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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 30 januari 1896.

Ordförande: Expeditionschefen Grefve H. WACHTMEISTER.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Direktören H. Cedergren,

Ingeniören lV. Dahlgren,)

» Kassören A. R. Wideen och

Grosshandlaren M. GU111pert.

Till revisorer för granskning af nästlidet års räkenskaper utsågos Herr

I{on11Ilerserådet T. Nordströ1~ oc11 Herr Bankdirektören l. il/oll.

Herr Bankofulln1äktigen, Lektor R. Törnebla(lll höll härefter ett

föredrag öfver älllnet:

En blick på år 1895 i finansielt och ekonomiskt
hänseende.

Mina herrar! Då jag nu går att på begäran frarrllägga några be

traktelser och ~eddela några fakta från det senast förflutna året, anhåller

jag att till en början få fästa n1ina ärade åhörares uppmärksaluhet derpå,

att de icke nlå vänta sig en fullständig redogörelse för" året 1895 i finan

sielt o-ch ekonomiskt afseende. Dertill har den tid, jag kunnat egna åt

saken, icke förslagit, och. 0111 så hade varit fallet, skulle icke mina åhö

rares tålamod hafva räckt till. . H vad jag skall försöka att lueddela är,
1
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såsonl nyss antydts, endast en flyktig skiss af hvad SOlTI lTIest känneteck

nat året i utlandet och hos oss, jämte några data och upplysningar, som

hafva ett visst samband filed några af årets företeelser.

* * *

l\1an berättar, att när svenskarna i slaget vid Li1tzen gjorde sitt andra

anfall, flyktingar i fiendehären ropade: »Vi ,känna konungen 'af Sverige;

han är värst Inat slutet af dagen». Det omdönlet kan 111ed aJlt skäl till

lälDpas på året 1895.

Året började i det hela lugnt och ej utan godt hopp onl bättre tider.

Den kris, om hvilken vi för feln år sedan på detta run1 hörde talas, den

. Baringska, var nu fullt afslutad. Englands bank 1neddelade, 'att den er

11ållit liqvid för sina förskott oell frikallade garanterna från deras förbin

uelser. Förklaringen åtföljdes af ett cirkulär från Baringska huset, 11led

uttryckande af dess uppriktiga tacksalnhet för den välvilliga hjälp, sorn

lemnats detsalnnla vid ett brydsamt tillfälle, och dess tillfredsställelse, att

förtroendet till huset ej svikits, så att garanterna, på samlua gång de före·

kOITllIlit en olycka af ganska allvarlig art, icke fått vidkännas någon eko

nomisk uppoffring. Härvid till.fogar den engelska tidskriften, Eeonornist:

»Utan tvifvel hafva herrar Baring stort sk,äl att vara tacksanlllla. Helt

visst kan hädanefter intet hus påräkna ett sådant handtag».

Men utom den Baringska krisen, som sträckte sina verkningar från

1890 närmast in på 1891 och allt längre, har den finansiella verlclen un

der qe sista fem åren fått upplefva den arnerikanska paniken OCll krisen

af 1893. Att denna skulle ofördelaktigt inverka på 1894 var gifvet, ocll

de anlerikanska järnvägarna, hvilkas ekonaIniska resultat i viss mån får

tjena såsom en finansiel index, särski~dt i England, hade också under det

året företett lnindre rörelse och afkastning' än vanligt,' den S3nare 11 :%
rnindre än 1893 för 114 vigtigäre bunor Oln tillsammans 94,000 engelska

111il. :B"ör år 1895 ansåg man sig dock kunna hoppas på bättre tider. Till

och lned i fråga om den argentinska republiken, hvars papper beräknats

sedan Baringskrisen hafva till 1895 fallit i" England 111ed olnkring 40

millioner ,r, , hördes profetiska röster, SOln spådde förkofran. Penninglnark

naden var ~erför i början af året rätt gynsalll för finansiella operationer,

Gcll det är alhnänt bekant, hurusom den svenska staten ansåg sig böra

begagri~ tidpunkten för en konvertering ,af sitt 4 J~ lån af 1880, hvarom
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-
111era längre fram. -Diskontot i Englands bank var 2 ,~, SåSOlU det för-

blifvit under hela året, och i öppna 111arknaden 5/8 ~'.-

r midten af januari inträffade i Frankrike en politisk händelse, SOlll

hade kunnat utöfva rätt stort inflytande, OUl ej allt så snart igen gått in

i de gamla hjulspåren - jag 111enar presidenten Casimir Periers afgång..

Såsol11 nu förhållandet utvecklade sig, tog börsen föga intryck deraf. Något

föllo dock börspapperen, eluedan man fruktade för en n1inistä.r Bourgeois,

specielt för den progressiva inkornstskattells skull, hvilken denna skulle

fastslå. Man finner emellertid, hurusolIl nu, då Bourgeois sitter vid styret,

~aken tages ten1ligen lugnt, och det oaktadt i hans progranl vid luinistä

rens bildande förekommo de betecknande orden: »Republike11 är icke en

dast namnet på en politisk institution, titan den är en häfstång för sedligt

och socialt framåtskridande,. det alltjämt ,verkande luedlet (»le moyen con

tinu) att förlninska olikheten i ställning och lefnadsvilkor» - ett program,

SOl11 Leroy-Beaulieu i sin kritik öfver »le cabinet" socialiste» jänlfört lned

despoten 'rarquinii SYIDboliska handling att afslå de högsta bufvuden på

vallrnostånden i trädgården.

Förhållandena i den aflägsnR östern - ICina--Japan - gåfvo allt fort

farande en viss aniedning -till tvifvel och oro, äfven: efter freden i Simon

seki, som afslöts i april, allrahelst SOln de bemödanden, hvilka från rysk

sida gjordes för att nlinska Japans öfvermakt, funno stöd i Tyskland.

Redan i lnars hade dock tecken till handels- och industrimarknadens för

bättring visat sig, särskildt i Förenta staterna, och längre fram på våren

. förekom der till ocl1 IDed strejk för löneförhöjning.

