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I. Lifsmedels- och kreaturspriser i Sverige
åren 1904-1907.
De i efterföljande tabeller 1 —(Î (sid. 52—77) meddelade uppgifter afse dels priser à visaa 1 ifsförnödenheter för ett antal viktigare
orter i riket, dels priser å lefvande kreatur i Stockholm, Malmö ooh
Göteborg; orh omfatta ifrågavarande prisuppgifter en tid af fyra år,
nämligen åren 1904—1907, utom beträffande kreatursprisen i Stockholm och Göteborg, som för Stockholm gälla åren 1905—1907 och
för Göteborg aren 1906—1907.
Primäruppgifternas insamlande och bearbetande. Tabellerna öfver Primärlifsnwdelsprisen
hafva sammanställts efter de uppgifter, som af uppgifterna
ang. lifskommerskollegii ombud å resp. orter regelbundet vid slutet af hvarje medelsmånad insändas till afdelningen för arbetsstatistik och efter hand pu- prisen.
bliceras i afdelningens »Meddelanden». Insamlandet af berörda uppgifter sker enligt ett för ändamålet särskildt upprättadt f o r m u l ä r (lift. G),
som i sin ursprungliga form finnes återgifvet i det första häftet af
1903 års »Meddelanden» (ss. 13—14), men som numera har en i flera
hänseenden afvikande uppställning. Det visade sig nämligen snart
nog, att de enligt det första formuläret erhållna uppgifterna beträfande en del varuslag voro mindre tillförlitliga, hvilket hade sin
grund, dels uti de särskilda ombudens olika uppfattning om hvad
som vid förekomsten af flera kvaliteter af samma varuslag kunde
anses vara o r d i n ä r v a r a , dels ock uti formulärets i vissa punkter
icke tillräckligt preciserade affattning. För att afhjälpa bristerna
härutinnan anmodades först ombuden att i ämnet meddela sina under
arbetet gjorda iakttagelser och uttala sina önskningar rörande eventuella förändringar uti och tillägg till det använda frågeformuläret.
Sedan svar från ombuden inkommit, bief med ledning af de sålunda
inhämtade upplysningarna samt den inom afdelningen genom de första försöksundersökningarna vunna erfarenheten ett nytt formulär
för prisuppgifternas insamlande upprättadt, hvilket formulär tillämpats från och med 1904 års ingång.
Det n y a formuläret, som alltså kommit till användning vid de
här meddelade prisuppgifternas insamlande, skiljer sig från det gamla
i främsta rummet genom ett ytterligare förtydligande och precise-
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rande af vissa varuslag, hvaraf så många olika kvaliteter med vidt
skilda pris förekomma, att det, som sagdt, för ombuden varit svårt
att angifva de växlande prisen för ordinur vara. Sålunda hafva för
margarin och risgryn upptagits en bästa och en billigaste sort, för
kalfkött såväl stek som spädkalf, för mjukt rågbröd dels söt och dels
sur limpa (s. k. ankarstock) o. s. v., hvarjämte för en del andra varuslag närmare angifvits, hvilka kvaliteter afses. Dessutom hafva i
formuläret tillkommit tre n y a slag af lifsförnödenheter (ost. bruna
bönor, rödspotta).
Resultatet af de i formuläret vidtagna förändringarna hafva i det
stora hela visat sig tillfredsställande, och de från och med år 1904
meddelade prisuppgifterna kunna jämväl göra anspråk på att äga en
långt större grad af tillförlitlighet än de förut publicerade, äfven
om, såsom längre fram skall påpekas, uppgifterna för några varuslag
i viss mån härifrån bilda ett undantag.
Den arbetstatistiska afdelningen har emellertid, för erhållandet
af så tillförlitliga och med hvarandra jämförbara uppgifter som möjligt, ej nöjt sig med att endast söka förtydliga och fullständiga formuläret för uppgifternas insamlande.
Dels i anledning af förfrågningar från ombuden och dels på grund af erfarenheter vid bearbetningen har afdelningen i skrifvelser till ombuden lämnat föreskrifter
beträffande än ett än ett annat, som borde iakttagas vid inhämtandet
af prisuppgifterna. Och slutligen hafva dessa föreskrifter, för såvidt
de haft någon allmännare räckvidd, sammanförts i en »P. M. för
Kungl. Kommcrskollegii
ombud i orterna angående insamlandet uf
prisuppgifter
å lifsmedcl», hvilken P. M. tillställdes samtliga ombuden
i januari år 1906. F ö r en närmare kännedom om innehållet i denna
P. M'., som i väsentlig grad underlättar formulärets användande, hänvisas till ss. 103—104, där densamma finnes intagen som särskild bilaga.
Hvad beträffar tiden för primäruppgifternas
insamlande, var det
till en början töreskrifvet, a t t för samtliga å formuläret upptagna
varuslag, som salufördes å resp. orter, uppgifter skulle inhämtas för
hvarje vecka. Sedermera (från och med år 1904) har emellertid den
förenklingen i arbetet vidtagits, a t t de uppgifter, som erhållas från
minuthandelsbutiker, undantagandes sådana butiker, hvarifrån uppgifter lämnas om prisen å färskt kött, fisk, smör och ägg, endast
behöfva införskaffas en gång i hvarje månad och afse lämplig dag
omkring den 15 i månaden. Till följd häraf hafva prisuppgifterna å
mjölk, smör, ägg, potatis, kött, fläsk och färsk fisk i regel meddelats
p e r v e c k a , hvaremot för alla öfriga här ifrågakommande varuslag
uppgifter inhämtats blott en g å n g i m å n a d e n .
Prisuppgifterna skola, enligt den för ombuden utfärdade allmänna
instruktionen, afse minuthandelspris vid kontant köp och böra inhämtas,
där de olika varuslagen allmännast salubjudas, vare sig hos minut-
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handlare på torgen eller i minuthandelsbutiker. Själfva insamlandet
har skett dels genom direkta förfrågningar, dels genom utlämnande
af särskilda blankettböcker, som af resp. försäljare egenhändigt
ifyllts. De på detta sätt erhållna uppgifterna hafva därefter af ombuden regelbundet för hvarje vecka införts å frågeformuläret G —
de en gång i månaden inhämtade uppgifterna dock endast ä formuläret för den vecka, under hvilken de införskaffats — samt vid slutet
af hvarje månad insändts till kommerskollegium.
Sedan de insända uppgifterna inom afdelningen för arbetsstatistik underkastats vederbörlig granskning samt erforderliga rättelser och kompletteringar vidtagits, delvis efter skriftväxling med ombuden, har för hvarje varuslag medeltalet af de särskilda veckouppgifterna uträknats, hvarefter på grundvalen häraf medelpriset pr
månad erhållits. Sedermera hafva dessa medelpris, såsom förut
nämnts, publicerats i afdelningens »Meddelanden», hvarvid jämväl de
absolut högsta och absolut lägsta under månaden förekommande
prisuppgifter för de särskilda varuslagen medtagits.
De här meddelade tabellerna öfver lifsmedelspriser åren 1904—
1907 äro, enligt hvad som redan framhållits, sammanställda efter
nyssnämnda, i afdelningens »Meddelanden» offentliggjorda prisuppgifter pr månad. Dock hafva anförda uppgifter därförut under
g å t t en ytterligare granskning, hvarvid en del mindre tillförlitliga
siffror uteslutits. De högsta resp. lägsta prisuppgifterna hafva ej
heller kommit a t t denna gång särskildt behandlas, huru intressant
och upplysande detta än kunde hafva varit för en närmare kännedom om prisfluktuationerna å de olika slagen af lifsmedel under den
här ifrågavarande tidsperioden, utan är det endast medelprissiffrorna,
som i det följande ur olika synpunkter blifvit föremål för bearbetning.
Tabellerna öfver kreatursprisen hafva upprättats efter de vid de
offentliga kreatursmarknaderna i Stockholm, Malmö och Göteborg
regelbundet förekommande prisnoteringar, hvilkas resultat, efter därom
hos vederbörande gjord hemställan, välvilligt ställts till den arbetsstatistiska afdelningens förfogande. För ifrågavarande prisuppgifters
insamlande och kontrollerande finnes i alla tre städerna tillsatt en
särskild noteringskommission, beträffande hvars sammansättning och
verksamhet, hvad angår Malmö, en närmare redogörelse har lämnats
i första häftet af 1906 års »Meddelanden» (s. 84).
F r å n och med innevarande år (1908) har afdelningen blifvit satt
i tillfälle att i sina »Meddelanden» för hvarje månad publicera prisuppgifter å lefvande kreatur i Stockholm, Malmö och Göteborg, hvilka
uppgifter genom benäget tillmötesgående af vederbörande erhållas enligt ett inom afdelningen för ändamålet upprättadt f o r m u l ä r (lift. X).

