande villkor. Semester beviljas endast åt arbetare, som varit anställda i stadens tjänst minst 
3 år. Ledigheten skall förläggas till de tider, då detta efter samråd mellan arbetare och veder
börande .arbetsbefäl lämpligen kan ske. Den, som erhållit semester, måste förpliktiga sig att under 
semestertiden icke utföra annat avlönat arbete. Arbetsbefälet anskaffar i erforderliga fall vikarie 
för den, som erhåller semester. 

Lagstiftningen angående utländska arbetare i Danmark.1 Användandet av utländska 
arbetare i Danmark regleras för närvarande genom en lag. av den 1 april 1912, vilken trädde i 
kraft den 1 januari 1913, då lagen av den 21 augusti 1908 upphörde att vara gällande. I lagen 
av 1912 har man i stort sett bibehållit huvudprinciperna i den tidigare lagen. Vissa väsentliga 
avvikelser finnas emellertid, vilka i det följande skola beröras. 

Jämlikt lagen av 1912 skall sålunda uppsikten över lagens tillämpning så vitt möjligt hand
havas av polisen eller, i fall så erfordras för vissa landsdelars vidkommande, av yrkesinspektionen. 
Härigenom undvikes, att samma arbetsplats utan särskild anledning underkastas inspektion av 
fiera ämbetsmyndigheter. 

Enligt samma lag skall den kontrollerande myndigheten inom en månad efter mottagandet av 
arbetsgivarens anmälan om arbetarens ankomst infinna sig på ifrågavarande arbetsställe för att 
tillse, att auktoriserat arbetskontrakt upprättats, att varje enskild arbetare är försedd med auk
toriserad avräkningsbok, som föres på behörigt sätt, att arbetarna äro försäkrade såväl mot olycks
fall som sjukdom samt att den arbetarna anvisade gemensamma bostaden, om sådan finnes, är in
rättad i enlighet med lagens föreskrifter. Beträffande nämnda lags tillämpning framgår av mot
tagna upplysningar om det vid inspektionen förefintliga tillståndet, att lagens bestämmelser äro-
till alla delar uppfyllda å ett ständigt stigande antal arbetsplatser. Bostadsförhållandenas för
bättring är nu på de flesta ställen genomförd, liksom arbetarna i allmänhet åtnjuta en god och 
human behandling. — Antalet under sommararbetet sysselsatta utländska arbetare utgjorde år 
1913 12 672 mot 11 957 år 1912, varav den långt övervägande delen var hemmahörande i Galizien 
och ryska Polen. 

Sedermera har inrikesministeriet, på grund av i lagen av 1912 givet bemyndigande, till över
läggning med justitieministeriet upptagit spörsmålet om förändrat tillvägagångssätt beträffande 
kontrollen av de utländska arbetarnas ankomst till riket. I de på grundval härav ntfärdade be
stämmelserna framhålles, att man för framtiden skall ställa strängare fordringar på utländska ar
betares legitimationspapper och att dessa skola underkastas granskning på den danska gränsstatio
nen av polisen, som, därest behörig legitimation finnes, tager doknmenten i förvar och på grund
val 'av dessa utfärdar en >opholdsbog>, vilken är avsedd att tjäna arbetaren såsom legitimation 
under hans vistelse i landet. Därjämte skall uppställas det kravet, att arbetarna antingen visa 
sig hava i kontrakt tillförsäkrat arbete i landet eller äro i besittning av ett kontant minimi
belopp av 30—50 kr. 

För att erhålla upplysning angående tillämpningen av ovannämnda bestämmelser, särskilt i den 
mån de träffa svenska arbetare, har svenska konsulatet i Köpenhamn satt sig i förbindelse med 
chefen för danska statspolitiet. Denne försäkrade, att bestämmelserna tillämpas i sin fulla sträng
het endast mot ryssar och polacker, och att det största tillmötesgående visats och alltjämt kom
mer att visas mot svenskar. Order härom har utgått till samtliga de polisbetjänter, som äro 
posterade vid Öresundsbåtarnas tilläggsplats. Endast sådana svenskar förvägras landstiga, som 

1 Jfr »Medd», årg. 1908, sid. 586 ff. 
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bevisligen icke äga medel till uppehälle under åtminstone ett .par dagar eller icke kunna gott-
göra, att de genom släktingar eller bekanta i landet kunna försörja sig. Skulle klagomål rörande 
något speciellt fall inkomma till konsulatet, är statspolitiet villigt att taga all möjlig hänsyn till 
konsulatets önskningar. Ännu hava emellertid inga klagomål framställts till konsulatet, vars 
åsikt är, att ifrågavarande bestämmelser, så länge de tillämpas med hovsamhet och urskiljning, 
äro ägnade att gagna även svenska intressen. 

(Ministerialtidende.) 

Arbetslön och arbetstid i Europa och Amerika. Et t nyligen utkommet arbete med ovan
stående titel, utgivet av R. Kuczynski, är av synnerligen stort intresse, såsom utgörande ett första 
försök att på bredare basis framställa utvecklingen av arbetslöner och arbetstider inom de vikti
gaste industriländerna. 

I arbetets första del behandlas arbetslön och arbetstid i Europa och Amerika åren 1870—1903 
på grundval av avlöningsböcker. Författaren har därvid knnnat stödja sig på do internationella 
löneundersöknirigar, som i Amerika föranstaltats av arbetsdepartementet. Han har gått tillbaka till 
primärmaterialet för dessa undersökningar och har därtill samlat åtskilligt nytt material. Till att 
börja med lämnas en redogörelse för de genomsnittliga timlönerna i Europa inom de viktigaste 
grenarna av byggnadsfacket samt sten-, träförädlings-, maskin- och boktryckeriindustrierna. Vad 
därvid beträffar europeiska fastlandet, avses väsentligen städerna Berlin, Niirnberg, Elberfeld, Lnt-
tich, Paris och Lyon. För England saknas i de ursprungliga amerikanska undersökningarna upp
gift om vilka städer dessa omfattade. En annan översikt innehåller för samma yrkesgrenar de genom
snittliga timlönerna i Förenta Staterna för åren 1890—1903, vilka löner fördelats efter landsdelar 
och såvitt möjligt efter städer. I följande sammanställningar utvisas arbetarnas fördelning inom 
olika lönegrupper, och författaren söker fastställa, mellan vilka lönegränser skilda kategorier av 
arbetare röra sig, liksom ock medellönen för desamma. Genom att i avseende på lönerna jämföra 
vissa grenar inom ett lands industri med samma industrigrenar i ett annat land ger författaren en 
samlad bild av förhållandena. — På motsvarande sätt lämnas en redogörelse för arbetstiden. 

Den andra delen av arbetet behandlar arbetslön och arbetstid åren 1870—1909 i Europa och sär
skilt i Tyskland på grundval av kollektivavtalen inom byggnads-, sten- och boktryckeri industrierna. 
I denna del äro de båda första avdelningarna ägnade åt en framställning av kollektivavtalens be
stämmelser angående lön och arbetstid samt avtalens giltighetstid i Tyskland och i Förenta Sta
terna. I den tredje avdelningen gives en sammanställning av lön och arbetstid i dessa bägge länder. 
Härtill är fogad en rad tabeller, vari för varje ort med över 2 000 invånare angivas minimitimlön, 
längsta arbetstid per vecka samt minimiveckolön för den 15 juli vart och ett av de nämnda åren. 

(Dentsches Statistisches Zentralblatt.) 

Inrättandet av nya lönenämnder i England.1 Genom lagen av den 15 augusti 1913 har 
den engelska lagen om lönenämnder blivit utsträckt att gälla även sockerindustrien och kon
servtillverkning, tvättinrättningarna, kärltillverkning samt linne- och bomullsindustrierna. Nyligen 
har engelska handelsdepartementet genom särskild förordning inrättat lönenämnder för de båda 
förstnämnda industrigrenarna. 

Lönenämnden för tvättinrättningarna består av 3 utav handelsdepartementet utnämnda opar
tiska medlemmar och av 18 arbetsgivar- och ett lika stort antal arbetarrepresentanter, under det 
at t motsvarande antal medlemmar i lönenämnden för socker- och konservindustrierna uppgår till 
resp. 3, 22 och 22. Representanterna för arbetsgivarna och arbetarna utnämnas i båda fallen av 
handelsdepartementet under hänsynstagande till arbetsgivarnas och arbetarnas förslag. — Närmare 
bestämmelser i förordningen reglera de ifrågavarande lönenämndernas verksamhet. 

1 Jfr .Medd.» årg. 1910, sid. 1005, årg. 1912, sid. 500 och årg. 1913, sidd. 517 och 943. 

(Soziale Rundschau.) 
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— Socialhygien. — 
Internationell undersökning angående vård av tuberkulossjuka. På kvinnokongressen 

i Stockholm år 1911 beslöts, a t t det ständiga utskottet för offentlig hälsovård inom Internatio
nella kvinnoförbundet skulle anställa statistiska undersökningar angående bekämpandet av tuber
kulosen i de länder, som förbundet omfattar. 

Dessa undersökningar skulle avse dels att fastslå, i vilken grad kvinnorna i de olika länderna 
deltaga i det socialhygieniska arbetet, dels att utröna, huruvida det endast sörjes för tuberkulösa, 
som kunna botas, eller om även obotliga tagas under behandling. Resultatet av undersökningen 
föreligger nu färdigt. Därav framgår, att antalet tuberkulossjuka i nästan alla de länder, som 
undersökningen omfattat, särskilt Tyskland och Danmark, betydligt avtagit. I Tyskland dogo 
1900 20'40 på 10 000 i tuberkulos, under det för år 1910 motsvarande siffra var 1444. Det minsta 
antalet tuberkulosfall uppvisar Australien. Däremot synes ej någon väsentlig tillbakagång hava 
inträt t i Ryssland, Grekland och Belgien. 

Vad tuberkulosens inverkan på ålder och kön beträffar, är genomsnittligt dödligheten i den 
späda åldern 1—5 år för gossar och flickor mycket hög. Sin högsta punkt uppnår siffran för 
männen i åldern 25—45 år, för kvinnorna 15—30 år. 

För att kunna upptaga en framgångsrik kamp mot tuberkulosen, framstår allt mera kravet på 
en laglig anmälningsplikt. I Preussen existerar blott sådan plikt i avseende på en i tuberkulos 
avliden person. Beträffande Sachsen gäller, att anmälan skall göras dels om de framskridna fallen, 
dels om bostadsförändringar, vilket senare även skall ske i Oldenburg, Sachsen—Altenburg, Elsass-
Lothringen, Hamburg och Liibeck. I Baden tillkommer dessutom anmälan om varje bekant fall 
å offentlig anstalt. Anmälningsplikt i fråga om sjukdomsfall finnes även i Danmark, Norge, Eng
land och Skottland. Vad Irland beträffar åligger det ortsmyndigheterna att genom särskilda för
ordningar införa anmälningsplikt. I staterna New York och New Jersey isoleras genom tvång, om 
så skulle erfordras, framskridna fall. 

Behovet av särskilda sjukhus för långt framskridna fall framträder allt tydligare. I Tyskland 
och England finnas utom invalidhem och fattigsjukhus inga särskilda anstalter för svårare tuber
kulosfall. Sådana anstalter förekomma däremot på Irland, i Danmark, Kanada och Norge. För 
hindrande av vidare spridning och för vårdande av lindrigare fall hava i Amerika inrättats s. k. 
familjesjukhus, där hela familjer, behäftade med tuberkulos, erhålla vård. 

Beträffande botandet av tuberkulos hava olika meningar gjort sig gällande. Vad behandlingen 
med tuberkulin angår, äro läkarna av delade åsikter om dess användning och verkningar. På 
senare tid har i åtskilliga länder, bl. ä. Danmark och Norge använts den s. k. Pneumo-Thorax-
metoden, som kan uppvisa de bästa resultat. 

(Soziale Praxis.) 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
April månad år 1914. 

Under hänvisning till de efterföljande tabeller, som närmare redogöra 
för den offentliga arbetsförmedlingen i olika delar av landet, lämnas här 
en sammanfattande framställning av dess viktigaste resultat under april 
månad. 

Översikt ar verksamheten under april månad år 1914. 

1 De särskilda anstalterna uppräknas i tablån här ovan; med avseende å anstalternas olika 
kontor hänvisas till förteckningen å omslagets 3:e sida. 



464 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING APRIL 1914. 

Tillsatta platser 
i jämförelse med föregående månad samt motsvarande tid föregående år. 

Vid samtliga under månaden verksamma anstalter gjordes tillhopa 18 776 
ansökningar om arbete, varav 10120 av män och 8 656 av kvinnor. 
Samtidigt funnos disponibla 20 708 lediga platser, nämligen 9 046 för män 
och 11 662 för kvinnor. Hela antalet tillsatta p la t se r uppgick till 12 431, 
av vilka 6 292 besattes med män och 6 139 med kvinnor. 

Räknat på 100 lediga platser kommo för hela riket under månaden 91 
ansökningar om arbete, gentemot 107 ansökningar under näst föregående 
månad och 97 under april 1913. Antalet tillsatta platser per 100 lediga 
utgjorde under månaden 60, gentemot 59 under näst föregående månad och 
60 under april 1913. 
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Bland de särskilda anstalterna uppvisa givetvis de i storstäderna belägna samt 
de större länsförmedlingarna den största omsättningen av arbetskraft; en relativt 
större frekvens framträder även vid de anstalter, som fungerat under någon längre 
tid och därunder hunnit förvärva mera omfattande förbindelser och förtroende. 

Närmare upplysningar i övrigt rörande verksamheten vid de olika anstal
terna kunna inhämtas ur här meddelade tabeller. 

Arbetsmarknadens a l lmänna läge har under april ytterligare för
bättrats och synes på åtskilliga orter vara bättre än under motsvarande tid 
föregående år, dock rådde ännu vid månadens slut någon arbetslöshet bland 
byggnads- och grovarbetare. 

Förestående tabell lämnar en närmare belysning av verksamhetens ut
veckling vid de olika anstalterna, i vad angår de tillsatta p la tsernas 
anta l . På de flesta håll finner man framåtgång i jämförelse med motsva
rande tidpunkt under föregående år och med nästlidna månad. För samtliga 
anstalter och yrkesgrenar uppgick ökningen vid jämförelse med april 1913 
till 772 eller 7 % (därav för jordbruket m. m. dock en minskning av 113 
eller 4 %, men för övriga näringsgrenar en ökning av 885 eller 10 %); i för
hållande till resultaten under näst föregående månad utgjorde ökningen 2 862 
eller 30 % (därav för jordbruket m. m. 525 eller 25 % och för övriga närings
grenar 2 337 eller 31 °/„). 

I det följande meddelas vissa tabellariska uppgifter rörande den offentliga 
arbetsförmedlingens betydelse för särskilda näringsgrenar samt för verksam
hetens utveckling och arbetstillgången därinom. Det torde vara nog att 
här ytterligare betona, hurusom alltjämt en synnerligen skarp skillnad fram
träder mellan å ena sidan jordbruket och skogshushållningen, där i allmän
het rik arbetstillgång yppas, samt å den andra sidan de industriella yrkena 
m. fl., vilka visa överflöd på arbetskraft. 

Den grundväsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket 
och inom de industriella yrkena kommer klart till synes i nedanstående 
tablå, som jämväl lämnar tillfälle till jämförelser med motsvarande tid 
föregående år samt med nästlidna månad. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling: april 1914. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 

1 Proportionstal hava här ej beräknats i de fall, då de absoluta talen äro små. Dessa hava dock 
medräknats i summan för »samtliga yrkesgrenar», varav förklaras vissa skiljaktigheter mellan de under 
denna rubrik uppförda talen samt de detaljsummor, som finnas angivna. 
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För en närmare kännedom om arbetsförmedlingens betydelse för de sär
skilda näringsgrenarna hänvisas till förestående tabell. I nedanstående 
översikt återgivas de för bedömandet av arbetsmarknadens läge betydelse
fullaste siffrorna rörande proportionen mellan arbetsansökningar och lediga 
platser (både män och kvinnor). 

På 100 lediga platser kommo: 

Flera av ovanstående näringsgrupper utvisa ganska riklig tillgång på ar
betskraft, särskilt textilindustrien. Förbättring inträdde dock under månaden 
inom grupperna metall- och maskinindustri, byggnadsverksamhet, beklädnads
industri, närings-och njutningsämnesindustri, för kontors-, butiks- o. d. per
sonal, inom grupperna landtransport och grovarbete. 

Granskar man med ledning av rapporterna, huru de tillsatta platserna för
dela sig på vissa specialiteter av arbetare, framgå i huvudsak följande resultat. 
För kvinnorna återfinnas de största förmedlingsresultaten naturligen inom 
gruppen husligt arbete i privat tjänst, nämligen 123 platser för hushållerskor, 464 
för hus- och barnjungfrur, 295 för kokerskor ochköksor, 1 467 för ensamjungfrur 
samt 2 166 inom tvätt- och rengöringsarbete o. s. v.; inom hotell-, kafé-och 
restaurantrörelse anställdes 100 servitriser, 50 städerskor, 39 kokerskor, 321 
diskerskor o. s. v. Inom handels-, kontors- och lagerarbeten placerades 76, 
i jordbruks- o. d. arbete 449. Bland viktigare manl iga specialiteter må 
anföras bleck- och plåtslagare 20, smeder och hovslagare 56, filare och bänk
arbetare 45, maskinarbetare 53, sågverks- och brädgårdsarbetare 81, möbel -
och finsnickare 21, jord-, beton- o. d. arbetare 335, murare 30, murarbetsmän 
och tegelbärare 115, byggnadssnickare och timmermän 219, måleriarbetare 66, 
handels- och lagerarbetare 146, springpojkar 237, kuskar och åkeriarbetare 98, 
stuveriarbetare 64, grovarbetare 1391 o. s. v. Inom jordbruk och skogs
hushållning m. m. anställdes: befälspersonal 33, tjänare på stat 244, tjänare 
i husbondes kost 873, tillfälliga arbetare 504, trädgårdspersonal 374, skogs
personal 82 samt diverse andra arbetare 26. 
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Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under månaden 1 530 
platser, varav 1113 manliga och 417 kvinnliga; motsvarande tal föregående 
år voro resp. 1 928, 1 453 och 475 samt under nästlidna månad resp. 1 678, 817 
och 861. Dessa siffror giva dock endast ett svagt uttryck för de offentliga 
anstalternas verkliga betydelse för omgivande trakt, enär vid samtliga läns-
anstalter alla platser, som tillsatts inom resp. län, redovisas såsom förefint
liga inom orten. 

Antalet platser, soui under april månad tillsatts utom resp. orter. 

Arbetsmarknadens läge 
enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

Arbetsmarknaden synes i allmänhet hava varit god under april; å vissa 
orter betecknas arbetstillgången t. o. m. såsom synnerligen god, så t. ex. i 
Göteborg samt inom Östergötlands, Hallands, Skaraborgs och Västmanlands 
län. Däremot var tillgången på arbete dålig i Nyköping. I Gävle var arbets-
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marknaden vid månadens början mindre god, men förbättrades efter sjöfartens 
öppnande så, att kvalificerad arbetskraft icke'kunde uppbringas mot måna
dens slut för vare sig yrkes- eller grovarbeten. — Jämfört med föregående 
månad kan arbetsmarknaden, såsom vanligt vid denna tid på året, sägas hava 
undergått en förbättring, Även i Lund, varest stor arbetslöshet varit rådande 
under vintermånaderna, har nu arbetstillgången ökats, dock är den ännu 
otillräcklig för byggnads-, fabriks- och grovarbetare, av vilka en del äro 
arbetslösa. Eljest synes i] Skåne hava funnits relativt god tillgång på ar
bete; de i Malmö beredda arbetstillfällena avsågo dock i de flesta fall endast 
"tillfälligt arbete, nämligen slutkompletteringar å Baltiska utställningen. — 
Enligt rapporter från åtskilliga anstalter (Kristianstads, Värmlands och Jämt
lands läns samt Göteborgs och Hälsingborgs) är läget jämväl bättre än under 
motsvarande tid föregående år. I Norrköping rådde likväl ett motsatt för
hållande. 

Beträffande arbetstillgången inom olika yrken märkes, att densamma helt 
naturligt ökats inom de yrken, som hava sin säsong under den varma års
tiden. Fortfarande råder dock på sina ställen, särskilt bland de inom bygg
nadsbranschen sysselsatta yrkesgrupperna såväl som bland grovarbetarna 
brist på arbete, så t. ex. i Blekinge och Norrbottens län samt i Norrköping. 
Även Eslövsanstalten rapporterar bristande arbetstillgång för byggnads
arbetare, under det att grovarbetare förefnnnos i överflöd vid anstalterna i 
Stockholm och Uppsala. Liksom föregående månader erbjödo däremot bygg
nadsföretagen inom Jönköpings län goda arbetstillfällen. Mycket stor brist 
på lärlingar och springpojkar var under hela månaden rådande i Gröteborg, 
varest ävenledes klagas över brist på yrkesskickligt folk inom industri och 
hantverk. 

Som vanligt vid denna tid på året var arbetstillgången inom jordbruket 
god. Däremot visa anstalternas rapporter, att tillgången på arbetskraft 
mångenstädes var otillräcklig, särskilt å yngre drängar och i än högre grad 
mjölkerskor." Beträffande de senare utgjorde dock Skurup ett undantag. 
Denna anstalt rapporterar nämligen överflöd på statmjölkerskor. Vid Eskils
tunaanstalten hyste man föga hopp om att kunna tillfredsställa jordbrukets 
behov av arbetskrafter och i Norrköping hade av brist på sökande endast. 
något mer än hälften av de anmälda fasta platserna kunnat tillsättas. 

Inom den kvinnliga avdelningen har i allmänhet efterfrågan på arbetskraft 
varit större än tillgången, i synnerhet gäller detta, såsom ovan nämnts, om 
tillgången på mjölkerskor. Kokerskor och ensamjungfrur, kunniga i mat
lagning, såväl som vid några anstalter hotell- och restaurantpersonal, hava 
även varit mycket efterfrågade. Däremot kan fortfarande konstateras mindre 
god arbetstillgång för kontors- och handelsbiträden. 
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Livsmedelspriser under första kvartalet 1914. 
I efterföljande tabeller (sid. 482—490) meddelas en översikt för första 

kvartalet år 1914 av livsmedelspriser å de orter (till antalet 44), varifrån 
dylika uppgifter regelbundet insändas till Socialstyrelsen, samt av kreaturs
priser i Stockholm, Malmö och Gröteborg. 

Betraktar man först sammandragstabellen för livsmedelspriserna (sid. 480— 
481) visar det sig, att medelpriserna för alla orterna tillsammantagna (»riks
medelpriset») för flertalet varuslag icke undergått någon större förändring. 
För 19 av de i tabellen upptagna 55 varuslagen hade priserna hållit sig 
oförändrade. Bland dessa varuslag må särskilt nämnas mjölk, margarin, 
po ta t i s , mjöl och socker. Ej heller kol- och vedpriserna hava ändrats 
i någon nämnvärd grad. Detsamma gäller bröd, under det att priserna å 
ost, r i s g r y n och kaffe företett svagt fallande tendens. Smörpriserna föllo 
i början av kvartalet å de flesta orter, men sedermera har läget blivit mera 
stabilt; medelpriset per kg. utgjorde för bordssmör i december 1913 2-4i kr. 
och i mars 1914 2-33 kr. samt för matsmör resp. 2-2o kr. och 2-io kr. 

Den starkaste prissänkningen kommer som vanligt vid denna årstid på 
fä r ska ägg, vilka i genomsnitt gått ned från 2 kr. 17 öre per tjog i decem
ber till 1 kr. 38 öre i mars. Samtidigt har priset å konserverade ägg fal
lit från 1 kr. 52 öre till 1 kr. 33 öre per tjog. När priset å färska ägg 
under vårmånaderna når sitt minimum, försvinna de konserverade äggen 
mer eller mindre fullständigt ur marknaden; sistlidne december månad, då 
den. genomsnittliga prisskillnaden per tjog var 65 öre, erhöllos prisuppgifter 
å konserverade ägg från 32 orter, i mars, då prisdifferensen nedgått till en
dast 5 öre per tjog, förekommo de å 11 orter, i allmänhet sådana, där priset 
å färska ägg hölls jämförelsevis högt. Den årligen återkommande prissänk
ningen å de senare, som av naturliga skäl inträffar på något växlande tider 
i olika landsdelar, har på de flesta orter försiggått ryckvis, så att efter 
några veckors stillastående ett plötsligt prisfall inträffat, vilket stundom på 
en enda vecka uppgått till 40 å 50 öre per tjog. 

Köttpriserna hava hållit sig nästan oförändrade, endast priset å färsk 
fårstek visar alltsedan november föregående år en svag stegring, medan 
däremot fläskpriserna sedan september företett en fallande tendens, såsom fram
går av följande sammanställning: 
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Vid en jämförelse med livsmedelspriserna under närmast föregående kvartal 
kan, beträffande flertalet varuslag, icke konstateras någon avsevärdare pris
förändring. Förutom de vanliga säsongföreteelserna (särskilt prissänkningen 
å ägg) förtjäna knappast priserna å något varuslag mera än socker att 
framhävas. A denna vara inträdde vid årsskiftet en tullsänkning, som med
förde en nedgång av genomsnittspriset å bitsocker från b'7 till 64 öre per kg. 
I heJa södra och mellersta Sverige inträffade denna prisnedsättning redan i bör
jan av januari, å vissa orter i Norrland med deras sämre vinterkonimunika-
tioner och till följd därav större inneliggande lager gav sig tullsänkningens 
verkningar tillkänna först längre fram mot kvartalets slut. De smärre pris
förändringar, som i övrigt kunnat konstateras, hava till övervägande del 
varit sänkningar, så att i stort sett prisnivån synes beiinna sig i ett, om 
ock långsamt nedgående. 

Såsom framgår av tabellen å sid. 482—4!I0 saknas för flera orter upp
gifter rörande norsk fetsill av märket K.K.K., men i stället redovisas priser 
å andra sillsorter, såsom islandssill, holländsk sill, slofetsill (S.W.) m. fl. 
Detta förhållande beror därpå, a t t K.K.K.-sill veterligen icke försålts a 
nämnda orter, varför Styrelsens ortsombud i stället insänt prisuppgifter ä 
de märken, som för tillfället voro de vanligast förekommande. Den bristande 
tillgången å K.K.K.-sill är äter en följd av fjolårets mindre betydande 
fångst av norsk fetsill. Skulle det norska sillfisket under innevarande år 
lämna gott resultat, torde den norska K.K.K.-sillen ånyo bliva allmän i 
handeln. Följande tal visa, hurusom det ifrågavarande sillmärket under 
senaste året försvunnit ur handeln å allt flera orter. 

Dessutom förekommer detta sillmärke endast sparsamt å åtskilliga övriga 
orter, så t. ex. i Halmstad. — Beträffande de orter, från vilka under mars 
icke lämnats uppgifter rörande priset å sill av märket K.K.K., må nämnas 
a t t i Södertälje, Eskilstuna, Norrköping, Västervik, Visby och Karlstad för
des huvudsakligen islandsill, i Lund och Hälsingborg holländsk sill samt i 
Göteborg, Borås och Ludvika slofetsill (S.W.). — Vad priserna angå, synes 
icke någon större skillnad förefinnas mellan de olika sillmärkena. I riks
medelpriset ingår dock endast märket K.K.K. 

För att underlätta jämförelsen mellan de olika kvartalen hava de redo
visade varuslagens beräknade medelpriser under första kvartalet år 1913 vart 
för sig satts lika med 100 och medelpriserna för de följande kvartalen re
ducerats i förhållande därtill. De olika varorna hava därefter samman
förts till sex grupper, varpå de på nyss angivet sätt erhållna indextalen 
inom varje grupp hopsummerats och summorna dividerats med antalet i 
gruppen ingående varuslag. För varje grupp blir sålunda indextalet för 
1913 års första kvartal = 100. Resultatet av uträkningen framgår av föl
jande tabell. Av de redovisade varuslagen hava uteslutits konserverade ägg, 
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färsk potatis, renkött, runéskuren kabeljo och bränntorv, vilka förekomma i 
marknaden antingen endast under en del av året eller å ett mindre antal 
orter. 

Tabellen bekräftar, att någon prissänkning ägt rum under innevarande års 
första kvartal, i det att tre grupper visa sänkta indexsiffror och de tre 
övriga oförändrade. 

Jämföras de för första kvartalet 1914 gällande medelpriserna med dem för 
motsvarande kvartal år 1913, visar det sig, att prisnivån höjts i fråga om 
mejeriprodukter m. m., kött och fisk, men sänkts med avseende på bröd, mjöl, 
gryn och »övriga» födoämnen samt är oförändrad för lyse och bränsle. 
Bland den första gruppens 10 varuslag företedde 5 stegring, därav hand-
skummad mjölk, vara medelpriset ökats från 7 till 8 öre per liter, å 4 varu
slag voro priserna lika och 1 hade sjunkit obetydligt. Inom den andra gruppen 
uppvägde höjningar och sänkningar i det närmaste varandra; sänkningarna 
kommo i första rummet på samtliga mjölsorter. Alla köttsorter med undan
tag för färskt fläsk hade stigit, ehuru obetydligt, medan i fråga om fiskpri
serna särskilt märkes en betydande uppgång å salt sill. Av de sex varusla
gen under rubriken övriga födoämnen företer kaffe en nedgång med 11 % 
potatis med 10 % och socker med 4 %. Å bränsle och lyse slutligen har 
priset stigit i fråga om ved och fotogen, men sjunkit för kol och koks... 

Vad slutligen de särskilda orterna angår, förekomma som vanligt mer eller 
mindre tillfälliga fluktuationer i priserna. Sålunda inträffade i Lund under 
februari en tillfällig sänkning i priserna för åtskilliga varuslag, bl. a. för 
socker och margarin, som fallit från resp. 64 och 130 öre per kg under januari till 60 och 125 öre under februari. Denna prissänkning berodde enligt 
vederbörande ortsombud på en tillfällig skism inom stadens specerihandlare-
förening. Sedan enighet inträtt i början av mars, inställde man konkurrensen 
och återgick till de gamla priserna. Eljest bero dock flertalet tillfälliga sänk
ningar eller stegringar i priserna på resp. ekad eller minskad tillförsel. Sär
skilt beträffande färsk strömming förekomma som bekant ofta extrema pris
variationer, tydande på dåligt ordnad distribution och bristande företagsamhet 
vad konserveringen angår. — Bland orter med prisförändringar av mera var
aktig beskaffenhet må särskilt nämnas Ystad och Västerås. 1 den förstnämnda 
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staden hade detaljistföreningen beslutat att fr. o. m. den 1 januari 1914 indraga 
den rabatt av 3 % som dittills tillfallit konsumenterna. Då emellertid denna 
åtgärd väckte stark opposition inom samhället, måste föreningen, för att slippa 
återgå till det gamla rabattsystemet, som vederlag nedsätta priset å en del 
varor, däribland gula ärter och bruna bönor. I Västerås övergingo vid årets 
början flertalet av stadens handlande till kontantsystem under samtidig sänk
ning av priserna, vilken för havregryn, kaffe och socker uppgick till i genom
snitt resp. 3-5 och 6 öre per kg. 

Vad beträffar kreaturspriserna, innehåller sammandragstabellen sid. 492—493 
uppgifter å medelpriset för olika slag av kreatur för Stockholm, Malmö och 
Göteborg tillsammantagna, under det att i tabellen sid. 491 sammanställts 
månadsmedelpriser under första kvartalet för var och en av dessa tre städer. 

Enligt förstnämnda tabell hava priserna å de flesta kvaliteterna av nöt
k rea tu r och ka lvar undergått en sänkning, som dock endast i få fall över
stiger 2 öre per kg. Svinpriserna åter hava fallit starkare eller med 5 k 
7 öre per kg. Priserna å får hava däremot stigit med några öre per kg. 
En jämförelse enligt tabellen sid. 491 mellan Stockholm, Malmö och Göte
borg beträffande prisväxlingarna giver vid handen, att å alla tre kreaturs
marknaderna i allmänhet rådde ovan angivna prisförhållanden å de skilda 
kreatursslagen. 

En jämförelse mellan medelpriserna under första kvartalet 1914 och när
mast föregående kvartal utvisar för samtliga slag av nötkreatur antingen 
ingen förändring eller ock någon minskning. Svinpriserna hava fallit med 
5 å 8 öre per kg., under det att fåren blivit ett par öre dyrare. 

Jämföras åter medelpriserna under första kvartalet innevarande år med 
motsvarande kvartal 1913, befinnas priserna å nötkreatur och får i det stora 
hela oförändrade eller något höjda, å kalvar och i synnerhet å svin däremot 
sänkta. 

Om prisnivån beträffande livsmedel under första kvartalet 1914 torde som 
allmänt omdöme kunna sägas, att den prisstegring, som, ehuru allt mindre 
märkbar, i stort sett fortfor under hela år 1913, numera synes hava efter-
trätts av en svag prissänkning. 



480 Livsmedelspriser å olika orter 
Medelpris per år (1904—1913) och per månad 

Obs! Siffrorna för åren 1904—1909 angiva medelpris för 



i riket 1904—april 1914. 
(april 1913—april 1914) för samtliga orter. 
28 orter, för åren 1910—1912 för 39 orter och för 1913—1914 för 44 orter. 
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Livsmedelspriser å olika orter i riket under första kvartalet år 1914. 
(Forts.) 



491 

Kreaturspriser 
(per kg. levande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg. 
Medelpris under första kvartalet 1914. 
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Kreaturs-
(per kg. le-

för Stockholm, Malmö och 
Medelpris per år (1904—1913) och per månad 



493 

priser 
vande vikt) 

Göteborg 1904—april 1914. 
(april 1913—april 1914) för alla tre orterna. 
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Fiskpriser 
(partipriser utan förbindelse). 

Medelpriser i Stockholm april 1913—april 1914. 
(Enligt veckonoteringar frän Stockholms stads slakthus- och saluhallsstyrelses noteringskommission.) 
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Meddelanden från K. Pensionsstyrelsen. 
(Under ovanstående rubrik komma, efter träffat avtal med K. Pensionsstyrelscn, att Införas sådana 

meddelanden från Ponsionsstyrelsen, som knnna vara av mera allmänt intresse.) 

Meddelande till pensionsnämnder, n:r 6. 

1. Full försörjning jämlikt 37 §. Till komplettering av de upplysningar, som lämnats i 
meddelandet u:r 3 angående full försörjning enligt 37 § pensionsförsäkringslagen, meddelas föl
jande. 

Av motiveringen till bestämmelserna i 37 § pensionsförsäkringslagen framgår, att av de per
soner, vilka vid lagens ikraftträdande voro invalider och fyllt 15 men icke 67 år, endast do skalle 
inbegripas i försäkringen, som vid nämnda tidpunkt kunde anses ännu hava bevarat en viss grad 
av självständighet och förmåga att reda sig själva, men däremot icke de, som redan helt kommit 
under fattigvården eller försörjning av enskilda. 

I enlighet härmed är i 37 § stadgat, att de av nyssnämnda personer, som år 1913 sammanlagt 
mer än 4 månader åtnjutit full försörjning av fattigvården, välgörenhetsinrättningar eller enskilda 
personer, icke äro nnderstödsberättigadc. 

För att en sökande icke skall anses hava sålunda åtnjutit full försörjning, torde man i regel 
vara berättigad fordra, att han år 1913 under åtminstone 8 månader genom eget arbete eller egna 
medel lämnat ett bidrag till sitt uppehälle motsvarande minst Ve av värdet av full försörjning 
på don ort, varest personen i fråga är bosatt. 

Den person, som erhållit understöd från pensionsfond eller annan kassa på grund av gjorda 
inbetalningar, förutvarande arbetsanställning el. dyl., skall anses hava själv bidragit till sitt under
håll med det belopp, som sålunda till honom utgått. Då enligt 7 § i lagen årliga värdet av bo
stad ej må uppskattas till lägre belopp än 50 kr., torde en person, som under åtminstone åtta 
månader av år 1913 ägt eller på grund av undantagskontrakt eller dylikt innehaft bostadslägenhet, 
i allmänhet icke böra anses hava varit fullt försörjd enligt 37 §, även om han icke haft någon 
inkomst utöver bostaden. Bostadsförmån, erhållen från fattigvård eller åtnjuten på grund av en
skild person åliggande försörjningsplikt, är natnrligcu härvidlag icke att medräkna. Sådan förmån 
skall ju icke heller upptagas såsom inkomst. 

Ovan angivna regel angående det egna bidraget till försörjningen måste dock givetvis tillämpas 
med urskiljning. Ett mycket vanligt förekommande fall är, att en äldre person innebor hos någon 
anhörig, exempelvis en äldre kvinna hos en gift son, och där uträttar en del hushållsgöromål, 
vilkas värde för helt år måhända kan uppskattas till V» av värdet av full försörjning för kvin
nan i fråga. Hon skulle då enligt ovanstående regel vara berättigad till understöd, därest övriga 
förutsättningar härför föreligga. Undersöker man emellertid fallet närmare, finner man måhända, 
att kvinnan i fråga själv är i behov av ganska mycken omvårdnad, och att besväret härmed är 
minst lika mycket värt, som det arbete, kvinnan utför. Hon kan under sådana förhållanden icke 
sägas hava nämnvärt bidragit till sin försörjning och måste frånkännas rätt till understöd. 

De personer, som år 1913 under sammanlagt längre tid än 4 månader varit intagna på fattig
gård eller eljest helt omhändertagna av fattigvården (utackorderade till enskilda personer o. dyl.) 
torde i enlighet med grunderna för ifrågavarande övergångsbestämmelser icke kunna bliva del
aktiga i pensionsförsäkringen, även om de på fattiggården eller där de varit utackorderade kunnat 
uträtta åtskilligt arbete. 

Sinnessvaga och andra personer med nedsättning av själsförmögenhetarna torde i allmänhet få 
anses fullt försörjda, oavsett om de utföra en del arbete. I regel kräva de nämligen vård och 
tillsyn i den omfattning, att kostnaden härför eller besväret härmed kan anses uppväga värdet 
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av det arbete de utföra, och bör i sådana fall understöd icke utgå. Särskilt torde detta gälla 
dem, som äro intagna å anstalt. Dock förekomma naturligen fall, då personer, om vilka här ftr 
fråga, äro till avsevärd nytta, och om därvid värdet av deras arbete kan anses avsevärt överväga 
det besvär do förorsaka, kunna de bliva berättigade till understöd. 

Hava sådana personer, som i nästföregående stycke avses, i väsentlig grad under minst åtta 
månader av år 19151 underhållits av egna medel, torde de få anses understödsberättigade. I så
dana fall bura pensionsnämnderna noggrant undersöka samt i ansökningshandlingarna angiva sö
kandens kapital vid 1913 års början och vid 1913 års slut. 

En dylik undersökning angåonde förmögenhet vid 191."J års början och vid 1913 års slut bör 
för övrigt verkställas även i alla audra fall, där sökanden uppgiver sig hava med eget kapital 
bidragit till sin försörjning under år 1913. 

2. Ålderdom såsom inrnliditetsorsak. Enligt 2 § pensionsförsäkringslagen skall varaktig 
oförmåga till arbete anses vara för handen bland annat hos den, som beflnncs till följd av ålder
dom vara ur stånd att vidare försörja sig genom sådant arbete, som motsvarar hans krafter och 
färdigheter. 

Denna bestämmelse lärer på en del håll hava tolkats så, att en understödssökande, som efter 
1914 års ingång fyllt 67 år, skulle vara berättigad till understöd, oavsett om han verkligen är 
vnraktigt oförmögen till arbete eller icke. En sådan tolkning är emellertid felaktig. Rätten till 
pensionstillägg eller understöd inträder icke vid någon viss ålder, utan först vid varaktig oför
måga till arbete, och en understödssökande kan sålunda icke, även om han fyllt 67 år, tillerkännas 
understöd, såvida icke varaktig arbetsoförmåga prövas föreligga hos honom. 

1 detta sammanhang bör framhållas, att en person, som exempelvis under 1914 fyller 67 år, 
men då icke ännu ar varaktigt oförmögen till arbete, givetvis sedermera, då dylik oförmåga in
träder, kan bliva berättigad till understöd. 

,'l. Läkarintyg, Till komplettering av vad i meddelandet n:r 5 punkt 6 anförts rörande 
läkarintyg meddelas, att, därest läkarintyg anses erforderligt för fastställande av sjukdoms bc-
skatfenhet, det år av vikt, att intyget innehåller utlåtande, huruvida det är sannolikt, att sjuk
domen är varaktig d. v. s. för återstående livstiden bestående. 

Det torde däremot knappast vara lämpligt, att läkaren i sitt intyg yttrar sig om, hurnvida 
invaliditet i lagens mening föreligger eller icke. 