När man talar Oln handelslnarknaden eller den aktuella varUOlllsätt

11ingen, får mall väl ibågkoffilua, att den i väsentlig mån går en annan

väg än börsspekulationen i detta ords mera inskränkta betydelse. Helt

visst finnas emellan de olika on1rådena vigtiga beröringspunkter, men lnan

bör lägga märke till, hurusolll den enas fluktuationer snarare äro att järu

föra lDed långa, mäktiga atlantvågor, SOl11 växa till på den vida hafsyta,

der de verka, under det att den andr~ n1era påminner om en lättrörd

sjö, der böljor11a torna upp sig med ens, men snart nog kunnaIägga sig

till hvila. Det är också den lugna, säkra, uppåtgåend~ rörelseri, som en

salD lofvar verkligt godt för frarntiden· i afseende på varupris och efter

frågan.

Vi nänlde, att särskildt i Förenta staterna tecken till ett uppsving i
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affärsrörelsen bärjade Visa SIg. Men Förenta staterna fingo i början af

året geno111gå en lnyntkris, SOll) förtjenar sitt eget kapitel. För att för

hållandena lnå kunna rätt fattas, skall jag lernna några historiska upp-

, lysningar.

Förenta staternas lnyntförhållanaen ordnades i april 1792 efter en

plan, framlagd af den bekante statsDlannen Alex. Hamilton, finansminister

åt Georg Washington från 1789 till 1795. Dollarn blef då enheten, ,d. Y.

s. räkneenheten (»the nl0ney of account shall be expressed in units or

dollar~» - ullder den 10-, 100- och 1,000-delar). Värdeförhållandet mellat}

guld och silfver bestä111des SåS0111 1: 15 (243/4 gran mot 3711/4). Å! 183~

bestämdes genom en akt, sonl supplerades genonl en dylik af 181/1037,

att värdeförhållandet skulle bli 1: 15,98. Orsaken var, att det legala värde

förhållandet ej ~tälnde öfverens nled luarknadsvärdena, och det befans

lättare att ändra guldnlyntets ~jgt än silfrets, einedan det förra ej var

synnerligen i cirkulation. Silfver exporterades derefter i stor lllängd, äfven

skiljemynt; och ,Förenta staterna genolngingo den s. k. »shinplaster-(Re~

del.lapps)perioden».

År 1873 blef gulddollarn värde- eller lnyntel1heten. Bekant är, att

under kriget (från 1861) s. k. »greenbacks» utfärdades, hvilka gingo nled

tvångskurs.

År 1878 antogs den s. k.' Blandbill, SOlTI gick ut på, att regering~n

skulle uppköpa silfver för 2 lnillioner dolla.rs i lllånaden, och denna efter

följdes 1890 af Sherll1anbillen, hvilken höjde beloppet till 41/2 lnillion per

ll1ånad eller 54 millioner per år. För detta i skattkanl1naren hopade silfver

utgåfvos s. k. silfvercertifikat. Men Shermanbillen bestälnde tillika, att

dessa och andra statens sedlar skulle af finanstninistern (Secretary of the

'l'reasury) inlösas i guld- eller silfvermynt »at bis discretion», d. v. s. efter

hans godtfinnande, »emedan», såson1 det hette, »det är en i Förenta sta

terna gällande regel, att de två metallerna skola bibehållas i jämvigt med

hvarandra på basis af nuvara11de förhållanden.»

Sheru1anbillen upphäfdes under intrycket af paniken 1893. Samn1a

år hade finanslninistern (;arlisle föreslagit att tillänlpa, det ofvan anförda

stadgandet·, så att sedlarna skulle inlösas llled silfver, men presidenten

Cleveland sade nej o~h förordnade, att för uppehållande af den antagna

regeln skattkarnmarsedlarna skulle inlösas med guld eller silfver, efter 

ej finansministerns utan, - sedelinnehafvarens godtfinnande.
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~""ölj-den af detta presidentens förordnande, Ul0t hvars berättigande ur

teoretisk finansiel och ll1yntsynpunkt intet är att invända, har naturligtvis

blifvit, att skattkall1maren fått stå till tjenst med åtIninstone största delen

af den för export behöRiga guldqvantiteten. Sonl Inan finner, är i I~örel1ta

staterna förbållandet motsatt 1110t det i Jj'rankl'ike, der banken säger till ..

sedelinnehafvaren: var så god, här är ~ilfver; önskar ni guld, kostar det

så eller så lYJycket. Det guld, son1 cirkulerar hos allmänheten i JTörenta

staterna, bålles naturligtvis likson1 skrinlagdt i förhållande till skattkam

rnaren, der Inan blott beböfver presentera sedeln för att få guld. Oln nu

tillgången på guldvaluta eller vexlar på utlandet icke förslår för liqviderna

till de~ta, måste tydligell skattkamrnaren släppa till af sitt förråd. Också

har detta småningoln förrhinskats. G9ldreserven skulle vara 100 lnillioner

dollars, 111en den hade i början' af år 1895 nedgått till omkring 421
/2 mil

lion. OCll denna guldtillgång skulle täcka ej mindre än olnkring 345

lIlillioner i greenbacks än ock 0111kring 500 111illioner i silfvercertifikat OCll

sedlar. Ej under, att presidenten sökte afhjälpa detta ·lnissförhållande.