Primäruppgifterna
ang. kreatursprisen.
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Tab. litt. A. Medelpris pr år för åren 1904—1907.
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Lifsmedelspriser åren 1904—1907. Såsom redan i det föregående
blifvit antydt, hafva de meddelade prisuppgifterna i en del fall visat
sig otillfredsställande, särskildt vid en jämförelse mellan de olika
orterna. Detta gäller framför allt om de första årens uppgifter, då
man j u ännu befann sig helt och hållet på experimentets stadium,
och hafva äfven på grund häraf 1903 års siffror ansetts böra alldeles uteslutas ur denna redogörelse. Sedermera har visserligen
genom frågeformulärets förtydligande och meddelade föreskrifter
rörande såväl sättet för uppgifternas insamlande som den närmare
beskaffenheten af vissa varuslag en högst väsentlig förbättring i
anförda hänseende inträdt, men ännu kunna prisuppgifterna för de
olika orterna ej alltid anses med hvarandra fullt jämförbara, och är
detta i främsta rummet förhållandet med brödprisen äfvensom prisen
â ost, kaffe, kol och koks. De för år 1904 insamlade prisuppgifterna
a mjukt hvetebröd, kol och koks hafva ej heller medtagits i efterföljande tabeller.
Orsaken till ofvan anmärkta allt för betydande prisvariationer
mellan orterna är väsentligen a t t söka i ombudens olika uppfattning
af begreppet ordinär vara, beroende å sin sida på en â olika orter
v ä x l a n d e l e f n a d s s t a n d a r d , hvarigenom de för vissa varuslag allmännast förekommande kvaliteter och därmed äfven priser kunna
ställa sig väsentligt annorlunda på en ort än på en annan. De beräknade medelprisen för de särskilda orterna torde därför i en del
punkter böra upptagas med en yiss försiktighet, men däremot kunna
medelprissiffrorna för de 28 orterna tillsammantagna anses gifva ett
fullt korrekt uttryck för det allmänna prisläget å rikets viktigaste
platser och en i det stora hela riktig belysning af prisfluktuationerna
under åren 1904—1907.
Den allmänna prisnivån för olika slag af lifsförnödenheter under Den allprisaren 1904—1907 framgår af vidstående ta!>. litt. A, där äfven ökningen'männa
stegringen.
eller minskningen af priserna från 1904 till 1907 finnes angifven i såväl absoluta som relativa tal. E t t närmare studium af denna tabell
gifver vid handen, att, med några få undantag, för samtliga i tabellen
upptagna varuslag en mer eller mindre utpräglad p r i s s t e g r i n g visserligen ägt rum under här ifrågavarande tidsperiod, men att denna
prisstegring, hvad beträffar riket i dess helhet, ej varit så kraftig,
som man i allmänhet torde vara böjd att föreställa sig, äfven om
den, särskildt beträffande en del lifsförnödenheter, varit betydande
nog. Det är framför allt kött- och fläskprisen samt prisen å ägg,
ost, vissa fisksorter och bränsle, som stigit i höjden. Sålunda företer
priset på fårstek en ökning af ej mindre än 214 %, nötkött mellan 16
och 17 %, kalfkötf: för stek 15-7 % och för spädkalf 20-8 % o. s. v.
Hvad beträffar priset på fläsl; har det för färskt fläsk ökats med

12

LIFSMEDELS- OCH KREATURSPRISER I SVERIGE.

17-1 "i, och för salt fläsk med nära 14?=. Priset på ost har ökats med
12'6 %, och tor ät/g har motsvarande siffra öfverstigit 16 %. Salt .sill
har likaledes a t t uppvisa en prisstegring af nära 14 %, iabeljo
15,7 %, rödspotta 14'3 % och färsk sill 9'7 %. I fråga om vedprisen
befinnes det, a t t björkved fördyrats med 8-3 y och barrved med 11-4 v
Kol har stigit i pris med 10-2 % och koks med 12-5 %.
Prisstegringen â här ofvan anförda varuslag har i allmänhet
under den tid redogörelsen omfattar fortgått utan nämnvärda afbrott
från år till år. Undantag härifrån bilda dock dels fläskprisen, som
nådde sin kulmen år 1006 och därefter under år 1907 förete en bestämd, om och mindre betydande nedgång, dels prisen â nötkött och
ved, som år 1905 ställde sig något lägre än 1904, men sedermera
uppvisa en jämn stigning under de följande åren, dels slutligen koloch koksprisen, för hvilka annoterats en mindre nedgång under år
1906, men en desto starkare ökning under år 1907.
Beträffande öfriga i det föregående ej omnämnda varuslag märkes,
a t t priset â smör ökats med 6 3 % för mejerismör och 7 6 % för landssmör samt priset å margarin med 5-4 % för bästa sort och 8 K
lör billigaste sort. Hvad särskildt smör angår, var priset under
sommarhalfåret 1907 betydligt lägre än under motsvarande tid ar
1906, iföljd hvaraf medelprissiffran för året i dess helhet visar sig
något högre för 1906 än för 1907. Däremot inträffade under de sista
månaderna af år 1907 en så kraftig ökning i priset, att detsamma
då väsentligt öfversteg de högsta under perioden eljest antecknade
smörpriser.
Afven i fråga om mjöl har förekommit en stegring i priset från
1904—1907, ehuru densamma nästan uteslutande faller på sistnämnda
år. Ökningen belöpte sig för hvetemjöl till 3-7 %, för rågmjöl till
5-3 % och för rågsiktmjöl till ej mindre än 13 i,. För gryn har likaledes under å r 1907 en bestämd tendens till prisstegring gjort sig
gällande.
Med afseende på bröd befinnes det, a t t för hvetebröd en prisstegring ägt rum, varierande mellan 6-3 % för skorpor och 9-5 % för
mjukt hvetebröd. Hårdt rågbröd har fördyrats med nära 3 %, hvaremot priset å mjukt rågbröd (söt limpa) bibehållit sig tämligen oförändradt, dock med en ganska stark tendens till stegring mot slutet
af å r 1907.
F ö r kaffe har iakttagits en höjning i priset med 5-5 '/. och för
socker 1-6 %. I jämförelse med år 1905, då sockerpriset nådde sin
höjdpunkt, utvisar emellertid år 1907 en betydande prisminskning
för sistnämnda varuslag.
Potatis, ärter och bruna bönor förete samma genomsnittliga priser
för 1907 som för 1904 (1905), ehuruväl dessa priser mot slutet af 1907
ej oväsentligt ökades. Det enda varuslag, för hvilket en faktisk
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Tab. litt. B. Ökning ( + ) eller minskning (—) i medelprisen för olika
landsdelar åren 1904—1907.

14

LIFSMEDELS- OCH KREATURSPRISER I SVERIGE.

prisminskning inträffat under perioden, är fotogen, och denna minskning (11-1 %) ägde rum redan vid slutet af år 1904, h varefter priset
bibehållit sig i det hela oförändradt, dock med tendens till ökning
från och med september år 1907.
Såsom i det föregående blifvit antydt, har beträffande några
varuslag en p r i s s t e g r i n g gjort sig gällande först u n d e r s e n a r e
d e l e n af å r 1907. Och med afseende p å flera andra varuslag,
hvilkas priser befunnit sig i stigande under hela perioden, gäller
det, att ö k n i n g e n f r a m t r ä d t med s ä r s k i l d s t y r k a m o t s l u t e t
af n ä m n d a år, något som äfven framgår vid en närmare granskning af tab. 4, där man har tillfälle att följa prisväxlingarna för
hvarje månad under samtliga år. Om man därför, vid bedömandet
af prisstegringen under perioden, utgår från medelprisen för senare
hälften af resp. åren 1904 och 1907 i stället för att hålla sig till
genomsnittsprisen för hela året, får man till resultat en betydligt
kraftigare prisstegring för åtskilliga varuslag, än hvad som förut
angifvits. Så befinnes särskildt vara fallet med mjöl, hårdt rågbröd,
olika sorters kött samt ved.
Prisfluktuationerna inom de olika orterna framgå af tab. 5, där
Prisförhållandena
inom olika för hvarje ort lämnas uppgift om medelpriset à olika slag af lifslandsdelar. förnödenheter under hvart och ett af åren 1904—1907. För öfverskådlighetens skull hafva i tab. 2 orterna sammanförts till större
geografiska enheter (landsdelar), med angifvande för hvarje landsdel
af medelpriset pr år å resp. varuslag under perioden. 1
I hvilken grad prisnivån stigit eller sjunkit från 1904 till 1907
inom de skilda landsdelarna, adagalägges af tab. litt. B, som för jämförelses skull äfven upptager den relativa ökningen eller minskningen
i priserna för riket i dess helhet. Man finner då, att i stort sedt
prisstegringen framträdt med samma styrka inom samtliga landsdelar,
äfven i Stockholm, där dock priserna redan vid periodens början
voro betydligt högre än annorstädes. I öfrigt gäller naturligtvis,
hvad beträffar de särskilda varuslagen, att prisförändringarna varit
mer eller mindre betydande inom olika landsdelar och att i allmänhet prisstegringen varit större i samma mån, som priserna förut
varit låga.
Sistnämnda förhållande förklarar t. ex. den genomgående starka prisstegringen för Småland, där emellertid Jifsmedelsprisen det oaktadt fortfarande äro lägre än inora de öfriga
1
Ifrågavarande landsdelar äro (förutom Stockholm): Östra Sverige, omfattande
Uppsala, Eskilstuna, Norrköping och Västerås; Småland (och öarna): Jönköping och
Kalmar; Södra Srerige: Karlskrona, Kristianstad, Malmö, Lund och Hälsingborg;
Västra Srerige: Halmstad, Göteborg, Vänersborg, Borås, Karlstad och Örebro; Norra
Srerige: Falun, Domnarfvet, Gäfle, Söderhamn, Sundsvall (staden och sågverksdistriktet), Luleå, Boden, Malmberget och Gellivare samt Kiruna.
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landsdelarna.
I fråga om kött- och fläskprisen visar det sig,
a t t ökningen varit relativt minst i Norra Sverige, hvilket tydligen
sammanhänger med de jämförelsevis höga prisen därstädes vid periodens början, hvaremot å andra sidan vedprisen, som alltjämt äro
billigast inom denna landsdel, just där kunna uppvisa den lifligaste
prisstegringen. Allt som allt kan man på det hela taget spåra en
tydlig t e n d e n s t i l l en u t j ä m n i n g af p r i s f ö r h å l l a n d e n a i n o m
rikets olika delar.
Ännu förete emellertid de särskilda landsdelarna högst väsentliga olikheter beträffande lifsmedelspriserna, såsom äfven framgår
vid en blick på tab. litt. C och I). Den förra tabellen innehåller
medelprissiffror i genomsnitt för hela fyraårsperioden för olika landsdelar och utgör ett sammandrag af tab. 1, där liknande uppgifter
lämnas för hvar och en af de orter, som resp. landsdelar omfatta.
I den senare tabellen får man upplysning om, med huru många
procent nyssnämnda medelpris för de olika landsdelarna öfver- eller
understiga medelpriset för hela riket.
Såsom man kunde vänta, ställa sig priserna i det stora hela
d y r a s t i S t o c k h o l m och b i l l i g a s t i S m å l a n d . I hvilken ordning de öfriga landsdelarna böra placeras i fråga om allmän prisdyrhet, är, med hänsyn till den olika stora betydelsen af de särskilda
varuslagen, ej så l ä t t a t t bestämma. Närmast Stockholm torde väl
Norra Sverige komma och därefter Östra, Södra och Västra Sverige.
Af de olika varuslagen befinnas mjölk, smör och potatis vara
dyrast i Stockholm och Norra Sverige. Ost betingar det högsta
genomsnittspriset i Stockholm, det lägsta i Västra Sverige. Det
jämförelsevis höga ostpriset för Småland torde afse en bättre kvalitet.
Priserna å margarin, mjöl, gryn och socker förete i allmänhet mindre
betydande skiljaktigheter mellan orterna. För ärter betalas mest i
Södra Sverige, där priset i genomsnitt ställer sig ej mindre än 7 öre
dyrare pr kg. än i Stockholm och Östra Sverige. Äfven i Norra
Sverige är priset på ärter jämförelsevis högt, hvaremot bruna bönor
där köpas billigare än i öfriga landsdelar. H vad brödprisen beträffar,
torde växlingarna mellan orterna till ej ringa del bero därpå, a t t
olika kvaliteter afses, hvadan prisuppgifterna ej kunna anses fullt
jämförbara. I fråga om kött och fläsk äro priserna afgjordt högst
i Stockholm och därefter i Östra och Norra Sverige, hvaremot Västra
Sverige och framförallt Småland utmärka sig för prisbillighet härutinnan. Äfven fiskpriserna äro betydligt dyrare i Stockholm än
annorstädes, billiga däremot i Västra Sverige. För kaffe hafva de
högsta medelprisen annoterats i Västra och Norra Sverige samt
Stockholm, de lägsta i Småland och Östra Sverige, men torde nog
kvalitetsfrågan äfven här spela in och i någon mån göra prisupp-
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Tab. litt. C. Medelpris i genomsnitt åren 1904—1907 för
olika landsdelar.
Obs. anmärkningen här nedan!