De uppgifter, vilka innehållas i ett läkarintyg, äro nämligen endast avsedda till upplysning 
för nämnden vid dess behandling av frågan, och det tillhör nämnden att på eget ansvar pröva 
de i ansökningen lämnade upplysningar och åberopade handlingar samt på grund av denna pröv
ning och kända förhållanden besluta, huruvida sökanden är jämlikt bestämmelserna i 2 § var
aktigt oförmögen till arbete. 

4. Vedbrand. Beträffande uppskattning av förmånen av fri vedbrand synas pensionsnämn
derna hava förfarit olika. Där dylik förmån (stundom jämte fri bostad) varit den sökande tillför
säkrad, har en del nämnder uppskattat värdet av den fria vedbranden, andra åter icke. Samma 
har förhållandet varit, där sökanden ägt rättighet att å annans mark för eget behov samla ris och 
dylikt mindervärdigt bränsle. Under alla omständigheter torde emellertid värdet av förmånen i 
fråga böra uppskattas av nämnden och upptagas såsom inkomst. 

!i. Understad frän enskilda, fonder, fromma stiftelser o. d. Åtskilliga personer, som 
kunna komma i fråga till understöd enligt pensionsförsäkiingslagen, åtnjuta understöd antingen 
från enskilda personer eller från annat håll. 1 en del fall utgår detta understöd på grund av 
försörjningsplikt och bör då ej i mottagarens hand räknas som inkomst. I andra fall åter utgår 
understödet från enskilda på annan grund, såsom skyldskap, vänskap, förutvarande tjänsteförhål-
lande el. dyl. Ävenledes linnes ett stort antal fonder, fromma stiftelser och andra välgörenhets
inrättningar, från vilka behövaudo erhålla understöd. Då dylikt understöd kan betraktas ntgå 
på grund av ett juridiskt eller moraliskt berättigande för undcrstödstagaren att uppbära detsamma, 
såsom på grund av föregående arbctsanställning, testamentariska bestämmelser el. dyl., eller eljest 
kan ansos vara av en så beständig karaktär, att detsamma exempelvis vid minskat behov hos 
nnderstödstagaren sannolikt icke kommer att indragas, torde det böra upptagas såsom inkomst 
för den. som åtnjuter detsamma. 

Så t. ex. åtnjuta åtskilliga personer från sina förra arbetsgivare eller från den egendom, där 
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de arbetat, understöd, då de pä grund av ålderdom eller sjuklighet ej längre kunna fortsätta med 
sitt arbete. Samma är förhållandet ofta beträffande efterlevande pä grund av mannens tidlgaro 
arbctsanställniug. Understödet plägar ut gä, antingen in natura, t. ex. bostad, vissa liter mjölk 
eller viss mängd säd, eller också i form av kontanta penningar. 

Så snart man kan antaga, att understödet kommer att utgå, sä länge mottagaren lever eller 
för en längre tid framåt, bör dess värde upptagas vid bestämmande av mottagarens årsinkomst, 
och detta oberoende av om någon juridiskt bindande utfästelse från givarenB sida föreligger eller 
ej. Den omständighet, att understödsgivaren förklarar osäkert eller kanske icke ens sannolikt, 
a t t understödet fär åtnjutas för framtiden, torde härvidlag icke behöva tillmätas någon avgörande 
betydelse. Skulle understödet av en eller annan anledning ej vidare komma att utgå, står ju för 
övrigt mottagaron öppet att söka ökning i det från pensionsförsäkringen utgående understödet 
eller pensionstillägget. 

Understöd, som utgår från fond, stiftelse eller annan välgörenhetsinrättning, torde, även då 
understödet måste årligen sökas, i många fall kunna anses vara av gå beständig karaktär, a t t det 
bör räknas som inkomst. 

6. Uppskattning ar bostaihförmåti. Det inträffar ej sällan, särskilt å landet, att en upp
låtelse omfattar dels ett bostadshus och dels ett mindre jordområde. Huruvida vid årsinkoms
tens bestämmande enligt 7 § i lagen värdet av bostadsförmån i detta fall skall upptagas, torde 
vara beroende av om upplåtelsen är att hänföra till hyra eller arrende. Man får härvid taga 
hänsyn till vad kontrahenterna avsett med upplåtelsen; de träffade bestämmelserna och de fak
tiska förhållandena torde i de allra fiesta fall lämna tydlig ledning för ett riktigt bedömande. 
Finnes bostaden hava varit det huvudsakliga ändamålet med upplåtelsen, bör ett hyresavtal anses 
föreligga och bostadsförmån sålunda icke beräknas. Finnes åter jorden hava varit det väsentliga, 
bör arrende anses föreligga och bostadsförmån sålunda uppskattas och npptagas såsom inkomst. 

Exempel. För en nnderstödssökande, som arrenderar ett torp med 2 tunnland jord, vilket av 
pensionsnämnden anses avkasta 40 kronor utöver arrendesumman och erforderliga omkostnader, 
bör inkomsten beräknas till: bostadsförmån 50 kronor och övrig inkomst 40 kronor = 90 kronor. 

I sådana fall, då en understödssökande innebor hos någon anhörig, exempelvis en äldre kvinna 
hos en gift son, och hos denne uträttar en del hushållsgöromål, upptagas ofta såsom inkomst för 
sökanden värde av bostadsförmån med 50 kronor. Detta förfaringssätt måste anses felaktigt, då 
j u kvinnan i fråga i regel åtnjuter underhåll av sonen på grund av denne åliggande försörjnings
plikt, och värdet av denna försörjning icke bör upptagas såsom inkomst för henne. Värdet av 
den del av underhållet, för vilken hon kan anses lämna ersättning genom sitt arbete, bör däremot 
uppskattas såsom en henne tillkommande inkomst. Men denna inkomst bör i pensionsnämnds-
utlåtandet rätteligen upptagas under rubriken c) värde av naturaförmåner (»annan inkomstkälla») 
och icke under rubriken bostadsförmån. 

Exempel. För en äldre kvinna, som bor hos sin gifte son och biträder i dennes hushall samt 
där erhåller husrum och mat, torde värdet av dessa naturaförmåner, i den mån desamma kunna 
anses intjänta genom hennes arbete, upptagas som inkomst, exempelvis till 60 kronor, varemot 
återstående värdet av naturaförmånerna anses utgå på grund av försörjningsplikt och betraktas 
icke som inkomst. Bostadsförmån upptages icke i sådana fall. 

7. Prästbevis. Då det förekommit, att det vid ansökningshandling fogade prästbeviset upp
tagit ett annat namn för sökanden än det i ansökningen uppgivna, torde pensionsnämndsord-
förande före ansökningshandlingars insändande till Pensionsstyrelsen övertyga sig om att ifråga
varande namnuppgifter avse samma person, och att de, så vitt möjligt, bringas i överensstäm
melse med varandra. Pensionsstyrelsen kan icke utfärda pensionsbrev för person, vilkens iden
titet icke styrkes medelst å samma persons namn utfärdat prästbetyg. 

Sökes understöd för endast den ena av två makar, behöver prästbevis endast bifogas för den 
av makarna, för vilken understöd sökes. 

8. Pensionsnämndsutlåtanden. Av förekommen anledning erinras därom, att formulären 
till pensionsnämndsutlåtande böra såvitt möjligt ifyllas vid själva nämndssammanträdet, och att 
formulären i varje fall måste vara ifyllda vid protokollsjusteringen. Jämväl bör iakttagas, at t 
den del av pensionsnämndsutlåtandet, som avser sökandes årsinkomst enligt 7 §, bör ifyllas även 
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i det fall, att sökande av en eller annan orsak förklaras icke understödsbcrättigad eller sökandes 
årsinkomst linnes icke kunna uppgå till 50 kronor. 

Vid undertecknandet av utlåtandet bör ordföranden alltid utsätta sin fullständiga postadress. 
9. Återförvisade ärendens behandling. Då ett ärende av Pensionsstyrelsen åtorförvisats till 

pensionsnämnd för förnyad prövning, skall nämnden i vederbörlig ordning fatta nytt beslut i 
ärendet i den eller de delar, Pensionsstyrelsen bestämt. Nämndens nya beslut får icke tecknas å 
det redan en gång ifyllda formuläret, och beslutet skall anslås i likhet med andra nämndens be
slut över ponsionsansökningar. Sedan besvärstiden tilländagått, skola samtliga handlingar i ären
det översändas till Pensionsstyrelsen. Det är helt naturligt, att antalet dylika återremisser under 
1914 blir mycket stort, innan bestämda linjer hunnit inarbetas. En dylik återremiss får icke 
betraktas som ett misstroendevotum gentemot vederbörande pensionsnämnd, då det torde bliva få 
pensionsnämndor, vilka komma att undgå återremisser under första arbetsåret. 

10. Pensionsbrev. Pensionsbrev, som från Pensionsstyrelsen tillsändes ordförande, bör oför-
dröjligen översändas till ponsionstagaren, sedan likväl först vederbörliga anteckningar verkställts 
i den förteckning över pensionstagare, som ordförande jämlikt 26 § pensionsförsäkringslagen ålig
ger att föra. I sammanhang härmed erinras om vikten av att i registret över inkomna ansök
ningar införa fullständig postadress rörande varje sökande. 

11. Ständiga fullmakter. Med hänvisning till meddelandet n : rö punkt 13 angående ständiga 
fullmakter bifogas ett antal blanketter till dylik fullmakt. 

12. Lag om allmän pensionsförsäkring med kommentarier av regeringsrådet A. Lindstedt 
och d:r M. Marcus. Av denna bok, av vilken Pensionsstyrelsen inköpt tvenne upplagor till ute
slutande bruk för pensionsnämnder och Pensionsstyrelsens ombud, kunna fortfarande exemplar rekvi
reras från Pensionsstyrelsen eller från A. B. Hasse W. Tullberg, Stockholm, til 1 ett pris av för 
bundet exemplar 75 öre + porto; boklådspriset är kr. 1: 50. 

13. Framställningar till Kungl. Maj:t. Pensionstyrelsens framställningar till Kungl. Maj:t 
beträffande befriolse från avgiftsplikt, återbetalning i vissa fall av obligatoriska avgifter och för
valtning av pensionsförsäkringsfonden bifogas i avskrifter. 

14. Fullständig motivering för pensionsnämnds beslut. Pensionsnämnderna uppmanas att 
sä fullständigt och tydligt som möjligt motivera sina beslut. Pensionsstyrelsen, som åligger att 
pröva lagligheten av pensionsnämndemas beslut, måste vid denna prövning kunna bedöma de för
hållanden, som föranlett beslutet. 

Ju fullständigare upplysningar härom lämnas i ansökningshandlingarna, desto större äro utsik
terna för ärendets hastiga behandling och för att detsamma icke skall behöva återremitteras. 
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Löner och levnadskostnader vid Trollhätte kanals ombygg
nad samt inom därmed jämförliga arbetsområden.1 

Inledning. 

1. Undersökningens planläggning. 
Med anledning av K. Vattenfallsstyrelsens skrivelse den 28 februari 1914 

har K. Socialstyrelsen låtit genom sin byrå för socialstatistik verkställa en 
undersökning, huruvida sedan den tidpunkt, då timlönerna för de vid Troll-
hätte kanals ombyggnad anställda arbetarna senast fastställdes eller den 
21 januari 1913, de ekonomiska konjunkturerna och förhållandena på arbets
marknaden medfört höjda löner inom jämförliga arbetsområden, ävensom i 
vilken utsträckning under denna tidsperiod stegring av varupris och lev
nadskostnader ägt rum. 

De av ifrågavarande utredning föranledda arbeten hava, under veder
börande byråchefs inseende, närmast handhafts av förste aktuarien Bertil 
Nyström, vilken jämväl utarbetat föreliggande redogörelse. 

För undersökningens planläggning har Styrelsen rådfört sig med repre
sentanter för såväl Vattenfallsstyrelsen och ifrågakommande arbetargrupper 
som ock vissa inom jämförliga arbetsområden verksamma ämbetsmyndig-
heter och organisationer. Vid förberedande överläggningar hava sålunda på 
inbjudan närvarit överingenjören Gr. Malm och arbetschefen A. Ekwall (K. 
Vattenfallsstyrelsen), disponenten vid A.-B. Skånska cementgjuteriet E. 
Hjorth (Centrala arbetsgivareförbundet), ingenjören T. Sundgren (Sveriges 
verkstadsförening), kaptenen C. af Klintberg (Svenska väg- och vatten
byggarnas arbetsgivareförbund), herr Fr. Aarnseth (Svenska väg- och vat
tenbyggnadsarbetareförbundet), herr G. Björklund (Svenska träarbetareför
bundet) och herr J. E. Johansson (Svenska metallindustriarbetareförbundet). 
Därjämte hava vissa för undersökningens planläggning erforderliga upplys
ningar inhämtats från K. Järnvägsstyrelsen och chefen för Stockholms stads 
gas- och elektricitetsverk. 

2. Utredningens omfattning och primärmaterialets införskaffande. 
Då Vattenfallsstyrelsen vid sina olika arbetsföretag avvägt lönevillkoren 

efter enhetliga grunder och med. hänsyn tagen till levnadskostnaderna å orten, 
har undersökningen utsträckts till att omfatta ej blott Trollhätte kanals om-

1 Framhållas må, att förevarande utredning överlämnades av K. Socialstyrelsen till K. Vatten» 
fallsstyrelsen den 20 maj 1914, varför densamma är grnndad endast på före nämnda tidpunkt 
tillgängligt statistiskt o. a. material. 
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byggnad [linjen Vänersborg—Göteborg (Lilla Edet)] utan även kraftverks
byggnaderna vid Älvkarleby i Dalälven samt vid Porjus i Lule älv. 

Vad sistnämnda arbetsplats beträffar, har givetvis behörig hänsyn tagits 
till där rådande säregna förhållanden, särskilt arbetsledningens möjlighet att 
å denna i en obygd belägna arbetsort så gott som fullständigt reglera till
försel- och prisförhållanden. 

För utredningens verkställande hava erfordrats huvudsakligen tvenne slag 
av uppgifter, nämligen angående dels löner och dels levnadskostnader för hit
hörande arbetarkategorier. 

Av lönestatistisJca uppgifter förefunnos inom Socialstyrelsen redan till
gängliga vissa data, som voro att hämta från den där förefintliga sam
lingen av kollektivavtal. Dessa voro dock för ändamålet otillräckliga, dels 
enär vid statens affärsdrivande verk och andra allmänna arbeten för fast
ställande av personalens arbetsvillkor i regel användas andra former än 
kollektivavtal, dels och framför allt därför, att dylika arbetsprislistor endast 
angiva lönesatsen för en viss tidsenhet, icke den faktiska löneinkomsten un
der ett bestämt tidsrum. En del uppgifter av sistnämnda slag voro visser
ligen att hämta från vissa utredningar, anordnade i samband med de för
handlingar, som förts för biläggande av arbetskonflikter vid Trollhätte kanals 
ombyggnad hösten 1912 och nyåret 1913, ävensom vid Untraverken somma
ren 1913. Såsom i främsta rummet tillkomna för att belysa särskilda tviste
frågor och dessutom ej avseende samma tidpunkter hava dock ifrågavarande 
undersökningar icke befunnits fullt lämpade att läggas till grund för före
varande mera allmängiltiga löneutredning. 

Denna har sålunda i huvudsak måst grundas på för ändamålet särskilt 
införskaffat material, avsett att i första rummet möjligast detaljerat belysa 
löneförhållandena för Vattenfallsstyrelsens arbetspersonal samt för de ar
betare, vilkas villkor kunde antagas närmast överensstämma med denna, 
nämligen Järnvägsstyrelsens banbyggnadsarbetare samt arbetarna vid Stock
holms stads gas- och elektricitetsverks under byggnad varande kraftstation 
vid Untra i Dalälven, i omedelbar närhet av Vattenfallsstyrelsens motsva
rande anläggning vid Älvkarleby. 

De upplysningar, som inhämtades rörande lönebokföringen vid ifråga
varande verk, gåvo dock vid handen, att man härvidlag f. n. måste efter
giva en av hnvudfordringarna på en rationell lönestatistik, nämligen att 
denna grundas på detaljerade uppgifter rörande arbetstid och arbetslön för 
varje enskild arbetare. Den av verken själva förda lönestatistiken är 
egentligen endast en produktionskostnadsstatistik, i det den meddelar arbets
priset per timme (dag) för olika arbetargrupper , beräknat på grundval av 
månatligen inhämtade uppgifter rörande utgjorda arbetstimmar (-dagar) och 
utbetald arbetslön. För taxeringsändamål bokföres vanligen därjämte varje 
enskild arbetares löneinkomst, men sakna dessa uppgifter varje anteckning 
om, för huru många arbetstimmar avlöningen utgör gottgörelse. Att, såsom 
Socialstyrelsen anhållit, i sistnämnda avseende komplettera dessa uppgifter 
åtminstone för de på grund av arbetsstyrkans rörlighet relativt fåtaliga ar-
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betare, som hela året haft sysselsättning inom samma yrke, visade sig en
dast möjligt för ett mindre antal av dem, enär resp. dagsverkslistor icke 
alltid kunde återfinnas och deras sammanställning och summering visade sig 
mycket tidsödande. Därjämte befanns icke möjligt att erhålla arbetstiden 
exakt fördelad på ordinarie och övertid samt arbetsförtjänsten på tidlön och 
ackordsbetalning. På grund av dessa och andra skäl har den arbetaravlö-
ningsstatistik, som i det följande meddelas från ovan nämnda verk, icke 
kunnat bliva så upplysande och pålitlig, som varit behövligt. 

På samma sätt förhåller sig även ifråga om lönestatistiken rörande den 
enskilda väg- och vat tenbyggnadsverksamheten, för så vitt denna är 
samlad inom Svenska väg- och vattenbyggarnas arbetsgivareförbund av 
Svenska arbetsgivareföreningen, i det att för äldre år endast föreligger en 
månadsstatistik över timförtjänster för olika arbetarkategorier. Däremot har 
fr. o. m. år 1914 upplagts en individualstatistik, vilken, om den program-
enligt fullföljes, torde komma att fylla mycket höga krav ur socialstatistisk 
synpunkt. 

Vad beträffar lönestatistiken inom övriga jämförliga arbetsområden, föres 
vid Stockholms stads byggnadskontor statistik över arbetsförtjänsterna vid 
de kommunala gatu- och byggnadsarbetena , men gäller om denna i 
huvudsak vad ovan yttrats angående de statliga verkens statistik. 

För den privata husbyggnadsverksamheten saknas fullständigt egent
lig lönestatistik, varför Socialstyrelsen här nödgats komplettera kollektiv
avtalens uppgifter om arbetstid och arbetslön genom rundfrågningar hos 
arbetsgivar- och arbetarorganisationer samt enskilda byggnadsfirmor. 

Samtidigt med att det för utredningen nödiga lönestatistiska materialet 
på detta sätt införskaffades, inhämtades jämväl de för levnadskostnadsunder-
sokningen nödiga prisstatistiska data. Till Socialstyrelsen insändas sedan 
lång tid tillbaka månatligen av dess ombud uppgifter angående livsmedels
pris i ett 40-tal svenska städer och stadsliknande samhällen. I närheten av 
Trollhättan ligga av dessa orter Vänersborg, Borås och Göteborg, medan 
Gävle, Uppsala och Stockholm äro belägna ej långt från Älvkarleby. Enär 
emellertid motsvarande upplysningar erfordrades för själva undersöknings-
orterna, anmodade Socialstyrelsen vederbörande kommunalnämndsordförande 
att enligt särskilt formulär avgiva uppgifter angående prisen för livsmedel, 
bostäder och privat inackordering i Älvkarleby och Trollhättan omkring 1 
april vart och ett av åren 1912, 1913 och 1914. Vad livsmedelsprisen be
träffar, kontrollerades de så erhållna upplysningarna därigenom, att ett större 
antal matvaru- och specerihandlande å dessa orter, vilka på sin tid lämnat 
prisuppgifter till ovanberörda tidigare utredningar angående Trollhätte- och 
Untrakonflikterna, efter anhållan av Socialstyrelsen meddelade, vilka pris
förändringar ägt rum sedan ifrågavarande tidpunkter. Beträffande bostads
hyrorna erhölls synnerligen god kontroll genom bearbetning av de uppgifter 
rörande samtliga lägenheters storlek och hyrespris, vilka avgivits vid den 
allmänna bostadsräkning, som i slutet av år 1912 anordnats i Älvkarleby 
och ett år senare i Trollhättan. Vad Porjus beträffar, har ingen särskild 
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utredning av levnadskostnaderna ansetts behövlig, då därstädes ingen fri 
prisbildning äger rum vare sig på bostäder eller på livsmedel, enär arbe
tarna så gott som uteslutande äro hänvisade att taga bostad i de genom Vatten
fallsstyrelsens försorg uppförda och mot bestämd avgift upplåtna baracker, 
samt då handlandena helt bero av arbetsledningen med avseende på tomt
upplåtelser och järnvägstransport, varför de kunna förpliktas följa en av 
arbetschefen i förening med köpmannaföreningens ombud i Gällivare upp
gjord varuprislista, upptagande de å sistnämnda ort gängse detaljprisen. 

Den på detta material grundade utredningen sönderfaller i två huvuddelar, 
av vilka den ena avser att fixera lönenivån inom väg- och vattenbyggnads
branschen och därmed jämförliga arbetsområden samt angiva dess förskjut
ningar från januari 1913 till april 1914, den andra att undersöka, vilka för
ändringar i livsmedelspris och bostadshyror ägt rum under nämnda tidsperiod. 

Löner och levnadskostnader vid Trollhätte kanals ombyggnad samt inom 
därmed jämförliga arbetsområden. 

I. Lönenivån och löneutvecklingen. 

1. Arbetargrupper. 

Den osäkerhet och de stridiga meningar, som nästan alltid göra sig gäl
lande, när det är fråga om jämförelser mellan löneförhållandena inom olika 
näringsgrenar, sammanhänga i regel med svårigheten att avgöra, om sam
manställningen verkligen avser pris för arbeten, som utföras under likartade 
förhållanden och kräva samma mått av skicklighet och kroppskrafter. Vill 
man i förevarande utredning söka undvika denna felkälla, måste första upp
giften bliva att undersöka, vilka olika arbetarspecialiteter förekomma inom 
väg- och vattenbyggnadsbranschen och särskilt vid Vattenfallsstyrelsens ovan
nämnda arbeten, ävensom att klarställa, med vilka slag av arbeten de olika 
arbetargrupperna huvudsakligen sysselsättas. 

Vad statens kanalombyggnads- och kraftverksarbeten beträffar, kan huvud
massan av arbetare sammanfattas under beteckningen jord-, berg- och trans
portarbetare. Av dessa utföra jo rdarbe ta rna schaktningsarbeten antingen 
för hand eller medelst grävmaskin samt besörja den uppgrävda jordens 
bortskaffande medelst skottkärror eller decauville-materiel. Vid dessa 
sistnämnda arbeten biträdas de av t ransport - och diversearbetarna, 
vilka användas till lossnings- och lastningsarbeten samt i allmänhet som 
hantlangare på byggnadsplatsen. Jordarbetare tjänstgöra stundom även som 
bergarbetare , men i regel anses en viss yrkesutbildning erforderlig för 
dessas mera ansvarsfulla arbete, vilket består i borrning (för hand eller 
med maskin) och sprängning såväl i öppna bergschakt som i tunnlar. I 
ännu högre grad är detta förhållandet med grås tensmurarna , som utföra 
grund- och trumläggningsarbeten, murning av nubbsten, liststen, glacismur 
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o. d. och därför även måste äga skicklighet i enklare stenhuggningsarbeten. 
Såsom mera kvalificerade arbetare betecknas jämväl cementarbetarna, som 
verkställa stålslipnings- och andra finare cementarbeten, medan de med be
tongblandning och -stampning sysselsatta betongarbetarna i likhet med 
makadamslagarna äro att anse som vanliga grovarbetare. Så synes jäm
väl förhållandet vara med muddrings- och pålningsarbetarna, ävensom 
med skogs- och sågarbetarna m. fl., då av dessa senare endast kräves den 
vana att hantera såg och yxa, som åtminstone i skogstrakter förefinnes hos 
så gott som varje arbetare från landsbygden. 

Vid sidan av dessa egentliga väg- och vattenbyggnadsarbetare förekomma 
dock vid kanal- och kraftverksbyggnaderna ett antal i regel yrkesutbildade 
hjälp- och specialarbetare. En del av dem deltaga i de egentliga byggnads
arbetena, såsom stenhuggare, som äro fullt yrkesutbildade att uttaga och 
hugga byggnadssten m. m., tegelmurare, utförande murning i tegel och 
klinker, dykare, vilka arbeta under vatten vid byggande av fångdammar 
o. d., e l ek t r i ska montörer, vilka uppsätta (och stundom även sköta) elek
triska motorer samt hög- och lågspänningsledningar, maskinis ter , vilka be
sörja skötseln av lok, kompressorer, hissar, kranar och andra arbetsmaskiner, 
smeder, utförande diverse byggnadssmiden, borrvässning o. d., bygg
nadstimmermän, som uppföra fångdammar, ställningsbyggnader, betong
formar, provisoriska skjul, husbyggnader o. d., byggnadssnickare , som 
verkställa inredningsarbeten i hus och andra snickeriarbeten m. fl. 

Av smeder och träarbetare hava ganska många sysselsättning vid de 
förråd och verkstäder, vilka pläga förefinnas vid dylika stora arbetsföretag 
i och för tillverkning och reparation av arbetsredskap, byggnadsattiralj o. d. 

Framhållas må, att montörer, maskinister, smeder, träarbetare m. fl. i sitt 
arbete biträdas av särskilda hant langare , vilka, såsom saknande yrkesutbild
ning, äro att anse som vanliga grovarbetare. 

Under det kraftverksbyggnads- o. d. arbeten kunna uppdelas i en mång
fald specialarbeten, vilka kunna överlämnas åt olika arbetargrupper, är vid 
järnvägsbyggnader detta tillvägagångssätt möjligt blott i begränsad ut
sträckning. Härmed sammanhänger järnvägsbyggnadsarbetarnas större mång
kunnighet och mindre långt gående differentiering i specialiteter. 

För att kunna utföra en skärning måste sålunda ett arbetslag kunna 
verkställa såväl jordschaktnings- som bergsprängningsarbete, varav följer, 
att den vid kraftverksbyggnaderna förefintliga skillnaden mellan jordarbetare 
och bergsprängare här i huvudsak försvinner. Däremot föras grund- och trum-
läggare och andra stenarbetare med lägre yrkesutbildning under namn av 
gråstensmurare till en högre kvalificerad grupp, jämställd med timmermän
nen. Hit räknas jämväl gruslastare och spårlyftare, vilka bilda de »gropar»-
och »tipparlag», som besörja den mycket ansträngande tjänstgöringen vid den 
å slutpunkten av den alltjämt tillväxande banvallen anbragta grus- och 
rälstippen. Et t tredje slag av dylika ansvarsarbetare, rälsläggarna, anses 
utföra ett så kvalificerat arbete, att de i lönehänseende jämställas med de 
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vid bygget anställda hantverkarna: stenhuggare, tegelmurare, snickare och 
smeder. 

Vad nu sagts, belyser jämväl det förhållandet, att arbetarkategorierna 
inom väg- och vattenbyggnadsbranschen ingalunda äro fast avgränsade och 
utpräglade, enär deras arbetes art och ansvar i hög grad växlar efter för
hållandena å varje enskild arbetsplats samt övergång och växling ofta sker 
mellan de olika kategorierna inbördes. Särskilt är så förhållandet med av
seende på de olika slagen av jord- och bergarbetare (jordschaktare, berg-
sprängare och gråstensmurare) samt träarbetare (slöjdkunniga grovarbetare, 
timmermän och snickare), något som i viss mån förklarar de från arbetarhåll 
vid flera tillfällen framställda kraven på lika lön inom vardera av ifråga-
rande grupper. Nu berörda förhållanden komma även till synes i den bild 
av de vid offentliga väg- och vattenbyggnadsarbeten sysselsatta arbetar
kategorierna, vilken erhålles genom en sammanställning av de yrkesgrupper, 
som omnämnas i gällande avlöningsbestämmelser för ifrågavarande arbets
företag. Gemensamt för dessa är arbetarnas fördelning i tre yrkesgrupper, 
av vilka grupp I omfattar grovarbetare, grupp II lägre och grupp III högre 
kvalificerade yrkesarbetare. Hur denna uppdelning genomförts i detalj 
framgår av följande översikt: 

Trollhättan, Älvkarleby, 
Porjus. 

Grupp I. 
Jordarbetare, betongarbetare, 

hjälparbetare (även i verkstad), 
transportarbetare och diverse
arbetare. 

Grupp II. 
Hergsprängare, gråstensmu

rare, timmermän samt yrkes
kunniga järn- och metallarbe
tare. 

Grupp III. 
Fullt yrkeskuuniga bygg

nadssnickare med däremot sva
rande verktygsutrustning och 
fullt yrkeskuuniga smeder. 

Anm. I grupp I tillkomma 
vid Älvkarleby timmermän med 
lägre yrkesskicklighet, vid Por
jus skogsarbetare, varjämte ä 
båda dessa platser stenhuggare 
tillföras grupp III. 

Untra. 

Grupp I. 
Jordarbetare, transportarbe

tare, hantlangare, diversearbe
tare, betonggjutare och trä-
arbetare av lägre yrkesskick
lighet. 

Grupp II. 
Bergarbetarc, gråstensmurare, 

timmermän med högre yrkes
skicklighet, yrkeskunniga järn-
och metallarbetare samt smeder 
med lägre yrkesskicklighet. 

Grupp III. 
Stenhuggare, snickare och 

smeder med högre yrkesskick
lighet. 

Statens järnvägsbyggnader. 

Grupp I. 
Jordarbetare, betongarbetare, 

pålnings- och mnddringsarbc-
tare, bergsprängare, stängsel-
sättare och diverse hjälparbe
tare åt smeder, snickare, tegel
arbetare, montörer samt vid 
arbetsmaskiner, lastningar och 
lossningar m. m. 

Grupp II. 
Gruslastare, tillhörande verk

ligt >groparlag>, spårlyftarc, 
tillhörande verkligt »tippar-
lag>, gråstensmurare (vanliga 
stenarbetare såsom trum- och 
grundlaggarc m. fl.) och tim
mermän. 

Grupp III. 
Stenhuggare(stenarbetare med 

större yrkesskicklighet), räls-
läggarc, tegelmurare, målare, 
byggnads- och iinsnickare (för-
rådssuickare) och smeder (för
rådssmeder). 

Förestående talrika och olikformiga arbetarkategorier hava icke lämpligen 
ansetts kunna användas för en lönestatistik, som skall ligga till grund för 
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direkta jämförelser, i synnerhet som primäruppgifterna icke möjliggöra en 
uppdelning av järn- och träarbetare m. fl. i mer eller mindre yrkeskunniga 
sådana. I stället har, efter samråd med sakkunniga, uppgjorts en för samt
liga statens väg- och vattenbyggnadsarbeten gällande yrkesgruppering, vil
ken framgår av förspalten till tab. 1. Denna tabell utvisar även de olika 
arbetargruppernas absoluta och relativa talrikhet vid arbetsföretag av olika 
slag. De ävenledes meddelade uppgifterna om antalet av resp. kategorier 
under år 1913 utgjorda arbetstimmar -äro av betydelse vid en lönereglering, 
enär de möjliggöra en ungefärlig beräkning av, med vilket belopp en viss 
löneförhöjning skulle öka arbetskostnaderna. Därest exempelvis i Troll
hättan timlönen för träarbetare vid 1913 års ingång ökats med 2 öre, skulle 
detta medfört en årskostnad av 4 805 kr., medan motsvarande löneförhöj
ning åt jordarbetarna skulle kostat 13 427 och för bergarbetarna 17 978 kr. 
per år. Framhållas må, att dessa kalkyler endast äro approximativt riktiga, 
då arbetet å ifrågavarande arbetsplats, som nedan omnämnes, i huvudsak 
utföres på ackord. 

2. Arbetssäsonger. 

Även därest man kan konstatera, att tvenne arbetare utföra samma slag 
av arbete, är det därför ej sagt, att arbetspriset i båda fallen bör vara lika. 
Hänsyn måste nämligen även tagas till andra faktorer, framför allt a rbe te ts 
varakt ighet . Vid arbeten, vilka pågå alltför kort tid för att arbetaren skall 
kunna dit överflytta sin familj eller eljest å arbetsorten inrätta eget hushåll, 
förorsakas han nämligen avsevärda merkostnader för resor, vivre och logi, 
för vilka han rättvisligen måste anses böra hållas skadeslös genom högre 
arbetslön eller särskilda tillägg. 

Vad Vattenfallsstyrelsens här ifrågavarande arbeten beträffar, hava de en 
jämförelsevis lång varaktighet. Sålunda påbörjades Trollhätte kanals om
byggnad i juni 1909 och beräknas vara slutförd våren 1916, medan mot
svarande tidpunkter för kraftverks byggnaderna vid Älvkarleby och Porjus 
äro resp. juli 1911 och våren 1915 samt augusti 1910 och hösten 1914. Ar
betena skulle sålunda ungefärligen pågå resp. 7, 4 och 4 år. 

De arbetare torde dock vara jämförelsevis få, som kunna påräkna anställ
ning för arbetsperioden i dess helhet, ty under densamma äga betydande 
fluktuationer rum inom arbetsstyrkan, föranledda å ena sidan av permitte
ringar och avskedanden från arbetsledningens sida, å den andra av uppsäg
ningar från de enskilda arbetarna, vilka inom detta arbetsområde som nämnts 
utmärka sig för hög grad av rörlighet och benägenhet för platsombyte. Re
sultatet av dessa faktorers växelverkan under åren 1910—1913 samt de första 
månaderna av år 1914 åskådliggöres för förenämnda arbeten samt vissa jäm
förliga arbetsområden genom diagram 1. Detta är avsett att utvisa antalet 
anställda arbetare vid början av varje månad, men i vissa fall hava i stället 
uppgifter meddelats om medelantalet arbetare per månad, något som dock i 
stort sett icke torde inverka på de särskilda kurvornas inbördes jämför
barhet. 
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Diagram 1. Arbetssäsonger rid vissu allmänna arbeten. 

Antal arbetare varje månad under tiden januari 1910—mars 1914. 

Stålens arbeten 

Sta/ens järnvägsbyggnader. 
Skitsoanebyggnaaen Jama -Norrköping. 
TroWtätte hanals ombyggnad (strejk av 
tråwbetarna 10 febr I9W 
Forjus KraflYcrksbyggnad. 
Älvkarleby Kra/Iverkstyggnad 

Stockholms Stads arbeten 

Vittra KraTlYcrhsbyggnad 
(alliium stryk %apr.-laugWI5). 
Stadens Byggnadstwntors 
arbetare. 
.Byggnadskontorets entrepre
nörers arbetare. 
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En blick på dessa kurvor visar, att de i stort sett giva uttryck åt två 
olika typer av arbetssäsonger. 

Vid den ena, vilken i tablån representeras av statens järnvägsbyggnader 
samt Stockholms stads allmänna arbeten, når arbetsstyrkan regelmässigt sin 
höjdpunkt under månaderna juni—september samt sin lägsta punkt under tiden 
december—mars. Att den linje, som betecknar fluktuationerna bland statens 
järnvägsbyggnadsarbetare, fått ett så ytterst oroligt lopp, beror på de hårda 
klimatiska förhållandena i Norrland, dit ifrågavarande byggnadsarbeten under 
senare år till övervägande del varit förlagda. Arbetarantalskurvan för den 
enda mera sydligt belägna statsbanebyggnaden, Järna—Norrköping, har näm
ligen icke på långt när så framträdande maxima och minima, som den av 
Norrlandsförhållandena i huvudsak bestämda medeltalslinjen för samtliga 
statsbanebyggen. 

Den regelbundna omväxling mellan vågberg och vågdalar, som sålunda ut
märker arbetsstyrkans fluktuationer vid förenämnda arbeten, saknas däremot 
nästan alldeles vid kanal- och kraftverksbyggnaderna. Lämnar man, för att 
underlätta jämförelsen med förenämnda, i viss mån kontinuerliga arbeten, 
begynnelse- och slutperioderna å sido och bortser man från av strejker o, d. 
föranledda tvära avbrott, befinnes arbetsstyrkan under den egentliga bygg
nadsperioden icke vara mindre under vintern än under sommaren, ja t. o. m. 
ibland nå höjdpunkten vissa vintermånader. Vid Trollhätte kanals ombyggnad 
har anledningen härtill varit, att hänsynen till sommarens seglation nödvän
diggjort vissa stora vattenbyggnadsarbetens utförande vintertid, då kanalleden 
kunnat avstängas, vilket tekniskt möjliggöres genom användning av belysnings
anordningar av olika slag, uppförande av varmhus över för köld ömtåliga 
byggnadsarbeten m. m. Vid kraftverksbyggnaderna hava vissa bergspräng
nings- o. d. arbeten måst koncentreras till lågvattensperioderna, enär i regel 
endast under dessa älvfåran med fördel kan avspärras medelst fångdammar. 

Av vad nu anTörts torde framgå huvudanledningen till, att timlönerna 
inom byggnadsbranschen genomgående äro betydligt högre än för motsva
rande arbetarkategorier inom fabriksindustrien, nämligen att de förra måste 
säkerställa arbetarens existens ej blott, såsom de senare, under arbets- (och 
vilo-)dagar, utan jämväl under ett större antal tämligen regelbundet åter
kommande arbetslöshetsdagar. Däremot utsäga ifrågavarande uppgifter intet 
i frågan, huru mycket högre säsongarbetarens timlön bör vara än årsarbetarens 
för att giva samma faktiska arbetsförtjänst per år. För detta ändamål kräves 
utredning av det normala an ta le t a rbets t immar per år inom olika yrken. 

Enligt de ännu gällande »allmänna bestämmelser rörande arbetare vid K. 
Telegrafverket, Statens järnvägar samt under K. Vattenfallsstyrelsen hörande 
verk» av den 9 febr. 1909 utgör den ordinarie arbetstiden per vecka 57 tim
mar, vilket skulle motsvara 2 850 arbetstimmar per år, därest året antages 
omfatta 50 arbetsveckor. Emellertid medgiva ifrågavarande bestämmelser, 
att arbetstiden må avkortas under den mörkare delen av året, och härom 
hava utfärdats särskilda reglementariska föreskrifter för varje arbetsplats. 
Angående i vilken utsträckning arbetet varit inställt på grund av klimatiska 



5 0 8 LÖNER OCH LEVNADSKOSTNADER VID TROLLHÄTTE KANALS OMBYGGNAD. 

förhållanden m. m., ävensom beträffande arbetares frånvaro på grund av 
ledighet, sjukdom o. d. saknas däremot alla upplysningar. I syfte att 
erhålla sådana begärdes som nämnt på de frågeformulär, som utsändes till 
Vattenfallsstyrelsens och Järnvägsstyrelsens byggnadsarbeten ävensom till 
Untra kraftstationsbyggnad, där likartade arbetstidsbestämmelser äro gäl
lande, bl. a. uppgifter om det antal arbetstimmar, som under året utgjorts 
av sådana arbetare, vilka hela året varit anställda i visst yrke. Av skäl, 
som förut anförts, kommo dock de lämnade uppgifterna att avse icke samt
liga årsarbetare, utan en efter växlande grunder utvald del av desamma, 
varför de på grundval av detta material beräknade genomsnittstalen icke 
kunna göra anspråk på att vara fullt representativa för resp. arbetsplatser 
och arbetarkategorier. 

Antalet arbetstimmar per år i medeltal för olika arbetsföretag och arbetar
grupper framgår av tab. 2. Denna utvisar, att genomsnittliga årliga arbets
tiden för den i regel talrikaste arbetarkategorien, jordarbetarna, utgjorde vid 
Trollhättan 2 567 timmar år 1912 och 2 552 timmar år 1913, medan vid Älv
karleby motsvarande siffror äro 2 314 år 1912 och 2 581 år 1913, sålunda för 
sistnämnda plats en betydande ökning, vilken uppgives hava möjliggjorts 
genom förbättrade belysningsanordningar. För Untra kraftverksbyggnad är 
1912 års siffra 2 229, varemot för år 1913 uppgifter ej kunnat lämnas, enär 
allmän strejk då rådde under tiden 8 april—1 augusti. Vid de olika stats
banebyggnaderna växla 1912 års genomsnitt mellan 2 053 och 2 253 samt 
1913 års mellan 1 954 och 2 307, sålunda avsevärt kortare än vid förenämnda 
grupp av arbeten. Vad ifrågavarande differens kan betyda, belyses där
igenom, att medan en timlön av 38 öre år 1913 vid Trollhättan gav en års-
förtjänst av 970 kr., skulle för att uppnå denna inkomst vid Sveg—Brunflo 
eller Ulriksfors—Volgsjöns järnvägsbyggnader med där rådande arbetssäsong 
krävas 50 öres timpenning. 