Under de föregående 12 månaderna hade i två olngångar upplånats no

luinelt 100 111i11ioner, effektivt 118 lnillioner, dollars U10t 5/% bonds (obli

gationer), betalbara i gnId efter e11 kortare tid (10 år). Den effektiva rän

tan blef i följa af dell erhållna öfverkursen och den korta amorterings

tideh 27/8 ~:. Nu föreslogs att upplåna penningar 1110t 3 J: bonds, betal

bara i 'guld, 111e11 härpå ville kongressen ej ingå. Denna anser näluligen,

att ll1issförhållandet kan afhjälpas, 0111 staten får större inkolnster, så att

landet slipper låna för sina löpande utgifter. Bristen för budgetåret 1893

-1894 uppgick till ornkring 70 lnillioner dollars, för 1894-1895 till 42,5

lnillioner dollars, och antages f?r 1895-1896 bli 17 lnillioner dollars, men

. för 1896-1897 tros inkonlsterna skola stiga, så att ll1an kan påräkna

ett öfverskott Oln ett par tre lnillioner. Det är ernellertid lätt insedt, att

det onda härlned ej är botadt, ty statsinkol~sterna äro ett och balansen

till utlandet ett annat. Det enda, som skulle kunna t jella till att realisera

förhoppningarna, vore naturligtvis, om ilnporten från utlandet 111inskades

i så hög grad, att liqviderna till detta kunde besörjas utan guldexport,

1nen dels är sådant ej sannolikt, dels beror förhållapdet till utlandet äfven

och i ej" ringa mån på de amerikanska värdepappei'ens ställning i den

lltländska n1arknaden, i afseende hvarå kan näll1naS, att Förenta staternas

. papper från Baringkrisen i England nedgått 'll1ed oll1kring 50 DJil1ioner
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dollars. Det enda, SOlll hjälper, är naturligtvis att 111inska lnassan af s.

k. »legal tenders» eller statens vid anfordran i guld betalbara sedlar.

Men dermed 11lå nu vara huru son1 helst, presidenten· TIlåste handla.

Han beslöt att upptaga ett lån, och det efter en äldre lag från 1860-talet,

som tillåter honom att under vissa förhållanden uppköpa guld. Öfverens

k01l1melse afslöts i februari ll1ed ett syndikat, vanligen benämdt Rothschild

Morgan eller BelmoI1t-Morgan. Räntan blef 4 X, tiden 111inst 30, högst

50 år, beloppet 31/2 million uns fint guld, effektivt något öfver 65

lnillioner dollars. Oaktadt öfverkurs erhölls, ungefär 1041/2, belöper. sig

dock den effektiva rä11tan till 33/4 J:. Orsaken dertill är helt enkelt den,

att bonds äro gjorda betalbara i lnynt (coin), således guld elle1" silfver.

Hade åter 3 % bqnds i guld utfärdats, skulle kostnaden efter beräkning

för lånets löpetid hafva blifvit så mycket lnindre, att skilnaden uträknats

t.ill omkring 16 millioner dollars..

SYI\dikatet förband sig dock tillika att söka hålla guldet qvar i skatt

kamn1aren för en tid af ej fullt 8 111ånader, till slutet af september. Detta

resultat kunde åstadkomlllas endast af bankirhus llled betydande relatio

ner och genom energiska ansträngningar i afseende å vexelkursen, för att

hindra guldutflöde, saInt inköp i utlandet af all1~rikanska papper. J\1ot

slutet af septelnber afslöt syndikatet affären, son1 kostat det ej så litet i

följd af stipulationen Oln åtgärder för att förekolnma guldutströn1ningen.

Lånet eUlitterades till 112,25, 111en efter emissionen gick priset vida högre;

. syndikatet- realiserade, sedan kommission och kostnader betalts, uton1 ränta

i vinst 4,9 J{, enligt llppgift i »Econornist).

Så godt sorn san1tidigt lned upphörandet af syndikatets verksan1het

begynte guld. åter strömina ut~ och vid årsskiftet var reserven nere till

ell.1ellan 60 och 70 millioner (i januari 60). Ett nytt lån förbereddes

strax, och det lär sk?la upptagas genon1 olnedelbar subskription inom

landet. Fralllgången häraf är nog sanl1olik, lllen huruvida ej skattkan1

nlarel1 fÖ~'T eller senare får släppa till guldet, är en annan sak.

Vi hafva nu sett, huru man i l1-'örenta staterna kän1pat för att be

vara guldreserven i skattkammaren. .Å andra håll har också. varit guld

feber, Inel1 af alluan beskaffenhet.

Det är kändt, att i södra Afrika en större guldproduktion egt run1

sedan åtskilliga år tillbaka. Olll förhållandena derstädes och om guldtill

gången finnes att läsa i Stockhollns dagblad för den 31 oktober och 3
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110velnber 1895, och då antagHgell största delen af de ärade. åhörarna

tagit kännedoll1 Oln dessa artiklar, SOIU utförligt .behandla frågan, behöfver

jag här ej närn1are inlåta luig på densan11ua. Jag skall dock' i .korthet

redogöra för hufvudpunkterna i guldgrufvespekulationen, hvad beträffar

södra Afrika, eftersorn denna spekulation med· dess skiften är det l11est.

karakteristiska för 1895 års finansiella rörelser.

Under åren 1848-1885 producerades enligt beräkning af en bekant

tysk nationa.1ekonoll1 och statistiker (Ad. Soetbeer) guld för omkring 890

lni11ioner cf- och under ] 886-1894 för o111kring 320 ll1illioner cf-. Öknin

gen nnder de senaste åren beror lllest på den 'sydafrikanska grllfdriften.

l~"ör 1895 tros h.afva producerats guld till värde af öfver 40 millioner !, ..

Det är .lätt förklarligt, att under sådana förhållanden spekulationen skulle

111ed förkärlek' vända sig till de afrikanska guldlagren. Och denna speku

lation underlättas tydligtvis deraf, att aktierna i guldföretagen - för att

ej säga de gyllne företagen - äro, såson1 i England så ofta' är fallet,

stäIda på blott 1 cf-. De kapital, som förut sökte förränta sig i särskildt

skeppsfart eller annan indusiri, hafva nu delvis funnit användning i guld

grufveaktier. Det är ej blott i England, (och det så, att å lokalen i rrhrog

1110rton Street till och med gatan luåst anlitas efter börstiden), so'nl spe

kulationen florerat; den har spridt sig till fastlandet, funnit väg till Ber·

lin, der den bedrifvits på ten1ligen säker grund, oftast med kontanta' lue

del, vidare till \Vien, hvarest ll1an till hög ränta skaffat sig tillgångar från

både Preussen och Irrankrike för att spekulera i hausse, och drifvit sitt

spel i Paris i OCll genon1 »1((; coulisse» så pass lifligt, att franske general

konsuln i Pretoria i Transvaallandet lur Aubert fann sig redan på våren

böra lneddela sina landslllän ·en yarning Inot alltför blind tilltro till före

speglingarna och prosp~kterna, i afsigt att hejda köplusten. Öfverallt bar

lnan sett uppgifter om grufvornas afkastning och beräkningar stäIda på

dell ena eller andra grufvuns »lif», d. v. s. den tid, under hvilken hon

kan Ined fördel bearbetas. eller fortfara att vara gifvande. Man uppköpte

också aktier till högt pris i förenil1g med belåning af delll, naturligtvis

efter konjunkturvärdet.