Anm.
Rörande
kol och koks märkes,
til! stor del därpå,
eller landsdelar böra
viss försiktighet.

priserna à vissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe,
att uppgifterna från olika orter varierat högst betydligt, beroende
att olika kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan skilda orter
därför, beträffande priserna å anförda varuslag, upptagas med en
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Tab. litt. D. Jämförelse mellan prisförhållandena inom olika
landsdelar i genomsnitt för åren 1904—1907.
Obs. anmärkningen här nedan!

Anm. Börande priserna å vissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks
märkes, att uppgifterna från olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att
olika kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan skilda orter eller landsdelar böra därför, beträffande
priserna å anförda varaslag, upptagas med en viss försiktighet.

18

LIFSMEDELS- OCH KREATURSPRISER I SVERIGE.

gifterna mindre jämförliga. För ved betalas de högsta priserna i
Stockholm och i V ä s t r a Sverige, men äfven i Södra och Östra Sverige höja sig vedprisen öfver riksmedeltalet. Billiga vedpriser förekomma däremot i Småland och särskildt i Norra Sverige. Af de
olika vedslagen ställer sig björkved ojämförligt dyrast i Stockholm,
under det a t t barrved kostar mest i Västra Sverige. Beträffande
slutligen kol- och koksprisen torde, på grund af a t t priserna i en
del fall afse vidt skilda kvaliteter, några jämförelser mellan de olika
landsdelarna ej böra göras.
Priserna
i
Stockholm,
Mälmö och
Göteborg.

Såsom vi i det föregående haft tillfälle att se, står Stockholm på det hela taget i prisdyrhet ett godt steg framför
ofri ga landsdelar. Om man emellertid utsträcker jämförelsen till
h varje särskild ort inom resp. landsdelar, skall man finna, att åtminstone de två näst S t o c k h o l m största städerna i riket, G ö t e b o r g och
M a l m ö , ej komma så synnerligen långt efter i fråga om dyra lifsmedel och att de beträffande några varuslag till och med förete högre
priser, ehuruväl Stockholm i stort sedt nog ännu torde få anses åtnjuta den i detta fall tvifvelaktiga äran af främsta platsen. För
närmare belysande häraf hafva i tab. litt. E sammanförts uppgifter
för Stockholm, Malmö och Göteborg, afseende medelpris år 1907, och
hafva för jämförelses skull äfven medtagits medelprisen för samtliga
här redovisade orter tillsammantagna.
Vid en granskning af nyssnämnda tabell konstaterar man snart,
att den a l l m ä n n a p r i s n i v å n i såväl Stockholm som i Malmö och
Göteborg är betydligt högre än för riket i dess helhet. De jämförelsevis billiga prisen i resp. städer å vissa brgdsorter torde få tillskrifvas
den redan förut påpekade omständigheten, att brödprisen för de olika
orterna i många fall afse olika kvaliteter. Däremot kunna priserna
å mjölk, smör, ägg och färskt fläsk i Malmö, å &gg och fisk i Göteborg anses gifva ett fullt korrekt uttryck för den i dessa städer
rådande prisbilligheten å anförda varuslag.
Jämföra vi mera i d e t a l j de tre städernas lifsmedelspriser med
hvarandra, framgå däraf beträffande de viktigaste varuslagen följande
siffror, som afse år 1907 och således af här meddelade prisuppgifter
ligga oss i tiden närmast.
F ö r oskummad mjölk betalades i Malmö endast 13 öre pr
liter, i Göteborg åter 14 öre och i Stockholm 16 öre.
Skummjölk
betingade i Stockholm och Göteborg ett pris af 7 öre, i Malmö 6 öre
pr lit. Priset för mejeri-smör var i Stockholm 221 öre, i Göteborg 223
öre och i Malmö 214 öre, för landssmör resp. 205, 201 och 204 öre,
allt pr kg. Ägg kostade betydligt mera i Stockholm, nämligen i
genomsnitt 170 öre pr tjog, än i Malmö och Göteborg, där priset
endast utgjorde 143 öre. H v a d mjöl och gryn beträffar, torde nog
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Tab. litt. E. Medelpris i Stockholm, Malmö och Göteborg år 1907.
Obs. anmärkningen här nedan!

Anm. Rörande vissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks märkes,
att uppgifterna från de olika orterna varierat ganska betydligt, beroende till stor del därpå, att olika
kvaliteter afses. Med afseende på priserna å anförda varuslag torde därför alla jämförelser mellan
orterna upptagas med en viss försiktighet.
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priserna på det hela taget hafva ställt sig tämligen lika i de tre
städerna. Dock hafva för Malmö uppgifvits väsentligt högre priser
särskildt för mjöl och hafregryn.
I fråga om köttprisen åter står Stockholm afgjordt högst på
skalan. Sålunda befinnes det, att nötkött kostat för stek 115 öre pr
kg. i Stockholm, 111 öre i Göteborg och 109 öre i Malmö samt för
soppkött 101 öre i Stockholm och 96 öre i de båda andra städerna.
Priset på kalfkött har varit för stek 137 öre pr kg. i Stockholm, 130
i Göteborg och 123 i Malmö, för spädkalf resp. 85, 81 och 71 öre.
Beträffande fårstek däremot intager Malmö främsta rummet med ett
pris af 146 öre pr kg., under det att motsvarande siffra utgjorde för
Stockholm 137 och för Göteborg 132 öre. Färskt fläsk har, såsom
förut blifvit antydt, varit särskildt billigt i Malmö, nämligen 116 öre
pr kg., medan i Göteborg betalats 128 och i Stockholm 138 öre. För
salt fläsk äter har priset varit högst i Malmö eller 154 öre pr kg.,
h varefter kommer Stockholm med 141 öre och sist Göteborg med 133 öre.
Fiskprisen ställa sig billigast i Göteborg, hvilket ju var att vänta.
Så t. ex. betingade färsk sill i Göteborg 28 öre, men i Stockholm 38
öre pr kg., rödspotta i Göteborg 48 öre, i Malmö 75 och i Stockholm 84
öre, salt sill resp. 46, 55 och 47 öre samt kabeljo resp. 42, 59 och 56 öre.
A t t priset på kaffe är så högt i Göteborg (147 öre pr kg.)
synes bero därpå, att göteborgarnas anspråk på ordinär vara i detta
fall äro betydligt större än hvad som är fallet i Stockholm och Malmö,
där motsvarande pris utgjorde resp. 117 och 114 öre. Sqcker har
under år 1907 i genomsnitt betingat 2 öre mera pr kg. (64 öre) i
Malmö än i Stockholm och Göteborg (62 öre).
Hvad slutligen angår bränsle, utmärka sig alla tre städerna för
mycket höga priser, särskildt å ved. För björkved betalades i Göteborg kr. 3220 i genomsnitt pr famn (sstorfamn»),1) i Stockholm 30-70
och i Malmö 28-80 kr. Barrved stod likaledes högst i pris i Göteborg med 25-10, under det a t t priset i Malmö var 24-60 och i Stockholm jämnt 22 kr. F ö r kol och koks hafva Stockholmspriserna befunnits vara jämförelsevis billiga, nämligen 3'50 kr. pr hl. för kol
och 1-24 kr. för koks. Motsvarande priser i Malmö och Göteborg
iitgjorde resp. 3-G0 och 3-64 kr. för kol samt 1-34 och 1-36 kr. för koks.
Dyra
billiga