Vad nu yttrats angående arbetsårets längd för jordarbetare, kan även 
anses gälla med avseende på berg- och stenarbetare o. d. Däremot äro 
arbetstimmarna avsevärt flera för elektriska montörer, järn- och träarbetare 
o. d. hantverkare och yrkesarbetare, vilkas arbete är mera oberoende av-
klimatiska förhållanden. För dem utgör genomsnittliga arbetstiden vid kanal-
och kraftverksbyggnaderna 2 500—2 800 timmar, i vissa fall ända till 3 000 
timmar och däröver, vilken sistnämnda siffra dock endast kan förklaras där
igenom, att i uppgifterna ingå icke blott ordinarie arbetstimmar utan jämväl 
övertid. Likartat är förhållandet vid järnvägsbyggnaderna, där den faktiska 
arbetstiden för ifrågavarande hantverkargrupper beräknas i genomsnitt utgöra 
2 200—2 600, i vissa fall t. o. m. inemot 2 800 timmar. 

Nu meddelade uppgifter erhålla dock egentlig betydelse först när de jäm
föras med förhållandena inom andra arbetsområden. Framhållas må dock, 
att dylika sammanställningar blott kunna göras med mycken reservation, 
då frågan om arbetssäsongerna ännu utgör ett av de minst utredda pro
blemen inom svensk socialstatistik. 

Vad den egentliga fabr iks indus t r ien beträffar, beräknas inom dess olika 
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branscher en året om sysselsatt arbetare utgöra 2 500—3 000 arbetstimmar, 
växlande efter arbetstidens olika längd per vecka m. m. Inom en fabriks
industri, för vilken den möjliga ordinarie arbetstiden är densamma som vid 
förenämnda offentliga arbeten eller 57 timmar per vecka, plägar årspresta-
tionen i regel sättas till 2 850 å 2 800 timmar. 

Riktas därefter uppmärksambeten på säsongindustrierna, hava från de pri
vata väg- och va t tenbyggnadsarbe tena för åren 1912 och 1913 inga 
uppgifter om antalet arbetstimmar per årsarbetare kunnat erhållas, men föra 
medlemmarna av Väg- och vattenbyggarnas arbetsgivareförbund som nämnt 
fr. o. m. 1914 års ingång en lönestatistik, varvid jämväl arbetstimmarna 
detaljerat antecknas för varje enskild arbetare. I stort sett uppgivas arbets
tidsförhållandena inom denna bransch överensstämma med dem, som ovan 
angivits för statens motsvarande arbeten. 

Vid de kommunala ga tu- och byggnadsarbetena torde numera 
maximiarbetstiden per vecka i regel vara fixerad till 57 timmar. Några 
detaljerade anteckningar över, i vad mån den avtalsenliga arbetstiden modi
fieras genom klimatiska eller personliga förhållanden, synas dock ingenstädes 
föras, ej ens vid Stockholms stads byggnadskontor. Enligt en år 1913 av 
byggnadschefen verkställd uppskattning skulle antalet verkliga arbetstimmar 
för jordschaktare uppgå till 2 650 å 2 750 per år. 

Likartat är läget inom den enskilda byggnadsindust r ien . Det mellan 
Centrala arbetsgivarförbundet och vederbörande fackförbund den 26 maj 1909 
träffade riksavtalet bestämmer, att ordinarie arbetstiden i lokalavtalen i regel 
skall bestämmas till 57 timmar per hel arbetsvecka, och så är numera även 
förhållandet beträffande flertalet orter och arbetarkategorier. Några, visser
ligen summariska, uppgifter om arbetssäsongens faktiska längd hava erhål
lits genom en särskilt för ändamålet anordnad enquéte bland arbetsgivar-
och arbetarorganisationer samt enskilda byggnadsfirmor. Härav framgår, att 
i vissa större städer och vid husbyggnader, där artificiell belysning användes 
och särskilda anordningar vidtagits till förebyggande av, att materialtill
försel samt murnings- och annat utvändigt arbete hindras genom regn, snö 
och köld, pågår arbetet hela den enligt kollektivavtalen medgivna arbets
tiden, sålunda i Stockholm c:a 2 800 timmar (för målare c:a 2 500 timmar) 
och i Malmö, där vinterarbetsdagen avtalsenligt är vissa timmar kortare än 
sommararbetsdagen, c:a 2 600 timmar. Å byggen, där det endast arbetas 
vid dagsljus och de tekniska anordningarna äro mera bristfälliga, är den 
årliga arbetstiden c:a 200 å 300 timmar kortare. A mindre orter, där bygg
nadsverksamheten icke drives med sådan intensitet, att byggmästarna hava 
intresse av att, trots risken för arbetets avbrytande eller fördärvande genom 
köld, hålla husbyggnadsverksamheten i gång även under vintern, ligger 
nästan allt arbete nere under årets 2 å 3 kallaste måDader. 

Giva förestående uppgifter en föreställning om, vilken tid husbyggnads
arbetarna kunna arbeta, därest de hava anställning, utsäga de däremot intet 
i frågan, huru många arbetstimmar, förlorade genom frånvaro från ar
betet på grund av sjukdom o. d. eller genom sökande efter arbete mellan 
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de ofta kortvariga anställningsperioderna hos de särskilda arbetsgivarna, 
måste fråndragas från denna möjliga årliga arbetstid för att erhålla den 
faktiska. Av de arbetarorganisationer, till vilka hänvändelse gjorts i denna 
fråga, meddelar Sv. murareförbundet, att arbetstiden för murare i Skånes 
större städer kan beräknas till omkring 2 000 timmar per år, medan å 
mindre orter i Sydsverige samt i mellersta Sveriges städer motsvarande tal 
endast kan sättas till 1 800 timmar. Sv. grov- och fabriksarbetareförbundet 
hänvisar till en särskild undersökning, enligt vilken dess medlemmar inom 
byggnadsbranschen genom arbetslöshet förlorade år 1910 12 % och år 1911 7 % 
av möjliga arbetsdagar. Sv. måleriarbetareförbundet upplyser, att en målare i 
vårt land icke kan i genomsnitt räkna med ett längre arbetsår än 1 600 timmar. 

Sammanställas de uppgifter, som sålunda erhållits angående arbetssäson-
gerna inom olika yrken, torde det kunna utsägas, att de vid statens kanal-
och kraftverks- samt järnvägsbyggnader anställda jord-, berg- och stenar
betarna åtminstone delvis hava säsongarbete, medan arbetet för de därstädes 
anställda järn- och trftarbetarna utgör ett mellanting mellan säsongarbete och 
kontinuerligt arbete (fabriksarbete). 

3. Arbetslön och arbetsförtjänst. 

a. Vattenfallsstyrelsens arbeten i egen regi. 
Enligt de av Vattenfallsstyrelsen vid påbörjandet av Tro l lhä t t e kanals 

ombyggnad år 1909 för tiden intill 1 juli 1912 utfärdade avlöningsbestäm
melserna utgjorde för fullt arbetsför och i sitt yrke kunnig jordarbetare och 
därmed jämställd grovarbetare, tillhörande grupp I (jfr ovan), timlönen 33 
öre för arbetssträckorna Vänern—Bommen och nedanför Åkerström, medan på 
det mellan liggande, med avseende på levnadskostnaderna såsom dyrare an
sedda distriktet närmast Trollhättan timpenningen var 35 öre. För övrig 
arbetspersonal gällde en enhetlig timlön, som för lägre kvalificerade yrkes
arbetare (grupp II) utgjorde 40 öre och för högre kvalificerade (grupp III) 
45 öre. Vid den lönereglering, som av Styrelsen på grundval av gjorda ut
redningar fastställdes 26 okt. 1912, upphävdes löneåtskillnaden för grov
arbetare å olika arbetssträckor och fastställdes för grupp I en enhetlig 
timlön av 37 öre, vilken 21 jan. 1913 på hemställan av den av Kungl. Maj:t till
satta förlikningskommissionen höjdes till 38 öre. Vid samma tidpunkter höjdes 
de båda yrkesarbetartimlönerna till resp. 42 och 47 samt 43 och 48 öre. 

Enligt de för Älvkar leby kraftverksbyggnad 30 maj 1911 utfärdade 
avlöningsbestämmelserna utgjorde timlönen för grovarbetarkategorien 33 öre, 
men höjdes den, i samband med motsvarande förändringar vid Trollhätte 
kanalombyggnad, till 35 öre den 18 dec. 1912 och till 36 öre den 21 jan. 
1913. Vid samma tidpunkter ökades timpenningen för specialarbetare med 
lägre yrkesutbildning, vilken ursprungligen utgjort 40 öre, till resp. 42 och 
43 öre, medan för yrkesarbetare med högre yrkesskicklighet motsvarande 
belopp äro resp. 45, 47 och 48 öre. Yrkesarbetartimlönerna blevo sålunda 
desamma vid Trollhättan och Älvkarleby, varemot grovarbetartimpenningen 
var 2 öre högre på den förra än på den senare arbetsplatsen. Denna 
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skillnad utjämnades dock genom Vattenfallsstyrelsens beslut den 22—23 sept. 
1913, vilket föranletts av den nedan omnämnda löneregleringen vid Untra. 

Vad Por jus beträffar, fastställdes i de ursprungliga lönebestämmelserna 
av 24 nov. 1910 grovarbetartimlönen till 42 öre och de båda yrkesarbetar-
timlönerna till resp. 47 och 52 öre. Den 18 dec. 1912 höjdes dessa trenne löner 
till resp. 45, 50 och 55 öre samt en månad senare till resp. 46, 51 och 56 öre. 

Ifrågavarande timlöner, vilka i tab. 3 återgivas sammanställda med tim
penningar vid övriga offentliga väg- och vattenbyggnadsarbeten, angiva dock 
lönenivån endast för ett fåtal arbetare. Sålunda arbetade vid Trollhätte 
kanals ombyggnad mot t idlön år 1912 c:a 15 % och år 1913 endast c:a 9 % 
av arbetsstyrkan, nämligen elektriska montörer och dykare, en del maski
nister, verkstadsarbetare, snickare och timmermän samt ett mindre antal 
transport- och diversearbetare, de sistnämnda huvudsakligen minderåriga och 
gubbar, vilka ej gärna medtogos i arbetslagen, då deras reducerade arbets
förmåga befarades nedtrycka ackordsförtjänsten. Såsom förut antytts, sker 
nämligen vid ifrågavarande arbeten avlöningen i regel efter arbetsprestation 
med betalning för arbetskvantiteten efter visst enhetspris. Ackordet har form 
av gruppackord, för vilket det karakteristiska är, att såsom arbetande och 
avlöningstagande framträder icke så mycket den enskilde arbetaren som det 
arbetslag han tillhör. Ehuru vid ifrågavarande arbeten timlönen endast i undan
tagsfall och efter arbetsbefälets prövning är garanterad vid ackordsarbete, har 
en reglering av tidlönerna likväl sin stora betydelse jämväl härvidlag, enär 
ackordslönen faktiskt har en viss tidsbasis, då ackordet plägar sättas med hän
syn till det antal timmar det i allmänhet tager att utföra en viss arbetskvantitet. 

Såsom ovan omnämnts, möjliggör icke den vid Vattenfallsstyrelsens arbeten 
använda lönebokföringen en beräkning av förtjänsten på tidlöns- och ackords
arbete var för sig, utan endast för båda arbetsarterna sammanslagna. De 
på sådant sätt erhållna t imförtjänstsiffrorna för åren 1912 och 1913 åter
givas i tab. 4, sammanställda med motsvarande uppgifter för vissa andra 
arbetsföretag. Härav framgår, att den höjning av timlönerna-med 3 (för 
Porjus 4) öre, vilken som nämnt ägde rum omkring årsskiftet 1912—13, vis
serligen på några undantag när medfört en stegring jämväl av timförtjäns
terna, men att denna stegring i hög grad växlat för olika arbetsplatser och 
arbetarkategorier allt efter ackordsarbetets ekonomiska resultat. Uppmärk
sammas bör, att jordarbetarna uppnått högre timförtjänst vid Älvkarleby än 
vid Trollhättan, ehuru timlönen å den senare arbetsplatsen, som ovan nämnts, 
under större delen av perioden var lägre. 

Timförtjänsten utsäger dock i och för sig intet om arbetarens faktiska 
löneinkomst och därigenom om hans levnadsstandard, ty totalinkomsten be
tingas ju av, huru många arbetstimmar han utgjort per år. Läggas till 
grund de visserligen ofullständiga uppgifter i detta avseende, som innehållas 
i tab. 2, kunna årsförtjänsterna för olika arbetarkategorier beräknas såväl 
vid enbart tidlönsarbete som vid allt arbete. För kontroll av ifrågavarande 
uppskattningar är det dock nödigt att erhålla upplysningar om de avlönings
belopp, som verkligen utbetalats till sådana arbetare, som hela året haft an-
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ställning i samma yrke. De visserligen fåtaliga uppgifter av detta slag, som 
kunnat erhållas för åren 1912 och 1913, återgivas i medeltal för olika ar
betarkategorier i tab. 5. 

Här nedan meddelas en sammanställning av förenämnda trenne slag av 
årsförtjänstsiffror, avseende vissa viktigare arbetarkategorier vid Vattenfalls
styrelsens arbeten år 1913. 

Framhållas må, att vissa växlingar i de särskilda arbetarkategoriernas 
förtjänster kunna förklaras därigenom, att i de fall, då arbetet utförts på 
ackord enligt arbetskontrakt, 20 % av avlöningsbeloppen kunna innehållas 
till den ofta ganska avlägsna tidpunkt, då arbetet slutförts och slutlikvid 
skett. 

b. Vattenfallsstyrelsens åt entreprenörer överlämnade arbeten. 

Vattenfallsstyrelsens här ifrågavarande arbeten utföras väl i huvudsak i 
egen regi genom direkt anställda arbetare, men har Styrelsen, särskilt med 
avseende på Trollhätte kanals ombyggnad, i ganska betydande, ehuru vid 
olika tidpunkter växlande utsträckning anlitat särskilda entreprenörer . 
Den av dessa företagare sysselsatta arbetsstyrkan och dennas månatliga väx
lingar åskådliggöras genom diagram 2, De av Styrelsen den 25 juli 1911 
utfärdade »allmänna bestämmelser för entreprenad och leverans till Kungl. 
Vattenfallsstyrelsens byggnadsarbeten» innehålla väl till övervägande del 
föreskrifter av rent ekonomisk natur, men upptaga jämväl några punkter av 
betydelse ur socialpolitisk synpunkt. Sålunda föreskrives bl. a., att vid en
treprenadarbetets utförande endast dugliga och vana arbetare böra användas, 
att entreprenören är skyldig att i Riksförsäkringsanstalten låta försäkra 
hos honom för visst entreprenadarbete anställda arbetare eller förmän för att 
bereda dem ersättning i enlighet med bestämmelserna i lagen angående er
sättning för skada till följd av olycksfall i arbete den 5 juli 1901 samt att 



L
Ö

N
E

R
 O

C
H

 L
E

V
N

A
D

S
K

O
S

T
N

A
D

E
R

 V
ID

 T
R

O
L

L
H

Ä
T

T
E

 K
A

N
A

L
S

 O
M

B
Y

G
G

N
A

D
. 513 

Diagram 2. Vid Vattenfallsstyrelsens arbeten direkt och indirekt anställda arbetare. 

Antal arbetare hos Styrelsen och hos dess entreprenörer under tiden januari 1910—febr. 1914. 
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entreprenören är skyldig meddela beställaren de överenskommelser han avslutar 
med sina arbetare; och förbehåller sig i detta sammanhang beställaren rätt att 
å entreprenörens bekostnad och risk utföra de honom åliggande skyldigheterna, 
därest arbetets fortskridande 'äventyras därigenom, att entreprenören helt 
eller delvis icke uppfyller sina förpliktelser gent emot sina egna arbetare. 

Ehuru ifrågavarande bestämmelser sålunda icke, åtminstone formellt sett, 
inskränka entreprenörens frihet att ingå arbetsavtal och än mindre, såsom 
stundom sker i utlandet, förplikta honom att till sina arbetare betala vissa 
minimilöner, äro desamma likväl i detta sammanhang förtjänta av uppmärk
samhet, då arbetarförhållandena vid vissa Vattenfallsstyrelsens egna arbeten 
visat sig i hög grad påverkas genom den lönepolitik, som bedrivits av dess 
största entreprenör vid Trollhätte kanals ombyggnad, A.-B. Skånska cement-
gjuteriet. Detta bolag har därstädes bedrivit dels muddringsarbeten, huvud
sakligen å sträckan nedanför Lilla Edet, dels vissa sprängnings- och bygg
nadsarbeten, särskilt i Åkerssjö sluss nedanför Trollhättan. 

Försommaren 1913 begärde de å sistnämnda arbetsplats med ställnings
byggnad, förfärdigande av betongformar o. d. sysselsatta 7 träarbetarna, att 
bolaget skulle betala den timlön av 50 öre, vilken byggmästarna i det när-
ligande Trollhättan fr. o. m. 1 april avtalsenligt betalade till samtliga trä
arbetare (jfr nedan). Ehuru det kunde vara tvistigt, huruvida ifrågavarande 
arbete vore jämförligt med husbyggnadsarbete, ansåg bolaget, att det såsom 
medlem av Centrala arbetsgivareförbundet var förpliktat att iakttaga § 11 
mom. c av riksavtalet för byggnadsindustrien, enligt vilket arbetsgivare, som 
utför arbete å plats, där lokalavtal med Centrala arbetsgivareförbundet ej 
finnes upprättat, skall, i vad det avser arbetstid och löneförmåner, tillämpa 

' det på denna ort eventuellt gällande avtal, förutsatt att detta ingåtts mellan 
arbetsgivare och arbetarnas organisation på platsen. Till följd härav till
mötesgicks arbetarnas begäran. 

Kort därefter restes motsvarande krav från det 80-tal grovarbetare, som bo
laget sysselsatte på platsen, innebärande en begäran att i stället för den 
dittillsvarande, med statsarbetarnas överensstämmande timlönen av 38 öre få 
den timpenning av 42 öre, som mureriarbetsmännen i Trollhättan av bygg
mästarna avtalsenligt uppburit sedan maj 1912 (jfr nedan). I detta fall an
såg sig dock arbetsgivaren icke böra giva efter och strejk utbröt. Därvid ingrep 
statens förlikningsman, vilken föreslog, att tvistefrågan, huruvida för ifråga
varande arbetspris förenämnda kollektivavtal eller Vattenfallsstyrelsens löne
bestämmelser borde vara normerande, skulle avgöras av riksskiljenämnden 
för byggnadsindustrien. Detta förslag blev dock av arbetarna avböjt, men 
enade sig parterna i augusti om en Överenskommelse, enligt vilken vid ifrå
gavarande arbetsplats skulle tillämpas gällande avtal mellan Göteborgs bygg-
mästarförening samt cement- och betongarbetarsektionen av Sv. grov- och 
fabri ksarbetarlorbundets avd. 49, dock med vissa modifikationer, av vilka den 
viktigaste innebar, att timlönen för grovarbetare, stenkrossare, betongarbetare 
och -stampare sattes 1 öre lägre än i Göteborg, nämligen till 40 öre intill 
1 april 1914 och därefter till 42 öre. 
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Genom ifrågavarande överenskommelser kommo sålunda träarbetarna hos 
kanalbyggets mest betydande entreprenör i åtnjutande av samma timlön 
som arbetarna hos de privata byggmästarna i Trollhättan. Med stöd härav 
framfördes sedan samma krav med avseende på de vid statens arbeten i egen 
regi anställda träarbetarna, och gav detta anledning till strejken den 19 
febr. 1914, vilken ännu fortvarar. Vid bedömande av ifrågavarande lönekrav 
synes det dock böra fasthållas, dels att den ovan berörda uppdelningen av 
träarbetarna i snickare och timmermän är mera av omständigheterna moti
verad vid statens omfattande arbeten än hos de ett fåtal träarbetare syssel
sättande privata företagarna, där arbetets specialisering är mindre genomförd, 
dels att Vattenfallsstyrelsens egna arbeten torde få anses mera permanenta 
än entreprenörernas (A.-B. Skånska cementgjuteriets arbeten vid Åkerssjö 
beräknas vara slutförda redan i juli 1914) samt att den i statens egen regi 
anställda arbetspersonalen åtnjuter väsentligt större förmåner vid sjukdoms-
och olycksfall än entreprenörernas arbetare. Ifrågavarande förmåners värde 
är emellertid synnerligen svårt att uppskatta i penningar. 

c. Stockholms stads kraftverksbyggnad rid Intra. 
Vid Älvkarleby kraftverksanläggning äro löneförhållandena hos de där

städes hittills blott sparsamt anlitade entreprenörerna av mindre betydelse, 
varemot i stället arbetsvillkoren i hög grad torde påverkas genom arbetsför
hållandena vid Stockholms stads i omedelbar närhet belägna, likartade an
läggning vid Untra. Vid ifrågavarande arbetes början fastställdes tim
lönerna enligt »allmänna bestämmelser rörande vid vattenkraftsbyggnaden 
anställda arbetare» av dec. 1911 till samma belopp som vid Älvkarleby kraft
verksanläggning, sålunda 33 öre för jordarbetare och därmed jämställda grovar
betare samt 40 öre för mindre och 45 öre för mera kvalificerade yrkesarbe
tare. Dessa timpenningar höjdes i februari 1913 till respektive 36, 43 och 
48 öre för att komma i nivå med de i januari samma år höjda lönerna vid 
Älvkarleby. Efter den ovannämnda, ehuru visserligen icke närmast av löne
frågan vållade, strejken vid Untraverken 8 april—1 augusti 1913 ersattes 
förenämnda av gas- och elektricitetsverksdirektören utfärdade bestämmel
serna genom ett ko l lek t ivav ta l , ingåoget mellan å ena sidan arbetschefen 
samt Stockholms gas- och elektricitetsverk, å den andra Sv. järnvägsbyggnads-
fackföreningen och dess vid Untra nybildade sektion n:r 13. Enligt denna 
överenskommelse höjdes grovarbetartimlönen till 38 öre, varemot de båda 
yrkesarbetarlönerna blevo oförändrade, dock skulle dessa liksom avtalets öv
riga timlöner den 1 januari 1915 ökas med 2 öre. Denna lönereglering är av 
särskild betydelse, enär de fastställda lönerna jämväl från arbetarpartens 
sida erkänts såsom skäliga för ifrågavarande ort och arbete. 

Vid Untra sker dock liksom vid Älvkarleby arbetet i huvudsak på ackord. 
Jämför man med ledning av tab. 4 timförtjänsterna åren 1912 och 1913 vid 
de båda arbetsföretagen, befinnas dessa vid Untra, om man vågar döma av 
de fåtaliga därifrån erhållna uppgifterna, vara högre för de egentliga Väg-
och vattenbyggnadsarbetarna, varemot om hantverkarna och yrkesarbetarna 
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snarare gäller det motsatta. Detta förhållande bestyrkes även av de i tab. 
5 meddelade årsförtjänsterna för år 1912. För år 1913 hava årsuppgifter 
icke kunnat lämnas från Untraverken på grund av den då rådande nära fyra 
månader långa strejken. Detta är särskilt att beklaga, enär det skulle va
rit av stort intresse att erfara, huru jämförelsen då skulle hava utfallit med 
hänsyn till Älvkarlebyarbetarnas genom den förlängda arbetssäsongen betyd
ligt ökade förtjänstmöjligheter. 

d. Jlirnväjjsstyrelsens byggnadsarbeten. 
Vid sidan av nu nämnda arbetsområden äro för förevarande utredning av 

särskilt intresse de statsarbetare, vilkas arbetsförhållanden i likhet med 
Vattenfallsstyrelsens regleras genom de förenämnda allmänna bestämmelserna 
av är 1909, nämligen dels Telegrafverkets linje-, nät- och stationsarbetare 
m. fl., dels arbetare och lagförmän vid statens järnvägsbyggnader samt vid 
nya byggnader och anläggningar å färdig bana. 

Vad te legrafarbe tarna betäffar, torde deras arbetsvillkor i detta sam
manhang böra lämnas å sido, då deras arbete är av väsentligt annan art än 
vanliga väg- och vattenbyggnadsarbetares (frånsett stolpsättare å kraftled
ningar o. d.) och då de dessutom i regel avlönas med tidlön. 

Därqraot äro arbetsförhållandena vid s ta tens j ä rnvägsbyggnader för
tjänta av särskild uppmärksamhet, även om, som ovan framhållits, desamma 
icke äro i alla delar jämförliga med de vid kanal- och kraftverksbyggna
derna rådande. I enlighet med de av K. Järnvägsstyrelsen den 26 mars 
1910 utfärdade särskilda bestämmelserna rörande arbetarna vid s t a tens 
jä rnvägsbyggnader skall för varje arbetsdistrikt av Styrelsen fastställas 
en prislista, upptagande normala avlöningen per timme för varje fullt ar
betsför och i sitt yrke fullt hemmastad arbetare. Enligt den för statsbanan 
Järna—Norrköping (delen Enstaberga—Aby) den 13 dec. 1911 fastställda 
prislistan utgör normaltimlönen 38 öre för grupp I, till vilken, som ovan fram
hållits, utom jordarbetare o. d. även bergarbetare hänföras, 43 öre för den 
lägre och 4(5 öre för den högre kvalificerade yrkes- och ansvarsarbetargrup
pen. I prislistan för statsbanorna Östersund—Ulriksfors samt Morjärv— 
Lappträsk av den 26 mars 1910, vilken jämväl tillämpas för linjerna 
Sveg—Brunflo, Ulriksfors—Volgsjön och Veittijärvi—Karungi—Matarengi, 
äro motsvarande lönesatser 44, 49 ocb 52 öre. Prislistan för statsbanan 
Bastuträsk—Skellefteå—Kallholmen den 26 mars 1910, som även gäller för 
linjen Älvsby—Piteå, stipulerar en timlön av 42 öre för grupp I, 47 öre 
för. grupp II och 50 öre för grupp III, medan lönelistan av den 31 mars 

1911 för järnvägen Gällivare—Porjus upptager resp. 47, 52 och 57 öre på 
den egentliga linjen (sträckan 2), varemot timpenningen är 2 öre lägre när
mast intill resp. Gällivare och Porjus (sträckorna 1 och 3). Framhållas må, 
att lönerna för timmermän (grupp II) samt snickare och smeder (grupp III) 
äro bestämda under förutsättning, att de hålla sig med egna verktyg, vare
mot de i annat fall skola vidkännas ett avdrag på ovan angivna timpennin
gar av 5 öre (för Gällivare—Porjus 6 öre). 
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I motsats till förhållandet vid Vattenfallsstyrelsens arbeten lära vid sta
tens järnvägsbyggnader de vid arbetets början satta timpenningarna icke 
sedermera hava förhöjts. Anledningen härtill torde vara, att medan de egentliga 
tidlönsarbetarna utgöras av schaktmästar- och förrådshantlangare, tåg- och 
banpersonal, pumpare, bro- och vägvakter o. d., för vilka särskilda dag- eller 
timlöner bestämmas av vederbörande arbetsbefäl efter överenskommelse i 
varje särskilt fall, arbeta järnvägsbyggnadsarbetarna i egentlig mening, för 
vilka normaltimlönerna gälla, så gott som uteslutande på ackord. 

På grund av de från Järnvägsstyrelsen erhållna uppgifterna om ifråga
varande arbetares arbetstimmar och arbetsförtjänster, hava i tab. 4 för de 
särskilda statsbanebyggnaderna uträknats genomsnittliga arbetsförtjänsten 
per timme för olika arbetargrupper. Härav framgår, att för jordarbetar
gruppen, vilken, som ovan framhållits, här jämväl innesluter flertalet berg
arbetare, timförtjänsten år 1913 i regel uppgick till 51—59 öre, på sträckan 
Ulriksfors—Volgsjön dock till 68 öre. 

Därest man vill jämföra ifrågavarande arbetsförtjänster med motsvarande 
siffror för Vattenfallsstyrelsens arbeten, bör dock behörig hänsyn tagas till 
ar betssäsongens växlande längd och de därav följande olikheterna i faktisk 
förtjänst per arbetsår. Detta åskådliggöres för de trenne statsbanebyggnader, 
varifrån någorlunda talrika primäruppgifter kunnat erhållas, i följande tabell, 
vilken är uppgjord efter samma grunder, som den ovan för Vattenfalls
styrelsens arbeten meddelade. 

Utom de i och för byggande av nya järnvägar anställda arbetarna syssel
sätter Järnvägsstyrelsen ett betydande antal arbetare med repara t ioner 
och arbeten å färdiga banor. Angående det mest betydande av de f. n. 
pågående arbetena av detta slag, nämligen dubbelspåranläggningen Göte
borg—Alingsås, hava från Styrelsens banbyrå erhållits vissa uppgifter, vilka 
äro av särskilt intresse, då ifrågavarande arbeten pågå ej långt från Troll-
hätte kanal. De viktigaste av de lämnade upplysningarna äro samman
ställda i följande tablå: 
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Arbetstiden är för ifrågavarande banarbeten densamma som vid statsbane-
byggnadei'na (i regel 57 timmar per vecka). Däremot har icke såsom vid 
dessa någon normal timpenning fastställts för olika arbetarkategorier. 

e. Den enskilda vag- och vattcnbvggnadslndustricn. 

Vid sidan av arbetsvillkoren vid statens arbeten äro för förevarande ut
redning av särskild betydelse förhållandena inom den enskilda v ä g - och 
v a t t e n b y g g n a d s i n d u s t r i e n . Det har nämligen var i t en grundsats för 
den statliga och kommunala arbetspolitiken at t vid löneregleringar taga 
hänsyn till den allmänna lönenivån inom resp. fack samt undvika att genom 
självständig lönepolitik utöva ett tryck på arbetsmarknaden, som kan giva 
anledning till svårigheter för de, i olikhet med de affärsdrivande verken, av 
konkun;enshänsyn bundna privata företagarna. 

Tyvärr möter ett konstaterande av lönenivån vid de enskilda järnvägs-, 
bro- och kraftverksanläggningarna o. d. för närvarande stora svårigheter. 
Vid tiden före 1909 års storstrejk reglerades löneförhållandena vid dessa 
företag i stor utsträckning genom mellan arbetare och arbetsgivare ingångna 
kollektivavtal. Beträffande väg- och järnvägsbyggnadsbranschen fastställde 
dessa i regel endast en gemensam timlön av 40—50 öre för samtliga arbetare, 
varemot kraftstationsanläggningarnas arbetare i regel voro uppdelade i två 
lönegrupper, grovarbetare med 35—40 öre och yrkesarbetare med 40—50 öre 
per timme. Efter storstrejken, som väsentligt försvagade arbetarorganisa
tionen, har så vitt bekant endast en avtalsuppgörelse ägt rum, nämligen vid 
Ljungaverksanläggningen år 1911. Enligt detta avtal äro arbetarna upp
delade i tre lönegrupper, nämligen jord-, cement-, betong-, hjälparbetare o. d. 
med ,'57 öre, bergsprängare, smeder, träarbetare m. fl. med 42 öre samt sten
huggare, gråstensmurare, rälsläggare och finsnickare med 46 öre per timme. 

Detta avtal har numera efter arbetets fullbordan u tgå t t och f. n. torde 
inom väg- och vattenbyggnadsindustrien icke längre några kollektivavtal 
finnas i gällande kraft, även om dessas bestämmelser i fråga om timlönernas 
höjd, uppdelning i arbetargrupper m. m. stundom fortfarande tillämpas. 

Enligt uppgift från Väg- och vattenbyggarnas arbetsgivareförbund lära här 
saknas av arbetsgivaren utfärdade, för hela arbetsstyrkan gällande löne- och 
arbetsbestämmelser. Ersättningen för tidlönsarbete överenskommes nämligen, 
liksom ackordsbetalningen, från fall till fall med de särskilda arbetslagen. 
Resultaten av dessa överenskommelser framgå av den i tab. 6 meddelade 
timförtjänststatistiken. Då densamma endast återger årsgenomsnitt av ar
betsgivarnas månatliga uppgifter om medeltimförtjänsten för tämligen olik-
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formiga arbetarkategorier, måste likväl dessa uppgifter meddelas med en 
viss reservation för deras tillförlitlighet. Av betydelse för föreliggande ut
redning äro särskilt löneförhållandena vid ett järnvägsbygge, pågående i 
närheten av Trollhättan (Älvsborgs län). Här uppgivas jordarbetare i 
medeltal hava förtjänat 43 och gråstensmttrare 45 öre per timme under år 
1913. Ävenledes äro av intresse löneförhållandena vid kraftstationsbygg
naderna i Bergslagen (Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län), där 
s. å. jordarbetare uppnådde 3(5—52 öre, bergarbetare 43—65 öre, gråstens
murare 48—75 öre, järnarbetare 45—47 öre och träarbetare 40—48 öre per 
timme. 

Några uppgifter om arbetssäsongens längd och årsförtjänstens höjd för 
ifrågavarande arbetare hava, som ovan omnämnts, icke kunnat erhållas. 

f. Arbetspris i vissa landsbygdskommuner. 

I det föregående hava genomgåtts de arbetsområden, där förhållandena 
omedelbart torde kunna jämföras med dem, som råda vid Vattenfallsstyrelsens 
arbeten. Det torde dock vara lämpligt att granska avlöningsvillkoren jämväl 
inom några andra näringsgrenar, varifrån kan erhållas ett material, lämpat 
att i vissa avseenden sammanställas med det, för vilket ovan redogjorts. 

När ett stort väg- och vattenbyggnadsarbete igångsattes och lönerna skola 
bestämmas, uppgivas dessa i regel fastställas i anslutning till »ortens ar
betspris». Är arbetsplatsen belägen ute på landsbygden, skulle väl dessa, 
åtminstone vad grovarbetet angår, betingas av lan ta rbe ta r lönerna i kring
liggande trakt, enär jordschaktnings- o. d. arbeten icke kräva andra färdig
heter, än som besittas av landsbygdens grovarbetare. Till vilka belopp 
ifrågavarande arbetspris åren 1911, 1912 och 1913 uppgingo i trakten när
mast omkring ifrågavarande trenne väg- och vattenbyggnadsarbeten, framgår 
av nedanstående sammanställning av genomsnittliga sommar- och vinterdag
lönerna för tillfällig manlig daglönare i egen kost. 

Tages hänsyn till, att daglönarnas sommararbetstid inom jordbruket i 
regel utgör 10 å 10 V timmar per dag, med frånräknande av raster, befinnas 
förestående arbetspris avsevärt understiga de vid statens byggnadsarbeten 
betalade. Arbete av sistnämnda slag torde dock få anses som mera krävande 
än lantarbetet och medför även ofta vissa extra utgifter för arbetarna (för 
inackordering o. d.), varför en högre timpenning torde få anses vara av om
ständigheterna motiverad. 

I vissa fall har dock detta förhållande återverkat på lantarbetarlönerna. 
Sålunda angives från Jokkmokks lappmarks tingslag, där daglönens stegring 
1911—1912 uppskattas ända till 1 kr., såsom orsak den starka konkurrens 
om arbetskraft, som uppstått genom statens kraftstationsbygge vid Porjus. 
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g. Fabriksindustrien omkring Trollhätte kanal. 

Därest arbetsplatserna, såsom ifråga om Trollhätte kanals ombyggnad, till 
väsentlig del äro belägna intill ett större stadsliknande samhälle, måste givet
vis till utgångspunkt för lönesättningen tagas icke landsbygdens utan s tads
samhällenas arbetspris. 

Såsom ovan framhållits, ställa sig dessa väsentligen olika, allteftersom 
det är fråga om kontinuerligt arbete (fabriksarbete) eller mer eller mindre 
utpräglat säsongarbete. 

Såsom Trollhättans huvudindustri torde kunna betecknas den mekaniska 
verks tads indus t r ien . Löneförhållandena inom denna industri hava sedan 
år 1905 reglerats genom ett (år 1908 något ändrat) riksavtal; vilket i dec. 
1913 ersatts av ett nytt med avsevärt höjda löner. Minimitimlönerna utgjorde 
enligt dessa avtal för Trollhättan: 
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Framhållas må, att enligt detta avtal Trollhättan i lönehänseende är lik
ställt med bl. a. Göteborg. Hur den faktiska förtjänsten ställer sig å dessa 
orter, skulle kunna belysas genom Sveriges verkstadsförenings lönestatistik, 
men har föreningen ej ansett sig kunna tillmötesgå Socialstyrelsens begäran 
att i detta syfte få taga del av ifrågavarande statistiska uppgifter. 

Nära samband med förenämnda avtal har riksavtalet för den e lek t r i ska 
ins ta l la t ionsbranschen, enligt vilket minimitimlönerna i Trollhättan (och 
Göteborg) utgjorde: 

Vad beträffar den övriga industrien utefter Göta älv omkring arbetsplat
serna vid kanalombyggnaden, må anföras, att pappersbruken vid Vargön, 
Trollhättan och Lilla Edet betala sina utearbetare med minimilöner av 26—29 
öre, medan hjälparbetarna i fabrikerna pläga hava något högre timlön samt 
reparatörer och andra yrkesarbetare minst 33—36 öre per timme. I Vänersborg 
gälla för tändsticksfabrikens manliga arbetare timlöner av 25—27-fj öre. 

Av större intresse än löneförhållandena för dessa arbetare med sysselsätt
ning året om, äro lönerna för ett par grupper kommunikations- och industri
arbetare i trakten, vilka hava säsongarbete. Enligt gällande löneavtal för 
Uddevalla—Vänersborg—Herrljunga järnväg betalas banarbetare på landet 
med 25 öre per timme och i stad med 28 öre, men höjas dessa löner med 2 
öre vid uppnådda 30 års ålder. Arbetarna vid tegelbruken omkring Vä
nersborg (Fridhem, Tenggrenstorp och Nabbensberg), vilka tillhöra Sv. bygg-
nadsämnesindustriförbundet, hade enligt åren 1912 och 1913 gällande lokal
avtal 34 å 35 öre per timme, men skola dessa löner enligt den allmänna 
uppgörelsen för facket i april 1914 höjas med 3 öre för arbetare, som över
vägande sysselsättas med tidlönsarbete, och med 2 öre för övriga arbetare. 

Ii. Husbyggnndftindustrlen. 

Vida betydelsefullare än löneförhållandena inom fabriksindustrien hava 
dock, som i det föregående berörts, för Vattenfallsstyrelsens arbeten varit av-
Jöningsvillkoren inom byggnadsbranschen. 

Vad Trollhättan beträffar, ingicks den 22 april 1912 för tiden intill 1 april 
1914 mellan platsens byggmästare och Sv. träarbetareförbundets avd. 180 
ett kollektivavtal, enligt vilket till duglig och ordentlig träarbetare, som ar
betat i facket minst 4 år, skulle utbetalas en minimitimlön av 48 öre intill 
1 april 1913 och därefter av 50 öre (jfr ovan). Kort därefter ingick ortens 
fristående byggmästarförening med. Sv. grov- och fabriksarbetareförbundets 
avd. 130 för tiden från 18 maj 1912 till 1 april 1913 ett kollektivavtal, en-
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l igt vilket timpenningen för duglig, ordentlig och flitig mureriarbetsman, 
som fyllt 18 år, skulle utgöra 42 öre. Detta avtals giltighetstid har seder
mera förlängts på ytterligare ett år. För närvarande pågå underhandlingar 
om revision av dessa båda avtal. 

I V ä n e r s b o r g förefinnes sedan 26 sept. 1907 ett kollektivavtal mellan 
stadens byggmästare och Sv. träarbetareförbundets avd. 103, enligt vilket 
yrkesduglig byggnadssnickare, som varit 4 år i facket, betalas med 45 öre 
och byggnadsträarbetare, som varit 2 år i yrket, med 40 öre. Vidare har 
A.-B. Skånska cementgjuteriet för sina arbeten vid därvarande kasernbygg
nad fr. o. m. 21 april 1913 intill arbetets slutförande överenskommit med 
Sv. grov- och fabriksarbetareförbundets avd. 103, a t t bergsprängnings- och 
grundläggningsarbetare betalas med 43 öre, betongstampare med 40 öre samt 
jordschaktnings- och övriga grovarbetare med 38 öre per timme. Ifrågava
rande avtal är tillkommet under medverkan av Centrala arbetsgivareförbun
det och utgör ett det förenämnda riksavtalet av år 1909 kompletterande 
lokalavtal. 

Så är även förhållandet med avseende på ortsavtalen inom byggnadsindu
strien å de tre närbelägna större arbetsplatserna Borås , U d d e v a l l a och 
Gö tebo rg . Ifrågavarande avtal beröras av uppgörelsen inom byggnadsindu
strien den 30 sept. 1911, enligt vilken lokalavtalens ordinarie timlöner skola, 
oberoende av och utöver tidigare inträdda förhöjningar, höjas med 2 öre fr. 
o. m. 1 april 1914. Lönenivån såväl före som efter nämnda tidpunkt åskåd-
liggöres i tab. 7 för såväl nämnda platser som för S tockho lm, varemot dy
lika uppgifter icke kunnat erhållas för de båda i grannskapet av Älvkarleby 
belägna större arbetsplatserna G ä v l e och U p p s a l a , enär kollektivavtal där 
saknas för byggnadsarbetare (utom för målare i Uppsala). 