Emellertid började horisonten att rnulna 1110t hösten. Tecken till det

.annalkande ovädret saknades icke, och ka.pital gillgO 11)er än förr till an

dra företag, helst den industriella verksamheten blifvit lifiigare. Kurserna

börja.de falla, och i början af novelU ber var lnål1gens hopp om att vinna
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en förnlög/enhet genolll innebaf af aktier i det gyllene lalldet tillintetgjordt

eller åtminstone i hög grad försvagadt. Aktierna äro af tre slag 1:0) i

grufbolag, sonl redan lemnat utdelning, 2:0) i sådana, der ingen utdelning

skett, Otcb 3:0) i bol~g för inköp af land, der guldfyndigheter förmodas

förekorl1lna. Spekulationen hade blifvit såuppdrifven, att dessa. tre slag

af bolag, Oln tillsammans 50 J:nillioner ~ nonJinelt kapital, voro i septeln

ber i pris uppe till olnkring 215 millioner. '1:'vå lnånader derefter var

priset reducer~dt till n~got öfver 143 lllillioner; alltså en nliuskning af

närlll~re 72 millioner, eller i det hela af ungefär 33 %: häraf föllo på

1:0 18 X, på 2:0 37 % och" på ~:o 36 %.
4tt ~llisstrop mot börsspekulationens förnämsta värdepapper skulle

åstadkonlilla . nederlag och förödelse, var gifvet. Härtill bade sällåt sig

andra lnissgynnande olDständigheter, som gjorde stälnningen redan i ok

tober rnycket nervös. Den tur.kiska· frågan började åter framträda; på

sonllDar"en var det hett i Bulgariell och ~Iacedonien, och på hösten kom

en kall vind frål} det armeniska höglandet. Särskildt känslig för öster

ländska svårigheter af alla slag är lluturligtvis börsen i Wien. När lnan

nu vet, att dellna länge lidit af en mindre sund haussespekulation, under

byars inflytelse lån på konjunkturpapper och säkerheter af fluktuerande

vä~~de upptagits~ beböfver IDan ej så lnycket förvåna sig öfver, att på pa

niken ~f den 30 oktober följde den »svarta lördagen» j \Vien den 9 no

vember, hvilken genast gick igen i Berlin och HUlnburg, Inedan .stälnnin·

gen i LOl;don likaledes var nlycket orolig, och äfven parisbörsen, der tur

kiska »reptes» hade kOlnlnit för hqgt i väd,ret och andra ottomanska vansk

ligheter inverkade, blef hårdt skakad. Lyckligtvis blef lord· Salisburys

tal den 9 noyelllber i turkiska frågan åtn1in~tone delvis genast källdt på

börserna, oell dortill var .den följande dagen "en ~öl1dag, så att sinnena

h~nno lugna sig. En så besk~ffad panik, som förekoln den "g nove.Jnber,

verkar ernellertid oeulotstålldligt i första ögonblicket. Skränlseln är alllnän,

och säljare uppträda öfver allt, ln~dan köpare hålla sig tillbaka, dels af

fruktun, dels, såsom fallet är med de ekonolniskt starkare och derför lug

nare, af beräkning (n1edan dock fall för~komnlo af försäljningar äfven

från bankers sida). Klart är dock, att .olyckan kan blifva rent af förhär

jande, ODl skrämseln får fortgå och allrnänt misstroende inträder. Hjälp"

plägar doqk ofta lelnnas,. och så skedde äfven nu. »Ecol10111ist» säger

härOll1: »~1en när allt kon1111er Olukring, har den politik, som. består i att



...tr 1895 i finansielt och ekOn0111iskt hänseende.

hjälpa halta ankor i stället för att vrida nacken af denl, ett tvifvelaktigt

värde och kan befinnas antingen leda till nlålet - eller också icke. Spe

kulanterna hafva. lätt att glömlna, men alllnänbeten bar godt minne.»

Att den dagen alla värdepapper skulle falla och en del högst betyd

ligt var uppenbart. Ett för Österrike ledande sådant, »Kreditanstaltens)

aktier, utvisade ett fail från 397, någon tid förut 406, till 361. ,risser

ligen inträdde derefter en lugnare stätnning, men förhållandena voro ej

egnade att underhålla densanlma. Ultimoregleringen i llovelnber försig

gick väl utan större svårigheter, men räntesatserna höllo sig höga. Det

lnärktes tydligt, att spekulationen, särskildt under sista halfåret, haft en

alltför stor olnfattning och egt för litet stöd af verklig kapitaltillgång.

Häraf kan IY13n förklara icke blott de exceptionelt· höga räntesatser, S01l1

stipulerades för tillfälliga försträckningar ---.: ända till 10 a 11 % - utan

ock, hvad SOln mera betyder, den höga ränta (5 a 6 %), SOlll lnot årets

slut erhölls vid placering »en report».

Den politiska ställningen blef allt oroligare. Redan i presideuten Cleve

lands Mess~tge. (budskap) i första dagarna af decelIlber till den då SalI}

lnanträdande kongressen förekomlTIO uttalanden Oln Venezuelafrågan, och

för öfrig.t hade hvad sonl i denna fråga under året egt rUln varit allvar

sanlt nog.' Redan i filars skrefs det i en engelsk tidskrift: »Det finnes

ingen europeisk makt,.soln ej fruktar för en konflikt lI1ed Förenta 'sta.

terna., 111en il1Hl1 kan ej drifva respekten föl' långt, och förr eller senare

skola förveek1ingar uppstå. Den stora brodern anser sig närrlligen böra

skydda de slTIå.»