Beträffande
och
orter. o r t e r hänvisas

detaljpriserna för ö f r i g a h ä r i f r å g a k o m m a n d e
dels till tab. 1, där för hvarje ort meddelas uppgifter
om genomsnittspriserna för hela perioden 1904—1907, dels till tab. 3 och
5, som lämna dylika uppgifter, den förra ensamt för år 1907 och den
senare för h v a r t och ett af åren under perioden. A t t med ledning
af dessa uppgifter söka gruppera orterna allt efter deras allmänna
1) Angående v e d m â t t e t s storlek se t. ex. förestående tab. litt. E.
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prisdyrhet eller prisbillighet faller sig gifvetvis ur flera synpunkter
vanskligt nog, särskildt med hänsyn till svårigheten att bestämma,
hvilken vikt och betydelse bör tillmätas det ena varuslaget i jämförelse med det andra. Till de dyraste orterna torde man emellertid
kunna räkna, förutom Stockholm, Malmö och Göteborg, äfven Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Västerås, Sundsvall, Malmberget och
Gellivare samt Kiruna. Jämförelsevis billiga orter äro däremot Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Halmstad, Vänersborg och Domnarfvet.
Af de ofri ga orterna närma sig Uppsala, Borås, Falun, Gäfle, Söderhamn, Luleå och Boden den första gruppen eller de dyraste orterna,
under det att Karlskrona, Lund, Hälsingborg och Örebro synas luta
åt den senare gruppen, som representerar de mindre dyra orterna.
Huru olika lifsmedelspriserna kunna ställa sig å skilda orter i
riket, framgår bäst vid ett närmare studium af tab. 5. Här må
endast några särskildt belysande exempel anföras, hvarvid 1907 års
prisuppgifter få tjänstgöra som material. Fortfarande erinras emellertid därom, a t t de stora prisvariationerna i vissa fall kunna bero
på, att olika kvaliteter afscs.
För s k u m m j ö l k betalades i Malmberget och Gellivare 12 öre pr
liter, i Stockholm 7 öre, i Hälsingborg och Örebro endast 5 öre. M e j e r i s m ö r betingade i Boden och Sundsvall ett pris af 227 öre pr kg., i Stockholm 221 öre och i Örebro 208 öre. Priset på ä g g var i genomsnitt för
året 176 öre pr tjog i Luleå och Boden samt 170 öre i Stockholm, men
blott 128 öre i Kalmar. P o t a t i s stod högst i pris i Boden med 43 öre
pr 5 lit., lägst i Malmö med 24 öre, under det att Stockholmspriset var
32 öre. Beträffande n ö t k ö t t uppgick priset för stek t i l l 115 öre pr
kg. och för soppkött till 101 öre i Stockholm mot resp. 90 öre och
78 öre i Vänersborg. Priset på k a l f k ö t t var i Stockholm för stek
137 öre pr kg. och för spädkalf 85 öre, men utgjorde i Kalmar endast
resp. 88 öre och 50 öre. F ä r s k t fläsk växlade i pris mellan 138 öre
pr kg. i Stockholm (och Karlstad) och 96 öre i Jönköping. S a l t s i l l
kostade i Malmö 55 öre och i Stockholm 47 öre pr kg., medan man
i Vänersborg ej behöfde betala mer än 27 öre. Hvad till sist vedp r i s e n beträffar, nådde de för såväl björkved som barrved sin höjdpunkt
i Göteborg, nämligen kr. 32-20 för björkved och 25-10 för barrved (pr
»storfamn»), hvaremot Boden hade att uppvisa de i båda fallen lägsta
priserna eller resp. kr. 16-80 och 13 90.
Innan vi lämna kapitlet om lifsmedelspriserna, torde i korthet böra Årstidens
på
vidröras det inflytande, som årstiden utöfvar på priserna för vissa varu- Jinverkan
priserna.
slag. En föreställning härom erhåller man af tab. 4, där medelpriset
å de olika varuslagen är angifvet för hvarje månad i genomsnitt för
samtliga orter åren 1904—1907. Härvid är dock att märka, att den
starka stigningen i prisen å en del varuslag under den senare delen

22

LIFSMEDELS- OCH KREATURSPRISER I SVERIGE.

Tab. litt. F. Medeltal pr månad i genomsnitt för åren 1904—1907.
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ai' âret icke är att tillskrifva någon inverkan af årstiden, utan helt
enkelt är en följd af den allmänna prisstegring, som framträdde särskildt starkt mot slutet af är 1907. För en närmare kännedom om
priserna per månad för hvarje särskildt år under perioden hänvisas
i öfrigt till tab. 4.
Till de varuslag, som i fråga om priserna framför allt äro beroende af årstidernas växlingar, höra gifvetvis i främsta rum ä g g och
s m ö r . De i tab. litt. F. meddelade siffrorna återspegla äfven med
all önskvärd tydlighet detta förhållande. Under april—juli stå priserna mycket lågt (lägst i maj och juni) för att sedermera gradvis
stiga samt nä sin höjdpunkt i november och december, då de åter
börja sjunka. E t t nästan motsatt förhållande, ehuru ej så utprägladt, äger rum beträffande p o t a t i s samt k ö t t och fläsk. Potatis
står sålunda högst i pris under sommarmånaderna eller den tid. då
den gamla potatisen börjar taga slut och den nya ännu ej hunnit
komma tillräckligt i marknaden. Hvad åter kött och fläsk beträffar,
ställa sig priserna likaledes jämförelsevis höga under sommaren, men
ätven på hösten eller sa länge kreaturen kunna hållas ute på bete.

Kreaturspriser åren 1904—1907. Såsom i inledningen till denna
redogörelse framhållits, grunda sig de här meddelade kreaturspriserna
pä uppgifter från kreatursmarknaderna i Stockholm, Malmö och
Göteborg samt omfatta för Malmö hela perioden 1904—1907, men
för Stockholm och Göteborg endast resp. åren 1905—1907 och 1906—
1907. Ifrågavarande prisuppgifter hafva sammanförts i tab. 6 (s.
73—77), och lämnas i det följande en kort framställning af det hufvudsakliga innehållet i anförda tabell.
Den starka prisstegring, som redan påvisats i fråga om kött och Prisstegå
fläsk, synes helt naturligt förutsätta en motsvarande ökning af pri- ringen
kreatur.
serna på lefvande kreatur. A t t så varit fallet, bekräftas äfven till
fullo af prisuppgifterna i tab. litt. G., som utgör ett sammandrag
af tab. (i. För samtliga här upptagna kreatursslag kan nämligen
en b e t y d a n d e p r i s s t e g r i n g under de senare åren konstateras.
Bäst är man i tillfälle att följa prisfluktuationerna å kreatursmarknaden för Malmö, hvarifrån prisuppgifter, utom beträffande oxar,
föreligga för hela fyraårsperioden. Det befinnes då, hvad först angår
n ö t k r e a t u r , att den genomsnittliga prisökningen under ifrågavarande
tid utgjort för kvigor (och stutar) 15 %, för kor 24 ',i, för tjurar 9 % samt
för oxar (under åren 190(!—1907) 13 %. Priset på k a l f v a r har samtidigt ökats med i medeltal 14 %, f å r med 33 \ och s v i n likaledes
med 3o ?.. Jämför man härmed prisstegringen under samma period
för kött och fläsk, visar sig en ganska påtaglig öfverensstämmelse.
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Tab. litt. G. Kreaturspriser i Stockholm, Malmö och Göteborg åren 1904—1907.
Medelpris pr kg. lefvande vikt.
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Den relativa ökningen belöpte sig nämligen för nötkött till omkring
15 %, för kalfkött till 20 %, fårstek 39 % och färskt fläsk 25 %.
1 Stockholm har tinder treårsperioden 1905—1907 en kraftig prisstegring gjort sig gällande särskildt i fråga om n ö t k r e a t u r s p r i s e r n a .
Dessa hafva nämligen i genomsnitt ökats med ej mindre än 29 %,
under det att motsvarande siffra för Malmö utgjorde endast 13 %. I
nästan lika proportion stego äfven priserna å nötkött, nämligen med
32 % i Stockholm och 13 % i Malmö. Prisstegringen å s v i n har
under anförda period varit i medeltal omkring 8 'i i Stockholm mot
9 »o i Malmö, och har samtidigt priset på färskt fläsk stigit med
12 % i båda städerna.
Hvad slutligen Göteborg beträffar, föreligga prisuppgifter endast
för åren 1906—1907, under hvilken tid priserna där i genomsnitt
ökats med omkring 4 % för n ö t k r e a t u r , 13 % för k a l f y a r och 6 %
för far. Däremot hafva priserna på s v i n ej obetydligt sjunkit sedan
år 1906, såsom fallet varit äfven i Stockholm och Malmö.
Prisstegringen å kreatur har, med undantag för priserna å svin,
fortgått under hela perioden 1904—1907, ehuru den gjort sig s ä r s k i l d t g ä l l a n d e t i n d e r å r 1906. Beträffande svin nådde priserna
sin kulmen redan sistnämnda är, hvarefter, såsom nyss påpekades, en
b e s t ä m d n e d g å n g ägt rum. I Stockholm belöpte sig ifrågavarande
prisminskning för slakterisvin till 5 %, i Malmö till 16 % och i Göteborg till 15 %. Samtidigt sjönk priset å färskt fläsk med resp. 4 %,
8 % och 2 %.
I tab. litt. H hafva sammanställts prisuppgifter för hvarje månad Kreatursår
under dr 1907 å lefvande kreatur, som saluförts i Stockholm, Malmö priser
1907.
och Göteborg. En jämförelse mellan dessa uppgifter, som afse medelpris per kg. lefvande vikt, gifver vid handen, att M a l m ö p r i s e r n a
ä r o g e n o m g å e n d e b e t y d l i g t l ä g r e än motsvarande priser i
Stockholm och Göteborg, i hvilka båda sistnämnda städer prisnivån
i anförda hänseende ställer sig ungefär lika. För närmare belysande häraf må några exempel anföras.
Priset på k v i g o r var för fullt feta djur 56 öre pr kg. i Stockholm och 54 öre i Göteborg, men endast 51 öre i Malmö samt för
mindre feta resp. 50, 49 och 45 öre. För slaktfeta kor, oafsedt yngre
eller äldre, betalades i Malmö 45 öre i genomsnitt mot 48 öre i Stockholm och Göteborg. I fråga om t j u r a r var likaledes priset detsamma i Stockholm och Göteborg, nämligen 54 Öre för fullt köttiga
djur (minst 500 kg.), under det att Malmöpriset ej uppgick till mer
än 46 öre. P å o x a r var priset högst i Stockholm, där för fullt feta
djur betalades 55 öre och för mindre feta 49 öre, hvaremot i Göteborg motsvarande priser utgjorde resp. 50 och 44 öre samt i Malmö
53 och 44 öre. K a l f v a r åter betingade ett något högre pris i
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Tab. litt. H. Kreaturspriser i Stockholm, Malmö och Göteborg år 1907.
Medelpris pr kg. lefvande vikt.
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Göteborg (60 öre för sötmjölkskalfvar och 49 öre för skummjölkskalfvar)
än i Stockholm (resp. 68 och 47 öre), men fortfarande äro de billigaste prisen a t t anteckna för Malmö (resp. 67 och 42 öre). F ö r s l a k t e r i s v i n slutligen betalades samma pris i Stockholm och Göteborg
eller 67 öre pr kg., men blott 64 öre i Malmö. Det må äfven i detta
sammanhang erinras om, att priserna å nötkött, kalfkött och färskt
fläsk under här ifrågavarande tid (år 1907) likaledes varit billigare
i Malmö än i Stockholm och Göteborg (jfr. s. 20).
Då tillförseln af kreatur uppenbarligen mer eller mindre inverkar
Tillförseln
af kreatur. på priserna, torde några sifferuppgifter i berörda hänseende här vara
på sin plats. Dylika uppgifter föreligga dock endast för Malmö,
och hafva dessa uppgifter sammanställts i nedanstående tab. litt. I.
Tab. litt. I.