Vid bedömande av i ifrågavarande tabell meddelade siffror, bör beaktas, 
att de högre timlöner, som i Stockholm (samt å några andra orter) utgå till 
vissa gråstensmurare, grundläggningsarbetare och bergsprängare, avse post
bas och laddarbas, vilka ansvarsarbetare stundom kunna anses innehava 
förmansställning. I fråga om träarbetarlöuerna bör hänsyn tagas till, at t 
man i avtalen för Trollhättan, Uddevalla och Borås har at t göra med en 
enhetlig byggnadsträarbetargrupp, medan denna i Vänersborg, Göteborg och 
Stockholm efter kvalifikationer och yrkesutbildning är uppdelad på timmer
män och snickare, av vilka de senare hava 2—5 öre högre timlön än de 
förra. Utom på ifrågavarande orter är nämnda uppdelning iakttagen i kol
lektivavtalen för Södertälje, Nynäshamn och Kalmar, varemot övriga avtal 
i branschen blott hava en lönesats för träarbetare. Denna fördelning är av 
intresse för utredningen, då en uppdelning efter kvalifikationer, som ovan 
nämnts, skett med avseende på träarbetarna vid Trollhätte kanals ombygg
nad. Slutligen bör observeras, att den för Uddevalla och Göteborg upptagna 
stenhuggarlönen, 55 öre, är den, som fastställts för hela den västsvenska 
storstensindustrien genom det mellan Västra Sveriges storstensindustriidkare-
förbund och Sv. stenhuggareförbundet för tiden 1 juli 1912—1 juli 1917 
ingångna kollektivavtal. 
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i. Kommunala byggnadsarbeten. 

Löneförhållandena inom husbyggnadsbranschen äro även i stor utsträck
ning normerande for de arbetare, som sysselsättas av kommunernas gatu-, 
park- och hamnförvaltningar. Jämföras tab. 8, där timlönerna för dylika 
kommunalarbetare sammanställts, och den förenämnda tab. 7, där motsva
rande uppgifter meddelas för deras privatanställda yrkeskamrater, befinnas 
exempelvis i Borås de båda löneserierna sammanfalla, medan i Stockholm de 
kommunala lönesatserna avsevärt understiga dem, som betalas inom den en
skilda byggnadsindustrien. Förklaringsgrunden till denna skiljaktighet är 
tydligen, att medan å vissa, särskilt mindre, orter de kommunala byggnads
arbetarna icke hava bättre ställning i arbets- eller anställningshänseende än 
deras kamrater i enskild tjänst, åtnjuta inom åtskilliga större samhällen 
kommunalarbetarna särskilda förmåner i form av fastare anställning, längre 
arbetssäsong samt understöd vid sjukdom och invaliditet (i Göteborg pen
sion). Det torde dock vara ytterst svårt att uppskatta ifrågavarande för
måners penningvärde, i synnerhet som ingenstädes så exakta anteckningar 
synas föras om stadsarbetarnas faktiskt utgjorda arbetstimmar per år, att 
man på grundval av desamma kan fastställa, i vad mån arbetet är att anse 
som kontinuerligt arbete, som säsongarbete eller som ett mellanting mellan 
båda (jfr ovan). Någon ledning erhålles genom den statistik över arbetar
nas faktiska årsförtjänster, vilka publiceras i Stockholms byggnadschefs be
rättelse över stadens allmänna arbeten. Enligt denna källa utgjorde medel
förtjänsten per år för de viktigaste arbetarkategorierna: 

Framhållas må, att inom den kommunala byggnadsverksamheten löne- och 
arbetsförhållandena f. n. i regel bero på av vederbörande stadsmyndigheter 
utfärdade arbetsbestämmelser och icke på kollektiva överenskommelser mel
lan vederbörande arbetsgivare och arbetare, såsom förhållandet är inom den 
privata busbyggnadsindustrien. Beträffande de kommunalarbetare, vilkas 
lönevillkor återgivas i tab. 8, gäller kollektivavtal endast för Gävle stads 
arbetare. 
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II. Konjunkturer och levnadskostnader. 

1. Konjunkturer. 

Vid bedömande av de löneförhöjningar, vilka enligt förestående framställ
ning efter 1913 års ingång ägt rum inom vissa arbetsområden, må det icke 
lämnas ur sikte, att desamma återspegla konjunkturutvecklingen och lev
nadskostnadernas stegring under en i regel ganska lång tidsperiod (inom 
mekaniska verkstadsindustrien över 8 år, inom byggnadsämnesindustrien c:a 
5 år) eller, såsom inom byggnadsindustrien, utgöra konsekvenser av en tidi
gare beslutad, successivt genomförd lönereglering. Detta bör beaktas vid en 
undersökning angående den ekonomiska situationens förändringar under den 
korta tidsperiod, som förflutit sedan början av år 1913. 

Vad de stora industriländerna beträffar, förspordes redan mot slutet av 
år 1912 en viss avmattning i den dittills rådande kraftiga industriella ex
pansionen och under loppet av år 1913 fingo de ekonomiska konjunkturerna 
en vikande tendens. I vårt land märktes däremot knappast någon dylik 
nedgång under hela år 1913. Socialstyrelsens på uppgifter från industriid-
kare m. fl. byggda kvartalsrapporter angående arbetsmarknadens läge giva 
vid handen, att konjunkturerna under årets tre första kvartal tedde sig av
gjort gynnsammare än under motsvarande tid år 1912 samt att ännu under 
årets fjärde kvartal arbetstillgången var något rikligare än motsvarande tid 
föregående år. Under de första månaderna av år 1914 hava däremot vissa 
tecken framträtt till en försämring av den ekonomiska situationen, såsom in
skränkning i järnproduktionen (märkbar redan mot slutet av år 1913), minskning 
av järnvägarnas fraktinkomster1 m. m. Under hänvisning härtill hava också ar
betsgivarna och deras organisationer allt bestämdare sökt motsätta sig vidare för
höjning av arbetslönerna och därmed följande ökning av produktionskostnaderna. 

2. Livsmedelspris. 

Bestämmes arbetsgivaren-producentens ställning i en lönerörelse till över
vägande del av konjunkturerna, påverkas arbetarna såsom konsumenter i 
främsta rummet av förändringar i levnadskostnaderna. 

Den största posten i en arbetares utgiftsbudget utgöres av kostnaderna 
för livsmedel. Huru dessa ställa sig för riket i dess helhet, för så vitt 
detta kan anses representerat genom de 44 orter, varifrån Socialstyrelsen, 
som ovan nämnts, regelbundet erhåller prisnoteringar, åskådliggöres genom 
tab. 9 såväl i årliga genomsnitt för femårsperioden 1909—1913 som i må
nadsmedeltal för tiden fr. o. m. januari 1913 t. o. m. mars 1914. 

1 Enligt >Kommersiella meddelanden» 1914, n:r 11, som offentliggjorts sedan detta skrivits, öka
des godsmängden å statens järnvägar (med uteslutande av malmfrakter å mellanriksbanan) från januari till april 1!U4 med endast 44 % mot 23 4 % motsvarande tid 1913. Bl. a. på grund av påskens 
olika inträffande blir visserligen en sammanställning mellan de särskilda månaderna vilseledande, 
men tager man alla fyra tillsammans, får man en pålitligare jämförelse. Det under månaderna 
januari-april transporterade fraktgodset utgjorde åren 1912, 1913 och 1914 resp. 3 0413, 3 3270 
och 3 362'3 tnsen ton. Progressionen har sålunda väsentligt minskats ocli detta häntyder på ned
gång i handelsomsättningen. 
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Härav framgår, att den stilleståndsperiod i prisnivån, som var rådande t. o. m. 
år 1911, under år 1912 efterföljdes av en utomordentligt kraftig prisstegring, vil
ken dock sedermera synes hava så gott som upphört. En mera överskådlig 
bild av denna prisrörelse — och på samma gång en föreställning om, vilken 
utgiftsökning den innebär för ett arbetarhushåll — erhåller man, om varu
prisen (årsmedeltalen) multipliceras med de kvantitetstal, som framgått av 
den enda budgetsundersökning, som hittills företagits i vårt land — nämli
gen i Stockholm åren 1907—1908 — och vilka avse ett genomsnittshushåll 
på c:a 4 personer (man, hustru och två barn) med en årlig utgiftsstat av 
omkring 2 000 kr. De sålunda erhållna årskostnaderna för de viktigaste 
slagen av livsmedel utgjorde för orterna sammanslagna: 

Den allmänna prisökningen från år 1911 till år 1912 utgjorde sålunda ej 
mindre än 4-9 % medan den för tiden 1912—1913 endast uppgick till 1M %. 

Mot denna allmänna bakgrund bör man se resultaten av de levnadskost
nadsundersökningar, vilka av Socialstyrelsen, som ovan nämnts, särskilt an
ordnats med avseende på Trollhättan och Älvkarleby för att utreda, huru
vida varuprisen å dessa orter stegrats hastigare eller långsammare än i riket 
i allmänhet. 

Det är en känd sak, att när stora arbetarskaror sammanföras till glest 
bebyggda trakter, på grund av stor efterfrågan och begränsad tillgång, ofta 
en plötslig och stark prisstegring uppstår på matvaror och bostäder. Så lär, 
enligt vad tillgängliga handlingar upplysa, förhållandet i viss mån varit 
vid de rätt avsides belägna Untraverken, och så skulle otvivelaktigt sakerna 
artat sig i ödemarkssamhället Porjus, om ej arbetsledningen, på sätt ovan 
berörts, förebyggt detta genom lämpliga mått och steg. 

Vad Vattenfallsstyrelsens arbeten vid Trollhättan och Älvkarleby beträf
far, överensstämma samtliga erhållna upplysningar däruti, att någon star
kare prisstegring å dessa arbetsplatser knappast ägt rum. Detta förklaras 
naturligt därigenom, att arbetsplatserna i båda fallen äro belägna i så tätt 
befolkade bygder, att även invasionen av en betydande arbetsstyrka icke är till
räcklig anledning till någon väsentlig rubbning av rådande prisförhållanden. 

De medeltal för livsmedelsprisen vid skilda tidpunkter å nämnda båda orter, 
vilka beräknats på grundval av uppgifter från vederbörande kommunal
nämndsordförande samt ett större antal handlande i trakten, hava i tab. 10 
sammanställts med motsvarande, av Socialstyrelsens ombud lämnade upp
gifter från vissa andra orter, däribland Gällivare, där detaljhandelsprisen, 
som ovan nämnts, lära motsvara dem, som råda i Porjus. 

En översiktlig bild av prisutvecklingen å dessa orter ernålles, därest för 
desamma, på sätt ovan angivits, ärsvärdet beräknas av en normal familjs 
livsmedelskonsumtion vid skilda tidpunkter. Detta framgår av följande 
uppställning: 
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Sammanställningen utvisar, att livsmedelsprisens förändringar i Trollhättan 
och Älkvarleby under perioden tämligen noga överensstämma med dem, som 
gjort sig gällande inom samtliga av ifrågavarande statistik berörda samhäl
len, betraktade som ett helt. Likaså utvisa förestående procenttal, att den 
ännu under år 1912 fortfarande prisstegringen under loppet av år 1913 av
stannat och å många orter efterträtts av en, i regel visserligen föga mar
kerad, prissänkning. 

Vid bedömande av förestående siffror bör dock hänsyn tagas till, att fler
talet av de vid Vattenfallsstyrelsens arbeten anställda arbetarna icke hava 
egna hushåll på platsen utan intaga sina mål t ider utomhus. I Porjus 
sker detta till övervägande del i av arbetsledningen kontrollerade markéten-
terier, där arbetarnas dagskostnad för spisningen (tre måltider) uppgått till 
kr. 1-50 (10 50 kr. per vecka). Vid Älvkarleby spela även marketenterierna 
en ganska stor roll, men synes här flertalet arbetare intaga sina måltider 
ute i bygden, varvid medelpriset per vecka åren 1912—1914 enligt kommu
nalordförandens uppgifter varit 1050 kr. Vid Trollhätte kanals ombyggnad 
hava marketenterier för tillhandahållande av matvaror varit av behovet på
kallade endast å vissa mera avlägsna arbetsplatser, enär tillgång till mål
tidsinackordering vanligen funnits i kringliggande samhällen, varvid priset för 
frukost, middag och kväll uppgives i regel hava utgjort omkring 9 kr. per 
vecka såväl år 1912 som år 1914. 

3. Bostadspris. 

Den näst utgifterna för födo- och njutningsämnen viktigaste posten i ett 
arbetarhushåll utgöres av kostnaden för bostad. 

Bostadsbehovet för väg- och vattenbyggnadsarbetarna kan tillfredsställas 
på tre olika sätt, nämligen genom inkvartering i genom arbetsledningens för
sorg uppförda baracker, genom inneboende i kringliggande bygd eller genom 
anskaffning av självständiga (förhyrda eller egna) lägenheter. 

Det förstnämnda systemet förhärskar i Porjus, där samtliga arbetare äro 
förlagda i baracker med undantag av ett mindre antal familjefäder, som upp 
fört egna kojor på arrenderad mark. 
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För sängplats (inkl. städning och tvätt) hava arbetarna t. o. m. år 1911 
haft att betala 15 öre per man och dygn (4-50 per månad), men skedde fr. o. m. 
1912 års ingång en ökning med 5 öre per dygn, sålunda till c:a 6 kr. per månad. 

Vid Älvkar leby lär barackhyran hava uppgått till 12 öre per man och natt 
(c:a 3-60 per månad), men härvid erhöllos icke sängkläder och fri tvätt. Å 
denna arbetsplats torde dock flertalet av arbetarna förskaffat sig inkvartering 
i bygden, varvid för husrum uppgives betalas c:a 2 kr. per vecka (8 kr. per 
månad). Arbetare med familj förhyra däremot självständiga (omöblerade) 
lägenheter i de närmast kraftverksanläggningen belägna samhällena, inom 
vilka medelhyran enligt bostadsräkningen utgjorde 62 kr. för enkelkök, 78 
kr. för enkelrum, 101 kr. för ett rum och kök och 205 kr. för 2 rum och kök 
i slutet av år 1912. Någon hyresförhöjning uppgives icke hava ägt rum 
under den tid, som förflutit sedan nämnda undersökning. 

Enär Tro l lhä t te kanalombyggnad till väsentlig del övertagit sin arbetar
stam från den under närmast föregående år å orten pågående kraftstations
anläggningen, är det icke ägnat att förvåna, att dessa sedan många år å en 
och samma plats verksamma arbetare ifråga om sina bostadsförhållanden 
mindre erinra om arbetspersonalen vid ett mera tillfälligt arbetsföretag än 
om å orten bofasta arbetare. 

Sålunda förekommer kaserner ing i baracker endast å vissa mera avlägsna 
arbetsplatser, huvudsakligen för nyanställda arbetare. 

Av den övriga arbetsstyrkan hava de ogifta arbetarna antingen bostad hos 
släktingar eller innebo hos främmande familjer. I senare fallet pläga de 
enligt kommunalordförandens uppgift för husrum betala omkring kr. 2'50 per 
vecka (10 kr. per månad). 

Kanalarbetarna med eget hushåll förfoga däremot i regel över s jälvstän
diga lägenheter. Den i Trollhättan i slutet av år 1913 förrättade all
männa bostadsräkningen möjliggör en närmare inblick i dessa arbetares bo
stadsförhållanden och en jämförelse mellan bostadsstandarden för dem och 
övriga grupper av mindre bemedlade i samhället (d. v. s. i regel hushåll 
med mindre än 2 500 kr. årsinkomst). 

Huru dessa 1 689 hushåll fördela sig på olika socialgrupper samt i vad mån 
familjerna bebo egna eller andras hus åskådliggöres i följande tablå: 
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Härav framgår, att arbetarna vid kanalombyggnaden i mindre utsträck
ning an andra arbetargrupper varit i tillfälle att begagna sig av de, särskilt 
genom statens markupplåtelser, å orten synnerligt gynnsamma tillfällena att 
förvärva eget hem. Säkerligen gör man icke orätt att här se en återverkan 
av deras anställning vid ett om några år slutfört arbetsföretag. 

Vilka pris de kanalarbetare, som förhyra bostäder, i allmänhet få betala 
för dessa, framgår av följande översikt över de årliga medelhyrorna för olika 
slag av bostadslägenheter. 

För bedömande av bostadsfrågans läge för en viss befolkningsgrupp är det 
dock ej nog att hava kunskap om de absoluta hyresbeloppen, utan kräves 
därjämte uppgifter, vilka giva ett något så när riktigt mått på hyrornas 
förhållande till bos tads innehavarnas inkomster. 

För detta ändamål har i nedanstående tablå hyran sammanställts med 
vederbörande bostadsinnehavares och dennes familjemedlemmars taxerade års
inkomst, varvid med a) angives den hyresprocent, som erhålles, om hänsyn 
blott tages till lägenhetsinnehavarens inkomst, och med b) den, som framgår, 
om familjemedlemmarnas taxerade inkomster tilläggas. 

Av de fyra stora hushållskategorierna uppvisa arbetarna den lägsta relativa 
hyran. Att inom denna grupp järn- och metall- samt kanalarbetare förete 
icke obetydligt lägre hyresprocent än grov- och övriga arbetare, torde delvis 
bero på, att förstnämnda båda arbetarkategorier hava högre medelförtjänst 
än de senare (resp. ] 301 och 1 268 kr. per år mot resp. 943 och 1 200 kr.). 

I viss mån ger dock den relativa hyrans höjd ett uttryck för bostads
s tandarden inom dessa olika arbetargrupper, såsom närmare framgår av 
efterföljande tabell. 

Medan av samtliga arbetarhushåll 22-5 % bebo lägenheter om 2 rum och 
kök och däröver, äro motsvarande procenttal för järn- och metallarbetarna 
19-3 % och för arbetarna vid kanalombyggnaden endast 16 9 %. Enär sist
nämnda arbetargrupp till övervägande del utgöres av unga och därför ej så 
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medlemsstarka familjer, är likväl trångboddheten inom densamma icke så 
stor. Inom kanalarbetarhushållen komma nämligen 189 boende per 100 rum, 
medan motsvarande tal för järnarbetarna är 200 och för samtliga arbetare 190. 

Slutligen må tillfogas några data, utvisande vilka bostadspris Trollhätte-
arbetarna få betala i jämförelse med deras yrkeskamrater på vissa andra 
orter, för vilka hyresnivån exakt kan fastställas på grundval av allmänna 
bostadsräkningar. Ifrågavarande uppgifter återgivas här nedan: 

Lämnas differenserna i räkningsår å sido, skulle medelhyran för den van
ligaste typen av arbetarbostäder, lägenheten om 1 rum och kök, i Troll
hättan utgöra 1062 % av motsvarande hyresbelopp i Vänersborg. 71-4 % i 
Göteborg, 135-6 >/. i Älvkarleby och 436 % i Stockholm. Ifrågavarande rela
tionstal torde böra uppmärksammas, enär bostadshyran, på grund av de hyres-
bildande faktorernas art och stora antal, utgör ett av de bästa kriterierna 
på en orts allmänna prisdyrhet eller prisbillighet. 
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Tab. 1. Antal arbetare och arbetstimmar år 1913 
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för olika arbetargrupper vid vissa allmänna arbeten. 
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Tab. 2. Medeltal arbetstimmar vid allmänna arbeten för 
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vissa arbetare, som hela året varit anställda i samma yrke. 
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Tab. 3. Timlöner för olika arbetar-

Tab. 4. Timförtjänster i genomsnitt per år för olika 
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grupper vid vissa allmänna arbeten. 

arbetargrupper vid vissa allmänna arbeten. 
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Tab. 5. Årsförtjänster i genomsnitt vid allmänna arbeten 
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för vissa arbetare, som hela året varit anställda i samma yrke. 
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Tab. 6. Timförtjänster i genomsnitt per år för olika arbetar-
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grupper inom den enskilda väg- och vattenbyggnadsindustrien. 
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Tab. 7. Timlöner inom den 

Tab. 8. Timlöner vid kommunala 
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enskilda husbyggnadsindustrien. 

gatu- och byggnadsarbeten. 



542 Tab. 9. Livsmedelspris (medelpris) per år (1900—1913) 
Obs.! Siffrorna för år 1909 angiva medelpris för 28 orter, för aren 
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1910—1912 för 39 orter och för 1913—1914 för 44 orter. 
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Tab. 10. Livsmedelspris (medelpris) å vissa orter 
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i mars månad åren 1912, 1913 och 1914. 
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Kooperativ verksamhet i Sverige 1908—1910.1 

Från den 1 januari 1897, då den första lagen om föreningar för ekonomisk 
verksamhet trädde i kraft, t. o. m. den 31 december 1910 infördes i Konun
gens befallningshavandes föreningsregister 5 573 föreningar. Under samma 
tid gjorde 495 föreningar officiell anmälan om sin upplösning, men, enär ett 
mycket avsevärt antal föreningar upphört med all verksamhet utan att göra 
anmälan, torde det kunna antagas att högst 4 500 registrerade föreningar för 
ekonomisk verksamhet vid 1910 års slut funnos i landet. 

Föreningarna hava indelats i två grupper, arbetarkooperation och jordbruks
kooperation, varvid till den förra gruppen även förts de tämligen fåtaliga 
föreningar, inom vilka andra samhällsklasser än arbetare eller jordbrukare voro 
de dominerande. Sedermera har en ytterligare uppdelning skett av dessa båda 
grupper, och redovisas resultatet av denna uppdelning i följande sammanställ
ning, i vilken hänsyn tagits endast till de officiellt anmälda upplösningarna. 

1 Utgör en sammanfattning utav huvudinnehållet av den i dagarna av Socialstyrelsen i serien 
Sveriges officiella s t a t i s t i k : soc ia l s ta t i s t ik utgivna publikationen Kooperativverksam
het i Sverige åren 1908—1910. — Föreningar med ändamål att bygga samlingslokaler m. m. 
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I föreliggande undersökning lämnas närmare redogörelse för de tre första 
föreningsgrupperna i ovanstående tablå: konsumtionsföreningar, koopera
t i v a matlag och kaféföreningar samt arbe tarprodukt ionsföreningar 
och därjämte för den enda inom arbetarkooperationen förefintliga central
organisationen, Kooperat iva förbundet. 

Konsumtionsföreningar. Av de 908 registrerade konsumtionsföreningar, 
som enligt de officiella uppgifterna borde hava funnits vid 1910 års utgång, 
torde i verkligheten högst 733 hava existerat. Huru många de faktiskt verk
samma konsumtionsföreningarna voro under vart och ett av de föregående 
åren, kan icke uppgivas, men sannolikt ökades antalet årligen t. o. m. 1909 
för att under 1910 åter något minskas. I denna grupp hava inräknats såväl 
distributionsföreningar (konsumtionsföreningar i inskränkt bemärkelse) som 
ock sådana produktionsföretag, som grundats och ledas i konsumentintresse, 
av vilken senare kategori här i landet under ifrågavarande treårsperiod fun-
nos allenast bageriföreningar samt slakteri- och charkuteriföreningar. 

Utom reg is t re rade konsumtionsföreningar funnos även en del oregistre
rade och vidare handelsakt iebolag av mer eller mindre kooperativ karak
tär. Av de senare hava i undersökningen allenast medtagits sådana, som 
genom anslutning till Kooperativa förbundet själva betonat sin kooperativa 
natur, av de förra endast de, som till Kooperativa förbundet insänt uppgifter. 

Tillsammans erhöllos för år 1908 uppgifter från 488 konsumtionsföreningar 
i inskränkt bemärkelse (varav 8 oregistrerade föreningar och 18 handels
aktiebolag), 23 bageriföreningar och 4 slakteriföreningar. För år 1909 voro 
motsvarande siffror resp. 564 (varav 6 oregistrerade och 18 bolag), 26 och 5 
samt för år 1910 542 (varav 3 oregistrerade och 14 bolag), 29 och 4. Av de 
konsumtionsföreningar, som ytterligare funnos i riket under dessa år, ut
gjordes ett icke obetydligt antal dels av sådana, som ännu icke hunnit på
börja någon affärsverksamhet, dels ock av föreningar, vilkas ekonomiska ställ
ning var av mindre god beskaffenhet, av vilka senare ett stort antal seder
mera upphört med sin verksamhet. Bland de saknade föreningar, som icke 
kunna inräknas i någon av dessa kategorier, torde knappast hava funnits 
några med mera omfattande verksamhet; ehuru antalet saknade föreningar är 
icke obetydligt, torde likväl de i undersökningen meddelade summorna an
gående antalet medlemmar, anställda, omsättning, tillgångar och skulder o. s. v. 
kunna antagas vara i ganska hög grad representativa för den svenska kon
sumentkooperationens utveckling under ifrågavarande år. 

Vad först beträffar konsumtionsföreningar i inskränkt bemärkelse (distribu
tionsföreningar), så voro de spridda över samtliga län med starkare koncentra
tion inom de flesta industriområdena, såsom Stockholms stad och län, Malmöhus 
län samt Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län. 
Detta förhållande förklaras lätt därav att, såsom sedan skall visas, förenin
garna hade sina talrikaste medlemmar inom industriarbetarklassen. (Andra 
samhällsklasser voro dock icke orepresenterade, och åtminstone till sin all
deles övervägande del vägrade de svenska konsumtionsföreningarna ingen in-
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trade på grund av hans åsikter i politiska, sociala och dylika frågor.) År 
1910 voro av föreningarna 16'4 % belägna i städer, 13-3 % i köpingar och 
municipalsamhällen samt återstående 703 % på landsbygden; utvecklingen 
synes gå i riktning mot en ännu mera ökad övervikt för landsbygden. 

Konsumtionsföreningar började a t t bildas i Sverige vid ungefär samma 
tidpunkt som i Danmark, nämligen vid mitten av 1860-talet, men utvecklin
gen blev i vårt land mycket långsam; under 1880-talet inbröt visserligen en 
period med livligare verksamhet (»arbetarringrörelsen»), men denna blev av 
kort varaktighet, och först omkring sekelskiftet blev rörelsen mera allmänt 
spridd. Bland de redovisande föreningarna finnas några få, som varit i verk
samhet ända sedan 1860-talet. Från.de följande åren ända fram till slutet 
av 1890-talet leva likaledes endast ganska fåtaliga föreningar numera kvar, 
varemot antalet under de senaste åren nybildade är stort. Särskilt åren 
1907, 1908 och 1909 utmärktes av en mycket stark nybildning av konsum
tionsföreningar, men många av de under dessa år tillkomna föreningarna hava 
visat sig äga endast svag livskraft, och upplösningsfrekvensen har därför 
bland dem varit mycket stark. De sämre konjunkturer, som inträdde fr. o. m-
år 1908 och särskilt de ekonomiska svårigheter, i vilka många industriarbetare 
genom 1909 års storstrejk råkade, medförde en minskning av nybildningen, som 
framträdde under 1910. Trots den kraftiga decimeringen av de under de se
naste åren tillkomna föreningarna utgjordes av de vid 1910 års slut redovisande 
68-5 % av sådana, som nybildats under den sistförflutna 5-årsperioden. 

Strävanden mot sammanslutning till större enheter gjorde sig först gäl
lande under 1880-talet, men ledde då icke till något resultat. Först år 1899 
tillkom en organisation, som avsåg att bliva ett sammanhållande band för 
såväl konsumtionsföreningar som övriga grenar av den kooperativa verksam
heten. Det var Kooperativa förbundet, som emellertid alltfrån början kom
mit att bestå av konsumtionsföreningar jämte ett ringa antal produktions-
föreningar m. fl. organisationer. Kooperativa förbundet var ursprungligen 
endast en ideell sammanslutning för spridande av upplysning och bedrivande 
av kooperativ propaganda, men efter tvänne misslyckade försök på andra 
håll öppnade förbundet år 1904 självt partihandel för konsumtionsföreningar
nas förseende med varor. Från denna tidpunkt vann förbundet stark anslut
ning från såväl äldre föreningar som från dem, vilka under de följande åren 
bildades, och hade under åren 1908—1910 till medlemmar resp. 360, 367 och 
370 konsumtionsföreningar eller ungefär två tredjedelar av de redovisande. 

Medlemsantalet i samtliga föreningarna uppgick vid 1908 års slut till 
76 451 personer, steg under år 1909 till 87 251, men sjönk åter under år 1910 
till 85 358. Såväl stegringen under 1909 som tillbakagången under 1910 torde 
till ej ringa del vara att tillskriva 1909 års stora arbetskonflikter, som å 
ena sidan förskaffade många föreningar ett tillfälligt uppsving, men vars 
verkningar å andra sidan i olika avseenden blevo ödesdigra för flera av dem. 
— Antager man, att i genomsnitt varje medlem representerar ett hushåll å 
5 personer, skulle vid 1910 års utgång c:a 425 000 personer eller 7 ä 8 % av 
Sveriges befolkning hava tillhört de redovisande komsumtionsföreningarnas 
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direkta intressesfär. Medlemsantalet i de särskilda föreningarna var givetvis 
mycket växlande, men i stort sett lågt. I över halva antalet föreningar 
understeg det 100, och endast i ett 25-tal föreningar voro medlemmarna över 
500. Den största föreningen nådde ungefär siffran 3 000. Det genomsnitt
liga antalet medlemmar per förening uppgick ej heller till mer än 159 vid 
1910 års utgång (mot 157 år 1908 och 156 år 1909). En markerad skillnad 
gör sig härvid gällande mellan de föreningar, som bedriva sin verksamhet i 
städerna (med i genomsnitt c:a 325 medlemmar), i köpingar och municipal
samhällen (c:a 200 medlemmar) och på landsbygden (c:a 100 medlemmar); 
likaså framstår en tydlig åtskillnad mellan de till Kooperativa förbundet 
anslutna och de fristående föreningarna, i det att medlemstalet i de förra var 
nära dubbelt så högt som i de senare. 

Uppgifter angående medlemmarnas fördelning på olika y rkesgrupper 
hava för år 1910 erhållits beträffande ungefär tre fjärdedelar av hela med
lemsantalet. Av dessa voro: 

En fullständigare redovisning skulle sannolikt ytterligare hava höjt siffran 
för industriarbetarna. Sammanställningen visar i varje fall, att denna sam
hällsklass är den ojämförligt talrikaste. — Tjänstemännen utgöras till större 
delen av järnvägspersonal av lägre grad. — Framhållas må, att medlemmarna 
i ett förhållandevis stort antal föreningar fördela sig på flera av de ovan 
upptagna grupperna; sålunda är exempelvis en samverkan mellan industri
arbetare och jordbrukare ej ovanlig. 

De ekonomiska förpliktelser , som medlemmarna åtaga sig gentemot 
sina föreningar, utgöras vanligen av tecknande av andelar till växlande 
belopp; personlig ansvar ighet för föreningens förbindelser utöver tecknade 
andelar kräves däremot endast av ett litet fåtal föreningar, och särskilda 
inträdes-, års- eller dylika avgifter äro, där de förekomma, vanligen av ringa 
betydelse. Det andelsbelopp, som medlem minst var skyldig att teckna, upp
gick vid treårsperiodens början i flertalet föreningar till omkring 10 kronor; 
50 kronor eller mera förekom endast i ungefär en femtedel av föreningarna. 
På grund av ett kraftigt ingripande från Kooperativa förbundets sida undergingo 
emellertid dessa förhållanden en stor förändring, så att vid 1910 års slut det 
minsta andelsbeloppet i omkring halva antalet föreningar var 50 kronor eller 
högre. Angående skyldigheten för medlemmar att inbetala de tecknade beloppen 
funnos i de flesta föreningarna inga eller ofullständiga föreskrifter, varför 
också i allmänhet de inbetalade summorna betydligt understego de tecknade. 

Då de flesta föreningarna voro jämförelsevis nya företag med tämligen 
ringa medlemsantal, är det naturligt, att deras affärsrörelse icke kunnat nå 
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synnerligen stark utveckling. Detta visar sig bland annat med avseende på 
antalet försäl jningsstal len, som i de flesta föreningarna var begränsat 
till 1 och. endast i ett åttiotal föreningar var större (högst 12); på grund av 
de ogynnsamma affärsresultaten under år 1909 indrogos ganska många mindre 
bärkraftiga filialer. Hela antalet försäljningsställen uppgavs under åren 
1908—1910 till 580, 676 och 645 av resp. 435, 515 och 518 härom redo
visande föreningar. 

Antalet fast ans tä l lda var också lågt. I ett 40-tal föreningar sköttes 
distributionen av styrelsemedlemmar utan biträde av någon fast engagerad 
person och i flertalet av de övriga funnos endast 1 eller 2 fast anställda. 
Hela antalet anställda i de härom redovisande (resp. 424, 507 och 495) före
ningarna uppgick år 1908 till 1 180, år 1909 till 1 297 och år 1910 till 1 294 
personer. 

De redovisade lönerna uppgingo till omkring 1 miljon kronor, men dessa 
siffror äro så bristfälliga, att några slutsatser angående lönernas genom
snittliga absoluta storlek knappast ur dem kunna dragas. Det synes emel
lertid sannolikt, att en ej obetydlig förbättring av lönevillkoren under tre
årsperioden kom till stånd. 

Den sammanlagda uppgivna varuomsät tn ingen belöpte sig 1908 till 
nära 26 miljoner kronor, steg under 1909 till inemot 29V2 miljoner, men sjönk 
åter 1910 till under 29 miljoner kronor. Fördelas summan på landets samt
liga invånare vid slutet av vart och ett av de tre åren, befinnes den genom
snittliga omsättningen per invånare år 1908 hava belöpt sig till 4-75 kronor, 
år 1909 till 5-36 kronor och år 1910 till 5-20 kronor. Konsumtionsförenings
rörelsens relativa utveckling i de olika länen år 1910 framgår av nedan
stående tablå: 

För år 1910 har även verkställts en beräkning av omsättningens storlek 
per invånare i resp. städer, köpingar, municipalsamhällen och å landsbygden, 
varav framgår, att de föreningar, som hade sin verksamhet förlagd till stä-



KOOPERATIV VERKSAMHET I SVERIGE 1908—1910. 551 

derna, gjorde en omsättning av 6'7 7 kr. per stadsinvånare i riket samt att 
motsvarande siffra för köpingarna var 21-38 kr., för municipalsamhällena 
20i i kr. och för landsbygden 3-54 kr. De mindre, stadsliknande orternas 
betydelse för konsumtionsföreningsverksambeten blir härigenom uppenbar; 
emellertid torde ovanstående siffror för dessa orter vara något för höga, enär 
de på dylika platser belägna föreningarna i åtskilliga fall hade någon del 
av sin medlems- och kundkrets bosatt på den omgivande landsbygden. 

Landsbygdsföreningarnas sammanlagda omsättning synes emellertid tendera 
att tillväxa i förhållande till övriga föreningars. Under 1910 uppgick den
samma till 47'7 % av konsumtionsföreningarnas hela försäljningssumma mot 
44'7 % två år tidigare. De i städer och stadsliknande samhällen belägna 
föreningarna hade alltså dock ännu vid treårsperiodens slut tillsammans 
större omsättning än landsbygdsföreningarna. 

Jämföres vidare omsättningen inom de till Kooperativa förbundet anslutna 
föreningarna med de friståendes, befinnes det, att de förstnämnda försålde 
ungefär fyra gånger så mycket varor som de senare. En fullständigare 
redovisning från de fristående föreningarna skulle påtagligen i visd mån 
utjämna den nu anförda relationen, om ock efter allt att döma endast helt 
obetydligt; i varje fall framgår tydligt, att redan under här avhandlade 
treårsperiod, vars början inföll blott fyra år efter det Kooperativa förbundet 
öppnade sin partihandelsverksamhet, förbundet vunnit anslutning från den 
avgjort mera betydande delen av vårt lands konsumtionsföreningar. 

Den genomsnittliga årsomsättningen per förening var i Sverige lägre än 
i de flesta andra länder, där konsumtionsföreningsrörelsen vunnit större ut
bredning, och uppgick endast till c:a 60 000 kronor. En närmare granskning 
visar, att det är de många små landsbygdsföreningarna, som i främsta rum
met bidraga att sänka siffran, i det att genomsnittssiffran för stadsförenin
garna var c:a 110 000 kronor och för de i köpingar och municipalsamhällen 
belägna c:a 80 000 kronor, men för landsbygdsföreningarna endast 40 å 50 000 
kronor. Den starka upplösningsfrekvensen under redogörelseåren åstadkom 
en fortgående sänkning av genomsnittsomsättningen, från 1908 till 1910 upp
gående till omkring 10 %. — De största föreningarna, vilka samtliga lågo i 
städerna, voro efter internationell måttstock föga betydande; till en omsätt
ning å 1 miljon kronor nådde ingen, över en halv miljon endast 3 föreningar. 

På grund av en otydlighet i gällande föreningslag var det omtvistat, 
huruvida en ekonomisk förening hade rätt att bedriva försäljning utom med
lemmarnas krets, och olika praxis hade härutinnan uppstått inom olika lands
delar. Omkring två tredjedelar av de uppgiftslämnande föreningarna torde 
emellertid hava bedrivit försäljning till allmänheten, och ungefär en femtedel 
av hela omsättningen synes hava belöpt sig på handeln med utomstående, 
med en något högre siffra år 1909 på grund av att under storstrejken detta 
år varor i tämligen stor utsträckning av åtskilliga föreningar utlämnades 
till de i arbetskonflikten indragna på rekvisition från arbetarorganisationerna. 
— Försäljningen till utomstående översteg endast i ett fåtal föreningar halva 
omsättningen, och höll sig i de flesta avsevärt lägre. 
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Försäljningen till medlemmar utgjorde, enligt vad ovan sagts, omkring 
80 % av den samlade omsättningssumman. I medeltal per medlem i sådana 
föreningar, som varit i verksamhet minst ett år och med beräknande av det 
genomsnittliga medlemsantalet under året, där så kunnat ske, var år 1908 
försäljningssumman 321 kronor; år 1909 sjönk densamma — åter en följd av 
arbetskonflikterna — till 294 kronor och steg sedermera under 1910 till 299 
kronor. 

Det inom alla länders konsumtionsföreningsrörelse debatterade spörsmålet 
angående kreditförsäljningen är även i Sverige brännande. Av de resp. 
435, 518 och 508 föreningar, som lämnat uppgift härom under åren 1908—1910, 
medgåvo resp. 252, 280 och 256 kredit vid den vanliga minuthandeln; enbart 
kontanthandel förekom sålunda i resp. 183, 238 och 252 föreningar eller 
42-i, 45'9 och 49-6 % av samtliga. Det är sålunda påtagligt, att en tendens 
gjort sig gällande mot kreditens avskaffande. De resultat, som vunnits på 
detta område torde nästan helt och hållet få tillskrivas Kooperativa förbun
dets år 1908 fattade beslut att för framtiden medgiva anslutning endast åt 
föreningar, som i sina stadgar hade inryckt en bestämmelse, att all minut
handel skulle ske mot kontant betalning. Det är också nästan endast bland 
de till förbundet anslutna föreningarna, som en inskränkning av krediten 
kan spåras. 

Med avseende på föreningarnas inköp av de för försäljningsverksamheten 
nödvändiga varorna är det av särskilt intresse att undersöka, i vilken ut
sträckning dessa varor hava levererats av Kooperativa förbundet eller an
skaffats genom egen produktion; d. v. s. i vad mån konsumtionsförenings
rörelsen kunnat frigöra sig från privata leverantörer. 

Kooperativa förbundet hade under åren 1908—1910 affärsförbindelser även 
med icke anslutna föreningar, men dessa voro av mindre betydande omfatt
ning och upphörde alldeles med utgången av år 1910. Det har därför ansetts 
lämpligast att endast taga hänsyn till försäljningen till de anslutna före
ningarna. Till dessa levererade förbundet årligen varor för 31/» å 4 miljoner 
kronor, motsvarande drygt 15 % av föreningarnas redovisade försäljnings
summa. Att erhålla en fullt exakt jämförelse med partihandelsföreningar i 
andra länder är omöjligt, enär dessa pläga försälja varor såväl till anslutna 
som fristående konsumtionsföreningar, och därför ingen åtskillnad göres 
mellan de bägge föreningsgrupperna. Dock torde den av förbundet uppnådda 
siffran (år 1910 uppgående till 16-2 % av de anslutna föreningarnas omsätt
ning) i betraktande av förbundets korta verksamhetstid få anses som täm
ligen tillfredsställande, även om densamma vida överträffas i flera länder med 
äldre konsumtionsföreningsverksamhet. En uppdelning av föreningarna i 
grupper efter inköpens relativa storlek giver vid handen, att föreningarna i 
mycket växlande utsträckning utnyttjade de fördelar, centralorganisationen 
genom sin partihandel kunde erbjuda, men att procentsiffran för flertalet 
höll sig under 20 %. 