Spådomen uppfyldes, då Clevelands nya budskap en vecka före jul,

onsdagen den 18 decelnber, tillstäldes kongressen. Det var en något långt

drifvell tillälnpning af Monroedoktrinell eller den förklaring, som presi

denten Jan1es Monroe afgaf i sitt budskap till kongressell den 2 decen1ber

1823, »att hvarje intervention af någon europeisk illakt i ändarnål att un

dertrycka de spansk-alnerikanska staternas frihet eller på något .sätt kon

trollera deras öde skulle betraktas såsom ett bevis på ovänHg sinnesstänl

ning lnot Förenta staterna». Denna förkla~~ing utfördes vidare af presi

denten John Quincy Adams 1828· och fick större bärvidd, så att den inne

bar ett afvisande i alltnänhet af eUl'op~iska makters: inblandning i den

amerikanska kontinentens angelägenheter. Särskildt utöfvade den sin ver

kan, då det 111exikanska kejsardömet upprättades i ll1idten af 1860-talet.
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Egendoluligt är dock, att den nu vändes möt England, på hvars initiativ

under Cannings tid den tillkomInit just för att hindra väpna.d inter~Tention

under de sydamerikanska staternas frihetskrig. Åtgärden var ock påkallad

af tidsonlständigbeterna på den Ileliga alliansens dagar, då lllun öppet

proklamerade en stats - en starkares - ~"ätt och pligt att hindra upp

kOlTIsten af en missh~glig styrelseform i en annan, såsom fallet var i

Spanien från Frankrikes sida efter kongressell i Verona 1823 och från
\

Österrikes i Italien 1821.

Att detta budskap, hvilket lnåhända är att betrakta såsorn en 1110t

slutet af valperiodell ej så ovalllig yttring af nordan1erikansk chauvinisrn,

skulle. ofördelaktigt inverka på börserna, borde hafva kunnat förutses.

Men att effekten deraf i Newyork skulle blifva så stark, SOlll den i verk

ligheten visade sig, hade nog ej beräknats. Paniken var den 20 och 21

decelnber oerhörd, och Ulan kunde knappast erinra sig sådana dagar ända

från den »svarta fredagen» den 24 september 1869, då efter James Fishs'

och Jay GOllIds operationer för att uppköpa guld ett bakslag af ovan

ligt svår besk·afienhet inträffade. Man har uppgifvit förlusterna i decenl

ber 1895 till ell milliard dollars, hvilket kanske tål reduktion. 'lisst är

dock, att effekten på värdet af börspapper var ofantlig. Förlllögenheter

förlorades och i bästa fall gingo de. 111era solida innehafvarna miste OlIl

en beräknad vinst - ett s. k. luc''r'l,tm cessans - ehuru helt visst clCtmnU11J'l,

e'1nergens var vida Il1era allrnänt och betydande.

Paniken spridde sig naturligtvis till Europa· den 20 och 21 december,

der framför allt det olyckliga Wien igen var illa ute. Kreditanstaltens

aktier gingo nu ·ytterligare ned, till 342 från 372, hvartill de stjgit, och

sedan 350, som utgör från prisfallets början i l10velnber olnkring 20 %.
I London fällo till och med konsols a; 23

/4 något iller än 1~/4 ,%. StäUl

ningen lugnade sig dock. Det sunda förnuftet tog ut sin rätt, och krigs

tankarna blåste boi"t 11led decembervindarna. Af intresse är att iakttaga,

hurusoln politiken oell de finansiella intressena togo intryck af hvarandra.

Budskapet satte skräck i börsen i Ne\vyork, lncn denna skräck och de

rubbningar inoln finansverlden, som följde, voro egnade att ådagalägga,

hvad ett krig i sjelfva verk8t betyder - för affärerna. Man har hört

uppgifvas, att på den r01l1erska tiden blotta ryktet Oln ett anfall från

konung Mithradates kunde förstöra de rornerska kapitalisternas storartade

operationer i Mindre -LL\.'sien. På San1111a sätt och i ännu högre grad vållade
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ej krigsryktet, 111en sjelfva föreställningen Oln; att krig kunde utbryta, en

förödelse på börsen OCll en osäkerhet i ftffärerna, hvarigenoll1 åter frall1

kallades sansadt folks opposition lllot stötandet i krigstrumpeten.

Elnellertid var stämningen fortfarande orolig, och oron stegrades, då

'l-'ransvaalkonftikten på årets sista dagar sköt fram SOlTI en blixt och be- '

lyste ställningen. Då jag' använder uttrycket: belyste ställningen, torde

herrarna kanske invända, att den icke spred ljus, utan snarare l11örker.

Den invändnjngen är riktig, lnen det kan ock Ined fullt skäl sägas, att

just denna konflikt visade, hvilken osäkerhet rådde, ja, råder' i de inter

nationella förbindelserna, och 111ed hvilka 111isstänksamma blickar folken,.

åtn1instone å vissa håll, betrakta hvarandra. Frågan är nu ej längre akut,

men ställningen i Europa eller i verlden är ej densamIna, som den fö~r

åtminstone syntes vara. Man finner utan svårighet, att luften är laddad

111ed elektricitet och nervositet. Det kan, oaktadt fredskärleken i sjelfva

verket är stark eller kanske rättare fruktan för krig öfverväldigande, dock

lätt falla en tändande gnista i de 11lättade luftlagren, eller ock kan en

känslosträng vibre:ra i den nervösa organiSlnel1, och olyckan kan vara

fralnme, utan att man anar det.

Att också de politiska förhållandena i sin lnån bidragit till att gifva

penningnlarknaden dess karakter vid årsskiftet, kan lnan påstå, utan att

förbise' de finansiella svårigheter, sonl sedan ett par, tre nlånader gjort

sig gällande och till hvilka ock kOlnn1o orntalade planer på nya lån, så

S0111 en rysk konvfu'tering, ett nytt kinesiskt lån, ett nordalnörikanskt så

dant, en tilltänkt - sedermera fallen - »unifikatioll» af argentinska för

bindelser -- till en del vät' änlnad att täcka lån för löpa11de utgif

ter, In. lll.