Tillförseln af lefvande kreatur till Malmö kreatursmarknad
åren 1904—1907.

Det t v ä r a afbrottet i tillförseln af s v i n från och med april 1905
har förklarats bero därpå, att »svinen numera införas direkt till slakthuset för a t t slaktas». 1 ) I hvarje fall synes svintillförseln under år
1905 och särskildt under år 1906 hafva varit af jämförelsevis ringa
omfattning, hvilket gifvetvis i sin mån bidragit till de höga priserna
à svin under nämnda år. I sammanhang med den ökade tillförseln
under år 1907 följde å andra sidan en minskning i priserna.
Tillförseln af n ö t k r e a t u r och ännu mer af f å r företer under
de senare åren en betydlig nedgång, under det att priserna alljämt
ökats. Däremot har tillförseln på k a l f v a r stigit för hvarje år, utan
a t t dock priserna minskats. Tvärtom har, såsom förut påvisats, en
afsevärd prisstegring gjort sig gällande.
1) Malmöhus läns hushållningssällskaps kvartalsskrift 1906, s. 118.
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II. Bostads- och inackorderingspriser i Sverige
åren 1904-1907.
I Kommerskollegii arbetsstatistiska afdelnings »Meddelanden»
hafva från och med är 1903 årligen publicerats uppgifter angående
bostadspriser och priser för privat màltidsinackordering för arbetare
à vissa orter i Sverige. Dessa uppgifter hafva för åren 1904—07 här
sammanförts i tab. 7—9 (sid. 78—101), h varvid dock å ena sidan endast
medtagits de ur arbetaresynpunkt viktigaste bostadskategorierna (1 rum
utan kök, 1 rum och kök, 2 rum och kök) och å den andra blott sådana orter, för hvilka primärmaterialet befunnits vara af den relativa omfattning, att de därpå baserade resultaten kunna anses mer
eller mindre representativa. I öfrigt hänvisas till ofvannämnda i afdelningens »Meddelanden» lämnade årliga redogörelser.
Primäruppgifterna.
För insamlandet af primäruppgifterna
angående bostads- och inackorderingspriserna har användts ett inom
den arbetsstatistiska afdelningen utarbetadt f o r m u l ä r (litt. II), som
finnes aftryckt i det första häftet af afdelningens »Meddelanden> för
år 1903. Dylika formulär hafva för hvarje år blifvit antingen direkt
frän afdelningen eller ock genom kollegii ombud — â platser där
sådana finnas — utsända till ett större antal sjuk- och understödskassor med anhållan, att däri måtte införas de uppgifter, som vid
uppbördstillfällen eller eljest kunna införskaffas från kassornas medlemmar. Därjämte hafva åtskilliga fackföreningars och verkstadsklubbars medverkan påkallats, i Stockholm utaf afdelningen samt å vissa
andra orter af resp. ombud. Dessa senare hafva jämväl genom egna
direkta utfrågningar kompletterat och utvidgat det frän de nämnda
organisationerna erhållna materialet.
Sedan de på anförda sätt insamlade primäruppgifterna inom den
arbetsstatistiska afdelningen undergått vederbörlig granskning och
bearbetning, hafva, såsom förut nämnts, resultaten däraf för hvarje
år publicerats i afdelningens »Meddelanden».
Bostadspriser åren 1904—1907. Inledningsvis har redan framhållits,
att den här ifrågavarande redogörelsen endast afser bostadslägenheter
om 1 rum utan kök, 1 rum och kök samt 2 rum och kök äfvensom
att vissa i »Meddelandena» förekommande prisuppgifter, som ansetts
äga blott ungefärlig giltighet, uteslutits. Men oaktadt denna sofring
af materialet har det ej kunnat undvikas, att, särskildt vid en jämförelse mellan siffrorna för olika år och orter, en del variationer
framträda, som icke alltid torde bero pä verkligen inträffade prisförändringar, utan åtminstone delvis måste tillskrifvas primäruppgifternas otillräcklighet. Liksom i fråga om lifsmedelspriserna gäller
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därför äfven beträffande bostadspriserna, att m e d e l p r i s s i f f r o r n a
för de s ä r s k i l d a o r t e r n a b ö r a a n v ä n d a s med en v i s s f ö r s i k t i g h e t , h v a r e m o t de b e r ä k n a d e m e d e l p r i s e n för o r t e r n a t i l l s a m m a n t a g n a k u n n a sägas fullt korrekt återspegla växling a r n a i den a l l m ä n n a b o s t a d s p r i s n i v à n i r i k e t . Det ma
emellertid erinras, att vid dessa undersökningar vanligen efterfrågats
de belopp, som hyresgästerna erlägga för innehafd lägenhet. Da
mellanhänder torde förekomma i ganska stor utsträckning, ej minst
beträffande små lägenheter, far man sålunda ej alltid dessas pris i
första hand. Slutligen bör påpekas, att i den efterföljande texten
endast 1005, 1906 och 1907 ars uppgifter ansetts kunna upptagas till
jämförelse med hvarandra, enär för är 1904 primärmaterialet företer
alltför stora luckor. I fråga om hyrespriserna för sistnämnda är hänvisas därför uteslutande till hufvudtabellerna 7—9.

Tab. litt. J. Bostadspriser inom olika delar af riket åren
1905-1907.

I förestående tab. litt. J, som grundar sig på de i tab. 7 föreDen allmänna pris- kommande uppgifterna för vissa orter i riket, meddelas hyresbeloppen
stegringen.
per år i medeltal för lägenhetskategorierna ett rum, ett rum och kök
samt två rum och kök åren 1905—07, hvarvid för åskådlighetens
skull de olika orterna (i förevarande fall till antalet 48) sammanförts
till större geografiska enheter (landsdelar). 1 ) Därjämte angifves den
relativa ökningen i hyrespriserna från 1905 till 1907.

1) Af de olika landsdelarna omfattar Östra Sverige orterna i Stockholms, Uppsala,
Södermanlands, Östergötlands och Västmanlands län; Småland och öarna: Jönköpings,
Kronobergs, Kalmar och Gottlands län; Södra Sverige: Blekinge, Kristianstads och
Malmöhus län; Västra Sverige: Hallands, Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Skaraborgs,
Värmlands och Örebro län; samt Norra Sverige: Kopparbergs, Gäfleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
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Det visar sig då vid en granskning af nämnda tabell, att hyrespriserna i genomsnitt för samtliga orter under åren 1905—07 stigit
med inemot 7 %, nämligen för lägenheter om ett rum med 7'i %, ett
rum och kök 6-4 % samt tvä rum och kök 6-8 %. I fråga om den
viktigaste lägenhetsgruppen, ett rum och kök, har prisstegringen
varit starkast i Småland och öarna (13 %), tydligen beroende på de
ovanligt låga hyrespriserna därstädes vid treårsperiodens början, vidare
i Stockholm och Västra Sverige (cirka 8 %), Södra Sverige 6-e %, Norra
Sverige 5'4 % och minst i Östra Sverige eller endast l-o %. Afven beträffande lägenheter om ett rum utan kök samt två rum och kök
förete hyrespriserna den relativt minsta ökningen i Östra Sverige eller
resp. 7-i % och 4'0 %. Den starkaste prisstegringen i fråga om sistnämnda slag af lägenheter har däremot iakttagits i Södra Sverige,
nämligen för lägenheter om ett rum utan kök 17-1 % samt för lägenheter om två m m och kök 9- - %. I Stockholm har motsvarande
relativa ökning af hyrespriserna belöpt sig till resp. iVs ;l och
9-2 %.

En föreställning om prisnivåns höjning under åren 1905—07
med afseende på hyrorna för smålägenheter erhåller man äfven af
tab. litt. K, där de särskilda orterna grupperats efter landsdelar
under olika priskategorier.
Det befinnes nämligen, att en afsevärd
förskjutning af orterna från lägre till högre priskategorier ägt rum
under ifrågavarande tidsperiod. Så t. ex utgjorde antalet orter med
dyrare hyror för lägenheter om ett rum och kök (öfver 150 kr. per
lägenhet) år 1907 nära 42 % af samtliga i tabellen redovisade orter,
men ar 1905 endast 30 %. Detsamma gällde för lägenheter om två
rum och kök och i ännu högre grad för lägenheter om ett rum
utan kök.
I anförda texttabeller litt. J och K framträda särskildt Stock- Hyrespriserna
holms stad och Norra Sverige med h ö g a h y r o r , under det att de inom
olika
l a g a h y r o r n a företrädesvis äro tillfinnandes i Småland och öarna. landsdelar.
Jämförelsevis höga hyror möta äfven i Östra Sverige, hvaremot Västra
och Södra Sverige i stort sedt utmärka sig för relativt billiga bostadspriser. Skiljaktigheterna i anförda hänseende mellan de olika
landsdelarna framträda för öfrigt fullt klart och tydligt i tab. litt. L
(s. 34), hvari angifves, med huru många procent medelpriset för
h varje särskild landsdel öfver- eller understiger medelpriset för samtliga orter.
De exceptionellt höga hyrorna i Stockholm falla särskildt i
ögonen. I genomsnitt befinuas hyrespriserna i Stockholm vara mer än
dubbelt så höga som de för samtliga orter beräknade medelpriserna
och nära tre gånger så höga som i Småland och öarna. Äfven i
jämförelse med de näst Stockholm största städerna i riket, Göteborg
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Tab. litt. K. Antal orter, fördelade efter årshyra för lägen-
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heter af olika kategorier inom skilda landsdelar åren 1905—1907.
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och Malmö, utmärker sig Stockholm för ovanligt höga bostadspriser
såsom framgår af efterföljande sammanställning.
Medellyra

(kr.) år 1 9 0 7

för

Beträffande hyrespriserna för ö f r i g a h ä r i f r å g a k o m m a n d e
Hyrespriser
för ett rum o r t e r hänvisas till tab. 7 och 9, där för hvarje ort meddelas uppgifoch kök å
olika orter ter dels om hyresbeloppet i medeltal för olika bostadskategorier, (tab. 7),
1907.
dels om antalet uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra
(tab. 9). Till komplettering häraf har emellertid beträffande lägenhetsgruppen ett rum och kök å vidstående tab. litt. M införts hyresprisuppgifter år 1907 för icke blott samtliga i tab. 7 — 9 upptagna orter, utan
äfven för ett flertal andra orter, hvilka i öfrigt pä grund af ofullständiga primäruppgifter ej kunnat medtagas vid föreliggande undersökning. De olika orterna hafva i anförda texttabell grupperats
efter prishöjden.