Då de flesta svenska föreningarna ännu voro små och varit kort tid i 
verksamhet, har egen tillverkning i allmänhet icke bedrivits. Endast från 
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17 å 18 föreningar föreligga för varje år uppgift om sådan verksamhet. 
Hela det redovisade tillverkningsvärdet uppgick till /» å 8/ miljon kronor, 
motsvarande c:a 2 % av den totala omsättningen inom samtliga föreningar. 
Det ojämförligt största tillverkningsvärdet föll på bröd och charkuterivaror. 

Föreningarnas tillgångar och skulder redovisades i ett sammandrag av 
varje års utgående balanskonto. På grund av det växlande bokföringssättet 
i de olika föreningarna förekommo i sammandragen ett stort antal olikfor-
migheter, som så vitt möjligt rättats; dock har full överensstämmelse mellan 
uppgifterna för de tre åren ej kunnat åstadkommas, vad beträffar redovis
ningen av fonder och avsättningar till desamma. De kvarstående felaktig
heterna torde emellertid icke vara av större betydelse. 

Aktiva och passiva balanserade med belopp, uppgående till 7s/ & 9 mil
joner kronor eller 15 å 20 tusen kronor per förening. Genomsnittssiffran för 
de till Kooperativa förbundet anslutna föreningarna var c:a 20 000 kronor, 
för de fristående c:a 12 000 kronor. 

Bland aktiva ingick den redovisade br is ten med ett årligt belopp av c:a 
1 % av balansens slutsumma, vadan alltså tillgångarna utgjorde ungefär 
99 % av densamma. Bland tillgångarna märkas först fast igheter. Sådana 
ägdes av c:a 30 % av de redovisande föreningarna och bokfördes till ett sam
manlagt värde av c:a 1-2 miljoner kronor. Genomsnittssumman per fastig-
hetsägande förening utgjorde 8 å 10000 kronor. — Inven ta r ie rna i samtliga 
de redovisande föreningarna upptogos till ett värde av omkring 400 000 kronor 
eller i medeltal endast omkring 900 kronor per förening. I flertalet före
ningar har följts en praxis, att årligen avskriva minst 10 % av inventarier
nas bokförda värde. — Föreningarnas viktigaste tillgångar voro deras varu
lager, som årligen redovisades till 4 å 5 miljoner kronor eller mer än 
hälften av samtliga aktiva. 1 förhållande till omsättningen uppgick lagrens 
bokförda värde till 16 å 18 %, en tämligen hög siffra, överstigande den för 
de flesta andra länder uppgivna. En granskning av förhållandena i de en
skilda föreningarna giver vidare vid handen, att i många föreningar lagret 
uppgick till en fjärdedel å en tredjedel av omsättningen, d. v. s. att lagret 
i genomsnitt omsattes endast 3 eller 4 gånger om året, vilket torde få anses 
som en anmärkningsvärt lång omloppstid i affärer, som huvudsakligen för
sälja specerier o. d. artiklar. — Utestående fordringar hos kunder före
kommo i 70 å 75 % av de redovisande föreningarna med ett sammanlagt 
belopp av över 1 miljon kronor. Den inskränkning av kreditgivningen, som 
under treårsperioden ägde rum, medförde emellertid en fortgående sänkning 
av fordringarnas relativa storlek. År 1908 utgjorde de sålunda 14-s %, år 

1909 13-8 % och år 1910 12-9 % av balanskontonas sammanlagda slutsumma. 
En jämförelse mellan fordringarna och föreningarnas egna kapital (andels
kapitalet och fonder) visar, att trots den inträffade förbättringen ännu vid 
1910 års slut ett stort antal föreningar hade utestående fordringar till be
lopp, överstigande hela det egna kapitalet. — Föreningarnas bankti l lgodo
havanden och kon tan ta kassor uppgingo till relativt oansenliga summor 
och detsamma var förhållandet med de belopp, som återfinnas under rubriken 
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övriga tillgångar. De sistnämnda torde till övervägande del utgöras av 
andelar i andra ekonomiska sammanslutningar, framför allt Kooperativa för
bundet. — En närmare redogörelse för den till ungefär 100 000 kronor upp
gående br is ten i de föreningar, vilkas rörelse gått med förlust, lämnas i 
samband med omnämnandet av nettoöverskottet och dess fördelning. 

Bland passiva hava uppförts dels föreningarnas eget kapital, dels skul
der, dels slutligen överskottsmedel. 

Det egna kap i ta le t uppgick sammanlagt till 2 å 2 V» miljoner kronor 
eller 4 500 å 5 000 kronor per förening. I ungefär tre fjärdedelar av före
ningarna understeg detsamma 5 000 kronor, häri inbegripet några föreningar, 
som arbetade utan något eget kapital alls. över 20 000 kronor nådde ett 
tjugutal föreningar och över 50 000 kronor under de tre redogörelseåren 
endast resp. 2, 4 och 4. Om ock en del föreningar lyckats samla ett rela
tivt betydande kapital, torde dock som allmänt omdöme kunna sägas, att 
de svenska konsumtionsföreningarna ännu under åren 1908—1910 icke hade 
ett mot rörelsens omfattning svarande ekonomiskt underlag. Att dessa år 
likväl beteckna avsevärda framsteg på här ifrågavarande område, är obe
stridligt. Ehuru den genomsnittliga försäljningssumman per förening sjönk, 
ökades nämligen det egna kapitalet såväl absolut som relativt. I medeltal 
för varje förening utgjorde detsamma nämligen 4 525 kr. år 1908, 4 584 kr. 
år 1909 och 5 000 kr. år 1910 samt av balanskontonas samlade slutsumma 
resp. 24 2 %, 25-2 % och 29-9 %, under det att föreningarnas skulder i mot
svarande proportion minskades. Allra tydligast torde emellertid det egna 
kapitalets relativa betydelse framträda vid en jämförelse med det i verk
samheten bundna kapitalet, varmed avses summan av alla i balanskontot 
redovisade tillgångar utom kontanter och banktillgodohavanden. Inom samt
liga redovisande föreningar uppgick det egna kapitalet år 1908 till 25-8 % 
av det i verksamheten bundna, år 1909 till 26-g % och år 1910 till 32-o %. 
ökningen föll väsentligen på de till Kooperativa förbundet anslutna före
ningarna (resp. 26-1 °i, 28-2 % och 34-o ?.), varemot de fristående föreningarna 
icke egentligen företedde någon deciderad utveckling (resp. 24'6 %, 23-2 % och 
25-8 %). — Bland de i det egna kapitalet ingående beloppen utgjordes det 
största av andelskapi ta le t , som i genomsnitt per förening uppgick till 
3 200 å 3 500 kronor. Påpekas bör, att såsom andelskapital nästan' undan
tagslöst av föreningarna uppgivits det inbetalade kapitalet med bortseende 
från tecknade, men ännu ej influtna belopp. Reservfonderna befunno sig 
i ganska stark tillväxt; år 1909 funnos sådana i ungefär 75 % av de redo
visande föreningarna till ett sammanlagt belopp av 420 000 kr., år 1910 i 
över 85 % av föreningarna och uppgående till 540 000 kr. ö v r i g a fonder 
voro av mera underordnad betydelse, men växte från 90 000 kr. år 1908 till 
160 000 kr. år 1910. 

Föreningarnas samlade skuldsumma belöpte sig till 41/» å 51/ miljoner 
kronor, utgörande 55 ä 60 % av passiva, eller i genomsnitt för varje redo
visande förening c:a 10 000 kronor. Fördelningen av skulderna enligt den å 
frågeformuläret upptagna specifikationen var följande: 
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Lånen företedde sålunda procentaelit av hela skuldsumman någon tillväxt. 
En betydande del av den till omkring V/i miljon kronor uppgående låne
summan var lämnad mot inteckningssäkerhet till fastighetsägande föreningar. 
Skulderna till varu leverantörer uppgingo till mellan 3 och 4 miljoner 
kronor, alltså huvudparten av skulderna, men visade såväl i relation till 
dessas slutsumma som ännu mera till balanskontots totalbelopp ett fortgå
ende sjunkande. Nedanstående tablå visar varuskuldernas storlek i förhål
lande till omsättningen jämte uppgift om det antal dagars omsättning, som 
motsvaras av nämnda skulder. 

Enligt denna tablå uppgingo konsumtionsföreningarnas varuskulder till ett 
belopp, som under åren 1908 och 1909 motsvarade c:a 7 veckors samt under 
år 1910 5 å 6 veckors genomsnittlig omsättning. Då det, enligt vad balans
kontona utvisa, hörde till undantagsfallen, att föreningarna hade disponibla 
tillgångar av den storlek, att med desamma någon mera betydande del av 
varuskulderna kunde täckas, voro de i de flesta fall beroende av de vid för
säljningen inflytande medlen för likviderandet av dessa skulder, vadan de 
nyssnämnda tiderna även bliva belysande för den genomsnittligt behövliga 
kredittiden. — En mätare på kapitalets tillräcklighet inom föreningarna er-
hålles även genom en jämförelse mellan varuskuldernas och varulagrets 
storlek. I genomsnitt för samtliga föreningar uppgingo nämnda skulder 
under åren 1908—1910 till resp. 77-9 %, 734 % och 64-8 % av lagrens bok
förda värde, sålunda utvisande en ej oväsentlig förbättring, ö v r i g a skulder 
uppgingo endast till c:a 300 000 kronor. Av de bland desamma inräknade 
posterna är av särskilt intresse behållningen på den av vissa föreningar be
drivna sparkasseverksamheten. Uppgifter angående sådan verksamhet 
infordrades för åren 1909 och 1910, och erhöllos uppgifter från 10 föreningar 
för det förra året och 20 för det senare. Inom de flesta av dessa föreningar 
var ifrågavarande rörelse icke synnerligen utvecklad, vilket visas av att 
tillsammans endast ett tusental motböcker voro utsläppta och av att den vid 
resp. årsslut samlade behållningen belöpte sig till allenast 45 000 kr. år 
1909 och 87 000 kr. år 1910. På grund av den utveckling, som Kooperativa 
förbundets senare omnämnda sparkasserörelse erhållit, har också området för 
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en av konsumtionsföreningar bedriven, självständig sparkasserörelse i hög 
grad inskränkts. 

Angående balanskontots sista post, överskot te t å föreningarnas rörelse, 
lämnas närmare redogörele här nedan. 

De uppgifter, som erhållits angående föreningarnas bru t toöverskot t och 
omkostnader hava befunnits så ofullständiga och otillförlitliga, att någon 
bearbetning av desamma ej kunnat ifrågakomma. Däremot framgår ur svaren 
på frågeformulären såväl storleken av samtliga net toöverskot tsmedel som 
ock i det övervägande antalet föreningar, huruvida desamma härflyta från 
verksamheten under det år uppgifterna avse eller om de utgöra icke fonde
rade överskott från föregående år. 

Hela ne t toöverskot te t uppgick till 1 å l1/ miljon kronor. Årsöver-
skottet åter belöpte sig år 1908 till c:a 975 000 kr. år 1909 till c:a 1100 000 
kr. och år 1910 till c:a 1075 000 kr., fördelade på resp. 341, 446 och 437 
föreningar. Eran föregående år kvars tående överskottsmedel redovi
sades med ett sammanlagt belopp av 120 000 å 140 000 kr., till större delen 
samlade hos några få föreningar, inom vilka några fondavsättningar icke 
förekommo. 

För lus t på redogörelseårets verksamhet redovisades för åren 1908— 
1910 av resp. 43, 46 och 49 föreningar med sammanlagda belopp av c:a 
50 000, 73 000 och 39 000 kronor, vartill kommer den från t i d i g a r e verk
samhetsår kvars tående bris ten, resp. 15 000, 76 000 och 45 000 kronor. 

I procent av försäljningssumman uppgick årsöverskottet efter fråndragande 
av förlusterna till 3-6 % åren 1908 och 1910 samt till 3-5 % år 1909, vilka 
siffror i jämförelse med motsvarande från andra länder måste betecknas som låga. 

Årsöverskottet i de särskilda föreningarna har även sammanställts med 
dessas egna kapital. Denna jämförelsegrund, som är den vanliga vid pröv
ningen av ekonomiska företags av olika slag räntabilitet, har med avseende 
på konsumtionsföreningarna sitt största intresse genom att visa, huru lätt 
dessa föreningar ofta nog komma upp till betydande årsöverskott, t. o. m. 
vida större än hela det hopsamlade kapitalet, men också huru lätt samma 
kapital till avsevärd del eller i sin helhet går förlorat under blott ett enda 
ogynnsamt år. Efter fråndragande av förlusterna belöpte sig överskottet för de 
uppgiftslämnande föreningarna sammanlagt till resp. 49-4 %, 45 7 % och 42-7 % 
av det egna kapitalet under åren 1908—1910. Sagda kapitals successiva 
stigande torde säkerligen medföra ett ytterligare sjunkande av dessa procenttal. 

Av intresse kan slutligen även vara att undersöka, huru stort årsöverskott, 
resp. brist, som i medeltal kommer på varje medlem. Det befinnes, att det 
sammanlagda medlemstalet i de föreningar, som hade att uppvisa överskott, 
år 1908 uppgick till c:a 60 000 och de bägge följande åren till c:a 70 000 
samt att överskottet utgjorde vid pass 15 kronor per medlem med årligen 
något sjunkande siffra. De föreningar åter, som gingo med förlust, hade 
åren 1908 och 1909 c:a 7 000 medlemmar samt år 1910 c:a 6 000, och bristen 
belöpte sig till mellan 6 och 7 kronor per medlem år 1908 och 1910, men 
till över 10 kronor år 1909. 
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Uppgifterna om ne t toöversko t te t s fördelning visa, att de för vart år 
disponerade medlen tillsammans uppgingo till i det närmaste samma belopp 
som vederbörande års överskott, och uppvägdes sålunda de inom vissa före
ningar balanserade överskotten av, att andra föreningar använt sig ej blott 
av hela årsöverskottet utan även av andra medel. Ungefär två tredjedelar 
av föreningarna fördelade emellertid ett belopp, som exakt motsvarade års-
överskottet. 

Av årsöverskottet användes endast några få procent till t äckande av 
t i d iga re uppkommen brist . Till u tdelning åt medlemmar och kunder 
begagnades däremot den ojämförligt största delen (c:a 75 %) av detsamma. Av 
denna summa lämnades åter en mindre del (5 å 6 % av årsöverskottet) som 
ränta på andelskapitalet, och återstoden återbars i procent av köpta varor. 
B a n t a på andelskapi ta le t lämnades av 80 k 85 % av de föreningar, som 
över huvud fördelade det uppkomna nettot. I det övervägande antalet före
ningar beräknades räntan efter 5 % varjämte 6 % ränta utdelades av täm
ligen många. Å te rbä r ing i procent av köpta varor förekom i ungefär 
lika många — men dock icke genomgående samma — föreningar som de, 
vilka lämnade ränta å andelskapitalet. Återbäringen till medlemmar upp
gick i flertalet föreningar till mellan 2 och 6 % å de varor, som enligt före
ningens beslut berättigade därtill. Även mindre återbäringsprocent var icke 
ovanlig, och i allmänhet synas föreningarna hava börjat återbira av över
skottet, så snart som någon möjlighet förefanns, även om procentsatsen måste 
bliva jämförelsevis liten. Högre återbäringsprocent än 6 förekom under åren 
1908—1910 i något under femtio föreningar, av vilka de relativt flesta till
hörde de fristående. Särskilt några av de av järnvägstjänstemän bestående 
föreningarna utmärkte sig för anmärkningsvärd hög återbäringsprocent. 
Återbäring till icke medlemmar redovisades årligen av ett åttiotal föreningar; 
i allmänhet var densamma begränsad att utgå efter halva den för medlem
marna gällande räntefoten. Den sammanlagda utdelningen krävde inom fler
talet föreningar större delen av årets nettoöverskott. Endast inom c:a 50 
föreningar utdelades mindre än hälften av detsamma, under det att omkring 
300 till utdelning använde över 50 %. Inom en avsevärd del av dessa upp
gick berörda procentsiffra till 80 å 90 och c:a 30 föreningar utdelade årligen hela 
överskottet och stundom dessutom besparingar från föregående år. Det så
som fonderat redovisade beloppet uppgick år 1908 till c:a 130000 kronor, 
år 1909 till nära 180 000 kronor och å r 1910 till inemot 170 000 kronor eller 
resp. 13-2 %, 16-1 % och 15-7 % av ifrågavarande års överskott, varjämte de 
summor, som icke disponerats, ävenledes bidragit att öka föreningarnas rö
relsekapital. Av de fonderade medlen, vilka fördelade sig på i det närmaste 
lika många föreningar som de, vilka verkställt utdelningar, lades ungefär 
två tredjedelar till reservfonderna och den återstående tredjedelen till alla öv
riga fonder. För tillgodoseende av andra ändamål än de ovan nämnda har av
setts c:a 5 % av de olika årens nettoöverskott, motsvarande ett belopp av 
40 till 60 tusen kronor. Bland dessa ändamål märkas utdelande av grati
fikationer till styrelse, revisorer och personal, inköp av andelar i Kooperativ» 
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förbundet och andra organisationer ävensom anslag till filantropiska och 
allmännyttiga institutioner och företag m. m. 

De i konsumentintresse upprättade och drivna, självständiga produktions
företagen voro, som förut är nämnt, till största delen bageriföreningar. De 
flesta av dessa lågo i Malmöhus län, inom vars område bageriföreningar 
började upprättas vid ungefär samma tidpunkt som konsumtionsföreningar 
överhuvud i vårt land; genomsnittsåldern för bageriföreningarna i detta län 
är avsevärt högre än för konsumtionsföreningarna. Detsamma är förhål
landet med bageriföreningarna i landets övriga delar, ehuru å andra sidan 
bageriföreningar därstädes började bildas vida senare än i Malmöhus län. De, 
såsom förut är nämnt, resp. 23, 26 och 29 redovisande föreningarna under åren 
1908—1910 torde representera det övervägande antalet föreningar i Sverige 
av detta slag; vid 1910 års utgång voro endast 7 registrerade bageriföre
ningar i verksamhet, från vilka uppgift ej erhållits. Upplösningsfrekvensen 
synes bland bageriföreningarna vara mycket liten; ingen av de föreningar, 
som redovisade 1908 eller 1909, upplöstes före treårsperiodens slut. 

Medlemsantale t uppgick i samtliga föreningarna till omkring 15 000 
eller vid pass 600 per förening. Då nästan alla föreningarna voro belägna 
i städer och andra tättbebyggda orter, var lantbefolkningen svagt represen
terad; däremot voro industriarbetarna relativt ännu talrikare än inom kon
sumtionsföreningarna. I några av de skånska städerna hade bageriförenin
garna vunnit anslutning inom alla befolkningens olika lager. 

Den sammanlagda försäl jningssumman uppgick årligen till mellan 21/» 
och 3 miljoner kronor eller i medeltal per förening till 105 000 å 110 000 
kronor; årsomsättningen i den största föreningen var omkring 400 000 kronor. 
Ungefär en fjärdedel av totalsumman torde hava belöpt sig på försäljning 
till icke medlemmar. Kreditförsäljning förekom i de flesta föreningarna men 
i allmänhet i mindre omfattning. 

Ett. sammandrag av bageriföreningarnas balanskonton giver vid handen 
att dessa föreningar på det hela taget nått en större ekonomisk styrka än 
konsumtionsföreningarna. Under det att de senares tillgångar till större delen 
utgjordes av lager och fordringar, var bageriföreningarnas ojämförligt största 
tillgång deras fastigheter. Det egna kapitalet, som befann sig i stark ök
ning, uppgick till ungefär samma procentiska del av passiva som i fråga om 
konsumtionsföreningarna, men då bageriföreningarnas skulder voro betydligt 
mindre och till största delen placerade i inteckningar, måste det egna kapi
talet anses hava nått en vida mer tillfredsställande storlek. 

Årsöverskot te t redovisades med en summa av omkring 200 000 kronor; 
den sammanlagda förlusten uppgick intet år till 10 000 kronor. Fråndragas 
förlusterna från överskotten, erhålles som resultat ett rent netto på rörelsen 
av 7-4 % av försäljningssumman år 1908, 7-7 % år 1909 och 8-0 % år 1910, 
varvid emellertid ärj att märka, att några föreningar avsiktligt höllo pri
serna så låga, att intet överskott borde uppkomma. Av årsöverskottet ut
delades större delen till medlemmarna i form av återbäring å köpta varor, 
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och uppgick den räntefot, efter vilken återbäringen verkställdes, ända till 
över 20 %. Till fonderna avsattes 10 a 15 % av årsöverskottet. 

De slakteri- och charkuteriföreningar, från vilka uppgifter erhöllos (4 för 
åren 1908 och 1910, 5 för år 1909) utgjorde endast omkring hälften av de i 
riket befintliga, men torde hava varit de mest betydande. Någon större 
omfattning hade deras rörelse dock icke ernått; det sammanlagda medlems
talet var endast c:a 1 500 personer; omsättningen, som steg mycket hastigt, 
uppgick år 1908 till 275 000 kr., år 1910 till 575 000 kr. 

Kooperativa matlag och kaféfifrcnlngar. De under åren 1908—1910 redovisande 
9, 11 och 11 föreningarna utgjorde icke fullt hälften av verksamma, regi
strerade föreningar av detta slag, varjämte ett ganska stort antal oregi
strerade företag torde hava existerat. Ingen av föreningarna hade nått någon 
högre grad av utveckling, vilket visas därav, att hela medlemsantalet höll 
sig mellan 500 och 600 personer och att ingen förening hade så många som 
100 medlemmar. Försäljningssumman steg intet år till V miljon kronor. 
Sin verksamhet bedrevo de flesta föreningarna inom industriarbetarklassen, 
varjämte funnos några för studenter avsedda matlagsföreningar i Uppsala o. s. v. 

Arbetarproduktionsflireningar. Av hithörande föreningar redovisade 19 år 1908, 
24 år 1909 och 22 år 1910. Huru många, som för övrigt existerade, är omöj
ligt att exakt angiva; sannolikt representerade de redovisande inemot hälften, 
men av de övriga torde några under redogörelseåren icke hava bedrivit verk
samhet, utan endast sysslat med hopsamlande av rörelsekapital. 

De redovisande föreningarna, som i allmänhet endast under ett fåtal år 
yarit i verksamhet, representerade ett flertal yrken. Sålunda funnos såväl 
företag, som bedrevo fullständig fabriksrörelse (t. ex. inom träförädlingsin
dustrien, bryggeriindustrien, kemisk-tekniska industrien o. s. v.), som även 
föreningar, vilka på entreprenad åtogo sig utförande av grundläggnings-, må
leri-, transport- o. d. arbeten. Verksamheten var inom samtliga föreningarna 
av mindre omfattning, i det att ingen sysselsatte mera än ett 40-tal arbetare; 
det sammanlagda antalet anställda torde endast hava uppgått till c:a 250. 
Tillverkningsvärdet för alla föreningarna tillsammantagna steg från omkring 
500 000 kr. år 1908 till omkring 650 000 kr. år 1910. Åtskilliga av förening
arna hade för sin tillvaro att tacka kooperativa och arbetarorganisationer, 
vilka tillskjutit kapital i syfte att bereda arbetsförtjänst åt personer inom 
de av föreningarna representerade yrkena. 

Kooperativa förbundet.1 Den av förbundet bedrivna verksamheten omfattade 
dels upplysnings- och instruktiönsarbete, dels partihandelsrörelse för förening
arnas förseende med varor. 

Vad först upplysningsverksamheten beträffar, så utövades denna dels munt-
ligen genom föredrag och genom instruktion vid förbundsfunktionärers besök 
hos föreningarna, dels genom utgivande av tryckalster, bland vilka särskilt 

1 Jfr även sid. 548. 
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märkes tidningen »Kooperatören, organ för den kooperativa rörelsen i Sverige», 
vilken utkom med 36 nummer årligen. 

Partihandeln bedrevs från huvudaffären i Stockholm och filialer i Malmö 
och Gävle, varjämte år 1910 en tredje filial öppnades i Göteborg. 

Till förbundet voro anslutna icke fullt 400 kooperativa organisationer, 
därav, såsom av det föregående framgår, huvudparten konsumtionsföreningar. 
De anslutna föreningarnas medlemsantal uppgick till sammanlagt omkring 
70 000. 

.Förbundets personal belöpte sig vid slutet av år 1908 till 39, år 1909 till 
47 och år 1910 till 63 personer, av vilka de flesta voro sysselsatta vid parti
handelsavdelningen. 

Omsättningen inom partihandeln fr. o. m. år 1904, då denna verksamhet 
tog sin början, redovisas med följande belopp: 

Efter ett synnerligen hastigt uppsving under de föregående åren med för 
vart år mer än fördubblad omsättning, inträdde sålunda från år 1907 en 
viss stagnation, som förklaras dels av de för industriarbetarklassen inbry
tande sämre tiderna, varigenom de anslutna föreningarnas köpförmåga, 
minskades, dels av det motstånd, som restes från den privata minuthandelns 
målsmän. De härigenom uppkommande striderna ledde bland annat därtill, att 
förbundet' inköpte en margarinfabrik, som dock tills vidare utarrenderades. 
För att stärka sin ekonomiska ställning vidtog förbundet dels den åtgärden 
att inskränka kredittiden för sina kunder från 3 månader till 30 dagar, del» 
öppnades sparkasseverksamhet för att härigenom öka det rörliga kapitalet. 
Sparkassan erhöll redan från början (år 1908) ett kraftigt uppsving: vid 
1910 års slut voro 133 uppsamlingsställen öppnade hos konsumtionsföreningar 
landet runt, och den innestående behållningen uppgick till 457 584 kr., för
delade på 3 714 insättare. Då tillgångar och skulder i 1910 års boksinfe 
balanserade på 1 075 320 kr., inses lätt sparkasserörelsens betydelse för för
bundets affärsdrift. Förbundets egna kapital, som befann sig i hastig steg
ring, uppgick vid samma tidpunkt till 195 158 kr. 

Nettoöverskottet på rörelsen uppgick år 1908 till c:a 70000 kr., år 1909-
till c:a 40 000 kr. och år 1910 till c:a 80 000 kr., vilka belopp i sin helhet 
användes till stärkande av förbundets ekonomi; år 1910 utdelades visserligen 
1 % å av medlemmar köpta varor, men utdelningen tillfördes i sin helhet 
andelskapitalet, enär ingen av de anslutna föreningarna ännu inbetalt så 
stor del av det av dem tecknade andelsbeloppet, att de voro berättigad» 
till kontant utdelning. 
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Livsmedelsprisens stegring och orsakerna därtill.1 

Synbarligen uppleva vi för närvarande en ny prisrevolution, som visser
ligen i intensititet och styrka icke går upp emot den, som ägde rum i slutet 
av sextonde och början av sjuttonde århundradet, men dock är densamma lik 
därutinnan, att den omfattar alla kulturländer. 

En jämförande undersökning angående livsmedelsprisens stegring är emel
lertid förenad med ganska stora svårigheter, så länge man ännu måste 
bygga en dylik på undersökningar rörande de skilda länderna, vilka på 
grund av olikhet i metod icke utan vidare kunna jämföras med varandra. 
Helt annorlunda vore naturligen förhållandet, om det existerade en inter
nationell kommission, som bland sina ledamöter räknade de olika ländernas 
främsta auktoriteter, vilka utförde sina undersökningar efter en förut be
stämd, enhetlig plan. 

Av de gjorda specialundersökningarna rörande tiden fr. o. m. år 1900 framgår 
emellertid otvetydigt, att en betydlig stegring i livsmedelsprisen ägt rum. 

Vända vi oss först till Tyskland finna vi, att stegringen framför allt berör 
de viktigaste bland livsmedlen: bröd och kött. Sålunda steg (i Preussen) 
priset på vetebröd med 40-7 %, rågbröd med 28 8 %, nötkött med 42-1 /. och 
fläsk med 29-4 %. 

Även i Österrike visar sig — särskilt beträffande köttprisen — en stark 
stegring. I Wien steg alltså under åren 1900—1912 priset på kalvkött med 
54 %, nötkött med 44-6 % och fläsk med 49-4 %, under det att för bröd steg
ringen inskränkte sig till 19 %. 

I Schweiz (Zurich) steg under samma tid priset på nötkött med 29-4 % 
kalvkött med 27-3 % och fläsk med 25 %. 

I England hålla sig prisen under åren 1900—1908 ungefär på samma nivå. 
Först 1909 begynner stegringen, även här särskilt beträffande bröd och kött. 
Från 1900 till 1912 steg priset på fläsk med 32 %, engelskt nötkött med 8 6 %, 
importerat fårkött med 6-5 % och bröd med 19 5 %. 

I Frankrike visar sig ett i det hela liknande förlopp som i England. 
Starkare var stegringen i Belgien. Likaså i Ryssland, där (i Petersburg) 

priset på nötkött från 1890—99 till 1911 steg med 36-3 % och på levande 
svin med 54'i %. 

I Nordamerikas Förenta Stater har prisstegringen varit synnerligen stark. 
Den omfattar nästan samtliga livsmedel. Fläsk, bröd, smör, potatis och ägg 
hava emellertid stigit mest i pris. 

1 Efter Carl von Tyazka: Tatsachen und Ursachen der iuternationalen Vertouernng der LebeHg-
haltnng. (Branns Annalen 1914). Jfr >Soc. Mcdd.> 1912, a. 561 ff. och, vad särskilt Stockholm 
beträffar, 1912, s. 35 ff.; 1913, s. 260 och 1914, s. 129. 
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I Kanada har livsmedelsprisens ökning likaledes varit mycket stor. 
Samma är förhållandet med Japan, där nötkött åren 1900—1911 steg med 

32 '/„, ris med 49 %, vete med 30 % och ägg med 20 %. 
I vilken grad prisen på bröd och Mtt stigit under åren 1900—1912 framgår 

av nedanstående tabell, där priset år 1900 betecknas med indextalet 100. 

Huru åter de ivftgda» indextalen beträffande de viktigaste livsmedlen stigit 
framgår av följande tabell: 
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Av dessa tabeller framgår, hurusom prisstegringen i olika länder varit 
olika stark. Man kan här särskilja tre grupper. Till den första, där livs
medlen stigit oerhört i pris, äro att hänföra Kanada och Nordamerikas För
enta Stater. Till den andra åter, där prisstegringen visserligen varit ganska 
betydlig, men dock ej så stark som i nyssnämnda länder, höra Japan, Öster
rike, Tyskland, Belgien, Ryssland, Frankrike, Holland och Italien. Den 
-tredje gruppen slutligen, där prisstegringen varit minst, utgöres av England, 
Norge och Australien. 

Angående orsakerna till denna prisstegring äro meningarna delade. An
hängarna av skyddstullsystemet se i den omständigheten, att prisstegringen 
omfattar även frihandelsländerna, ett stöd för sina åsikters riktighet. De 
resonera på följande sätt. Den europeiska marknadens förseende med billiga 
utländska livsmedel är en företeelse av övergående natur, förorsakad av de 
åkerbruksidkande ländernas finansiella beroende av Europas industristater. 
Att den tid, då industristaterna kunna räkna på detta utbyte, redan nalkas 
sitt slut, bevisas av den prisstegring på jordbruksprodukter, som ägt rum 
över hela världen. De åkerbruksidkande länderna hava börjat sträva efter 
at t själva bliva industriländer. »Flykten från landet» har även hos dem 
börjat göra sig märkbar. De måste betala sina jordbruksarbetare högre 
löner, och i följd därav hava produktionskostnaderna blivit allt högre. De 
europeiska industristaterna måste sålunda vara beredda på att å ena sidan 
betala högre pris och å den andra sidan se sina egna exportmöjligheter 
minskade, i samma mån jordbruksländerna själva framställa de industrialster 
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de behöva. Inför dylika framtidsutsikter måste, de europeiska staterna på 
allt sätt tillse, att bondeståndet hos dem ej går under, utan skyddas mot 
den utländska konkurrensen genom höga tullmurar. 

Frihandelns anhängare åter säga: skyddstullsystemet är icke blott oända
målsenligt utan t. o. m. skadligt, i ty att det befordrar just det, man vill 
hindra, nämligen de jordbruksidkande ländernas övergång till industristater. 
Ju beredvilligare de europeiska industristaterna mottaga åkerbruksländernas 
alster, desto lättare kunna de påräkna att till dem få avyttra sina egna 
produkter, men i och med det att de genom tullar hindra fri tillförsel, driva 
de ock jordbruksländerna att själva framställa behövliga industrialster. 

Vad åter angår den hastighet, varmed de åkerbrukande länderna komma 
att utveckla sig till industristater, är ingen fara för, att den skall bliva så 
stor, att inom överskådlig framtid Europa skall komma att hotas av brist på 
näringsmedel genom den minskade tillförseln. Tempot kommer naturligen 
att bestämmas av en hel del faktorer. En av de viktigaste är möjligheten 
att kunna utvidga området för odlandet av säd, speciellt vete, och enligt de 
mest försiktiga beräkningar äro dessa möjligheter oerhört stora. I Nord
amerika skulle sålunda ytterligare omkring 40 millioner acres (1 acre = O45 
hektar) kunna besås med vete och med tillhjälp av konstgjord bevattning 
ytterligare 20 å 25 millioner acres. I Mexiko och Centralamerika äro utvidg
ningsmöjligheterna visserligen små, men i Argentina åter så mycket gynn
sammare. Här skulle nämligen 4b' millioner hektar kunna besås med vete. 
(1901—02 voro endast 3.4 millioner hektar besådda därmed.) Vad Australien 
beträffar, äro förhållandena gynnsamma endast i Nya Sydwales och Queens
land. I Sydafrika kan allenast med tillhjälp av konstgjord bevattning vete 
odlas. I Algier, Tunis och Marocko kunna ytterligare flera millioner hektar 
besås med vete, och i Indien kan området fördubblas. I allt torde utan konst
gjord bevattning vete kunna skördas på ytterligare 50 å 60 millioner hektar, 
vilket innebär en ökning av 60 å 70 % mot nuvarande förhållanden. Tager 
man hänsyn till de områden, som med tillhjälp av konstgjord bevattning 
skulle kunna besås med vete, bliva utsikterna betydligt gynnsammare. I Ba-
bylonien skulle på omkring 5 millioner hektar vete kunna skördas och även 
i Centralasien och Persien. I allt torde med konstgjord bevattning ytter
ligare omkring 40 millioner hektar kunna påräknas för veteodling. Alltså: i 
stället för nuvarande 86 å 90 millioner hektar skulle 180 å 200 millioner 
hektar kunna giva veteskördar. Faran för brist på vete är därmed fram
flyttad 100 å 200 år längre i tiden. 

Att köttproduktionen kan stegras i nästan obegränsad grad, torde ej kräva 
något bevis. Härvidlag komma främst ifråga Kanada, Argentina och Austra
lien, vilkas väldiga slätter äro särskilt ägnade för boskapsskötsel i stor stil. 
Men även Sydafrika äger i detta avseende stora framtidsmöjligheter. För ej 
länge sedan har i nämnda syfte ett engelskt bolag här förvärvat millioner 
acres av för boskapsskötsel synnerligen lämplig jord. Att sålunda faran 
för brist på kött ej är att räkna med inom överskådlig framtid, torde få 
anses tämligen självklart. 
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För knapphet på näringsmedel behöver alltså Europa icke frukta. Den 
eventuella lucka, som kan uppstå genom minskad tillförsel från ett land, 
fylles genast genom ökad dylik från ett annat. Exempel härpå erbjuder 
Nordamerika. Då Förenta Staterna övergingo till industristater och till
förseln av födoämnen därifrån i följd härav blev betydligt mindre, framträdde 
genast Kanada, senare Argentina och slutligen Australien och mer än ut
fyllde den uppkomna minskningen. Och så kommer det alltjämt inom över
skådlig framtid att gå. 

Akerbrukande länders övergång till industristater kan därför icke vara orsa
ken till den prisstegring på livsmedlen, vi för närvarande bevittna. Vore så 
förhållandet, skulle ju för övrigt prisstegringen hava varit starkast i fri-
handelsländerna, alldenstund ett sjunkande i tillförsel skulle hava mest 
kännbart drabbat dessa, som varit av densamma mest beroende. Av de 
förut anförda tabellerna framgår emellertid, att i det främsta frihandels-
landet, England, prisstegringen varit betydligt mindre än i de tullskyddade 
staterna, t. ex. Tyskland och Österrike. 

Orsakerna till prisstegringen äro icke att söka hos producenterna utan 
måste bero på ökad efterfrågan hos konsumenterna. Den omständigheten, 
a t t efterfrågan på l ivsmedel s t ig i t al ldeles enormt1, är en fullt 
tillräcklig förklar ing till den s t a rka prisstegringen. Den snabba 
utvecklingen har medfört, att mänsklighetens behov och anspråk ökats och 
förfinats i hittills okänd grad. Med den oerhörda stegringen i efterfrågan 
kunde produktionen icke hålla jämna steg. Brist uppstod, och träffades av 
denna mest kännbart de länder, som genom höga tullmurar försvårade till
förseln utifrån. Härav förklaras den utomordentligt höga prisstegringen i 
tullskyddsländerna i jämförelse med den betydligt mindre i frihandelslän-
derna. 

Utan tvivel kommer efterfrågan på livsmedel att ytterligare ökas. A 
andra sidan torde man dock med ganska stor sannolikhet kunna antaga, att 
produktionen på världsmarknaden inom tämligen kort tid har anpassat sig 
efter den ökade efterfrågan, så att ytterligare prisstegring ej äger rum. 
Huruvida prisen sedan komma att sjunka, är ju svårt att säga. Med de 
stora utvecklingsmöjligheter beträffande produktionen av särskilt vete och kött, 
som givas, torde dock ett prisfall ingalunda få anses uteslutet. 

1 Att den under senaste årtiondet oerhört stegrade guldproduktionen i sin män bidragit till 
denna ökade efterfrågan, torde väl få anses otvivelaktigt. Se »Modd.» 1912, ss. 567—568. 
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Motioner i sociala frågor vid 1914 års riksdag.1 

Av de vid januaririksdagen väckta motioner, för vilka i »Sociala Med
delanden» förut lämnats redogörelse, kommo flertalet ej under behandling, in
nan riksdagen av Kungl. Maj:t upplöstes. Det enda ärende, rörande vilket 
ett positivt resultat bragtes till stånd, var frågan om inskränkning av han
deln å sön- och helgdagar, varom riksdagen i enlighet med hrr Ljunggrens och 
Palmstiernas motioner avlät skrivelse till Kungl. Maj:t. Däremot blev hr 
Stadeners motion om utredning angående söndagsvila av första kammaren av
slagen. Hr r Berglunds och Lindhagens motioner om bidrag av allmänna medel 
till underhåll av barn av övergivna mödrar blev likaledes enligt lagutskottets 
hemställan av riksdagen avslagen. Av de övriga motionerna, rörande vilka 
något beslut ej fattades, hava flertalet vid majriksdagen ånyo framlagts. 
Dessutom hava vid denna senare riksdag tillkommit ett antal nya motioner, 
rörande bl. a. vissa sociala frågor, som Kungl. Maj:t före riksdagsupplös
ningen haft för avsikt förelägga riksdagen, men rörande vilka propositioner 
sedermera ej hunnit utarbetas. Innehållet av dessa motioner framgår av 
efterföljande översikt. 

Jordfrågan. 

Provisorisk expropriationslag. Under hänvisning därtill, att det av Kungl. Maj:t 
i trontalet vid riksdagens öppnande i januari bebådade förslaget till expropriationslag 
på grund av mellankommande omständigheter ej blivit förelagt riksdagen, har hr Lind
hagen å socialdemokratiska riksdagsgruppens vägnar framlagt ett förslag till proviso
risk lag om expropriation av jord för vissa sociala ändamål ävensom hemställt, att 
riksdagen ville anhålla hos Kungl. Maj:t om förslag till dels allmän expropriations
lag, dels ock definitiv lag om social expropriation. 

Enligt den provisoriska lagen, som avsetts att gälla intill den 1 juli 1918, skulle 
från stat eller koramun ej tillhöriga fastigheter jord kunna tagas i anspråk för föl
jande ändamål: 

1) att förskaffa torpare, arrendatorer o. d. ävensom innehavare av hus på ofri grund 
tryggad besittningsrätt till av dem bebodd mark; 

2) att bereda den jordlösa, obemedlade befolkningen tillgång å mark till odling eller 
bostadstoratcr; 

3) att bereda befolkningen å en ort tomtmark till lokaler för sammanslutningar till 
främjande av ideella eller ekonomiska syften. 

Jord, som i detta syfte exproprieras, skall tillfalla staten eller kommunen, som där
efter mot skälig avgift äger upplåta densamma åt den, till vars förmån expropriationen 
ägt rum. Från fastigheter av mindre omfattning må jord tagas i anspråk endast i 
det fall, att ägaren ej har sitt bo eller hemvist å fastigheten och uppenbarligen besitter 
denna huvudsakligen i syfte att tillgodogöra sig skogsavkastning. 