Räntesatserna vid årets slut visa sig ock högre - och det ej så litet

- än vid dess början. Så hade diskontot i Han1burg och Berlin stigit

från 3 till 4, i öppna lnarklJadens från 15/8 till '3 3/4, under det att i Wien

diskontot VHr 5, resp. 4 7/8, sal11t i London öppna marknadens gått upp

från 5/8 till 11/4. I Paris var diskontot derelnot något lägre. Också hade

der börsen varit fastarA under året; det förnäIDsta föremålet för dess opBra

tioner hade väl varit det kinesiska lånet.

H vad beträffar 'den industriella verksalnheten och de dernled S8JTI

manllängande handelstransaktionerna, hade de gått sin väg fram, lllindre

beroende af panikerna, och i det 11ela voro förhållandena bättre än i ja-
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nuari, oaktadt visserligen den b~sta tiden var somnlaren och hösten. Denna

tid företedde, särskildt hvad England angår, en afgjord ändring till det·

bättre i de vigtjga aitiklarna järn o.qh stål, hvari exporten på 5 månader

(juli-november) öfversteg 1894 års för samU1a tid llled 188,000 tons eller

i procenttal något öfver 16 %. I.Jondol1s Bankers Clearing·House,· och

icke blott detta, sorrl tager mera intryck af rent finansiella operationer,

utan ock landsortens Clear~ng-Houses hafva visat en vacker förkofran (20

%' för London). 11al1 trör ock på goda tider under 1896, särskildt lTIed

hänsyn till nya järnvägsföretag i södra Afrika - aln ej politiken kOlll

1l1er eInelian - samt i Indien och Canada. Äfven Argentina och Austra

lien boppas 11Ja11 på, luen rnindre på Amerika.

!1-'råga vi nu, hurudant året varit för vårt fosterland, S0111 hållit sig

ten11igen oberoende af både guldfeber, turkiska bekymmer och Transvaal~

stridigheter, blir ~varet, såsorn det följande torde k01111YJa att visa, i det

bela gynsamt.

H vad först beträffar våra stora exportartiklar järn och stål salut trä,

är det naturljgtvis för herrarna ej okändt, att de förra i stort taget stält

sig något bättre, så att' priserna stigit, särskildt på stål, förädladt, af viss

qvalitet, hvaraf sålts mycket och till pris, som med flera et öfverstigit de

förra. Ja, i vissa fall lär hela 1896 års ti~lverkl1ing vara afsatt ~ till

Arnerika, der lllan synes behöfva lllycket stål - lyckligtvis dock ej till

krig, utan till· velocipedidrott.

Trävarul1Jarknaden rönte, såsom bekant, året förut. ej litet inflytande,

och visst ej förrnånligt, .af konkurrensen från H vita hafvet. Dell industrien

har nänlligen sin Hvita hafsfråga, liksom politiken har sin Svarta hafs-;

och. i båda spelar Ryssland in. De starka oc11 något häftiga fÖl~säljnin

garna af tl~ävaror, egentligen plankor, derifrån under 1894 sänkte priset

för våra skeppningar af plankor med omkring 15 sh. 'per stand. från SOlTI"

lllaren 18U4. Från hösten 1894 till· SOlnluaren 1895 sjönk priset ytter

ligare, 111en för den nu öppnade. ~äsongen synes det höja sig, .och vissa

qvaliteter, hvaraf Hvita hafvet - hval~s kOllkllrrells för öfrigt under 1895

. varit rrlindre farlig, ty brändt barn. skyr elden - icke är i tillfälle .att

lemna hvad som behöfves, vara redan på hösten högre i pris. Egendolu

ligt il0g är äfven här södra Afrikas grufindustri med, ty dimensionen

3 x 9, sonl der har stark åtgång, har under somnlaren OCll hösten rönt

lnycken .efterfrågan, och priserna stigit. Naturligtvis utöfvar detta för-



År 1895 i finansielt och ekonollliskt hänseende. 13

hållande en viss inverkan äfven på anora din1ensioner, Jag nämner detta

endast i förbigående, helst jag hvarken har tillfälle eller sakkännedoD1

nog att vidare inlåta mig härpå, n1el1 lägger särskildt märke till det för

hållandet, hurusorn den ena industrien griper in i den andra, och huru

de internationella förbindelserna nu blifvit sådana, att verldshandeln i dess

helhet sträcker sitt inflytande både hit och dit.

H vad beträffar hela trävaruutförseln under 1895,. skilde den sig enligt

generaltullstyrelsens nu rneddelade statistik föga från 1894 års.

Om man ger akt på Sveriges ställning till utlandet i det hela, så ter

den sig tinder 1895 rätt god. De senare åren Larva rnedfört el1 stadig

förbättring.

Vid 1895 ~rs slut utgjorde SU1l1111an af Riksbankens, de enskilda sedel

utgifvande och aktiebankernas betalningstillgång på utlandet, guld, fordrin·

gal" i löpande räkning, lTIed afdrag af skulder, och vexlar, i rundt ta.l

g7 1/2 million lnot 92,8 IniIlioner år 1894, 63 luillioner år 1891 < och år

1890 (omedelbart efter Baringkrisell) 54 millioner, bvarvid särskildt bör <

I11ärkas,att de långa vexlarna 1890 och 1891 utgjorde en jänlförelsevis

stor andel, något som ej är alldeles likgiltigt.

Härvid lIlå dock erinras, att egentligen bör från denna tillgång dra

gas det guld, son1 s~all ligga för sedelbetäckning i Riksbanken, eller 111inst

12 millioner.

Särskildt 111å uppmärksalnheten fästas på den gynsal11111are ställning,

SOln Sverige på de senare åren haft till Norge och Dantl1ark. Förbättrin

gen härutinnan visar sig tydligen af Riksbankens balans vid årets slut.