Tab. litt. L. Jämförelse mellan hyresprisförhållandena inom
olika landsdelar åren 1905—1907.

A7id närmare granskning af medelprisen för olika orter enligt
nyssnämnda uppgifter för år 1907 kan man skönja, hurusom orter
af samma ekonomiska typ förete vissa likheter i fråga om hyrespriser.
Dyra äro i allmänhet hastigt växande orter, större och mindre, där
utvecklingen genom tillkomsten af nya industriella anläggningar
eller af andra skäl går ryckvis, så a t t spekulationen äggas. Till
detta slag af orter kan man à ena sidan räkna de norrbottniska
grufsamhällena m. fl. och â andra sidan förstadssamhällena, hvilka
senare ofta anordnas, mindre för att bereda billiga bostäder i stor-
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Tab. litt. M. Medelpris för lägenheter om ett rum och kök
å olika orter i Sverige år 1907.
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städernas närhet än för a t t ekonomiskt exploatera på spekulation
inköpta områden. Det visar sig ock, att dylika förstäder i regel
hafva föga billigare hyrespriser än moderstäderna. A t t verkligt
låga priser kunnat stadigvarande bibehållas vid en del bruks-, sågverks- och grufsamhällen af äldre ursprung, torde bero därpå, a t t det
förhärskande ekonomiska intresset på orten (arbetsgifvaren), som
måste finna med sin fördel förenligt att (för sina arbetare) bereda

Tab. litt. N. Medelpris för lägenheter om ett rum och kök
å olika orter i Sverige i genomsnitt för åren 1905—1907.
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billiga lefnadsomkostnader, från äldre tid disponera tillräckligt byggnadsområde för att kunna reglera tomt- och hyresförhållandena
Naturligtvis framträder ock dessa senares beroende af andra faktorer,
särskildt prisen å byggnadsmaterialier, hvilka äro jämförelsevis billiga i Södra Sverige öfver hufvud och i synnerhet i Skåne. Likaså
torde de låga hyrorna i Smålands- och Västgötalänen väsentligen
bero på, att arbetslönerna därstädes ännu äro mindre berörda af den
stegring, som genom det fackliga organisationsväsendets reglerande inflytande efter hand erhåller en allt mer likartad utbredning.
Utsträcker man jämförelsen mellan olika orters hyrespriser för
ett rum och kök till att gälla h e l a t r e å r s p e r i o d e n 1905—07 i
g e n o m s n i t t , erhållas i fråga om de orter, för hvilka dylika uppgifter stå till buds, de resultat, som tab. litt. N utvisar.
Högst på skalan står alltjämt Kiruna (321 kr.) och därnäst
Stockholm (300 kr.), hvarefter i ordning följa Malmberget, Norrköping 2 ), Göteborg, Sundbyberg, Malmö, Luleå, Sundsvall, Eskilstuna,
Gäfle, Södertälje, Karlstad, Örebro, Linköping, Nyköping, Söderköping,
Karlskrona, Härnösand, Oxelösund och Västerås, för hvilka samtliga
orter medelpriset öfversteg 150 kr. Särskildt billiga hyrespriser
(under 100 kr.) framvisa å andra sidan Västervik, Växjö, Tidaholm,
Trollhättan, Torshälla, Mariestad, Karlshamn och sist Svedala med
endast 65 kr. För öfriga orter växlar genomsnittshyran under
ifrågavarande tidsperiod mellan 100 och 150 kr.
För att i någon mån belysa spörsmålet, i livad mån orternas Hyrespriser
å orter af
större eller mindre folkmängd influerar på hyresprisen, hafva i nedan- olika
storlek.
stående tablå sammanförts uppgifter angående den genomsnittliga
årsbyran för lägenheter om ett rum och kök å orter, tillhörande
olika storleksgrupper.
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E h u r u de särskilda orterna inom samma storleksgrupp ofta uppvisa högst betydande prisdifferenser — särskildt är detta fallet med
de mindre orterna — så torde de ofvanstâende genomsnittstalen dock
gifva en tämligen riktig föreställning om förhållandena i stort sedt.
Enligt dessa siffror skulle de största orterna (öfver 40,000 inv.) vara
betydligt dyrare än alla andra, men däremot skillnaden mellan de
olika grupperna under 40,000 inv. vara mindre framträdande. Hyrespriserna i orter med intill 5,000 inv. skulle vidare i genomsnitt ej uppgå till sä mycket mer än hälften af storstädernas.
Af intresse är jämväl a t t söka ungefärligen bedöma, huru stor
del utaf Sveriges i (här undersökta) stadssamhällen boende befolkning lefver under inflytande af högre eller lägre hyrespriser. Detta
spörsmål får sin belysning af efterföljande sammanställning, som
angifver antalet orter och invånare, fördelade efter årshyran for
lägenheter om ett rum och kök.

Det visar sig häraf, att af de c:a 1,140,000 personer, som är 1907
bodde i stadsliknande samhällen, rörande hvilka uppgifter i anförda
hänseende föreligga, endast 2 % tillhörde orterna inom lägsta prisgruppen (högst 100 kr.), under det att gruppen 101—150 kr. omfattade 22 %, gruppen 151—200 kr. 24 %, gruppen 201—250 kr. 22 %
samt gruppen öfver 250 kr. ej mindre än 30 %; denna sistnämnda
grupp omfattade dock förutom Stockholm endast Kiruna.
Antalet
lägenheter,
fördelade
efter
prishöjden.

Beträffande de undersökta läyenheternas antal och fördelning
under olika priskategorier
meddelas här nedan följande sammanställning:
Lägenheter

om ett

rum.
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Lägenheter

om ett rum och

kök.

Lägenheter

om två rum och

kök.
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Sammanlagda antalet hyresuppgifter, enligt hvilka medelprisen
för de i tab. 7 redovisade orterna beräknats, uppgick alltså å r 1905
till 23,(591, ar 1906 till 24,481 och ar 1907 till 31,483. Hvad särskildt beträffar lägenheter om ett rum och kök, belöpte sig antalet
hyresuppgifter år 1905 till 12,445, är 1906 till 13,(524 och är 1907
till 19,139. Det framgår vidare af ofvanstående tablå, att medan
det alldeles öfvervägande antalet lägenheter om ett rum utan kök
falla inom prisgrupperna 50—150 kr. samt beträffande lägenheter om
ett rum och kök inom prisgrupperna 100—250 kr. och således hafva
en någorlunda begränsad prisvariation, däremot lägenheterna om två
rum och kök förekomma till ungefär lika antal inom hvar och en af
de här ofvan angifna prisgrupperna.
Huru antalet lägenheter fördelar sig efter prishöjden på olika
landsdelar, framgår af tab. litt. O, som utgör ett sammandrag af
tab. 8. De höga hyrorna i Stockholm och Norra Sverige, de låga i
Småland och delvis äfven i Södra Sverige samt de medelhöga i
Östra och Västra Sverige framträda här med den största tydlighet.
Hvad slutligen beträffar de undersökta lägenheternas antal och
fördelning under olika priskategorier å hvarje särskild ort, hänvisas
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Tab. litt. O. Antal uppgifna lägenheter, fördelade
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efter årshyra inom olika landsdelar åren 1905—1907.
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till tab. 9 (sid. 84—101). E n närmare granskning af nämnda tabell
gifver vid handen, a t t om ock afsevärda prisvariationer förekomma
på vissa platser, de extrema fallen dock ej i någon afsevärd grad
influerat på medeltalen, hvilka därför kunna sägas tämligen noga
motsvara de på platsen vanliga hyresprisen.
Inackorderingspriser för arbetare åren 1904—1907. De i tab. 7 anförda medelprisen för privat måltidsinackordering för arbetare äro
för en del af orterna baserade på ett tämligen begränsadt primärmaterial, hvadan de erhållna medeltalen ej fä betraktas såsom på
siffran korrekta. Vissa allmänna slutsatser torde emellertid däraf
kunna dragas, liksom ock de för samtliga orterna funna genomsnittstalen för de särskilda åren fa anses vara i viss mån representativa för de normala lefnadsomkostnaderna i svenska städer och större
orter under här ifrågavarande tidsperiod.
Medelpriset pr veclca för privat inåltiäsinackordering för arbetare
utgjorde i genomsnitt för s a m t l i g a o r t e r : 1 )

Ökningen från 1905 till 1907 belöpte sig alltså till jämnt 7 K
eller ungefär samma relativa ökning, som förut iakttagits beträffande
hyrespriserna (jfr s. 31).
För a t t i någon mån belysa förhållandena inom olika delar af
riket rörande priserna för privat måltidsinackordering meddelas i
nedanstående tablå följande medelprissiffror, som beräknats med ledning af de i tab. 7 förekommande uppgifterna för år 1907.

Äfven här påträffas de ojämförligt högsta priserna för Stockholm
och Norra Sverige, hvaremot beträffande öfriga landsdelar skiljaktig1) Liksom i fråga om bostadspriserna — och af samma anledning — upptagas
här endast 1905. 1906 och 1907 års uppgifter till jämförelse med hvarandra. Beträffande uppgifterna för 1904 hänvisas till tab. 7.