' Jfr »Medd.> 1914, sid. 125. 
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Norrlandsfrågan har blivit föremål för ett par nya motioner, framburna å det fri
sinnade partiets vagnar av hr Kvarnzelius i första och hr Staaff i andra kammaren. 
Motionärerna föreslå, att riksdagen måtte hemställa, det Kungl. Maj:t, i syfte att främja 
uppkomsten av odlingslägenheter å kronoparker och överloppsmarker i de sex nordligaste 
länen, måtte vidtaga följande åtgärder: 

1) en allmän undersökning av den i de norrländska länen nedan odlingsgränscn belägna, 
odlingsbara, men ännu ej uppodlade, för staten disponibla jorden, i syfte att vinna en 
översikt av belägenheten, storleken och beskaffenheten av denna jord och dess lämplig
het för odlingslägenheters utläggande; 

2) utredning angående ändrade och förbättrade villkor för upplåtelse av odlingslä
genheter i huvudsaklig anslutning till vissa av motionärerna angivna riktlinjer (bl. a. 
höjning av byggnads- och odlingsbidraget); 

3) omprövning, huruvida större sammanhängande odlingsmarker å ifrågavarande kro
noområden må kunna avskiljas från skogsstatens förvaltning och förvaltas i sådan ord
ning, att garantier läranas för jordbrukssynpunkternas beaktande vid fråga om upp
låtelser. 

Allmän nyodlingsfond. Från samma motionärer, som framburit ovan nämnda fram
ställning, föreligger jämväl ett förslag om upprättande av en fond å 300 000 kr. — 
varav 100 000 kr. skulle anvisas för år 1915 —under benämning »allmänna nyodlings
fonden» för befrämjande av odlingsföretag i södra Sverige enligt samma villkor, som äro 
fastställda för norrländska nyodlingsfonden. 

Ordnandet av driftkrediten för mindre jordbrukare. Å det frisinnade partiets 
vägnar hava vidare väckts motioner av hrr Kvarnzelius och Staaff, vari hemställes, att 
riksdagen ville anhålla, att Kungl. Maj:t måtte låta utarbeta och i erforderliga delar 
för nästa riksdag framlägga förslag till ordnande av det mindre jordbrukets kreditför
hållanden i huvudsaklig överensstämmelse med de grunder, som innefattas i det inom 
jordbruksdepartementet år 1913 utarbetade förslaget med de ändringar däri, som före
slogos av de år 1913 tillkallade sakkunnige, samt till de ändringar i gällande lag om 
bankrörelse och övriga lagbestämmelser, som må finnas erforderliga för förslagets genom
förande. 

I motionen lämnas först genom avtryckande av tvenne artiklar ur »Sociala Med
delanden» J redogörelse för de hittills gjorda förarbetena för frågans lösning. Därefter 
ingå motionärerna på frågan om anskaffandet av det för ändamålet nödvändiga rörelse
kapitalet och giva därvid sitt bestämda förord åt den av 1913 års sakkunnige fram
ställda åsikten, att de blivande föreningarnas självverksamhet bör i största möjliga ut
sträckning utnyttjas därigenom, att de öppna egen, självständig inlåningsrörelse. Vid 
sidan härav förordas rätt för föreningarna till växeldiskontering i riksbanken ävensom 
sådant understöd från det allmännas sida, som i 1913 års båda förslag ifrågasatts. 

Nykterhetsfrågan. 

Nykerhetskommitténs förslag till förordning angående försäljning av rusdrycker har i 
oförändrat skick motionsvis förelagts riksdagen av liberala partiets förtroenderåd. Från 
riksdagens nykterhetsgrupp hava likaledes i båda kamrarna framlagts motioner i detta 
ämne, i huvudsaklig anslutning till nykterhetskommitténs betänkande, men med beak
tande av de yrkanden, som reservationsvis framställts av hrr B. Eriksson och O. Ek
lund. Den förstnämnda av dessa reservationer avser, såsom i »Sociala Meddelanden» förut 
omnämnts, att någon ersättning ej bör medgivas tillverkare av skattepliktiga maltdryc
ker; den senare reservanten yrkar åter, att ur förordningen måtte utgå bestämmelsen om 
rätt att utan tillstånd utskänka öl a inackordcringsställe.2 

1 Soc. Meddel. 1913, sid. 322 ff. och 918 ff. 
8 Soc. Meddel. 1914, sid. 1 ff. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige år 1914. 
(Preliminär redogörelse.) 

Första kvartalet. 

Av under 1914 års första kvartal påbörjade arbetsinställelser redovisas här 
nedan 39, vilka, enligt nu tillgängliga uppgifter, direkt berörde inalles 99 
arbetsgivare och 7 340 arbetare. Av konflikterna började 11 i januari, 13 i 
februari och 15 i mars. 

I vad mån olika näringsgrupper berördes av de under kvartalet påbörjade 
arbetsinställelserna framgår av följande översikt: 

Av arbetsinställelserna kunna 32 karaktäriseras som strejker och 6 som 
lockouter samt 1 som blandad konflikt (lockout med därpå följande sympati
strejk). 

Antalet under kvartalet förlorade arbetsdagar till följd av konflikter, på
började under samma kvartal, har beräknats till något över 300 000. 

Arbetsgivarna voro i 24 fall organiserade och i 15 fall icke organiserade. 
Arbetarna tillhörde i 25 fall helt eller delvis facklig organisation; i 14 fall 
voro de däremot oorganiserade. 
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Arbetsinställelsernas huvudorsaker och resultat framgå av nedanstående 
sammanställning: 

Av de konflikter, vilka betecknats som oavgjorda, har avtalstvisten slutat 
därmed, att de strejkande tagit anställning hos andra arbetsgivare; tvisten 
om arbetstiden löstes genom de strejkandes återgång utan uppgörelse i den 
ursprungliga tvistefrågan, medan de båda lönekonflikterna kvarstå olösta. 

I 6 fall medverkade statens förlikningsmän vid konflikters bilftggande. 
Av arbetsinställelserna hava 2 sträckt sina verkningar över flera län, näm

ligen lockouterna inom byggnadsämnes- och småglasindustrierna; av dessa 
konflikter har dock den förstnämnda till övervägande del omfattat arbets
platser inom Malmöhus län, medan den senare i främsta rummet berört 
Kronobergs län. Frånsett dessa båda lockouter hava i Malmöhus län in
träffat 6 arbetsinställelser och i Gävleborgs län 5 samt 3 i vartdera av 
Stockholms, Älvsborgs och Norrbottens län, 2 i Göteborgs och Bohus, Öre
bro, Kopparbergs, Västernorrlands och Västerbottens län, 1 i Stockholms 
stad och vartdera av Uppsala, Östergötlands, Blekinge, Hallands, Västman
lands och Jämtlands län. 

För övrigt kan anmärkas, att, enligt de föreliggande uppgifterna, 23 arbets
inställelser föregingos av förhandlingar parterna emellan, under det att i 
16 fall några dylika icke ägde rum. 

Avtals- eller kontraktsbrott hava enligt endera eller båda parternas uppgift 
förekommit i 7 fall. Vid 4 av dessa arbetsinställelser anföres från arbets
givarnas sida, att arbetarna i strid mot gällande kollektivavtal nedlagt ar
betet. Arbetarna åter anföra till sitt försvar i 2 fall, att arbetsgivaren förut 
gjort sig skyldig till avtalsstridigt förfarande och i ett fall, att strejken 
igångsatts av oorganiserade arbetare. Uraktlåtenhet att iakttaga i person
liga avtal föreskriven uppsägningstid lägges arbetarna till last i 3 fall. 

Vidkommande här redovisade konflikter hava infordrade uppgifter inkom
mit från båda parterna i 26 fall, endast från arbetare i 6 fall samt endast 
från arbetsgivare i 7 fall. I 2 av sistnämnda fall föreligga emellertid där
jämte uppgifter från kommunalnämndens ordförande och i 1 fall från Social
styrelsens ombud; arbetarnas uppgifter kompletteras likaledes i 1 fall av 
vederbörande ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

ag. = arbetsgivare, a. = arbotare. omb. = K. Social-
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i Sverige, påbörjade under år 1914. 
kvartalet. 
styrelsens ombud. k. ordf. = kommunalnämndens ordförande. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

ag. = arbetsgivare, a. = arbetare, omb. = K. Social-
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i Sverige, påbörjade under år 1914. (Forts.) 
kvartalet. 
styrelsens ombud. k. ordf. = kommunalnämndens ordförande. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

ag. = arbetsgivare, a. = arbetare, omb. = K, Social-
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i Sverige, påbörjade under år 1914. (Forts.) 
kvartalet. 
styrelsens ombad. k. ordf. = kommunalnämndens ordförande. 
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1912—1913 års allmänna bostadsräkning. 

VI. Jönköping.1 

Såsom förut omnämnts,2 anordnades i samband med mantalsskrivningen för 
år 1913 en al lmän bos tads räkn ing , omfattande samtliga fastigheter inom 
ett antal stadssamhällen och landskommuner, avsedda att representera olika 
socialekonomiska huvudtyper av orter. 

På grundval av det vid ifrågavarande bostadsräkning insamlade materialet 
har Socialstyrelsen förut offentliggjort redogörelser förbyggnads- och bostads
förhållandena i staden Vänersborg, köpingen Sundbyberg, landskommunen 
Björkvik (Södermanlands län) samt städerna Luleå och Karlstad.8 

En bild av dessa företeelser från ännu en ny sida möter i den lokal
monografi, som i dagarna publicerats över den betydande industristaden 
Jönköping. 

Vid tiden för bostadsräkningen förefunnos i denna stad inalles 1292 be
byggda fastigheter, å vilka befunno sig sammanlagt 2 726 hus, varav 1 776 
voro egentliga boningshus. 

I dessa hus inrymdes, förutom ett större antal enbart till butiker, kontor, 
verkstäder, magasin o. d. använda lokaler, sammanlagt 6 530 lägenheter, 
vilka helt eller delvis voro avsedda till bostad. Av dessa sistnämnda tjänade 
6 107 eller 93'5 % uteslutande bostadsändamål, medan 423 eller 6-5% avaågo 
att ej blott tillgodose innehavarens egentliga bostadsbehov, utan jämväl att 
bl. a. bereda honom för hans naringsutövning nödiga kontors-, butiks-, verk
stads- o. d. lokaler. 

Bortses från dessa jämförelsevis fåtaliga och ur bostadssynpunkt mindre 
viktiga >blandade» lägenheter och riktas uppmärksamheten på de lägenheter, 
vilka endast inrymma rum och lokaler för bostadsändamål, uppgår dessas an
tal till sammanlagt 6 077. Av bostadslägenheternas innehavare bebo 13-9 % 
våningar i egna hus, medan 4-2% innehava lägenheter, vilka avg i f t s f r i t t 
ställts till förfogande av husägaren. Den övriga delen av stadens befolkning 
är hänvisad till fö rhyrda lägenheter. 

Bostadslägenheternas fördelning på olika storleksklasser, ävensom antalet 
lediga lägenheter inom var och en av dessa kategorier, framgår av nedan
stående uppställning: 

1 Utgör en sammanfattning ntav huvudinnehållet av den i dagarna av Socialstyrelsen 1 serien 
Sveriges officiella s t a t i s t ik : soc i a l s t a t i s t i k utgivna publikationen 1912—1913 års all
männa bostadsräkning. VI. Jönköping. 

Jfr >Medd.» 1912, sid. 56 ff., 824 ff. 
» » >Medd.» 1913, sid. 477 ff., 624 ff., 987 ff., 993 ff.; 1914, sid. 217 ff. 
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Betraktas sista sifferraden, faller genast i ögonen, hurusom tillgången på 
lägenheter inom samtliga lägenhetskategorier vid tiden för bostadsräkningen 
var ganska obetydlig. 

Sättes totalantalet outhyrda bostadslägenheter i förhållande till samtliga 
bostäder, befinnes den därigenom erhållna s. k. ledighetsprocenten utgöra 
1'3 %, medan detta saldo av tillgång och efterfrågan på bostadsmarknaden 
normalt anses böra utgöra 2 å 3%. 

I bostadslägenheterna förefunnos sammanlagt 11174 boningsrum, 5 210 kök, 
2 063 tamburer samt 125 bad- och duschrum. 

Av dessa bostadslägenheternas huvudsakliga beståndsdelar befinnas små
lägenhe te rna (t. o. m. 2 rum och kök), som tillsammans utgöra 82-2# av 
hela antalet bostäder, sammanlagt upptaga 61-1 %. 

Särskilt äro småfolkets lägenheter vanlottade i fråga om tamburer , som 
först fr. o. m. lägenhetskategorien 3 rum och kök förekomma i .flertalet bo
städer, samt beträffande bad- och duschrum, vilka ytterst sällan förefinnas 
i mindre lägenheter än 4 rum och kök. 

Den brist på bekvämligheter, som sålunda karakteriserar de mindre bemed
lades bostäder, blir ännu mer i ögonen fallande, därest man sammanställer 
de, visserligen i mycket ofullständiga upplysningar, som kunnat erhållas an
gående bostadslägenheternas utrustning med »fasta tillbehör» av olika 
slag, såsom matkällare, skafferi, centralvärme, vattenledning, avloppsledning, 
elektriskt ljus m. m. 

Belysande är ock det förhållandet, att 9/io av de i smålägenheter boende 
hushållen äro hänvisade till för flera familjer gemensamma avträden. 

Sedan sålunda bostadslägenheternas sammansättning och beskaffenhet, i 
den mån materialet det medgiver, blivit belyst, må uppmärksamheten riktas 
på de pris dessa bostäder betinga, när de uthyras. 

Av de uthyrda lägenheterna måste härvid de »blandade» lämnas å sido, 
enär i hyresbeloppen för desamma ingå icke blott de utgifter, som äro nö
diga för det direkta bostadsbehovets tillfredsställande, utan, som ovan an
märkts, även vissa driftkostnader för bostadsinnehavarens yrkesutövning m. m. 
Medelhyrorna för de egentliga bostadslägenheterna hava sammanställts i 
nedanstående tablå: 
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För att i ett tal få ett skarpt uttryck för hyresstandarden, beräknas lämp
ligen medelhyran per rum (boningsrum inkl. kök). Detta belopp uppgår 
för stadens samtliga bostadslägenheter i genomsnitt till 83 kr. Utföres mot
svarande beräkning med avseende på de olika lägenhetskategorierna, erhålles 
följande resultat: 

Hyrespriset per rumsenhet är sålunda lägst i de fåtaliga, kvalitativt ofta 
undermåliga delkökslägenheterna och stiger stadigt med lägenheternas ökade 
storlek och därmed i regel följande bättre och bekvämare inredning. 

För bedömande av bostadsfrågans läge på en viss ort är det dock ej nog 
att hava kunskap om de absoluta hyresbeloppen, utan krävas därjämte upp
gifter, vilka giva ett något så när riktigt mått på hyrornas förhål lande 
till bos tads innehavarnas inkomster. 

För detta ändamål har hyran sammanställts med vederbörande bostads
innehavares och dennes familjemedlemmars till inkomst- och förmögenhets
skatt, resp. till bevillning taxerade årsinkomst. Vid denna jämförelse hava 
endast medtagits sådana hushåll, för vilka hyresbeloppet anger, vad som 
utgivits för det direkta bostadsbehovets tillfredsställande, varemot uteslutits 
icke blott hyresgästerna i »blandade» lägenheter, vilkas hyra, som förut nämnts, 
jämväl innesluter vissa yrkesutövningens driftkostnader m. m., utan även de 
familjer, som mottaga inhyrande och inneboende, enär möjlighet icke finnes 
att beräkna den rumsuthyrande familjens nettohyra. 

I nedanstående översikt äro upptagna övriga 2 883 hushåll, för vilka års
inkomsten till sitt belopp kunnat utrönas, fördelade efter relativ hyra, där
vid med a) angives den hyresprocent, som erhålles, om hänsyn blott tages 
till lägenhetsinnehavarens inkomst, och med b) den, som framgår, om famil
jemedlemmarnas taxerade inkomster tilläggas. 

Härur kan utläsas en viss regelmässighet i fråga om den inbördes rela
tionen mellan hyra och inkomst, innebärande i stort sett, att ju mindre in
komsten är, desto större andel därav uppslukar hyran. 

Ett närmare studium av dessa siffror ger dock vid handen vissa oregel
bundenheter i fråga om de relativa hyresbeloppen, vilka synas häntyda på 



1 9 1 2 — 1 9 1 3 ÅRS ALLMÄNNA BOSTADSRÄKNING. VI. JÖNKÖPING. 5 7 9 

bestämda skiljaktigheter i fråga om olika samhällsklassers bostadsvanor. 
För att närmare belysa dessa förhållanden har uppgjorts följande tabell, där 
i första hand utskilts hushållen med mindre än 2 000 kr. inkomst, vilka med 
hänsyn till ortens förhållanden torde kunna anses som mindre bemedlade, 
varefter den så erhållna hushållskategorien efter hushållsföreståndarens syssel
sättning fördelats på vissa yrkesgrupper. Bland arbetarhushållen hava som 
särskilda undergrupper redovisats bl. a. de, vilka hava sin utkomst av stadens 
huvudindustrier: tändsticksfabriks-, mekanisk verkstads-, snickerifabriks- och 
pappersbruksindustri. 

Av de fyra stora hushållskategorierna uppvisa a rbe ta rna den lägsta re
lativa hyran. Att inom denna grupp järn- och metall- samt pappersbruks
arbetare förete icke obetydligt lägre hyresprocent än tändsticksfabriks-, 
snickerifabriks-, grov- och övriga arbetare, torde i huvudsak bero på, att de 
båda förstnämnda arbetarkategorierna hava högre medelförtjänst än de senare 
(resp. 1 036 och 1 083 kr. per år mot resp. 883, 953, 866 och 977 kr.). 

Förhållandevis vida mera offra på sin bostad lägre stats- , kommunal-
och pr iva t t jäns temän, a f fä rsans tä l lda samt framför allt självstän
diga mindre nä r ings idkare . Beträffande dessa småhandlare, hantverkare 
o. d. skulle man visserligen vara böjd att tillskriva den höga relativa hyran 
förhyrandet utav affärshänsyn av en välbelägen, större lägenhet, men denna 
förklaringsgrund torde blott delvis vara riktig, då förevarande statistik endast 
avser egentliga bostadslägenheter, icke bostäder kombinerade med affärslokaler. 

Pensionärs- och unders töds tagargruppens ofta mycket höga hyres-
procenter vittna om de umbäranden, som mången gång förorsakas av strä
vandena att jämväl i ålderns och den ekonomiska nedgångens dagar söka 
bibehålla en ståndsmässig bostad. Särskilt inom denna grupp torde dock i 
vissa fall den relativa hyrans anmärkningsvärda höjd förklaras genom före
fintligheten av vissa, i taxeringslängderna ej redovisade inkomstkällor, så
som understöd av släktingar m. m. 

En framställning som den förevarande bör icke allenast syssla med själva 
bostäderna, deras antal, storlek, hyrespris o. s. v., utan ställa som en huvud
uppgift att belysa bostadsförhållandena för de människor, som bebo de 
undersökta lägenheterna. 

Denna befolkning uppgick till sammanlagt 25 141 personer, varav 22 947 
bodde i egentliga bostadslägenheter. Huru dessa voro fördelade på olika 
lägenhetskategorier, framgår av följande översikt: 
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Tabellen ger även en åskådlig bild av, huru starkt befolkade särskilt 
vissa smålägenheter äro, och frågan framställer sig, huru många av dessa 
äro ur bostadshygienisk synpunkt att anse som överbefolkade. Anser 
man, att överbefolkning inträder, när medelfolkmängden per rum (bonings
rum och kök) uppgår till över 2 personer, skulle överbefolkning föreligga, 
då det bor 3 eller flera personer i ett rum, 5 eller flera i 2 rum o. s. v. 
Efter dessa grundsatser är följande tabell uppställd: 

Härav framgår, att det företrädesvis är i de smärre lägenheterna, som 
överbefolkning förekommer, samt att det i dessa äger rum i den omfattning, 
att 24 8 % av lägenheterna t. o. m. 3 rum och kök äro överbefolkade och 
42-8 % av deras befolkning i hög grad trångbodda. 

Den starka befolkningsanhopning, som ovan konstaterats i smålägenhe
terna, beror icke på stark frekvens av främmande i lägenheterna, ty av in
vånarna utgöras endast 2-8 % av inhyrande och inneboende. Däremot är 
barnrikedomen tydligen huvudorsak till den stora trångboddheten inom bl. a. 
kategorien 1 rum och kök, vilket belyses därigenom, att här ej mindre än 
36 barn under 15 år komma på 100 boende. 

För att på ett mera direkt sätt, än genom föregående tabeller kunnat ske, 
belysa hyrans inverkan på boendeförhållandena, har i nedanstående tablå 
beräknats hyresbeloppet per person inom olika kategorier av uthyrda bo
stadslägenheter: 
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Sammanställda med de förut meddelade genomsnittshyrorna per lägenhet 
och per rum giva dessa siffror en ganska klar föreställning om, i vilken 
grad de mindre bemedlade måste söka nedbringa hyran genom att packa sig 
samman i lägenheterna. 

Otvivelaktigt skulle det vara av stort intresse för förevarande undersök
ning, därest bostadsstandarden kunde belysas särskilt för den del av hyres
lägenheternas invånare, som utgöres av mindre bemedlade. Tyvärr reser 
dock materialets beskaffenhet vissa svårigheter mot en noggrannare analys 
av befolkningen i detta syfte. Till mindre bemedlade kunna visserligen 
med tämlig säkerhet hänföras de 2 700 hushåll, där hushållsföreståndarens 
inkomst understiger 2 000 kr. Men kvar står ett stort antal familjer och 
ensamma personer med obekant inkomst, av vilka många kunna antagas till
höra de mindre, ofta t. o. m. de minst bemedlades krets. För att i avsak
nad av exakta inkomstsiffror något så när riktigt kunna uppåt avgränsa 
denna kategori av smärre inkomsttagare hava tillgängliga uppgifter om hus
hållsföreståndarens yrke och årliga hyra kombinerats på så sätt, att som 
mindre bemedlade jämväl räknats sammanlagt 1635 hushåll av arbetare, 
lägre tjänstemän, självständiga näringsidkare samt pensionärer, understöds-
tagare o. d., vilkas årshyra understiger 300 kr. 

För den så bildade gruppen av mindre bemedlade, vilken omfattar 4 335 
hushåll eller 88 5 % av stadens samtliga i hyreslägenheter boende sådana, 
belyses bostadsstandarden närmare genom följande tabell: 
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Denna tabell utvisar först och fr.lrast, a t t " b o s t a d s t y p e n ingalunda är 
densamma för samtliga mindre bemedlade, utan a t t den i hög grad växlar 
för olika grupper av sådana. Medan sålunda endast 14-5 % av arbetarhus
hållen och t. o. m. allenast 8-2 % av tändsticksfabriksarbetarhushållen bebo 
lägenheter om 2 rum och kök och däröver, äro motsvarande procenttal för 
lägre tjänstemän 49 2 % för självständiga näringsidku.o i39 9 % och för pensio
närer, understö.dstagare o. d. 21 o %. 

Inom sistnämnda kategori, vilken till stor del utsföt-i a / småhushåll, är 
t r å n g b o d d h e t e n minst, då här i genomsnitt enda t 123 boende komma per 
100 rum. Därefter följa de självständiga näringsidkarna? iamiJ;?r med rela
tionstalet 136, därpå tjänstemannahushållen, med siffran 142 o- h slutligen 
arbetarhushållen, där de vanligen små lägenheterna och stora c i n s k a r o r n a 
bringa upp talet ända till 199, för tändsticksfabriksarbetarna t. o. m. till 212. 

Rapporter från yrkesinspektörerna angående svårare 
olycksfall i arbete (forts.). 

49. Vid ett stenbrott inträffade ett ras, varvid en arbetare omkom. Han arbetade 
som borrningshantlangare vid foten av en c:a 5 m. hög bergvägg, då ett c:a 2 ton 
tungt klippblock rasade ned och fullständigt krossade honom. Vid sedermera företagen 
undersökning av den plats, varifrån blocket föll, befanns det, att blocket hade på ena 
sidan begränsats av en äldre spricka eller förklyftning, vilken emellertid ej förut obser
verats. Egendomligt nog hade en timme förut sprängning ägt rum, utan att blocket 
oaktat de därvid uppkomna skakningarna fallit ned. 

Yrkosinspektören har för arbetsledningen betonat nödvändigheten av att mer än hit
tills arbeta i trappavsatser och sålunda söka undvika lodräta bergväggar av större höjd, 
framförallt överhängande sådana, samt att med yttersta omsorg låta syna bergväggarna 
genom en pålitlig person inom varje arbetslag. 

50. En arbetare, som var sysselsatt med reparation av en travers, blev dödad av 
en elektrisk ström om 220 volt. Efter en verkställd förflyttning av manövreringskorgen 
skulle han åter begiva sig ut på traversbalkarna för att hämta några verktyg. Dessa 
balkar äro c:a 30 cm. breda och ligga 10 m. över golvet, vadan det är nödvändigt att 
stöda sig vid övergången. På ena sidan av den ena av balkarna, vilka ligga parallellt, 
befinner sig den elektriska ledningen till manövreringskorgen och emellan balkarna löper 
en bromslina av stål. Lednings- och bromslinorna användas som stöd. När arbetaren 
lämnade korgen glömde han emellertid att slå ifrån strömmen. Då han kommit upp 
till traversbalkarna och som vanligt fattade tag i ovannämnda linor, fick han följakt
ligen strömmen genom kroppen. Han hade i 4 år skött ovannämnda travers och får 
olyckan därför tillskrivas glömska. För att förebygga liknande olycksfall har bolaget 
beslutat anbringa gångbana vid den sida av traversbalkarna, där inga ledningstrådar 
finnas. 

51. Under lastning av plank blev en arbetare så svårt skadad att han nästan ome
delbart avled. Arbetet bestod i att lasta en decauvillevagn, stående på en hög bock-
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bana, sora på ena sidan vette mot plankupplagen och på den andra stupade brant nod 
mot en grund isbelagd vik. Oförsiktigt nog och trots upprepade varningar hade arbe
taren lagt plankorna uteslutande längs den mot viken vettande långsidan av vagnen-
golvplan. Då han så kom med en ny börda och kastade den från axeln ned på vag. 
nen, stjälpte denna och störtade över bockbanans kant ned på den under liggande isen 
Arbetaren drogs med i fallet och blev därvid så illa stött i bröstet att han nästan 
omedelbart avled på grund av inre blödningar. Olyckan får tillskrivas handlande mot 
givna råd och anvisningar. 

52. En minderårig arbetare blev vid en kvarn så svårt skadad at ban avled på
följande dag. Något ögonvittne till olyckan fanns ej, men det troliga är, att den till
gått så, att den förolyckade, då han skulle överföra en suggasmotors drivrem från noll-
skivan till den fasta skivan, för vilket ändamål användes en träspak, därvid slagits till 
marken av remmen. Vid olyckstillfället saknades skyddsräcke för drivremmen såväl 
som remledare, och får olyckan därför tillskrivas arbetsgivaren, mot vilken åtal även 
väckts. 

53. Vid arbete ombord å ett fartyg föll en måleriarbetare över bord och drunk
nade. Den förolyckade var sysselsatt med sträckning av en presenning över skärmen 
framför kommandobryggan. Därvid råkade ban av någon anledning antingen slinta på 
det av regn hala däcket eller snäva mot något föremål, så att han släppte sitt tag i 
presenningen och föll baklänges i sjön genom en i ledgången öppen lucka. Draggning 
verkställdes omedelbart och påträffades kroppen efter 10 minuter, varpå upplivningsförsök 
gjordes, dock utan resultat. 

54. En vid flottningsarbete tillfälligtvis anställd arbetare, som sysselsattes med strand
rensning, hittades drunknad alldeles invid stranden. Han hade sannolikt under arbetet 
drabbats av ett epileptiskt anfall och därvid fallit framstupa med ansiktet i vattnet. 

55. En telegrafverkets linjearbetare, som var sysselsatt med arbete å en lednings
stolpe, hade för att få händerna fria använt såväl stolpskor som säkerhetslina. Emel
lertid hade linan fastgjorts endast med en s. k. käringknop, vilken, då kroppen med 
hela sin tyngd frestade på linan, så småningom löste sig och plötsligt gick upp. Ar
betaren störtade därvid ned från stolpen och slog sig så illa, att han någon tid där
efter avled till följd av inre skador. 

56. Vid en mindre järnvägsstation blev under pågående arbete vid en s. k. om
lastningsbrygga en stationskarl så illa klämd, att han senare avled. Ifrågavarande 
brygga, som på grund av den ringa storleken hos godsmagasinet på platsen, i regel 
användes vid allt lastnings- och lossningsarbete, utgöres av en omkring 20 meter lång 
plattform, försedd med tak, som uppbäres av stolpar, stående 0-5 meter från plattfor
mens kant. Då en vagn passerar, är följaktligen avståndet mellan vagnens mest ut
stående partier och dessa stolpar icke tillräckligt stort för att skydda en vid stolpen 
stående person från kläraskada. Vid ifrågavarande tillfälle var stationskarlen på väg 
ur en vid plattformen stående kylvagn, då en på spåret kommande vagnsskjuts satte 
kylvagnen i rörelse, varvid karlen blev illa klämd mellan kylvagnens utstående dörr 
och närmaste stödstolpe. Olyckan får tillskrivas flera omständigheter. Dels var kylvagnens 
broms icke tilldragen eller vagnen på annat sätt säkrad, dels sköttes bromsningon på den 
kommande vagnsskjutsen icke med tillbörlig aktsamhet, dels innebär slutligen placeringen 
av stödstolparna på så ringa avstånd från plattformens kant alltid en allvarlig risk för 
olyckor av detta slag. Yrkesinspektören kommer att hos distriktsförvaltningen begära, 
att stolpraden inklädes såväl för vinnande av ökad säkerhet som för at,t bereda perso
nalen drägligare arbetsförhållanden vid kyla och regnig väderlek. 
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57. En sågverksarbetare blev under arbete indragen i en axelledning och omedel
bart dödad. Huru olyckan tillgått har ej kunnat bestämt utrönas, men två sätt kunna 
antagas, var för sig lika troliga. Den ena är att den förolyckade kulle från fels 
sida pålägga en drivrem till en spånledning, den andra att han tagit en genväg under 
axelledningen mellan en lagerbock och en större remskiva. Den förolyckades skinn
tröja, som ej var helt tillknäppt, hade snott sig omkring axeln, som gick 175 varv per 
minut, varvid den förolyckade slagit emot väggar, golv och tak samt blivit totalt mas
sakrerad. För att förebygga ett upprepande av olycksfallet lämnade yrkesinspektören 
omfattande föreskrifter, bl. a. att drivskivan på huvudaxeln skulle göras minst dubbelt 
så bred som driv- och nollskivorna på spånledningen, att remledare med spak skulle 
anordnas, att huvudaxeln skulle förskyddas med räcke vid drivskivan på huvudaxeln, 
att förbud skulle utfärdas mot rempåläggning under gång och att signalanordning till 
maskinrummet för avstannande av maskineriet skulle anordnas från såg, underhus och 
hyvel. 

58. En arbetare vid ett träsliperi var sysselsatt med att på en rälsvagn frakta 
raassavod från ett upplag till fabriken, varvid han skadade sig så svårt att han ögon
blickligen avled. Mellan upplaget och fabriken låg en bäck, över vilken en bro av c:a 
10 m. längd var lagd, och denna bro måste passeras av rälsvagnen. När denna hunnit 
mitt på bron, urspårade den och under arbetet med pålyftandet av vagnen å spåren, 
för vilket ändamål den förolyckade tillkallat en kamrat, brast ena bropelaren, och den 
förolyckade föll ned i bäcken med vagn och last över sig. Kamraten tillkallade genast 
hjälp och begav sig ned i bäcken och lyfte den förolyckades huvud över vattnet, men 
han var då redan död. Bron bestod av tvenne järanlöpande grova stockar, som skar
vats på mitten, och under skarvarna voro de c:a 1-B m. höga bropelarna anbragta. 
Vid företagen undersökning visade det sig att den brustna bropelaren var alldeles 
genomrutten i höjd med vattenytan. Några dagar före olyckan hade bron besiktigats 
av .fabrikens disponent, men hade då intet fel upptäckts. Vid yrkesinspektörens be
sök var bron under ombyggnad och skulle då göras bredare samt förses med tvenne 
pelarpar (i stället för förut endast ett) och stadiga broräcken. 

59. Under arbete i en kvarn skadades en mjölnarlärling så svårt att han avled 
efter 5 dagar. Åsyna vittne till olyckan fanns ej, men verkställd polisundersökning ger 
vid handen att den förolyckade, som skulle smörja taklagret till ett s. k. långjärn (en 
vertikal axel, som driver ett stenpar) och därvid steg upp på den tvärbalk, som uppbar 
dubbpannan till långjärnet, blev indragen i den koniska kuggväxel, som överför kraften 
från vattenhjulet till stenarna. Den förolyckade fick därvid översta delen av tunn
tarmen järnte tarmkäxet söndersliten med ovannämnda påföljd. Yrkesinspektören har 
anmodat arbetsgivaren att till skydd framför växeln uppsätta en planka, något bredare 
än det mindre kugghjulet, samt å plankan ett plåtskydd över växelns ingreppssida, var
igenom beröring med växeln förhindras. 

60. En stationskarl blev under vagnsvftxling överkörd och skadades därvid så illa, 
att han avled samma dag. Olyckan tillgick enligt hans egen uppgift så, att då han, 
efter att hava sammankopplat tvenne vagnar, skulle krypande under buffertarna begiva 
sig ur järnvägsspåret, erhöll han en knuff i sidan av den ena vagnens fotsteg och ram
lade över rälsen, varvid hjulen gingo över ena foten och han dessutom erhöll svåra 
kontusioner å huvudet och bröstet. Vagnen sattes nämligen oförmodat i rörelse av ett 
sätt vagnar, som backats in på samma spår för att sammankopplas med övriga där 
stående vagnar. 
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Kortare meddelanden. 

— Kollektivavtal m. m. — 
Nytt riksavtal inom småglasindustrien. Som bekant hade avtalet vid småglasbruken upp

sagts av arbetarna, tillhörande Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet, och utlöpte den 1 
januari 1914. Dessförinnan hade förhandlingar ägt rum, varvid parterna överenskommit, att en 
reglering av samtliga prislistor skulle äga rum med förhöjning för vissa arbeten och med motsva
rande sänkningar för andra arbeten. Statens förlikningsman i östra distriktet, häradshövding 
A. "Waldenström, framlade den 2 januari ett medlingsförslag, vilket antogs av arbetsgivarna men 
avslogs av arbetarna. Få grund av detta avslag inträdde lockout den 4 januari. Sedan kon
flikten oavbrutet fortgått i denna form, kallade förlikningsmannen, på framställning av grovar
betareförbundet, till nytt sammanträde deu 16 februari. 

Förhandlingar ägde därefter rum till den 21 februari, då uppgörelse träffades om nytt riksavtal 
för småglasindustrien. 

Det nya avtalet är till sitt innehåll i huvudsak lika det förutvarande avtalet, dock med bl. a. 
följande ändringar. 

Fördelning av glasbl&sarnas arbetsförtjänst: 
För benmakare har en ny lönegrupp tillkommit, nämligen för fjärde året som benmakare och 

däröver, vilken tillerkänts 35 %. Uppbläsare första året som uppblåsare hava erhållit 19 % i 
stället för 18 %. Uppblåsare fjärde året som uppblåsare hava erhållit 23 % i stället för 22 %. 
Därjämte har en ny yrkesgrupp tillkommit, nämligen uppblåsare, vilken som sådan tjänstgjort 
längre tid än fyra år och är gift, vilken erhållit 25 %. Anfångarna ha över hela linjen erhållit 
1 % förhöjning. (Vad som här angives såsom procent utgör procent å de i prislistan upptagna 
beloppen men är däremot icke procent av verkstadsförtjänsten.) 

I avtalet har införts en ny bestämmelse av följande lydelse: >Om införande av nya maskinella 
anordningar, omändring av ugnar, nya arbetsmetoder eller dylikt utövar inverkan på avtalade 
ackordssatser, skola de pris, som därav beröras, efter uppsägning npphöra att gälla. Arbetet ut
föras efter timpenning intill dess nytt ackord uppgjorts eller annan överenskommelse träffats.» 

Grovarbetarnas löner hava uteslutits ur riksavtalet och införts i specialbestämmeiserna för de 
bruk, där organiserade grovarbetare finnas. 

Olycksfallsersättning för arbetare över 18 år har höjts från kr. 1-25 till kr. 150 per dag. 
Få lördagen skall arbetet för vissa arbetare, som förut slutat kl. 4 e.m., sluta kl. 2 e. m. utan 

middagsrast. 
Alla prislistor hava reviderats. 
Det nya avtalet gäller i fem år, d. v. s. till den 31 december 1918. 

— Strejker, lookouter m. m. — 
Förlikningskommissionens hemställan rörande medling i konflikten vid Trollhättans 

kanalarbeten. Sedan Socialstyrelsen avslutat den utredning angående löner och levnadskostnader 
vid Trollhätte kanals ombyggnad, som återfinnes i detta häfte & sid. 499—645, hava nya förhand
lingar mellan representanter för Vattenfallsstyrelsen och vederbörande arbetargrupper blivit upp
tagna inför den i december 1912 förordnade särskilda förlikningskomraissionen; varvid denna, med 
stöd av ovanberörda utredningsresultat, till parterna avlåtit följande hemställan. 

Hos den för medling i arbetstvist vid kanalarbetena i Trollhättan tillsatta förlikningskommissio
nen har Kungl. Vattenfallsstyrelsen hemställt om kommissionens yttrande med anledning av Kungl. 
Socialstyrelsens i skrivelse till Vattenfallsstyrelsen den 20 maj 1914 avgivna utlåtande i fråga om 
befogenheten av ändringar i avlöningsförhållandena vid kanalarbetena. 

Kommissionen, som därefter förhandlat med representanter för Vattenfallsstyrelsen och för vissa 
vid omförmälda arbeten sysselsatta arbetargrupper, har, vid prövning av vad i ärendet förekommit, 
funnit den av Socialstyrelsen förebragta utredningen giva stöd för en höjning av de fastställda 
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timlönerna vid kanalarbetena med 2 öre, sa att timlönen i resp. avlöningsgrupper skulle bestämmas 
till 40, 45, resp. 50 öre. Och kommissionen finner skäl, att denna höjning genomföres så snart 
ske kan, i vilket hänseende kommissionen nedan framställer förslag. 

De träarbetare, vilka deltaga i nu pågående arbetsinställelse vid Trollhättan, hava yrkat, att 
timlönerna för samtliga träarbetare vid kanalarbetena måtte utgå med minst 50 öre, till stöd var
för åberopats, att en enskild arbetsgivare, som åtagit sig utförande av viss del av kanalarbetena 
vid Trollhättan, tillförsäkrat alla sina där anställda träarbetare en sådan timlön. 

Detta arbetarsidaus yrkande skulle, om genomfört, innebära, att timmermän, vilka nu vid sta
tens kanalarbeten äro hänförda till mellersta avlöniDgsgruppen, skulle uppflyttas i högsta avlönings-
gruppen, där nu av träarbetare äro upptagna blott >fullt yrkeskunniga byggnadssnickare med där
emot svarande verktygsutrustning». 

Kommissionen kan ieko finna den från träarbetarnas sida sålunda åberopade omständigheten i 
och för sig innefatta skäl för den av dem påyrkade ändringen i avlöningsförhållandena. 

Vid do av Vattenfallsstyrelsen drivna arbetena likasom vid statens arbeten i allmänhet böra 
arbetspersonalens förmåner tillmätas efter möjligast rationella och så långt görligt enhetliga grun
der. Det bör för visso tillses, att dessa förmåner fullt matsvara vad å den enskilda arbetsmark
naden bjudes; men dot tillhör staten att därvid icke i samma mån, som på den enskilda markna
den stundom sker, låta budet bestämmas av tillfälliga förhållanden, vare sig det sker uppåt 
eller nedåt, utan att se saken nr mera allmängiltiga synpunkter. Å andra sidan bör staten låta 
sig angeläget vara att mera, än vad å den enskilda marknaden hittills ofta skett, tillerkänna lev
nadskostnadsnivån på olika orter betydelse för avlöningens storlek. Givet är vidare, att, där ett 
avlöningssystem en gång uppbyggts och avvägts efter dessa grunder, böra ändringar däri icke ske 
annat än med beaktande av enahanda synpunkter, såvida man ej vill riskera att åter sönderbryta 
det hela. 