Under senare hälften af 1880-talet hade Norges bank vanligen fordran på

löpande räkning hos Riksbanken. \Tid 1890 års slut var balansen till

Norges banks fördel, l11e11 endast ;med något öfver < 100,000 kronor. Men

derefter ornvändes bladet, och vid slutet af år 1895 hade Riksbanken att

fordra öfver 600,000 kronor, och det oaktadt den under året indragit 2

Illillioner i guld.

Till danska. Nationalbanken var förhållandet 1890 sådant, att Riks

banken var skyldig 3,470,000 kronor, oaktadt den kort förut genom vexlar

på utlalldet och på annat sätt liqviderat ett ganska s,tort belopp. Men

1895 egde Riksbanken att fordra 644,000 kronor. H vilken O1l1fattning trans

aktionerna mellan Riksbanken å ena san1t Norges bank och danska Natio

nalbanken å andra sidan enligt aftalet af 1885 om örnsesidiga trasseringar
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å n1inst 10,000 kronor, sedan ändradt till 5,000 kronor, under året haft,

synes af trasseringarna, som uppgått från Riksbankens sida å Norges bank

till 15
1
2 och å Nationalbanken till 27,8, lnedan å Riksbanken trasserats

från Norges bank 13,4 och· från Nationalbanken 16,3.

Derjämte ha, utom s. k. inbetalningar, inskickats till inlösen 11,7

millionel' norska och 8,8 111illioner danska sedlar, medan beloppet svenska

sedlar, som hitsändts från Norge uppgått till endast något öfver 2

lnillioner.

Särskildt betydande äro skiftningarna lnot slutet af året i följd af

den s. k. terminen i Danlnark. Den 18 decen1ber 1895 var Riksbanken

skyldig i löpande räkning till Nationalbanken 4,400,000 kronor; den 31

var dess fordran 644,000 kronor, och i januari 1896 efter icke fullt 4

veckor befans differensen vara ornkring 8 111illioner.

H varaf nu den gynsalntnare ställningen till våra grannländer kOlnlnit,

är ej nu tillfälle ntt närn1are undersöka. Ökad varuafsättning torde

hafva gjort sitt till, och likaså lninskad import. Ser lIlan på. betal

ningsbalansen .till utlandet i dess helhet, torde det vara skäl att gifva akt

på den· lninskade irnporten af vissa betydande artiklar. Generaltullstyrel

sens statistiska meddelanden lägga i dagen, att. större ökning af exporten

egt rUln i afseende å följande vigtigare poster, i runda tal:

Järn och stål _

Järnlnahn _

PappersInassa, alla. slag ---------------

1891 1894

tOllS tOllS

269,000 245,000

174,000 834,000

86,000·- 103,000

. kg. kg.

1895

tons

302,000

799,000

152,000

kg.

Snlör (IDeer n1~rgarin) lG,682,000 23
t
055,000 23,865,000

Tjära .________ 4,814,000 5,639,000 6,790,000

Fisk, färsk ._ 67,863,000 100,000,000 81,800,000

. saltad o. s. V., sill 31,200)000 33,700,000 38,200,000

'. Spanmålsutförseln har derelTIot n1inskats, särskildt år 1895, för hafre

Ined on1kring 60,000 tons: 135,000 Inat 75,000..

.Minskning af impolrte1tt förekoIDlner särskildt i fråga om följande ar

tiklar af betydelse:
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1893 1894 1895

tons tons tons

Järnvägsskenor ------------------------------ 40,400 19,300 14,240

1891

Socker, raffineradt ------------------------ 6,985 4,406 837
oraffineradt --- _____________________ 24,394 13,110 3,309

15

Onl artiklarna spanrnål .och vin, äfvensom nlaskinerier, är här ej skäl

att tala, då flllktllationerna varit starka i följd af tullförhållandena. Fläsk

har hållit sig vid ungefär lika siffror i fråga Oln införseln (utorn 1893),

lllell utförseln visar nära fördubbli;lg från 1891: 9,728,000 kilo Inat

4,988,000.

Då Jnan härtill besinnar, att åtnlinstone vissa varor, som införts, be..

tingat, till en del i följd af lägre frakter, lägre pris - så spannlål, från

längre tid tillbaka räknadt, och socker -, under det att den prisskilnad,

som kan finnas å de utförda, icke uppväger qvalltitetsökningen, kall till

stor del förklaring finnas till vår gynsarnmare ställning. En grundlig un

dersökning afvärdeförbållandena är naturligtvis erforderlig, för att rnan

rnå kOlnnla till ett säkert res~lta.t, 111en en sådan ilar jag hvarken kunnat

eller velat anställa, helst statistikens siffror för olika perioder livila på

olika beräkningsgrunder och. således icke lärnpa sig för jälnföl~else. Före..

ningen torde emellertid snart få tillfälle att taga del af en sådan under..

sökning,verkstäld af sakkunnig Inan .

Men lned anledning af hvad jag yttrat onl den minskade sockerinl

porten tillåter jag lnig lneddela några upplysningar onl förhållandena,

hvilka lenlnats lTlig från kompetent håll.

}\tiall befarade, såsorn kändt är, en sockerkris på hösten 1895 i följd

af den hastigt ökade betproduktionen. Saken fick dock ett annat förlopp.

Råvarans pris sänktes och betodlingen n1inskades. Enligt mig benäget

lemnade uppgifter utgjorde den areal, sonl för kalnpalljen 1894-1895

besåddes, 44,500 tunnland, bvilka gåfvo 72,600 tons råsocker, 11len för

1895-1896 endast 37,2~G tunnland, nled utbyte af 59,670 tons, och var

sockerhalten 1895--1896 omkring 1 ,% lägre. Från den 1 oktober 1893

till SUlllnla tid 1894 utgjorde förbru kningen af raffineradt socker af svensk

tillverkning 63,650 tons; från oktober 1894 till oktober 1895 såldes af

svenska.' ~ockerfahriker 72,298 tons, 111en ej ensanlt på grund af ökad för-
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brukning, utan äfve11 derför att lagren hos köpmännen 'yoro 111ycket obe

tydliga ända till mars 1895, i san1band IDed prisfallet, S01l1 fortgick ända

till den tiden, hvarefter stegrad köplust inträdde.