BOSTADS- OCH INACKORDERINGSPRISER I SVERIGE.
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heterna äro mindre framträdande. Särskildt fäster man sig vid, att
Småland (och öarna), där lifsmedels- och hyrespriserna visat sig vara
relativt lägst, likväl i fråga om inackorderingspriserna utmärker sig
för jämförelsevis ganska höga priser.
Den närmare fördelningen af orterna under olika priskategorier
framgår af följande sammanställning:

Medan år 1905 antalet orter med billiga priser för privat mâltidsinackordering (under 7 kr. pr vecka) uppgick till 31-6 % af samtliga här ofvan redovisade orter, hade motsvarande siffra är 1907
sjunkit till 5-3 v A andra sidan steg antalet orter med högre
inackorderingspriser (7—9 kr. pr vecka) under samma tid från 52'7 %
till 78'9 '/o. Antalet orter i den högsta prisgruppen (öfver 9 kr. pr
vecka) bibehöll sig däremot oförändradt.

Résumé.
Prix des denrées ménagères en 1904—1907. U accroissement général
des prix qui s'est manifesté en Suède pour des denrées ménagères pendant
les années 1904—1907 ressort du tableau ci-après (page 46), lequel se base
sur les données mensuelles, recueillies par l'office du travail dans 28 chefslieux du pays. A quelques exceptions près, un tel accroissement, plus ou moins
prononcé, a frappé toutes les espèces de marchandises dénommées dans le
tableau. Ce sont surtout les prix des viandes, des oeufs, des fromages, de
certaines espèces de poissons et des combustibles qui se sont élevés considérablement. Par contre, les pommes de terre, les pois et les haricots bruns
présentent les mêmes chiffres moyens pour 1907 que pour 1904 (190,5),
quoique même les prix de ces denrées se soient essentiellement accrus vers la
fin de 1907. La seule marchandise pour laquelle une diminution de prix est
à enregistrer pendant la période, c'est le pétrole, et cette diminution se
produisit dès la fin de 1904; après cette époque le prix du pétrole s'est
maintenu stationnaire, avec une tendance de s'élever à partir du mois de
septembre 1907.
A tout prendre, l'accroissement des prix paraît s'être produit avec une
force égale dans toutes les régions du pays, même à Stockholm, où les prix
étaient dès le début de la période plus élevés qu'ailleurs.
Quant aux diverses espèces de marchandises les variations des prix ont
été plus ou moins considérables dans différentes régions, mais en général
l'accroissement a été plus grand là où les prix étaient relativement bas auparavant. Ceci explique le grand accroissement qui s'est manifesté dans la province
de Småland, où néanmoins les prix des denrées restent plus bas que dans d'autres
contrées du pays. Pour les viandes, l'accroissement paraît avoir été le moins
grand dans la Suède septentrionale, ce qui s'explique par le fait que les prix
y étaient relativement élevés au commencement de la période; le bois de
chauffage, au contraire, lequel y est toujours moins cher qu'ailleurs, a subi
une augmentation énorme pendant la période. Comme résultat général
on peut constater une tendance apparente vers un nivellement
des prix dans les différentes parties du pays.
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Prix des principales denrées ménagères, en 1904—1907.
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Il est difficile d'indiquer l'ordre des contrées du pays quant à la cherté des
denrées alimentaires, à cause de l'importance différente des diverses marchandises.
Après Stockholm il y a cependant lieu de placer successivement les provinces
septentrionales, puis les provinces orientales, méridionales et occidentales.
Pour Stockholm., nous donnons ici un aperçu des prix, payés en 1907,
pour quelques denrées principales et, pour comparaison, nous ajoutons
les prix correspondants payés en province:
Prix moyens en 1907.

Prix des bestiaux vivants en 1904—1907. L'accroissement de prix si
prononcé pour les viandes que nous venons de signaler doit avoir pour cause
naturelle une augmentation correspondante pour les bestiaux vivants. Ce fait
est en tous points confirmé par les chiffres moyens des prix de bestiaux
vivants par kilo, présentés dans le tableau ci-après:
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Pour toutes ces espèces de bestiaux on a donc à constater un
accroissement de prix considérable pendant les dernières années. Cet
accroissement, excepté pour les porcs, a continué pendant toute la période
1904—1907, quoiqu'il se soit le plus prononcé pendant l'année 1906. Quant
aux porcs, les prix atteignirent leur plus haut point en 1906, après quoi un
décroissement prononcé s'est produit, de même que pour la viande de porc.
D'après le tableau ci-dessus, les prix des bestiaux sans exception
sont considérablement plus bas à Malmoe qu' à Stockholm et à
Gothembourg; dans les deux dernières villes le niveau des prix est à peu
près le même; il est également à observer que les viandes de boeuf, de veau
et de porc se sont montrées moins chères à Malmoe qu'à Stockholm ou à
Gothembourg.
Prix des loyers en 1904—1907. 1) Dans le tableau ci-dessous, qui se base
sur des données recueillies dans 48 chefs-lieux principaux du pays (de grandeur
différente), les montants annuels des loyers sont indiqués pour des logements d'une pièce, d'une pièce avec cuisine et de deux pièces avec cuisine.
Pour simplifier notre exposé, nous avons réuni les différentes places dans de
grandes unités géographiques (régions).

Le tableau démontre que les prix des loyers se sont élevés en
moyenne et pour toutes les places pendant les années 1905—
1907 de 7 % à peu près, savoir pour les logements d'une pièce, de 7-i %,
1) Les données ponr les années 1905, 1906 et 1907 ont seules constitué la base
de notre aperçu comparatif, celles de 1904 présentant de trop grandes lacunes. Ponr
les prix des lovers de iy04 nons renvoyons donc aux tableaux principaux 7—9 (pages
78-101).
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pour les logements d'une pièce avec cuisine de 6'4 % et pour les logements de
2 pièces avec cuisine de 6-s %.
Le même fait que nous avons signalé pour les denrées se produit aussi
pour les loyers: Stockholm et les provinces septentrionales présentent des prix
élevés, tandis que les prix bas sont pour la plupart à trouver dans la province
de Småland. Dans les provinces orientales nous avons aussi à constater des
loyers assez élevés, tandis que les provinces méridionales et occidentales se
distinguent en général par des habitations relativement bon marché. A Stockholm les prix de loyers se trouvent être plus de 2 fois plus élevés que les
prix moyens de tous les chefs-lieux réunis et 3 fois plus élevés que ceux des
chefs-lieux de la province de Småland.
Pour constater dans quelle mesure la plus ou moins grande population des différents chefs-lieux a exercé une influence sur le prix
des loyers, nous avons réuni dans le tableau ci-après les loyers moyens payés
par an pour des logements d'une pièce avec cuisine dans les chefs-lieux
appartenant à des groupes de différentes grandeurs:

Il est d'intérêt de constater approximativement, dans quelle mesure
la population urbaine de la Suède se trouve sous l'influence de
loyers plus ou moins élevés. Une enquête à ce sujet établit que des
1,140,000 personnes qui, en 1907, habitaient les villes ou les communes avec
une densité de population comparable à celle des villes et pour lesquelles on
dispose des renseignements complets, 2 % seuls appartiennent au groupe de
prix le moins élevé pour des logements de 1 pièce avec cuisine (100 cour, au
maximum), tandis que le groupe 101—150 cour, comprend 22 %, le groupe
151—200 cour. 24 \ le groupe 201—250 cour. 22 °i, et le groupe au-dessus
de 250 cour, non moins de 30 %; ce dernier groupe ne comprend que Stockholm et Kiruna. (Suède arctique).
Prix de pension privée. Le -prix moyen de pension par semaine payée
par les ouvriers paraît avoir été pour tous les lieux réunis d'où nous avons
pu obtenir des renseignements, respectivement:
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L'accroissement de 1905 à 1907 s'élève donc exactement à 7 %, savoir
la même augmentation relative que celle signalée pour les loyers.
Même dans ce cas, Stockholm occupe la première place et figure avec
les chiffres les plus élevés (10-48 cour, en 1907); ensuite viennent les provinces
septentrionales (9'07 cour.). Pour les autres provinces les différences sont moins
prononcées, les prix oscillant entre 7 "93 et 7"66 cour.

TABELLER.
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Lifsmedelspriser
Tab. 1. Medelpris för olika orter

Anm. Rörande priserna å vissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks
kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna â anförda varuslag,
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i Sverige.
i genomsnitt för åren 1904—1907.

märkes, att uppgifterna frän olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att olika
upptagas med en viss försiktighet.
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Lifsmedelspriser
Tab. 2.

Medelpris för olika

Anm. Östra S v e r i g e omfattar här Uppsala, Eskilstuna, Norrköping och Västerås; S m å l a n d
Hälsingborg; V ä s t r a S v e r i g e : Halmstad, Göteborg, Vänersborg, Borås, Karlstad och Örebro; Norra
Boden, Malmberget och Gellivare samt Kirnna.
Anm. Rörande priserna ä vissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks
kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan skilda orter eller landsdelar böra därför, beträffande priserna
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i Sverige. (Forts.)
landsdelar åren 1904—1907.

och ö a r n a : Jönköping och Kalmar; Södra S v e r i g e : Karlskrona, Kristianstad, Malmö, Lund och
S v e r i g e : Falun, Domnarfvet, Gäfle, Söderhamn, Sundsvall (staden och sågverksdistriktet), Luleå,
märkes, att uppgifterna från olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att olika
ä anförda varuslag, upptagas med en viss försiktighet.
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Lifsmedelpriser
Tab. 3 .

Medelpris för

Anm. Rörande priserna å vissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks
kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna å anförda varuslag,
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i S v e r i g e . (Forts.)
olika o r t e r å r 1907.

märkes, att uppgifterna från olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att olika
upptagas med en viss försiktighet.
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Lifsmedelspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 4.

Medelpris pr månad för orterna tillsammantagna åren 1904—1907.
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Lifsmedelspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 4. (Forts.) Medelpris pr månad för orterna tillsammantagna åren 1904—1907.
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Lifsmedelspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 4. (Forts.) Medelpris pr månad för orterna tillsammantagna åren 1904—1907.
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Lifsmedelspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 4. (Forts.) Medelpris pr månad för orterna tillsammantagna åren 1904—1907.
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Lifsmedelspriser
Tab. 5. Medelpris pr år för hvarje

Anm. Rörande priserna â vissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks
olika kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna å anförda
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i Sverige. (Forts.)
särskild ort åren 1904—1907.

märkes, att uppgifterna från olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att
varaslag, upptagas med en viss försiktighet.
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Lifsmedelspriser
Tab. 5.