Det var med utgående från dessa synpunkter kommissionen i sin hemställan av den 17 januari 
1913 fann sig böra förorda en mindre jämkning uppåt av de för de särskilda avlöningsgrupperna 
vid kanalarbotena i Trollhättan då bestämda timlöner. Och enahanda synpunkter hava förmått 
kommissionen at t nu, stödd på den omfattande utredning, som förebragts av Socialstyrelsen, förorda 
en ytterligare generell höjning av samma timlöner med 2 öre. Men varken den omständigheten 
at t i Trollhättan enskilda arbetsgivare inom husbyggnadsfacket — vilket arbetsområde ej är med 
kanalarbetena jämförligt — betala sina träarbetare 50 öre eller mera för timme, eller den om
ständigheten att en enskild entreprenör för delar av kanalarbetena funnit sig på grund av sär
skilda förhållanden, som för staten icke kunna vara avgörande, föranlåten att åtminstone vid vissa 
av de på entreprenad tagna arbetena tillförsäkra sina fåtaliga träarbetare en timlön av 50 öre, 
kan enligt kommissionens mening i och för sig innefatta giltig anledning att vid statens kanal
arbeten genomföra enahanda avlöning för träarbetarna över hela linjen, en åtgärd som sannolikt 
skulle omedelbart återverka icko blott på avlöningarna för övriga arbetargrupper vid kanalarbetena 
utan ock på avlöningsförhållandena vid andra statens arbetsföretag. 

1 detta sammanhang anser sig kommissionen dessutom böra erinra att, då man jämför arbets
personalens ställning vid de av Vattenfallsstyrelsen själv drivna arbetena och vid enskilda entre
prenörers arbeten, man ej får se blott på den kontanta avlöningen isolerad för sig utan på för
månerna i det hola. Socialstyrelsen har framhållit, att arbetarna vid statens kanalarbeten i egen 
regi åtnjuta särskilda förmåner i form av mera permanent anställning och längre arbetssäsong 
(särskilt arbetstillfällen även under vintern) och större förmåner vid sjukdom och olycksfall, ehuru 
nu tillgängliga uppgifter icke lämna ledning för en exakt uppskattning i penningar rörande värdet 
av dessa särskilda förmåner. 

Emellertid hava, vid granskning av Socialstyrelsens utredning och vid de förhandlingar, vilka 
sedermera förts med representanter för parterna, yppats on del andra omständigheter, vilka synas 
kommissionen innefatta giltig anledning att i viss omfattning vidtaga ändringar i avlöningsför
hållandena för träarbetare vid Vattenfallsstyrelsens egna kanalombyggnadsarbeten i Trollhättan 

Det har nämligen framgått, att uppdelningen av träarbetarna i byggnadssnickare och timmer
män vid kanalarbetena icke äger giltighet i samma utsträckning som inom vissa delar av bygg
nadsindustrien och ävon vid kraftverksbyggnader. Vid kanalarbetena förekommer nämligen bygg-
nad8sniekeriarbete endast i jämförelsevis ringa omfattning, och de arbetare, vilka avlönas som. 
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byggnadssnickare och även äga utbildning som sftdana, sysselsättas faktiskt i stor utsträckning 
med enahanda arbeten, som besörjas av de säsom timmermän anställda träarbetarna. Dessa ar
beten äter äro i viss mån av annan beskaffenhet än timmcrmansarbeten å andra arbetsområden. 
Vid nu angivna förhållanden finner kommissionen väl byggnadssnickargruppen böra bibehållas 
särskild från timmermännen, men synes billigheten kräva, att de timmermän, vilka äro fullt ut
bildade i sådant timmermansarbete, som vid kanalbyggnaden förekommer, och vilkas arbetspresta
tion torde till art och värde vara jämförbar med det mesta av byggnadssnickarnas faktiska arbete, 
också likställas med desga sistnämnda i avlöningshänseende. För genomförande vid Trollhättc-
arbetena av en sådan förändring talar ock den omständigheten, att för timmermännen i Troll
hättan ackordsarbete förekommer i långt mindre utsträckning än för de flesta övriga yrkesgrupper 
därstädes och även åtskilligt mindre än för timmermän vid Vattenfallsstyrelsens övriga arbets
företag, med påföljd att timmermän vid Trollhättan, om än fullt dugliga, varit i inkomsthän
seende ogynnsammare ställda än dessa andra arbetargrupper. 

Den förändring, som kommissionen på grund härav finner sig böra förorda i fråg» om timmer
män vid Trollhättan, går ut därpå, att i högsta avlöningsgruppen, med timlön av 50 öre, upptagas 
fullt kunniga timmermän, som arbetat minst 4 år i yrket och därav minst 2 år vid kanal- eller 
kraftverksbyggnadsarbeten. 

Då de organiserade träarbetarna i Trollhättan i skrivelse till arbetsledningen för kanalarbetena 
den 24 januari 1914 framställde sina önskemål beträffande timlönens storlek, begärde de även att 
få denna timlön garanterad vid ackordsarbete. 

Enahanda önskan om garanterad timlön var från arbetarsidan framförd redan i de förhandlin
gar, som föranledde kommissionens hemställan av den 17 januari 1913. Med avseende härå ut
talade kommissionen i nämnda hemställan, att arbetarnas krav på garanterad timlön vid ackords
arbete syntes kommissionen förtjäna ett visst beaktande, särskilt med hänsyn till att det gällde 
ett arbetsområde, där fasta ackordsprislistor endast med svårighet kunde tillämpas, men att, då 
denna fråga vore föremål för mycket stridiga meningar och måhända kunde medföra vittgående 
verkningar, det syntes icke lämpligen böra upptagas till avgörande enbart vid ett av statens 
affärsdrivande verk utan 1 samband med de övriga. 

Såvitt kommissionen har sig bekant, hava emellertid hittills icke vidtagits några mått och steg 
för en sådan mera allsidig utredning och prövning av frågan, till vilken kommissionen hänvisat. 
Med avseende & frågans vikt synes det emellertid kommissionen önskvärt, att sådan utredning och 
prövning må snarast möjligt komma till stånd, vilket kommissionen velat härmed framhålla. 

På grund av vad ovan anförts hemställer kommissionen: 
1) att de i arbetsnedläggelseu vid Trollhättan deltagande arbetarna må besluta att så fort ske 

kan och senast den 18 innevarande juni återgå till arbetet: samt 
2) att Kungl. Vattenfallsstyrelsen må i så måtto ändra avlöningsbcstämmelserna för arbetare 

vid Trollhätte kanals ombyggnad, att dels timlönerna i prislistan för samtliga arbetargrupper 
höjas med 2 öre eller till resp. 40, 45 och 50 öro att med dessa belopp utgå från och med den 
dag, då sådan återgång till arbetet sker, som i punkten 1) här ovan föreslagits, och till arbetenas 
avslutande, dels ock tät samma tid i högsta gruppen uppföras jämväl >fullt kunniga timmermän, 
gom arbetat minst 4 år i yrket och därav minst 2 år vid kanal- eller kraftverksbyggnadsarbete >. 

Svar å denna kommissionens hemställan torde senast den 17 innevarande juni tillställas under
tecknad Cederborg. 

Stockholm den 11 juni 1914. 
På kommissionens vägnar: 

Allan Cederborg. K. (i. Karlsson. 

— Arbetarskyddslagstiftning m. m. — 
Cirkulärskrivelse från schweiziska förbundsrådet beträffande diplomatisk konferens 

för arbetarskydd. I häfte 10 av »Soc. Medd.> 1913 redogöres för den internationella tekniska 
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konferensen i Bern den 15 Beptember 1913 för utarbetande av förslag till internationella bestäm
melser angående förbud mot minderårigas användande i industriellt nattarbete och om fastställande 
av en arbetstid av högst 10 timmar för i industrien sysselsatta kvinnor och minderåriga arbetare. 

Schweiziska förbundsrådet har den 30 december 1913 utsänt en cirkulärskrivelse till de staters 
regoringar, som voro representerade på konferensen, i vilken skrivelse dessa regeringar inbjudas att 
utso delegerade till en diplomatisk konferens, vars uppgift skall bliva att på grundvalen av den 
förra tekniska konferensens förslag utarbeta en internationell överenskommelse med för de repre
senterade länderna bindande kraft; konferensen föreslås att sammanträda i Bern den 3 september 1914. 

Till Sveriges delegerade föroslår Socialstyrelsen f. d. generaldirektör Lagerheim, ledamoten för 
lagärenden i Socialstyrelsen L. Eabonius och byråchefen Först. 

Söndagshandeln. Med anledning av Sveriges minuthandlares riksförbunds framställning 
om revision av gällande lagstiftning om butikernas öppenhållande under sön- och helgdagar, ha 
flera affärssammanslutningar i Stockholm riktat särskilda skrivelser till Överst&thållarämbetet. 
Stockholms bageriidkareförening hemställer sålunda, att ingen inskränkning vidtages i lager
butikernas traditionella rätt att vissa tider å sön- och helgdagar tillhandahålla sina kunder 
brödvaror, mjölk och grädde. Ett liknande uttalande har gjorts av Stockholms specerihandlare-
förening. Stockholms blomstorhandlareförening anser, att tiden för handelsbods öppenhållande 
utan olägenhet kan beräknas från kl. 6 f. m. men att stängningstiden i varje fall icke bör bliva 
tidigare än kl. 11 f. m. Samtidigt fästes ÖverståthåUarämbetets uppmärksamhet på den ambu
lerande söndagshandeln med blommor, vilken föreningen anser böra förbjudas. Stockholms mat-
varuhandlareförening påyrkar förbud mot all handel efter kl. 10 f. m. under sön- och helgdag. 

Förordning angående skydd mot yrkesfara i Finland. Ryske kejsaren har den 4 april 
på framställning av Finlands lantdag utfärdat en förordning om skydd mot yrkesfara. Förord
ningen, som upphäver en föregående stadga av 1889 och träder i kraft den 1 januari 1916, äger 
tillämpning på följande yrkesdrifter och företag: 1) fabriks- och hantverksrörelse samt annan 
industriell anläggning eller hantering i stad eller å landet; 2) kyrko- och fabriksbyggnadsarbete, 
så ock annat byggnadsföretag, dock ej sådant, som avser enskild person tillhörig bostads- och 
ekonomibyggnad i en våning å landet; 3) byggnadsföretag, som avser byggande av järnväg, spårväg, 
kanal och hamn eller körbro med minst sex meters spännvidd; 4) jordbrnket och dess binäringar, 
såvitt däri användas maskiner, som drivas med elementarkraft. Förordningen gäller dock icke för 
yrkesdrifter och företag, i vilka användas endast make, maka eller omyndiga barn, samt sådana 
yrkesdrifter och företag å landet, som sysselsätta mindro än tre arbetare och vid vilka icke an
vändas andra med elementarkraft drivna maskiner än elektriska motorer av högst en halv hästkraft. 

Förordningen innehåller, beträffande arbetsrummets rymlighet, bestämmelser om en minimivolym 
av 10 kubikmeter luft på varje arbetare, vidare bestämmelser angående åtgärder för avlägsnande 
av osunda gaser och ångor samt om arbetslokalens tillräckliga upplysning. Arbetsrum skall vara 
försett med nödigt antal utgångar jämte rescrvutgångar samt fabriksbyggnader i flera våningar 
och byggnader, som av arbetsgivaren upplåtits till arbetarbostäder, försedda med lätt tillgängliga 
säkerhetsstegar. Hissar, kranar och dylika lyftinrättningar skola vara försedda med tydligt anslag 
om högsta tillåtna belastningen samt med säkerhetsinrättningar till förhindrande av hisskorgens 
eller föremåls nedstörtande. Maskinernas rörliga delar samt transmissionsaxlar, remmar och linor 
skola på ändamålsenligt sätt vara täckta eller hägnade. Innan transmissionsledning sättes i gång, 
skall tillkännagivande därom ske i alla rum, dit rörelsen skall överföras, och i varje arbetsrum 
skola finnas ringledningar till kraftmaskinrummet samt i varje större arbetssal lösryckningskopp-
lingar. Arbetsmaskin skall vara försedd med ändamålsenlig apparat för maskinens frånslagning 
från transmissionsledningen samt likaså anordning, varigenom den hastigt kan bringas att stanna. 

Minst två veckor innan arbetet påbörjas vid företag, som faller under förordningens giltighets
område, skall arbetsgivaren hos industristyrelsen göra anmälan om det ungefärliga antalet arbetare, 
som skola sysselsättas, om tiden för arbetets påbörjande samt därom, huruvida han ämnar använda 
kvinnor och barn i arbetet. 

Beträffande synnerligen farliga yrken äger kejserliga senaten utfärda särskilda för arbetarnas 
skyddande erforderliga föreskrifter. 
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Överträdelse av förordningens stadgandcn straffas med böter intill 2 000 Mark, såvida ej strän
gare straff är i allmän lag utsatt. (Storfurstendömet Finlands författningssamling.) 

Inskränkning av kvinnors och minderårigas arbete i Frankrike. Förordningen av den 
13 maj 1893, angående förbad mot sysselsättande av kvinnor och minderåriga vid farliga arbeten, 
har blivit ersatt med en ny förordning av den 21 mars 1914. 

Enligt sistnämnda förordning få minderåriga under 18 år och kvinnor ej användas till arbete 
med smörjning, rengöring, undersökning eller reparation av i gång varande maskiner och appa
rater, vidare få de icke sysselsättas i arbetslokaler, där oskyddade maskiner finnas, liksom ej heller 
vid arbetsmaskiner, som drivas medelst trampning, eller användas för kringvridando av horison
tella hjul. 

Minderåriga under 16 år få icke användas vid cirkel- eller bandsig, vid med knivar försedda 
maskiner, för skötande av ångkranar eller för. arbeten pä hängande ställningar. Slutligen få do 
ej användas som pläterare, även om särskilda skyddsåtgärder blivit vidtagna. 

Flickor under 16 år få icke sysselsättas vid symaskiner, »om drivas förmedclst trampning. 
För uttagande av glasmassa få i butelj- och fönsterglasbruk icke användas minderåriga under 

15 år, i övriga glasbruk 14 år, och för glasblåsning få icke användas minderåriga under resp. 
16 och 14 år. 

För att skydda de minderåriga arbetarna mot värmeutstrålning från ugnarna har arbetsgivaren 
att vidtaga vissa anordningar. 

Vid sådan försäljning av skrifter, trycksaker, tavlor etc., vilken av moraliska grunder är i lag 
förbjuden, få icke minderåriga under 18 år och överhuvud inga kvinnor medverka. Vid fram
ställande och försäljning av dylika föremål, vilka, ehuru de icke falla under strafflagen, kunna 
anses vara för sedligheten sårande, få icke användas minderåriga under 16 eller kvinnor under 21 år. 

På begäran av yrkesinspektör har arbetsgivaren att uppvisa en arbetsbok för var och en minder
årig arbetare, som hos honom är anställd. (Soziale Eundschau.) 

Arbetarskydd vid allmänna arbeten i Schweiz. Kommunalrepresentationen i Ziirich har 
den 21 februari 1914 utfärdat en förordning angående entreprenader samt leveranser för stadens 
räkning. Däri finnas också vissa föreskrifter rörande arbetarskydd. 

Arbeten utlämnas och leveranser avslutas i regel på grund av allmän tävlan mellan olika firmor. 
Härvid uteslutas sådana anbudsgivare, som hålla ett med hänsyn till företagets omfattning och 
art alltför stort antal lärlingar eller som ej försäkrat sig mot ersättningskrav, som enligt gällande 
lagstiftning kunna riktas mot dem, ellor icke erbjuda erforderlig säkerhet för uppfyllandet av 
meddelade arbetarskyddsföreskrifter eller ock uppenbart åsidosätta arbetarnas föreningsrätt. Sådan 
uteslutning t&r endast ske, försåvitt genom officiell nndersffkning blivit utrönt, att skäl härför 
föreligger. 

De arbetarskyddsföreskrifter ovannämnda förordning innehåller äro följande. 
Den som åtager sig ett arbete eller en leverans för staden har att iakttaga de inom vederbö

rande fack i Ziirich sedvanliga arbetsvillkoren, Bärskilt i avseende på arbetstid och arbetslön. 
Härvid räknas som sedvanliga framför allt de i kollektivavtal mellan större arbetsgivar- och 
arbetarorganisationer stipulerade arbetsvillkor. 

I regel skola vid varje företag flertalet arbetare förtjäna normallön. För övertidsarbete utbe
talas ett lönetillägg å minst 25 %, för natt- och söndagsarbete 50 %. 

För hemarbete fastställes viss minimilön, såvida kollektivavtal ej är gällande inom veder
börande yrkesgron. 

Avlöning utbetalas minst var fjortonde dag. 
Vid lika duglighet lämnas företräde åt i staden Zurich eller desi närmaste omgivning bosatt 

inhemsk arbetare. 
Vid utförande av arbeten eller leveransor åt staden skall entreprenör för att fylla behovet av 

arbetskrafter i främsta rummet anlita den kommunala arbetsförmedlingen. I undantagsfall få 
privata förmedlingsanstalter användas. 

Entreprenören har att sörja för att arbetslokalerna äro hygieniskt tillfredsställande tamt för
sedda med alla påbjudna säkerhetsanordningar. (Soziale Rundschau). 
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Arbetarskyddslagstiftning i Grekland. Den 25 april 1913 utfärdades 1 Grekland en för
ordning angående åtgärder för arbetarnas hygien och säkerhet samt rörande arbetstiden. Den äger 
tillämpning på alla slags företag inom industri, hantverk och handel. Undantagna äro bergshan
tering samt järn- och spårvägar. 

Enligt nämnda förordning skola arbetslokalerna vara minst 260 ni. i höjd. För var sysselsatt 
arbetare skall Annas en luftmängd om minst 8 kbm. i lokaler, vilka ligga mera än l-50 m. under 
jordytan liksom i kemiska laboratorier, minst 10 kbm. 

Vidare skola arbetslokalerna vara tillräckligt ntluftade samt försedda med ventiler. Golven 
skola dagligen före och efter arbetet avtvättas. Väggarna skola vara tvättbara eller putsade. I 
lokaler, där sådana ämnen förarbetas, vilka äro underkastade förruttnelse, skall avfallet uppsamlas 
i tätt slutna kärl, vilka dagligen tömmas och tvättas. 

Efter förloppet av tre år från utfärdandet av förevarande lag är arbete förbjudet i lokaler, som 
ligga mera än 1'fiO m. under jordytan. 

Det skall finnas ett tillräckligt antal avträden, vilka ej få stå i direkt förbindelse med arbets
lokalerna samt skola vara luftiga och ljusa. 

Till arbetarnas disposition skall finnas rent dricksvatten liksom ock tvättningsanordningar. 
I varje arbetslokal med mera än 10 arbetare skall finnas anslag uppsatt angående skydd för 

arbetarna mot infektions- och yrkessjukdomar. Inom lokalerna skall finnas tillräckligt antal spott-
koppar, som dagligen rengöras. 

Vidare givas föreskrifter angående skydd mot olycksfall i arbete samt mot eldfara. 
Varje olycksfall Bkall omedelbart anmälas hos närmaste polismyndighet, som ofördröjligen har 

att undersöka olycksfallets orsaker och omfattning samt härom avgiva rapport till inrikesministeriet. 
Överträdelse av lagens bestämmelser straffas med böter från 10 till 50 drakmer. Vid upprepad 

förseelse qtgöra böterna från 50 till 500 drakmer för varje fall av överträdelse intill sammanlagt 
2 000 drakmer. (Soziale Rundschau.) 

— Socialförsäkring. — 
Riksförsäkringsanstalten har under årets gångna fem månader utfärdat nya försäkringsbrev 

och förnyelsekvitton å förut gällande försäkringar för ett provisionellt antal arbetare av 110185. 
Under samma tid hava 4 263 olycksfall anmälts till anstalten, till begravningshjälp för 22 döds
fall har utanordnats 1 32000 kronor, för livräntor åt änkor och barn samt invalida arbetare har 
utanordnats 169 429'45 kronor samt för sjukhjälpseraättningar 130 451'02 kronor, tillsammans 
301 20047 kronor. Antalet inköpta livräntor under nämnda period har utgjort 27. Utlåtanden, 
som enligt § 15 av lagen den 5 juli 1901 begärts av arbetsgivare och arbetare samt av domstol eller 
annan myndighet angående invaliditetsgrad för skadad arbetare, hava avgivits i 202 fall, och hava, 
sedan anstalten började sin verksamhet, dylika utlåtanden avgivits uti sammanlagt 4110 fall. 

Registrerade sjukkassor i Danmark under år 1913. I femte häftet av >Soc. Medd.» d. å., 
sid. 451 hava genom misstag vissa uppgifter ur »Statistiske Efterretningar» nr 4 årg. 1914 rö
rande de danska registrerade sjukkassornas verksamhet under år 1913 återgivits såsom gällande 
norska sjukkassor, vilket härigenom till rättelse meddelas. 

— Arbetsmarknad och arbetslöshet. — 
Arbetsmarknaden i England under maj 1914. Arbetstillgången var under månaden i stort 

sett god. Den förutvarande nedgången inom tackjärns-, järn- och stålindustrierna hade upphört, 
skeppsbyggnadsindnstrien däremot visade, ehuru fortfarande god, någon tillbakagång; även vid 
kolgruvorna hade konjunkturerna ;till följd av årstiden försämrats. Inom maskinindustrien samt 
bleck- och plåtindustrien var arbetstillgången fortfarande god; textilindustrien visade en obetyd
lig förbättring, och .inom byggnadsindustrien fortskred förbättringen utom vad beträffar London, 
som ännu tyngdes av arbetskonflikter. 

Arbetsförmedlingsanstalterna rapportera alltjämt efterfrågan på arbete inom skeppsbygg
nadsindnstrien. Inom byggnadsindustrien rådde brist på arbete i en del distrikt. Måleriarbetare 
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voro däremot fortfarande eftersökta i provinserna, och inom beklädnadsindustrien var tillgången 
på kvinnlig arbetskraft otillräcklig. 

Jämfört med samma tid föregående år visade sig'inom de viktigaste industrierna en nedgång 
i konjunkturerna. Vid kolgruvorna samt inom maskin-, skeppsbyggnads- pch texillndustrierna 
var arbetstillgången icke så god, och inom tackjärns-, järn- och stålindustrierna visade sig en 
avgjord nedgång. Å andra sidan iakttogs en förbättring inom bleck- och plåt-, sko-, glas- och 
tegelindustrierna. 

Antalet arbetslösa inom yrken, som inbegripas under den nya arbetslöshetsförsäkringsla-
gen, var 3'2 % i slutet av maj mot 38 % i slutet av april 1914 och 27 % i slutet av maj 1913. 

Packorganisationer med 993 131 medlemmar (bortsett från i strejker och lockouter invecklade 
samt sjuka och överåriga) rapporterade 22 681 eller 2'8 % av medlemsantalet som arbetslösa vid 
slutet av maj 1914 mot 2'1 % vid slutet av april samma år och 1'9 % vid slutet av maj 1913. 

Under veckan före den 23 maj 1914 hade, enligt inkomna svar från arbetsgivare med tillsam
mans 418 191 arbetare, konstaterats en ökning å 0'4 % av antalet sysselsatta arbetare och 2 1 % 
av den utbetalda lönesumman jämfört med förhållandena en månad tidigare. I jämförelse med 
motsvarande tid föregående år hade antalet sysselsatta arbetare minskats med 0'7 % och det ut
betalda lönebeloppet ökats med 06 %. (Labour Gazette.) 

Arbetsmarknaden i Frankrike under maj 1914. Vinodlingsarbetarna hava haft syssel
sättning med de stora odlingsarbetena; arbetslösheten har sjunkit till en lägre nivå än som nå
gonsin blivit inregistrerad för denna näringsgren. För skogsarbetarnas vidkommande har där
emot arbetslösheten tilltagit sedan föregående månad, ehuru den alltjämt visar en lägre siffra än 
fjolårets vid samma tid. 

Från Faristrakten meddelas att trädgårdsodlingen giver full sysselsättning. 
Inom textilindustrien, den grafiska industrien, metallindustrien och byggnadsverksamheten är 

läget något mindre förmånligt än föregående månad. Även läderindustrien rapporterar något 
mattare konjunkturer; arbetslösheten är dock betydligt mindre än den var vid samma tid i fjol. 

Bland 921 arbetarorganisationer, omfattande 285372 medlemmar, som besvarat de månatliga 
förfrågningarna rörande arbetsmarknadens läge och arbetslöshoten under maj 1914, hava 705, med 
244 229 medlemmar, uppgivit antalet arbetslösa till 9416, vilket motsvarar 3 « #, om gravarbetar
na i Fas-de-Calais medräknas, och 4-2 %, om dessa arbetare frånräknas. Den sista siffrans mot
svarighet för föregående månad var 2-9 %; för maj 1913 var den 47 % 

I jämförelse med april 1914, har arbetstillgången nnder maj 1914 av 26 % av arbetarorganisa
tionerna, omfattande 26 % av de organiserade arbetarna, angivits såsom rikligare; av 56 resp. 
55 % såsom oförändrad; och av 18 resp. 19 % såsom mindre riklig. 

På frågan :>Anser Ni läget på arbetsmarknaden vara tillfredsställande för årstiden ?> hava 589 
arbetarorganisationer med 144162 medlemmar, svarat j åkande, och 179 organisationer med 90 601 
medlemmar, nekande. (Bulletin du Ministére du travail.) 

Arbetsmarknaden i Tyskland under maj 1914. Läget på arbetsmarknaden visar en ringa 
förbättring av arbetstillgången, dock förmärktes inom storindustrien delvis tillbakagång. Den un
der föregående månad iakttagna tilltagande livligheten på arbetsmarknaden bibehöll i huvudsak 
sin säsongartade karaktär. Få det hela taget var arbetsmarknadens läge ännu otillfredsställande. 

Enligt rapporter från industrifirmor och -organisationer var arbetstillgången i allmänhet otill
räcklig, och utomordentligt låga priser voro rådande; blott i enstaka fall har någon förbättring gent 
emot föregående månad kunnat konstateras. I jämförelse med motsvarande tid år 1913 har inom 
flertalet industrier inträtt försämring av konjunkturerna. Vid stenkolsgruvorna i Ruhrdistriktet var 
läget till följd av särskilda förhållanden något bättre, varemot arbetstillgången i Ober- och Nie-
derschlesien var otillräcklig. Från de medeltyska brunkolsgruvorna rapporteras, att läget delvis 
förbättrats. Inom tackjärns- liksom ock stålindustrien stegrades tillverkningen icke obetydligt 
gent emot föregående månad utan att dock nå upp till fjolårets nivå. Kaliindustricn visade, i 
betraktande av den för årstiden vanliga tillbakagången, normal sysselsättning. Inom metallindu
strien hava konjunkturerna ytterligare försämrats, likaså inom maskinindustrien med undantag 
av några särskilda grenar, som haft rikligare sysselsättning än föregående månad. Vid de ke-
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miska fabrikerna var god tillgång på arbete. Inom elektriska industrien klaga viktiga grenar 
över att sysselsättningen är otillräcklig samt mindre än föregående månad. Inom textilindustri
en var ej heller arbetstillgången tillfredsställande. Trävaruindustrien hade att uppvisa genom
gående ringa tillgång på arbete, medan närings- och njutningsämnesindustrien i allmänhet var 
tillräckligt sysselsatt. Inom byggnadsindustrien har förbättringen av konjunkturerna delvis fort
skridit, på viktiga platser har dock stillestånd åter inträtt. 

Enligt uppgift från sjukkassorna ökades antalet i arbete varande medlemmar från den 1 maj 
till den 1 juni med inalles 139184 medlemmar eller med 1'37 %. För manliga medlemmar mot
svarade ökningen 125 %, för kvinnliga T60 %. Den under loppet av april inträdda förbättringen 
av arbetsmarknaden har sålunda alltjämt fortgått. 

En föga gynnsam bild visar däremot tillströmningen av arbetssökande till arbetsförmedlingsan
stalterna, vid vilka i maj 1914 på 100 lediga platser för män kommo 172 arbetssökande mot 161 
närmast föregående månad och 166 i maj 1913. Iför kvinnor var motsvarande antal resp. 100, 
94 och 100. I dessa siffror kommer den som vanligt i maj månad inträdande stegringen av an
talet arbetssökande till uttryck. Emellertid tyder den i jämförelse med maj 1913 betydligt star
kare tillströmningen av manliga arbetssökande på en försämring av konjunkturerna. 

Uppgifterna angående arbetslösheten bland medlemmar av de rapporterande förbunden visa en 
mindre ogynnsam bild. Bland 2 313079 medlommar, tillhörande 48 förbund, voro i maj liksom 
de båda föregående månaderna 2-8 arbetslösa. Arbetslösheten brukar i regel ej visa någon för
ändring från slutet av april till slutet av maj. Föregående år steg dock arbetslöshetssiffran från 
2-8 % i april till 2'5 % i maj (Reichsarbeitsblatt.) 

Förslag angående åtgärder mot arbetslöshet i Stockholm. Brännkyrka församlings fattig
vårdsstyrelse har ingått till Stockholms stads fattigvårdsnämnd med framställning om åtgärders 
vidtagande för motarbetande av den varje år rådande arbetslösheten; I detta avseende föreslår 
fattigvårdsstyrelsen, att nämnden måtte ingå till stadsfullmäktige med begäran om förnyad om
prövning av frågan, i vilken utsträckning stadens arbeten kunna förläggas till vintern. Därjämte 
begäres, att nämnden måtte föranstalta om utredning, huru många familjer i medeltal understödjas 
på grund av familjeförsörjarens arbetslöshet, för att därigenom erhålla .en översikt av arbetslös
hetens inverkan på fattighjälpsbehovet. Med stöd av den sålunda vunna erfarenheten hemställes, 
att fattigvårdsnämnden ingår till Socialstyrelsen med begäran om utredning, i vilken mån i Stock
holm överflödig arbetskraft kunde användas för jordbrukets behov och i vilken utsträckning ogifta 
arbetare skulle vintertiden kunna sysselsättas med skogsarbete, på det att därigenom arbetstill
gången i Stockholm kunde förbättras för familjeförsörjare. Om denna utredning uppvisar möjlighet 

större utsträckning av sådan avtappning från Stockholm till landsbygden, hemställes om fram
ställning till stadsfullmäktige, att kostnadsfri undervisning meddelas stockholmsbor, som så önska, i 
lantbruksgöromål. Fattigvårdsnämnden har remitterat denna framställning till skyndsam utredning. 

Sockerbruksarbetarna. Socialstyrelsen har i skrivelse till Kungl. Maj:t föreslagit vissa åt
gärder, som böra vidtagas för att skaffa de vid Norrköpings sockerrafflnaderier entledigade ar
betarna anställning. Vid nämnda fabrik voro vid höstens inbrott anställda 92 arbetare, av 
vilka numera efter hand 82 avskedats. Styrelsen riktar uppmärksamheten å vissa större ar
beten, vilka under innevarande år skola utföras för statens räkning i Norrköping och dess när
mast» omnejd, såsom rivning av posthuset i Norrköping och uppförande av ett nytt samt om
byggnad av Norrköpings bangård. Det vill dä förefalla naturligt, framhåller Styrelsen, att staten 
vid anordnandet av arbetena tar hänsyn till de dåliga arbetskonjunkturerna i staden och särskilt 
till de entledigade sockerbruksarbetarnas belägenhet. 

Arbetslösheten i Köpenhamn. Vid 1911 års folkräkning anmodades, liksom vid folkräknin
garna 1901 och 1906, alla icke självständiga personer inom hantverk och industri, handel och 
sjöfart att uppgiva, om de på folkräkningsdagen, den 1 februari, voro arbetslösa eller icke. Från
varo frän arbete till följd av sjukdom, strejk eller lockout skulle icke räknas som arbetslöshet. 

De sålunda hopsamlade uppgifterna angående arbetslösheten på en enda bestämd dag hava ju 
endast ett begränsat värde; en verkligt ingående undersökning kräver en serie av iakttagelser över 
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arbetslöshetens förändringar frän dag till dag. Men & andra sidan erbjöd jäst folkräkningen, i 
samband med vilken upplysningar angående arbetslösheten inhämtades, ett tillfälle, som icke sä 
ofta yppar sig, att jämte arbetslöshetens storlek fä belysta även andra förh&llanden av intresse, 
t. ex. de arbetslösas åldersfördelning. 

Följande tabell ger en översikt över arbetslösheten bland de manliga arbetarna inom olika nä
ringsgrenar i Köpenhamn den 1 febr. 1911: 

Vad angår arbetslösheten inom hantverket och industrien är att märka, att folkräkningen 1911 
inträffade vid en tidpnnkt, då just arbetslösheten i huvudstaden var särdeles stor, men av mycket 
olika omfattning inom olika hantverks- och industrigrenar. Inom den kemisk-teknlska industrien 
var sålunda procenttalet arbetslösa endast 1'8, inom pappersindustrien 1 4, inom näringsindustrien 
8-8, inom trävaruindustrien 9 l samt inom metallindustrien li-4, medan för gruppen jordarbetare 
samt byggnads- och möbelindustriarbetare motsvarande siffra var 357 % och för mureriarbetarna 
ensamt icke mindre än 52-7 % Med hänsyn tagen till det mycket ringa antal byggnadsarbetare, 
som fanns i Köpenhamn vid tidpunkten för folkräkningen, vittna sist anförda siffror tydligt om 
den då rådande depressionen inom byggnadsfacket. 

Även inom varje särskild industri- och hantverksgren var arbetslösheten mycket ojämnt fördelad. 
Inom näringsindustrien voro sålunda bland bageriarbetarna 12'9 % arbetslösa, bland slakteriarbetarna 
10 %, bland bryggeriarbetarna endast 22 %. I allmänhet var arbetslösheten icke så stor för de 
yrken, där marknaden behärskades av några få större företag, varpå bl. a. pappersindustrien är 
ett typiskt exempel. 

Vad arbetslösheten inom sjöfarten beträffar, kan den genom folk-räkningen erhållna siffran icke 
anses uttrycka det verkliga procenttalet, ty de många sjömän, som voro ute på sjön, blevo icke 
medräknade. Det verkliga procenttalet var sålunda mindre än det här angivna. 

Inom daglönargruppen voro icke mindre än 39 2 % arbetslösa. Denna siffra är mycket hög, 
även med hänsyn till de särskilda omständigheter, som härvid måste beaktas. Till gruppen ifråga 
höra sålunda tillfällighetsarbetarna, vilkas sysselsättning ju enligt sin art ofta blir avbruten av 
arbetslöshet. Vidare höra dit sådana nyinflyttade arbetare, som ännu icke funnit något bestämt 
arbete i Köpenhamn. 

Följande tabell visar arbetslöshetens fördelning på olika åldersklasser: 

Som synes är arbetslösheten inom industri och hantverk störst för åldersgruppen 18—25 år, 
därpå sjunker den för grupperna 26—30 och 31—45 år, stiger för gruppen 46—60 år och blir åter 
något lägre för den högsta åldersgruppen. De anförda siffrorna överensstämma även med resultaten 
frånfolkräkningarna 1901 och 1906. Det är en erfarenhet, som man gjort också i andra länder, att 
de unga arbetarna ofta utsättas för arbetslöshet under de första åren, då de just ernått full lön. 

Även inom handeln, transportväsendet och sjöfarten är arbetslösheten störst för åldersgruppen 
19—25 år och sjunker sedan för mellangrupperna. Bland daglönarna däremot är arbetslösheten 
törst för mellangrupperna. 

Vad arbetslösheten bland kvinnorna beträffar, är att märka, att sådan för dem icke har samma 
betydelse som för männen. Kvinnornas arbete är ofta enligt sin natur mindre regelbundet, vilket 
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sammanhänger med att deras arbetsförtjänst i många fall endast spelar rollen av en biinkomst för 
familjen. Och mänga kvinnor försörja sig med växlande arbete eller med tillfälligt sådant, t. ex. 
rengöringsarbete; de betrakta sig icke som arbetslösa, om någon dag förgår utan arbete. Med 
dessa reservationer lämnas några siffror angående arbetslösheten bland kvinnor. Bland tobaks-
arbeterskorna voro 8'9 % arbetslösa, bland väverskorna 22 %, bland skofabriksarbeterskorna 6'1 %, 
bland tvätterskorna och strykerskorna 4'2 %, bland sömmerskorna 5 l %. Bland de kvinnor, som 
uppförts såsom daglönare i industrien, voro icke mindre än 28 % arbetslösa. 

(Tabelvasrk til Kabenhavns statistik, Nr 18.) 

Statistik angående arbetslösheten inom de österrikiska fackförbunden. Efter föredöme 
av flera andra länder har numera även i Österrike genom dess arbetsstatistiska byrå börjat in
samlas regelbundna uppgifter angående arbetslösheten bland de fackligt organiserado arbetarna. 
Se första resnltaten av den nya statistiken publiceras i marshäftet av >Soziale Rundschan». 

Primärmaterialet erhålles genom rapporter, som varje månad insändas till den arbetsstatistiska 
byrån av de olika fackförbunden. Därvid lämnas uppgift å antalet förbandsmedlemmar samt 
antalet arbetslösa medlemmar under sista dagen l månaden. Bland de senare skiljes mellan under
stödda och icke understödda medlemmar, vilka sistnämnda åter indelas efter orsakerna till under
stödets uteblivande. Vidare angives antalet medlemmar, som varit arbetslösa under hela månaden, 
liksom ock antalet förlorade arbetsdagar. Slutligen lämnas uppgift å under månaden utbetalat 
arbetslöshets- och reseunderstöd. (Soziale Rundschau.) 

— Emigration. — 

Den svenska utvandringen över Danmark. Angående omfattningen av utvandringen från 
Sverige föreligga för närvarande två skilda serier av uppgifter. Den ena serien, som avser att 
skyndsammast möjligt erhålla en preliminär kunskap om utvandringsrörelsens stigande eller 
fallande, grundas på månatliga rapporter av Överståthållareämbetet och Kungl. Maj:tg befallnings-
hävande i Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län ävensom av norska statistiska centralbyrån, 1 
vad angår utvandringen av svenskar över Kristiania och Trondhjem; dessa uppgifter offentliggöras 
i Post- och Inrikes Tidningar samt Sociala Meddelanden. Den andra serien avser att meddela en 
definitiv redogörelse och grundas på prästerskapets (för Stockholms stad rotemännens) uppgifter 
om utvandringen. Det har sedan länge varit ett önskemål att för komplettering av uppgifterna 
av den förstnämnda serien erhålla kännedom om antalet personer, som emigrera över Danmark, 
vilket skulle bliva av betydelse även därutinnan, att man genom jämförelse med andra tillgängliga 
nppgifter skulle kunna vinna åtminstone en ungefärlig föreställning om den olagliga utvandringen 
från Sverige. 

Den svenska utvandringen över danska hamnar har enligt uppgifter, som tillställts Socialsty
relsen av Det statistiske Departement i Köpenhamn, under vart och ett av de senaste fjorton åren 
gestaltat sig sålunda. 
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Omstående siffrjr, vilka endast avse sådana svenska utvandrare, som befordrats till främmande 
världsdelar på grand av ntvandringskontrakt, avslutade genom i Danmark verksamma ut vand rar
agenter, tyda på, att denna utvandring år av ganska avsevärd omfattning, varjämte den till stor 
del icke är redovisad av de svenska myndigheterna. 

Av de svenska utvandrarna under år 1913 togo 202 vägen över Esbjerg, 718 över Köpenhamn 
direkt med danska fartyg och 2 123 indirekt via England eller Tyskland. Fördelningen på årets 
månader var följande. 

Enligt prästerskapets uppgifter, som endast avse sådana utvandrare, som uttagit utflytt-
ningsbetyg, utgjorde den svenska utvandringen till främmande världsdelar under de fem åren 
1909—1913 tillsammans 92 224 personer. Över svenska hamnar uppgick utvandringen under 
samma tid enligt länsstyrelsernas uppgifter till 74587 personer och över norska hamnar enligt 
norska statistiska centralbyrån till 13091. Antalet av dem, som utflyttat till land utom Europa, 
har under vart och ett av de nämnda åren varit högre enligt prästerskapets uppgifter än samman
lagda antalet svenska utvandrare, som redovisats i uppgifterna från länsstyrelserna och från 
norska statistiska centralbyrån. Till detta överskott, som för hela femårsperioden uppgick till 
4 546 personer eller 5É18 procent, hava större eller mindre bidrag lämnats av alla län utom Värm
lands och de norrländska. För dessa län, särskilt Jämtlands, äro prästerskapets uppgifter de 
lägre, vilket torde hava gin förklaring i en rätt avsevärd olaglig utvandring över Trondhjem 
och Kristiania. 

De sydligare länen visa däremot ett stort överskott för prästorskapets uppgifter, vilket givetvis 
beror därpå, att från dessa län ett stort antal utvandrare till transoccanska länder pläga taga 
vågen över danska hamnar och först där avsluta utvandringskontrakt, vadan de ej komma att 
upptagas i länsstyrelsernas rapporter, medan alla, som uttaga vederbörligt flyttningsbetyg (men 
heller inga andra) upptagas i prästerskapets listor över de utvandrade. 