(Forts.)

Medelpris pr å r för

Anm. Rörande priserna å vissa varnslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks
olika kvaliteter afses Alla jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna å anförda
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i Sverige. (Forts.)
hvarje särskild ort åren 1904—1907.

märkes, att uppgifterna från olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att
varuslag, upptagas med en viss försiktighet.
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Lifsmedelspriser
T a b . 5.

(Forts.)

Medelpris pr å r för

Anm. Rörande priserna å vissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks
olika kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna å anförda
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i Sverige. (Forts.)
hvarje särskild ort åren 1904—1907.

märkes, att uppgifterna frän olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att
varuslag, upptagas med en viss försiktighet.
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Lifsmedelspriser
T a b . 5.

(Forts.)

Medelpris pr å r för

Anm. Rörande priserna å vissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks
olika kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan orterna höra därför, beträffande priserna å anförda
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i Sverige. (Forts.)
hvarje särskild ort åren 1904—1907.

märkes, att uppgifterna från olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att
varaslag, upptagas med en viss försiktighet.
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Lifsmedelspriser
Tab. 5.

(Forts.)

Medelpris pr å r för

Anm. Rörande priserna å vissa varuslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks
olika kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna å anförda
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i Sverige. (Forts.)
hvarje särskild ort åren 1904—1907.

märkes, att uppgifterna frän olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att
varuslag, upptagas med en viss försiktighet.
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Lifsmedelspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 5. (Forts.) Medelpris pr år för hvarje särskild ort åren 1904—1907.

Anm. Rörande priserna å vissa varaslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, kol och koks märkes, att
uppgifterna frän olika orter varierat högst betydligt, beroende till stor del därpå, att olika kvaliteter afs.es. Alla
jämförelser mellan orterna böra därför, beträffande priserna ä anförda varaslag, upptagas med en viss försiktighet.
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Kreaturspriser i Sverige.
Tab. 6. Prisuppgifter för hvarje månad i Stockholm, Malmö och Göteborg
åren 1904—1907.
Medelpris pr kg. lefvande vikt.
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Kreaturspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 6.

(Forts.)

Prisuppgifter för hvarje månad i Stockholm, Malmö och
Göteborg åren 1904—1907.
Medelpris p r kg. lefvande vikt.
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Kreaturspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 6. (Forts.) Prisuppgifter för hvarje månad i Stockholm, Malmö och
Göteborg åren 1904—1907.
Medelpris pr kg. lefvande vikt.
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Tab. 6. (Forts.)

Kreaturspriser i Sverige. (Forts.)
Prisuppgifter för hvarje månad i Stockholm, Malmö och
Göteborg åren 1904—1907.
Medelpris pr kg. lefvande vikt.
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Tab. 6

Kreaturspriser i Sverige. (Forts.)
(Forts.) Prisuppgifter för hvarje månad i Stockholm, Malmö och
Göteborg åren 1904—1907.
Medelpris pr kg. lefvande vikt.
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Bostads- och inackorTab. 7. Hyresbeloppet i medeltal pr år för olika bostadskategorier samt priset
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deringspriser i Sverige.
å privat måltidsinackordering för arbetare å olika orter åren 1904—1907.
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 7. (Forts.) Hyresbeloppet i medeltal pr år för olika bostadskategorier
samt priset å privat måltidsinackordering för arbetare å olika orter
åren 1904-1907.
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 8. Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra, inom
olika landsdelar åren 1904—1907.
Ett

rum

(omöbleradt).
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 8. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
inom olika landsdelar åren 1904—1907.
Ett

rum

och kök.
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 8. (Forts.) Antalet uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
inom olika landsdelar åren 1904—1907.
Två

rum

och

kök
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra, å hvarje
särskild ort åren 1904-1907.
Ett

rum

(omöbleradt).
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904—1907.
Ett

rum

(omöbleradt).
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904-1907.
Ett

rum

(omöbleradt).
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904—1907.
Ett

rum

(omöbleradt).
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904—1907.
Ett

rum

(omöbleradt).
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904—1907.
Ett

rum

(omöbleradt).
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904—1907.
Ett

rum

och

kök.
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904—1907.
Ett

rum och kök.
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904—1907.
Ett

rum

och kök.
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren I904—1907.
Ett

rum

och

kök.
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904—1907.
Ett

rum

och

kök.
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904-1907.
Ett

rum

och

kök.
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904—1907.
Två

rum

och kök.
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904—1907.
Två

rum och kök.
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904—1907.
Två

rum och kök.
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904—1907.
Två

rum

och

kök.
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904—1907.
Två

rum

och

kök.
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Bostads- och inackorderingspriser i Sverige. (Forts.)
Tab. 9. (Forts.) Antal uppgifna bostadslägenheter, fördelade efter årshyra,
å hvarje särskild ort åren 1904—1907.
Två

rum och kök.
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Bilaga.

P. M.
för Kungl. Kommerskollegii ombud i orterna angående insamlandet af prisuppgifter å lifsmedel.
A.) Allmänna

föreskrifter.

1. Prisuppgifter
böra for hvarje varuslag
inhämtas
till så stort
antal
som lämpligen
ske kan. Det är således icke tillräckligt att endast angifva de olika
prishöjder för resp. Taruslag, som knnna förekomma, utan för att säkert kanna bedöma
och uttömmande bearbeta sådana uppgifter erfordras äfven kännedom om, till hvilket
antal de olika prishöjderna förekomma i förhållande till hvarandra. Om t. ex. beträffande kalfstck två prishöjder, 100 och 90 öre pr kg., iakttagits vid efterfrågan på 10
ställen och endast en uppgift för hvardera af dessa båda prishöjder införes å formulär
Gr, kommer det beräknade medelpriset att blifva 95 öre, men om nu priset varit 100
öre blott på ett ställe och 90 öre på de 9 öfriga, är det rätta medelpriset icke 95 utan
91 öre, hvilket äfven framgår, om samtliga 10 prisuppgifter införas å formuläret. För
erhållande af så säkra medelprissiffror som möjligt är det således nödvändigt
2. att alla inhämtade
prisuppgifter
särskildt
införas å formulär
<?, äfven
när de är o lika stora; dock kunna, om så af någon anledning synes lämpligt, dylika
identiska uppgifter sammandragas på sådant sätt, att anteckning göres om det antal
uppgifter af hvarje särskild prishöjd, som erhållits.
3. Prisuppgifterna
böra alltid afse ordinär
vara utom i de fall, där för
ett varuslag särskildt föreskrifves, att priset å bästa eller billigaste kvalitet skall angifvas, t. ex. margarin och risgryn. Skulle priset å ordinär vara tillfälligtvis vara
ovanligt högt eller lågt, böra om möjligt orsakerna härtill meddelas.
4. Prisuppgifterna böra, äfven om de äro lika från den ena veckan till den andra,
likväl för hvarje vecka införas
å sin särskilda
formulärblankett
och ej sammanföras för två eller flera veckor å samma blankett.

B.) Föreskrifter

rörande

prisuppgifterna

för de speciella

varuslagen.

1. Mjölk, oskummad:
Prisuppgifterna böra afse okontrollerad
mjölk och helst
morgonmjölk.
2. Mjölk, skummad:
Prisuppgifterna få icke omfatta separerad
mjölk.
3. Ost:
Prisuppgifterna böra endast omfatta halffet ost af ordinär
beskaffenhet.
4. Margarin och risgryn:
Med afseende på dessa två varuslag gäller det fornt omnämnda undantagsförhållandet, att prisuppgifterna ej skola afse ordinär vara, utan böra i stället två uppgifter,
meddelas, en å bästa och en å billigaste sort. Härvid bör emellertid uppmärksammas,
att om en handlande endast saluför billigare kvaliteter, t. ex. af risgryn en sort till
30 och en till 25 öre pr kg., bör icke den förra prisuppgiften införas i formuläret under
rubriken >bästa sort>, utan böra båda uppgifterna hänföras till »billigaste sort». Det
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är nämligen de bästa, resp. billigaste kvaliteter, som öfver hufvud taget förekomma på
platsen, som uppgifterna skola afse.
5. Ägg:
Dä prisuppgifterna afse importerade
ägg, bör detta särskildt anmärkas.
6. Potatis:
Prisuppgifter böra nndcr sommarmånaderna (juni—augusti) meddelas för hvarje
vecka och afse såväl ny som gammal potatis.
7. Bröd:
Då brödet försäljes pr styck, bör genom vid vissa mellantider företagna profvägningar priset pr kg. utrönas, och böra dessa vägningar verkställas i den utsträckning
och med den omsorg, som erfordras för vinnande af ett rikhaltigt material. — Brödet
bör vid vägningen vara färskt.
— Prisuppgifterna å hårdt rågbröd böra afse groft
spisbröd. — Prisuppgifterna å hvetebröd böra för såväl skorpor som mjukt hvetebröd
afse billigaste sort och alltså beträffande sistnämnda brödslag gälla franskt
bröd eller
därmed likställdt.
8. Kött:
Prisuppgifterna å hötkött: stek, kalfstek och fårstek böra icke omfatta priset å
bringa. — Priset å soppkött bör icke afse s. k. lägg.
9. Fisk:
Prisuppgifterna å sill och strömming böra om möjligt angifvas pr kg. och ieke
pr val eller tjog.
10. Ved:
Priset bör hälst angifvas pr s. k. storfamn
(25 x 1-6 x 089 meter =, 3'56 kubikmeter). Om priset afser annat famnmått, bör alltid storleken däraf angifvas (i kubikmeter). — Priset bör alltid afse ottågad, hemkörd ved. — Beträffande barrved bör i
orter, där affallsred
(s. k. plankved) förekommer, äfven priset för sådan särskildt angifvas.
11. Kol, antracit:
Prisuppgifterna böra afse antracitkol af krossningsgraden ivalnöti,
d. v. s. kol
af storlek som valnötter. —; I priset bör ingå
hemkörning.
12. Koks, gasverks:
Observeras bör, att priset gäller okrossad gasverkskoks. I priset bör ingå hemkörning.
Stockholm den 8 januari 1906.

K u n g l . K o m m e r s k o l l e g i i afdelning för arbetsstatistik.