Kompletteras åter länsstyrelsernas och norska statistiska centralbyråns uppgifter med de om-
förmälda danska och jämföras med prästerskapets uppgifter, blir resultatet, att de förra uppgifterna 
tillsammans överskjuta prästerskapets med ett ganska betydande antal, uppgående under åren 
1909—1913 till sammanlagt 9450 personer eller 10is procent, vilka ej redovisats i den svenska 
utvandringsstatistiken. Av dessa torde det ojämförligt stora flertalet hava utgjorts av värnplik
tige, vilka alltså emigrerat utan vederbörligt tillstånd. 

Enligt G. Sundbärgs beräkningar hava på do sextio åren mellan 1850 och 1910 sammanlagt 
136652 personer utvandrat från Sverige utan att hava uttagit vederbörligt flyttningsbetyg, varför 
de ej kommit att redovisas i den svenska officiella utvandringsstatistiken. Det uppgivna antalet 
emigranter under samma tid var 1170 456; i genomsnitt skulle alltså den okända utvandringen 
hava uppgått till 108 procent av den redovisade, vilket resultat ganska väl överensstämmer med 
vad nyss visats. Av hela antalet icke redovisade ntvandrare under sextioårsperioden 1851--1910 
-voro Icke mindre än 115 145 män och blott 11507 kvinnor. Av de förra beräknas omkring 113 000 
varit ogifta vuxna personer, som således emigrerat utan att hava blivit såsom emigranter upptagna 
i den officiella statistiken. 
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Beträffande den olagliga utvandringen torde den omständigheten förtjäna uppmärksammas, att 
en ny orsak härtill uppstått på de senare åren därigenom att numera tillstånd till utvandring 
ej plägar lämnsiB värnpliktige, som ej fullgjort sina skyldigheter i detta hänseende. Tidigare 
hade tillstånd att avflytta ur riket meddelats så gott som undantagslöst i varje fall. Då således 
don föreskrivna ansökan vid denna tid knappast var annat än en formalitet, iakttogs den i de 
allra flesta fall, och någon nämnvärd olaglig utvandring förekom alltså då för tiden icke. 

Under de senare åren har den praxis stadgat sig, att tillstånd fortfarande nära nog alltid be
viljats värnpliktige, som redan fullgjort sina värnpliktsövningar. För dem åter, som icke full
gjort denna skyldighet, vägras tillståndet så gott som undantagslöst. 

Följden härav har blivit, dels att långt flera än förr utvandra i yngre år, före värnplikts-
ålderns inträdo, dels att en ökning inträtt i den ovan antydda ganska betydliga olagliga ut
vandringen, vilken huvudsakligen går över Danmark och Norge. 

Oaktat alltså en mängd värnpliktige numera avresa utan vederbörligt tillstånd, är dock antalet 
fall av beviljat tillstånd till utvandring fortfarande mycket stort. 

Jämlikt från Kungl. Lantförsvarsdepartementet meddelade upplysningar har under åren 1908— 
1913 meddelats följande antal tillstånd att avflytta nr riket: 

Nnmera lämna, som nyss nämndes, ett stort antal utvandrare landet före värnpliktens inträ
dande Medan sålunda utvandringens medelintensitet åren 1891—1900 för folkmängden 1 dess 
helhet var 500 promille årligen, var den för männen i 20-årsåldern 34'S8 promille, alltså nära 
sju gånger högre. 

Härutinnan har försiggått en ganska stark förskjutning sedan utvandringens första framträdande. 
Hopningen av den manliga utvandringen i 20-årsåldern har skärpts betydligt, dels vid tiderna för 
införandet av långvarigare värnpliktsövningar än förr, dole sedan man upphört att giva tillstånd 
till utvandring, innan värnplikten fullgjorts. 

Medan sålunda år 1866 endast 4'26 % av de manliga utvandrarna tillhörde 20-årsåldern, var 
detta år 1913 fallet med ej mindre än 1869 %. Närmast efter varje utsträckning av värnplikts-
övningarnas längd plägar utvandringen bland tjugoåringarna starkt stiga för att sedan småningom 
åter falla, alltid dock med någon förblivande förhöjning över den förra medelnivån. 

— Arbetsförmedling. — 

Stockholms läns arbetsförmedling. Stockholms läns arbetsförmedling började sin verk
samhet den 34 sistlidne april med öppnandet av kontor i Stockholm och Södertälje. Sedermera 
har kontor upprättats i Norrtälje och skola dylika efter hand öppnas även på andra viktigare 
orter inom länet. 

— Föreningsväsen. — 

Yrkesföreningarna i Belgien under treårsperioden 1908—1910. Belgiska arbotBministern 
har nyligen till kamrarna avlämnat den föreskrivna rapporten över verkningarna av lagen om 
yrkesföreningar av den 31 mars 1898 under treårsperioden 1908—1910. 

Perioden karakteriseras av en ökad tendens hos yrkesföreningarna att söka lagligt erkännande, 
och i antalet årligen erkända föreningar överträffas perioden endast av år 1907. Vid slutet av 
1910 funnos 2 407 erkända yrkesföreningar, varav 1 003 hade sina statater avfattade på fransks 
och 1404 på flamländska språken. 

Lantbrukarföreningarna äro alltjämt de talrikaste, men deras relativa antal hsr dock under 
perioden sjunkit från 77'ö8 # till 72'2 %\ däremot hava arbetarföreningarnas antal kraftigt ökats och 
utgjorde år 1910 21-2 % av hela antalet föreningar mot 17-16 % år 1907. Vad de övriga kategori
erna beträffar, märkes en stegring i relativa antalet föreningar av fria yrkesutövare och köpmän. 
Antalet effektiva medlemmar inom samtliga föreningar har nnder perioden konstant ökats och 
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utgjorde vid 1910 års slut 146 903 mot 107539 vid 1907 års slut; däremot har medeltalet ar 
effektiva medlemmar per förening undergått en.svag minskning. 

Föreningarnas räkenskaper vittna om en livlig verksamhet; inkomsterna uppgingo under 1910 
till 1420973 frs, utvisande en ökning frän 1907 på 420117 frs, och utgifterna till 18907C3 frs, 
visande en ökning pä 302 880 frs. Dessa inkomst- och utgiftsiffror hava emellertid ej vuxit fullt 
proportionellt med föreningarnas antal; däremot har inkomstsiffran vuxit hastigare än antalet 
effektiva medlemmar. Samtliga föreningars reella förmögenhet uppgick vid 1910 års slut till 
1524 929 frs, och ej heller denna siffra har hållit jämna steg med ökningen av föreningarnas 
antal. Värdet av fastigheter upptages till 569 563 frs och har ej undergått någon nämnvärd 
förändring under perioden; de disponibla fonderna däremot hava vuxit från 497 685 frs till 
825 980 frs. 

Lantbrukarföreningarnas verksamhet har liksom under föregående perioder huvudsakligen Inrik
tats dels på inköp av förnödenheter för medlemmarnas räkning, dels på försäljning av desammas 
produkter och dels på inköp av kreatur och maskiner, avsedda att förbliva föreningarnas egendom 
med nyttjanderätt för medlemmarna. Värdet av varor, avsedda för försäljning till föreningarnas 
medlemmar, belöpte sig år 1910 till 7 526 246 frs eller 1331562 frs mera än under 1907; värdet 
av genom föreningarna försålda produkter utgjorde 374 046 frs eller 194 854 frs mera än under 
1907. Till det sistnämnda ändamålet gjordes 1910 inköp för 111374 frs eller 15 005 frs mer än 
under 1907. Förutom dessa olika slag av verksamhet hava lantbrukarföreningarna anordnat talrika 
tävlingar och konferenser för höjandet av medlemmarnas yrkeskunskap; slutligen har under år 
1910 inom 133 föreningar lämnats 2890 kostnadsfria konsultationer. 

Arbetarföreningarna hava under denna period liksom förut huvudsakligen ägnat sig åt försäk
ring mot arbetslöshet. Insatserna för försäkring mot ofrivillig arbetslöshet stego under 1910 till 
ett belopp av 25280 frs mot 9 307 frs under 1907; summan av utbetalda ersättningar belöpte sig 
till 75 367 frs mot 31687 frs under 1907. I reseersättningar åt arbetslösa, som sökt arbete a orter 
på längre avstånd från hemorten, utbetalades 1158 frs, för försäkring mot arbetslöshet på grand 
av strejk eller lockout inbetalades under 1910 13493 frs mot 4 633 frs under 1907 och utbeta
lades ersättningar med 32 573 frs mot 22 775 frs under 1907. Föreningarna omfatta även annat 
slag av verksamhet; inom 51 föreningar lämnades 1910 1 298 kostnadsfria konsultationer; en del 
föreningar hava också avslutat arbetskontrakt för sina medlemmars räkning, och slutligen hava 
några fört rättegångar för medlemmars räkning. Föreningarnas reella förmögenhet har sedan 1907 
stigit från 123 809 frs till 266 095 frs 1910. 

Föreningarna för mästare, köpmän och utövare av fria yrken hava huvudsakligen vinnlagt sig 
om höjande av medlemmarnas yrkeskunskap genom konferenser, resor, upprättande av bibliotek 
och publicering av broschyrer och tidskrifter. 

Antalet erkända federationer av yrkesföreningar har avsevärt vuxit under treårsperioden, 
nämligen från 26 till 57. Federationernas inkomster stego under år 1910 till 199303 frs, utgif
terna till 187 812 frs och den reella förmögenheten vid årets siat till 41 564 frs. 

Antalet lagligen upplösta yrkesföreningar utgjorde under perioden 132 eller 9-5 av antalet 
erkända föreningar; relativa antalet upplösningar var änder föregående period endast 6-8 %. 

Åtskilliga föreningar hava under treårsperioden icke idkat någon slags verksamhet, nämligen 
c:a 19 %, under det motsvarande siffra vid föregående periods slut endast var 15 %. 

Ovan anförda siffror tyda onekligen på ett framåtskridande inom yrkessammanslutningarnas 
område, även om detsamma vid en kritisk undersökning något reduceras. Visserligen har förenin
garnas antal konstant ökats, men ej medlemsantalet i samma proportion. Antalet effektiva med
lemmar är i själva verket ej så stort som siffrorna angiva, i det att åtskilliga personer samtidigt 
äro medlemmar i flera olika föreningar. Likaså är att märka, att ehuru inkomster och utgifter 
samt den reella förmögenheten för samtliga föreningar som ett helt visa gynnsamma siffror, så äro 
dock de föreningar få, som hava fonder av någon betydenhet. Vidare bör märkas, att nära V» av 
hela antalet föreningar avhållit sig från all slags verksamhet, och slutligen att lantbrakarföre-
ningsrn» »ro de onda, som ombesörja inköp och försäljning för medlemmarnas räkning, ehura även 
övriga föreningar borde hava stort intresse av en sådan verksamhet. 

Belgiska staten har under den gångna treårsperioden liksom förut uppmuntrat yrkesförenings-
rörelsen genom pekuniära understöd. Sålunda har varje ny köpmans- och tjänstemannaförening, 
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sedan den erkänts fungera normalt, tillerkänts ett engångsunderstöd på 125 frs och sedan 1908 
hava dessa föreningar även erhållit årliga understöd, för sä vitt de i tid inkommit med sina räken
skaper och deras bokföring befunnits i ordning. Dessutom hava föreningar, som lämnat statistiska 
uppgifter om sin verksamhet, erhållit smärre bidrag. Slutligen har staten beviljat understöd åt 
föreningar, som genom konferenser bidragit till bildande av nya föreningar enligt lagen av 1898 
bland industriarbetare och tjänstemän. 

Det av riksdagen beviljade anslaget till uppmuntrande av yrkesföreningsidén bland arbetare 
utgjorde under 1907 endast 10 000 frs men höjdes 1908 till 20 000 frs och 1909 till 30 000 frs. 

Sedan närings- och handelsbyrån inrättats, hava även nybildade yrkesföreningar av köpmän och. 
mästare tillerkänts ett visst engångsunderstöd, och vidare erhålla lantbrukarföreningarna genom 
jordbruksdepartementet bidrag till anskaffande av fulländade lantbruksmaskiner samt för anord
nande av utställningar och tävlingar. 

Förutom bidrag från statens sida hava yrkesföreningarna även mottagit understöd av den 
enBkilda frikostigheten. 

(Rapport sur les unions professionelles pendant les années 1908—1910.) 

— Fattigvård m. m. — 
Fattigvården i Stockholm under år 1912.1 Enligt kungliga förordningen av den 9 juni 

1871 skall den allmänna fattigvården träda emellan, så snart ett barn under 15 år eller någon, 
som på grund av ålder eller bräcklighet blivit arbetsoduglig, ej har utväg att försörja sig. I alla 
övriga fall tillkommer det fattigvårdsstyrelsen i respektive kommuner att avgöra, om understöds
ansökan skall bifallas eller avslås. 

I Stockholm är högsta tillsynsmyndighet över fattigvården en för hela staden gemensam in
stitution, fat t igvårdsnämnden, vars medlemmar, 12 till antalet, utses av stadsfullmäktige. 

Dessutom finnes i vart och ett av stadens 12 fattigvårdsdistrikt liksom för var och en av nedan 
nämnda välgörenhetsinrättningar en särskild styrelse, utsedd av och lydande under fattigvårds-
nämnden. Nämnden kan uppdraga åt särskilda delegerade att bestämma om fattigvårds bevil
jande och anställer bland andra tjänstemän en fa t t igvårds inspektör , vars uppgift är att över
vaka fattigvårdens handhavande, inkomma med - förslag till nämnden och styrelserna samt att 
bringa nämndens beslnt till verkställighet. 

Fattigvårdens inrättningar äro: två ålderdomshem, en försörjningsinrättning, en arbetsinrätt
ning, fem asyler för husvilla, två uppfostringsanstalter, ett barnhärbärge, ett spädbarnshem, ett 
hem för föräldralösa barn och en barnkoloni på landet; dessa anstalter kunna härbärgera 6 562 
behövande samtidigt. 

Understödstagarna äro fördelade i två större grupper, direkta och indirekta. Till de direkta 
understöd stagarna hänföras alla äldre personer (över 15 år) samt i allmänhet de barn, som icke 
vårdas av föräldrarna; till de indirekta understödstagarna räknas sådana barn (under 15 år), 
som vistas i hemmen och anses få del av det åt föräldrarna lämnade understödet. Deras antal 
uppgick till: 

Med hänsyn till understödets beskaffenhet eller sättet för dess meddelande fördelas understöds
tagarna på följande tre klasser: 

1 Jfr »Medd.», ärg. 1912, sid. 240 ff. 
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De 29253 understSdstagarna år 1912 fördela sig sålunda: 

Sabbatsbergs Ålderdomshem 908 
Rosenlunds > 1 829 
Försörjningsinrättningen 8 068 
Arbetsinrättningen 1 677 
Asylerna för husvilla 994 
Spädbarnshemmet 95 
Uppfostringsanstalten för gossar 78 

> » flickor 67 
Barnhärbärget 120 
Utackorderade 8 296 
I sina hem understödda 17 031 

Utgifterna för Stockholms stads fattigvård belöpte sig under 1912 till 4 220 53010 kr. och 
fördelade sig på följande sätt: 

Inkomsterna stego till 3 826 204:66 kr., om man bortser från de 394 325:44 kr., som härröra 
från försäljning av understödstagarnas arbeten. Kostnaderna för full försörjning, däruti medräknat 
utgifter för undervisning, beräknade per individ, utgjorde: 

Under år 1912 visar totala antalet understödstagare en ökning av 377 % mot en folkmängdsök
ning av 1-28 %. Utgifternas stegring är ännu mera avsevärd, 1027 %, och vittnar om den förbätt
rade omvårdnad, som numera kommer understödstagarna till del. 

— Arbets- och löneförhållanden. — 
Lönestatistik för stuveribranschen åren 1911 och 1912. I fjärde häftet av Meddelan

den från Svenska Arbetsgivareföreningens Statistiska Byrå> lämnas en redogörelse för iöneförhftl-



600 KORTARE MEDDELANDEN. 

landona under åren 1911 oeh 1912 bland de hos Norrlands resp. Södra Sveriges stuvareförbund 
sysselsatta arbetarna. För vinnande av större tillförlitlighet har undersökningen inskränkts till 
de ordinarie arbetarkärer, som efter »juliöverenskommelsen 1908 > upprättats till reglerande av ar
betsfördelningen. 

Avlöningen utgår i södra Sverige i allmänhet efter ackord utom för arbetare vid Göteborgs 
hamnarbetskontor och vid Stockholms hamnarbetskontors norra avdelning, där arbetet uteslutande 
avlönas efter timpenning; inom norrlandsförbundet åter torde ej mindre än 29 av de omkring 40 
i verksamhet varande firmorna använda tidlönsystemet. Vid tidlönsarbete är i regel vid varje 
arbetsplats timpenningen densamma för alla arbetare och olika slag av arbete, vid ackordsarbete 
åtor är den genomsnittliga timförtjänsten densamma för alla i lastning eller lossning av ett 
visst varuparti deltagande. Övertidsarbete, som inom gtuverirörelsen med desg ojämna arbetsmöj
ligheter ofta måste tillgripas, betalas vid tidlön genom förhöjning av timpenningen och vid 
ackordlön i allmänhet med fast belopp för övertidstimme, varjämte det vid nägra hamnar 1 södra 
Sverige förekommer, att ersättningen i fråga utgår med procentuell förhöjning av ackordsatserna. 
Därjämte förekomma stundom gång- och väntpengar, vilka bådadera vid tidlönsarbete torde be
räknas efter vanlig timpenning. Vid ackordsarbete åter torde gångpengarna, som erläggas vid ar
bete i utkanterna av eller utom hamnområdet, utgå med förut bestämt belopp och i allmänhet 
utbetalas i samband med ackordsöverskottet, medan väntetidsersättningen utgår efter timlönen. 

Vad angår stuveriarbetarnas fördelning efter årsinkomster, är det inom Södra Sveriges stuvare
förbund endast ett ringa antal arbetare, som hade en årsinkomst understigande 1 000 kr., nämli
gen under år 1911 endast 22 eller 1-8 # av hela det redovisade antalet och under år 1912 endast 
43 eller 35 %. 

De flesta arbetarna tillhörde båda åren löneklasserna fr. o. m. 1 200 till 1300 kr., fr. o. m. 
1300 ti;i 1 400 kr. etc. upp till löneklassen fr. o. m. 1 700 till 1 800 kr. Sålunda utgjorde ar
betarantalet år 1911 inom dessa resp. sex löneklasser 172, 193, 259, 209, 160 och 94, och år 1912 
voro motsvarande tal 148, 96, 147, 212, 141 och 175. Att de högre bland dessa löneklasser voro 
relativt starkt representerade, framgår även därav, att år 1911 nära V och år 1912 nära /» av 
arbetarna hade en årsinkomst överstigande 1 600 kr. Vid jämförelse mellan de båda åren kan 
iakttagas, frånsett de lägsta åldersklasserna, en förskjutning uppåt mot högre löneklasser. 

För Norrlands stuvareförbund utvisa siffrorna säsongförtjänster, vilka för det övervägande anta
let (1911 66-8 % 1912 61-6 %) arbetare icke överstiga 500 kr., dock hade båda åren något mer än 
V av arbetarna en säsongförtjänst överstigande 1 000 kr. 

Den genomsnittliga års förtjänsten inom södra stuvareförbundet uppgick till 1437 kr. 62 öre 
för år 1911 och till 1493 kr. 25 öre för år 1912. Den däremot svarande arbetstiden utgjorde 
2 0656 resp. 2 204-1 timmar; arbetstiden har sålunda ökats något mera än förtjänsten, sä att ge-, 
nomsnittsförtjänsten per timme minskats, nämligen från 70 till 68 öre. För de olika firmorna 
äro olikheterna i genomsnittsförtjänsten ganska stora. År 1911 utgjorde den inom olika firmor 
högst 1690 kr. 53 öre och lägst 1142 kr. 84 öre, medan år 1912 inkomsten för arbetarna vid 
olika firmor varierade mellan högst 1 966 kr. 71 öre och lägst 983 kr. 10 öre. 

Olikheterna i årsförtjänsten förklaras delvis av olika lång arbetstid, men även därav att bety
dande olikheter i don genomsnittliga timförtjänsten bestodo mellan olika hamnar. Sålunda upp
gick timförtjänsten år 1911 vid en firma till 1-02 kr., vid en annan till endast 56 öre. År 1912 
växlade den genomsnittliga timförtjänsten per arbetare vid olika firmor mellan 1'08 kr. och 54 öre-

För norra stuvareförbundet uppgick den genomsnittliga säsongförtjänsten år 1911 till 490 kr. 
77 öre och år 1912 till 544 kr. 13 öre. Den motsvarande arbetstiden utgjorde 6278 resp. 685-8 
timmar. Den genomsnittliga timförtjänsten ökades från 78 öre år 1911 till 79 öre år 1912. Sä
songförtjänsten hos olika firmor företer ännn större olikheter än inom södra området beroende på 
säsongens olika längd vid olika hamnar, ävensom på det förhållande, att de flesta av arbetarna 
synas hava sysselsatts endast kortare tider av seglationsperioden. Timförtjänsten varierade'vid 
olika firmor år 1911 mellan lägst 50 öre och högst 88 öre samt år 1912 mellan 49 resp. 85 öre. 

En beräkning av den genomsnittliga timförtjänsten vid lastning eller lossning av särskilda 
varuslag visar, att betydande olikheter härutinnan göra sig gällande. Inom södra förbundet ut
gjorde sålunda timförtjänsten år 1911 vid lastning eller lossning av socker 1-17 kr., men för harts 
och bock endast 57 öre. År 1912 voro motsvarande siffror för nämnda varuslag 115 kr. resp. 52 
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öre. För firmorna tillhörande Norrlands stuvareförbund uppkommo Ir 1911 de högsta förtjänsterna 
vid ackord beträffande »andra Balter och kemikalier» (1-24 kr.), medan ackordet å trävaror gav 
den lägsta timförtjänsten (72 öre). År 1912 förvärvades högsta timförtjänsten vid lastning ollor 
lossning av sten och malm (1 kr.) och lägsta vid ackord å spannmål och frön (67 öre). 

Medelförtjängten för samtliga varaslag åtgjorde inom södra förbandet år 1911 82 öre och år 
1912 76 öre samt för norra förbandet nnder samma ar resp. 87 och 82 öre. För vartdera stuvare-
förbaadet framträder sålunda en sänkning i medeltalen vid jämförelse mellan är 1912 och det 
föregående året. Beträffande denna företeelse har verkställts en särskild undersökning, såsom vars 
resultat angives, att timförtjänstens minskning under år 1912 delvis är att tillskriva minskad 
förekomst av övertidsarbete, men dock i väsentlig mån berodde på minskning i arbetsintensite
ten, varvid som mått på densamma använts nträknade siffror över antalet ton, som beträffande 
de olika varuslagen lastats eller lossats per timme. Dock tillägges, att ifrågavarande minskning 
i arbetsintensiteten i vissa fall kan hava föranletts av yttre förändringar, såsom att de olika va
rorna år 1912 förekommo i olika inbördes proportion mot år 1911, att de till sin beskaffenhet 
jämväl ändrades m. m. 

Vinstandelssystemet i utlandet. Board of Trade i England har nyligen avgivit en rapport 
över vinstandels- och delägarskapssystemct i en del främmande länder. 

Vinstandclssystemet definieras som ett avtal mellan en arbetsgivare och hans arbetare, vilket 
tillförsäkrar dessa senare en viss på förhand bestämd andel i företagets vinst. Delägarskapssyste-
met knyter arbetarna ännu fastare till företaget, i det att arbetarna insätta sina vinstandelar i 
detsamma och sålunda bliva verkliga delägare. 

Frankrike äger förmodligen de äldsta och några av de mest kända företag, som praktisera vinst
andelssystemet; med hänsyn tiil antalet står det tilibaka endast för Förenta Staterna. Formen 
för andelssystemet är den, att vinstandelarna av arbetsgivaren insättas i statens pensionsfond eller 
enskilt försäkringsbolag till beredande av pension för arbetaren eller hans änka och barn. 

I Tyskland har vinstandelssystemet ej haft framgång, och de få företag, som försökt detsamma, 
hava blivit av kort varaktighet. Inom jordbruket förekomma dock en del företag, som visat något 
bättre resnltat. 

I Holland är det endast några obetydliga företag, som tillämpa systemet, men de crbjada flera 
intressanta och originella särdrag. Det utmärkande draget hos ett av dessa olika system är t. ex., 
att kapitalet alltid hålles konstant, under det att de ursprungliga delägarnas andelar så småning
om överflyttas på arbetarna. 

I Schweiz finnas ej mer än åtta eller tio företag med vinstandelssystem. 
I Förenta Staterna upptager rapporten endast ett trettiotal firmor, som praktisera systemet, 

men dessa äro 1 allmänhet företag, som sysselsätta ett stort antal arbetare. Den förhärskande 
typen är det rena vinstandelssystemet, som ofta innefattar bestämmelser, vilka avse att avskräcka 
arbetarna från att sälja sina andelar eller lämna bolagets tjänst. 

(Labour Gazette.) 
Lönenämndernas verksamhet i England. Engelska handelsministeriet har nyligen offent

liggjort en berättelse angående lönenämndernas verksamhet, vilken fortgått sedan 3V> år. 
Genom 1909 års lag angående lönenämnder stadgas, att minimilöner skola fastställas för vissa 

grenar av beklädnadsindustrien, kartongfabrikationen, kettingtillverkningen och spetsindustrien, 
och uppdrages lönernas fastställande åt lönenämnder (trade boards). Lagen kan genom särskild 
förordning av handelsministeriet utsträckas att gälla även andra än ovannämnda industrigrenar. 

Lönonämnderna skola tillhandagå parterna med upplysningar samt äga att, då så är behövligt, 
inskränka lärlingarnas antal. 

Lönenämnder hava upprättats närmast för ovanstående näringsgrenar. Medlemmarna — van
ligen 3 — utnämnas i vissa fall uteslutande av handelsministeriet men 1 övriga fall av arbets
givare, arbetare och ministeriet. 

För kartongfabrikationen finnas 9 lönedistrikt. I vart och ett av dessa ftr tillsatt ett löne
utskott (district trade committee) med uppgift att fastställa minimilönerna. För beklädnads
industrien hava upprättats 7 löneutskott. 

Lagen föreskriver, att lönenämnderna skola fastställa såväl minimitidlöner som mioimistyck-
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löner. Dessa tid- och stycklöner skola bestämmas antingen för hela industrien, för en enstaka 
gren därav eller en särskild arbetsprocess, för en särskild arbetargrupp eller slutligen för ett 
visst omräde. 

Före fastställandet av lönerna skall lönenämnden göra sig noga underrättad om den löneför
höjning, som begäres, och don har att noga undersöka de verkningar densamma kan väntas med
föra. Sa snart minimilön är fastställd, skall lönenämndeu härom underrätta vederbörande ar
betsgivare och arbetare. 

Sedan ett minimilönebelopp av handelsministeriet blivit definitivt fastställt, är varje överens
kommelse om betalning av lägre lön ogiltig, och arbetsgivare, som träffar sådant avtal, gör sig 
skjldig till straffbart förfarande. Arbetsgivare kan överenskomma med sina arbetare om styck-
eller tidlön. Om arbetsgivare vill betala sådana arbeton med stycklön, för vilka blott tidlön 
gäller, har han antingen att själv fastställa stycklönen, i vilket fall han på begäran skall kunna 
visa, att hans lönetariff ger en medelgod arbetare minst lika stor inkomst som den av löne
nämnden fastställda tidlönou, eller kan han genom lönenämnden få fastställd en särskild minimi-
stycklönotaritf för de av honom sysselsatta arbetarna. 

Lönenämndon kan bevilja dispens frin lönetariffens bestämmelser för invalida personer, vilka 
ej äro i stånd att förtjäna minimilön. 

Följande tablå utvisar minimitidlönerna inom de industrier, för vilka sådana löner blivit 
fastställda: 

Det ligger i sakens natur, att många arbetare erhålla vida högre lön än minimilönen. Dispens 
från de av lönenämndcrna fastställda minimilönerna har beviljats inom spetsindustrien i 2, inom 
kartongfabrikationen i 24 samt inom beklädnadsindustrien i 95 fall. 

Antalet av lagen berörda arbetare är omkring 200000, av vilka 70 % utgöras av kvinnor och 
barn. På grund av beklädnadsindustriens stora utbredning har man sett sig nödsakad att tills 
vidare inskränka lagens tillämpning till herrkonfektionen. 

Handelsministeriet äger utnämna tjänstemän, vilka skola vaka över att lönebestämmelserna 
efterlevas samt upptaga arbetarnas klagomål i avseende härå till behandling. I likhet med 
yrkesinspoktörorna hava dessa tjänstemän tillträde till arbetslokalerna samt hava rätt att uppsöka 
de platser, varifrån hemarbete utlämnas, att granska lönelistorna för hemarbetarna o. s. v. 

I fyra fall har handclsministeriet vidtagit åtgärder i anledning av att lagens bestämmelser 
blivit åsidosatta av arbetsgivaren. 

Den 1 maj 1913 blev framlagt ett lagförslag angående införande av lönenämnder i ytterligare 
några yrkesgrenar, nämligen sockerbagerier, fruktkon servering, skjortsömnad, tenn- och emalj-
kärlstillverkning, linne- och bomullsbrodering samt mangling och strykning i tvättinrättningar. 
Härigenom skulle ytterligare 150000 a 200000 personer beröras av ifrågavarande lag. Av dessa 
är flertalet kvinnor, vilkas löner genom förslagets antagande skulle väsentligt förbättras. 

(Labour Gazette.) 

— Levnadskostnader. — 
Åtgärder mot dyrtiden i Östersund. Östersunds stadsfullmäktige har beslutat att till 

Drätselkammarens förfogande ställa ett belopp av högst 50000 kronor för anläggning av en ved-
gård och för inköp av ved i ändamål att söka lindra den prisstegring å bränsle, som förekommit 
på senare tid i samhället. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Maj månad år 1914. 

Under hänvisning till de efterföljande tabeller, som närmare redogöra 
för den offentliga arbetsförmedlingen i olika delar av landet,l lämnas här 
en sammanfattande framställning av dess viktigaste resultat under maj 
månad. 

Översikt ar verksamheten under maj månad år 1914. 

1 De särskilda anstalterna uppräknas i tablån här ovan; med avseende å anstalternas olika 
kontor hänvisas till förteckningen å omslagets 3:e sida. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling maj 1914. 
Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Bland de särskilda anstalterna uppvisa givetvis de i storstäderna belägna samt 
de större länsförmedlingarna den största omsättningen av arbetskraft; en relativt 
större frekvens framträder även vid de anstalter, som fungerat under någon längre 
tid och därunder hunnit förvärva mera omfattande förbindelser och förtroende. 

Närmare upplysningar i övrigt rörande verksamheten vid de olika anstal
terna kunna inhämtas ur här meddelade tabeller. 

Arbe tsmarknadens allmänna läge var under maj i allmänhet gott och 
inom flertalet yrken rådde full sysselsättning. 

Förestående tabell lämnar en närmare belysning av verksamhetens ut
veckling vid de olika anstalterna, i vad angår de tillsatta p la tsernas 
antal . På de flesta håll finner man framåtgång i jämförelse med motsva
rande tidpunkt under föregående år. Åtskilliga anstalter hava däremot något 
mindre resultat än under april månad, då den stora vårflyttningen inom 
jordbruket och det husliga arbetet framkallar osedvanligt stor omsättning. 
För samtliga anstalter och yrkesgrenar uppgick ökningen vid jämförelse med 
maj 1913 till 1379 eller 15 % (därav för jordbruket m. m. 126 eller 8 % och 
för övriga näringsgrenar 1 253 eller 16 %)] i förhållande till resultaten under 
näst föregående månad utgjorde minskningen 1744 eller 14 % (därav för 
jordbruket m. m. 826 eller 32 % och för övriga näringsgrenar 918 eller 9 %). 

I det följande meddelas vissa tabellariska uppgifter rörande den offentliga 
arbetsförmedlingens betydelse för särskilda näringsgrenar samt för verksam
hetens utveckling och arbetstillgången därinom. Det torde vara nog att 
här ytterligare betona, hurusom alltjämt en synnerligen skarp skillnad fram
träder mellan å ena sidan jordbruket och skogshushållningen, där i allmän
het rik arbetstillgång yppas, samt å den andra sidan de industriella yrkena 
m. fl., vilka visa överflöd på arbetskraft. 

Den grundväsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket 
och inom de industriella yrkena kommer klart till synes i nedanstående 
tablå, som jämväl lämnar tillfälle till jämförelser med motsvarande tid 
föregående år samt med nästlidna månad. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Tillsatta platser 
i jämförelse med föregående månad samt motsvarande tid föregående ar. 

Vid samtliga under månaden verksamma anstalter gjordes tillhopa 15 912 
ansökningar om arbete, varav 9162 av män och 6 750 av kvinnor. 
Samtidigt funnos disponibla 17 167 lediga platser, nämligen 7 699 för män 
och 9 468 för kvinnor. Hela antalet tillsatta p la tser uppgick till 10 687, 
av vilka 5 689 besattes med män och 4 998 med kvinnor. 

Räknat på 100 lediga platser kommo för hela riket under månaden 93 
ansökningar om arbete, gentemot 91 ansökningar under näst föregående 
månad och 99 under maj 1913. Antalet tillsatta platser per 100 lediga 
utgjorde under månaden 62, gentemot 60 under näst föregående månad och 
62 under maj 1913. 
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För en närmare kännedom om arbetsförmedlingens betydelse för de sär
skilda näringsgrenarna hänvisas till förestående tabell. I nedanstående 
översikt återgivas de för bedömandet av arbetsmarknadens läge betydelse
fullaste siffrorna rörande proportionen mellan arbetsansökningar och lediga 
platser (både män och kvinnor). 

På 100 lediga platser kommo: 

Flera av ovanstående näringsgrupper utvisa ganska riklig tillgång på ar
betskraft. Förbättring inträdde dock under månaden inom grupperna trävaru
industri, textilindustri, beklädnadsindustri, närings- och njutningsämnesin-
dustri, för butiks- o. d. personal, inom hotell-, kafé- och restaurantrörelae samt 
grovarbete. 

Granskar man med ledning av rapporterna, huru de tillsatta platserna för
dela sig på vissa specialiteter av arbetare, framgå i huvudsak följande resultat. 
För kvinnorna återfinnas de största förmedlingsresultaten naturligen inom 
gruppen husligt arbete i privat tjänst, nämligen 70 platser för hushållerskor, 282 
för hus- och barnjungfrur, 144 för kokerskor och köksor, 770 för ensamjungfrur 
samt 2 339 inom tvätt- och rengöringsarbete o. s. v.; inom hotell-, kafé- och 
restaurantrörelse anställdes 96 servitriser, 52 städerskor, 55 kokerskor, 283 
diskerskor o. s. v. Inom handels-, kontors- och lagerarbeten placerades 79, 
i jordbruks- o. d. arbete 276. Bland viktigare manl iga specialiteter må 
anföras bleck- och plåtslagare 30, smeder och hovslagare 61, filare och bänk
arbetare 46, maskinarbetare 47, sågverks- och brädgårdsarbetare 106, möbel-
och finsnickare 26, jord-, beton- o. d. arbetare 200, murare 51, murarbetsmän 
och tegelbärare 95, byggnadssnickare och timmermän 255, måleriarbetare 71, 
handels- och lagerarbetare 137, springpojkar 208, kuskar och åkeriarbetare 101, 
stuveriarbetare 80, grovarbetare 1482 o. s. v. Inom jordbruk och skogs
hushållning m. m. anställdes: befälspersonal 23, tjänare på stat 77, tjänare 
i husbondes kost 487, tillfälliga arbetare 623, trädgårdspersonal 222, skogs
personal 38 samt diverse andra arbetare 13. 
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Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under månaden 1 428 
platser, varav 1 084 manliga och 344 kvinnliga; motsvarande tal föregående 
år voro resp. 1 396, 1 036 och 360 samt under nästlidna månad resp. 1 530, 1113 
och 417. Dessa siffror giva dock endast ett svagt uttryck för de offentliga 
anstalternas verkliga betydelse för omgivande trakt, enär vid samtliga läns
anstalter alla platser, som tillsatts inom resp. län, redovisas såsom förefint
liga inom orten. 

Antalet platser, som under maj manad tillsatts utom resp. orter. 

Arbetsmarknadens läge 
enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

Arbetsmarknaden var i stort sett god under maj månad, till och med något 
bättre än under samma tid föregående år. Dock var förmedlingsresultatet i 
sin helhet något mindre än föregående månad, beroende därpå att under april 
den stora vårflyttningen inom jordbruket och det husliga arbetet framkallat 
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osedvanligt stor omsättning vid ett flertal anstalter. Dock rapportera även 
i maj flera anstalter synnerligen god arbetstillgång (Uppsala, Jönköping, 
Göteborg, Falun). Såsom god beskrives arbetsmarknaden i Kronobergs län, 
södra Kalmar län, Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs och Örebro län samt 
såsom god eller mycket god vid nästan alla norrländska arbetsförmedlings 
anstalter, detta delvis till följd av sjöfartens öppnande under månaden och i 
sammanhang därmed igångsatta arbeten (Luleå). Även i Skåne rådde, bort
sett från Lund, ganska god arbetstillgång. I såväl Malmö som Lund hade 
arbetsmarknaden försämrats under senare delen av månaden, sedan arbetena 
å Baltiska utställningen avslutats; beträffande den senare staden kunde 
läget betecknas som mindre gott. I Norrköping och Västervik (mani. avd.) 
var arbetstillgången sämre än vid motsvarande tid föregående år och även 
i Blekinge och Hälsingborg förmärktes inom några yrken en viss försämring. 

Beträffande arbetstillgången inom olika yrken, hade efterfrågan å bygg
nads- och grovarbetare helt naturligt ökats; dock rådde i Stockholm, varest 
byggnadsverksamheten var något mindre än i fjol vid samma tid, ett visst 
överskott av byggnadsarbetare, delvis verkligt goda fackarbetare. Vad den 
egentliga industrien angår, rådde särskilt inom järnindustrien å vissa orter 
stark efterfrågan å yrkesskickligt folk. I Luleå var, efter sjöfartens öpp
nande, tillgången på stuveriarbetare otillräcklig. Även i Malmö var sjö
farten ganska livlig, dock ej tillräcklig för att lämna plats åt alla arbets
sökande. Beträffande springpojkar och lärlingar var efterfrågan å dylik 
arbetskraft stor i Göteborg och Östergötland, och den befintliga bristen torde 
ej kunna avhjälpas förrän vid skolterminens slut. 

Inom jordbruket synes arbetstillgången hava varit ganska god, om än be
träffande fasta platser mindre än under föregående månad, på grund av den 
då försiggående vårflyttningen. Tillgången å arbetskraft var dock mången
städes otillräcklig, särskilt gällde detta yngre, ogifta drängar och mjölker-
skor. I Skåne och Östergötland har under senare delen av månaden rått 
stark efterfrågan å lämplig arbetskraft för betfältens skötsel, och å flera 
orter har behovet ej kunnat fullt tillgodoses. I Malmö har det emellertid 
ej mött några svårigheter att tillmötesgå denna efterfrågan, tack vare det 
stora antal arbetare, som blivit sysslolösa efter utställningsarbetenas av
slutande. 

Ä den kvinnliga avdelningen har efterfrågan på arbetskraft i allmänhet 
varit större än tillgången. Tämligen allmänt rapporteras brist å jungfrur 
till såväl land som stad, isynnerhet å dugliga ensamjungfrur, kunniga i mat
lagning. Även hotell- och restaurantpersonal, särskilt diskerskor och annan 
kökspersonal, hava varit mycket efterfrågade. Vad industrien beträffar, rådde 
i Göteborg stor brist å yrkesskickliga textilarbeterskor, sömmerskor, bager
skor m. fl. Däremot kan alltjämt konstateras mindre god arbetstillgång för 
kontors- och handelsbiträden. 
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616 Livsmedelspriser å olika orter 
Medelpris per år (1904—1913) och per månad 

Obs! Siffrorna för åren 1904—1909 angiva medelpris fBr 



i riket 1904—maj 1914. 617 
(maj 1913—maj 1914) för samtliga orter. 
28 orter, för åren 1910—1912 för 39 ortor och för 1913—1914 för 44 orter. 
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Kreaturs-
(per kg. le-

för Stockholm, Malmö och 
Medelpris per år (1904—1913) och per månad 
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priser 
vande vikt) 

Göteborg 1904—maj 1914. 
(maj 1913—maj 1914) för alla tre orterna. 
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Fiskpriser 
(partipriser utan förbindelse). 

Medelpriser i Stockholm maj 1913—maj 1914. 
(Enligt veckonoteringar frän Stockholms stads slakthus- och saluhallsstyrelses noteringskommission.) 
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