Att betsockerindustrien måste inverka på införseln af socker ligger i

öppen dag. Jag bar nyss offillämt, huru mycket denna 11linskats. Vid

1894 års riks1ag uttalades också allvarliga farhågor för minskningen i

s.tatsinkomsterna, och man började se sig Oln efter nya utvägar att, fylla

luckorna i statskassan. lYIen verkligheten blef helt annan. Å statsregle

ringen för 1894 uppkom ett öfverskott af 8,300,000 kronor i rundt tal, och

för 1895 är öfversko.ttet beräknadt till 13,700,000 kronor netto, och det oak·

tadt den nya stämpelskatten, särskildt arfsskatten, antagligen skall befinnas

ha gifvit lnindre, än lnan tänkt sig. De inkolllsttitlar, å hvilka öfverskot

tet UppkOlTImit, äro tullmedlen 9,450,000, järnvägstrafikmedlen 2,000,000,

skogsmedlen 1,546,000, bl'änvinsskatten 1,900,000 och hvitbetssockertill

verkningen 339,000 (7,139,148 mot 6,880,000). A.f dessa siffror, ej lninst

dem för järnvägsdriften,. framgår, att året företett en rätt liflig affärsrörelse.

Statens finanser äro således' i detta n il lysande och synas lelnna riklig

tillgång för de ökade anslagskrafven. Samtidigt härmed fortgår lättnaden

i ränteu.tgift.erna för statsskulden. "id 1889 års slut funnas utestående tre

större ocb dyrare lån, ett å 34,642,400, löpande med 41/2 :~ nOluinel ränta 

effektiv 4,759 ;%, ett å 16,921,000 med 4 /% nominel ränta- effektiv 4,9 samt

ett å 112,167,000 n1ed 4 ~{ nominel ränta - effektiv 4,216. All,a tre äro

nu inlösta eller konverterade, så att, utoln 1891 års tillfälliga 4 % lån,

effektivt 4,641, hvilket skall slutbetalas i juli detta år, I1Unlera den nOlni

nella räntan ej går öfver 3,6 %. Det största 4 %-lånet, 1880 års, har,

såsorrJ herrarna tor~e veta, .konverterats i år" gen0t11 afstämpling tjll 31/2
%, lTIed rätt till konvertering först efter 5 ar, pari kurs, men mot en

n1indre provision. Af tidningarna har försports, efter senaete l'evisions

berättelse, burusaln meningarna ~arit· delade, onl lånet ej bort utbytas mot

3 % lån, såsom fallet var 1894 med 1878 års. Elnellertid segrade den

luening, som ville hafva afstäm pling. ~är är ej stället att, yttra sig onl

den ena eller andra formens företräde - att tanken på inverkan af kapi

talrabatten å den effektiva räntan, särskildt i hänaelse lånet skulle komma

att blifva jämförelsevis kortlifvadt, bar haft en viss inverkan på beslutet,

synes af förhandlingarna - men hvad som förtjenar uppmärksalnhet är

skilnaden i kurs emellan 3 ,~: lån 1894 och anbudet 1895, nämligen förra
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året kurs af nOlninelt 88 och sist. 93 3/4. Det är uppenbart, att under

-de 7 il 8 ll1ånader, sonl förflutit från 3 J: -lånets afslutande 1894, ställ

ningen å penninglllarknaden förbättrats, och att 'svenska staten fortfaran

-de åtnjuter god kredit visar sig deraf, att den allra största delen af lånet,

som utbjöds i 1l1ars, blifvit öfvertagen af allmänheten, IDedan lånekonsor- .

tiet fått behålla en jämförelsevis liten del, som icke hade åtgått, då pen

ningförhållandena på hösten 1895 ändrades. ]\tled kännedom härom kan

irlan ll1ed fullkomligt lugn taga den varning, som var införd i Econo

111ist för den 2 februari och riktad till engels1llännen, nämligen mot att

placera lnedel i ett svenskt 3 1/2 ,%' -lån, då IDan ej kände landets förhål

landen och engelslllän stundonl gjort ll1indre lyckliga e~~farenheter .i vårt

land i följd af bristande kännedom om företags 11atur. Men af stor vigt

.är naturligtvis alltid, att förtroendet till statens fillansföl'valtni11g och sätt

·att sköta sig i låne- och budgetsväg fortfar.

Såsom notis 111å 1ueddelas, att utom 1891 års lfln staten nu har nå

. got mer än 280 11lillioner skuld, hvilken bör minska,s lTIed on1kring 3 1/2
million i derför beräknade tillgångar.

Att ti~puDkte1l för konverteringen, hvars .genon1föfunde alltid tager.

tid, var förståndigt vald, kan llled skäl sägas. Gen01TI denna konverte

ring ensamt komIner ränteutgiften att till en början nedsättas Ined öfver

1/2 l1lilHon. Då n1an ;härtill lägger förut vunnen besparing i rälltekost

l1aden, har 11lan,ytterligare funnit en anledning till förbättring i ställnin

gen gent emot utlandet.

Äfven under 1895 har återförvärfvandet af svenska oblig~tioner från

utlal1det fortgått. Huru ll1ycket derigen0111 återkornnlit till Sverige, är

dock svårt att tillförlitligt utröna. All' sannolikhet finnes likväl för d_et

antagandet} att vår utländska fonderade skuld, utorn löpande amortering,

under året minskats lTIed omkring 15 n1i111011e1\ Hypoteksbankel1 har in

dragit ett större belopp, en del af konverteringen på 1880 års lån har gått

till Sverige, och för öfrigt ha, sorn vanligt, obligationer inköpts till insti

tutioner och kassor. Det ligger ock i sakens natur, att när kursförll~l

landena ställa sig så, a.tt äfven med liten förtjenst köp utifrån af svenska

obligationer kan ske, tillfället dertill skall begagnas, och det n1era i san11na

mån det här i landet blir svårare att kOlllma öfver fÖ1~sta klassens papper.

Såsoln vi alla veta, Ilar kursen å sådana stegrats och placering till antag-

. lig ellet erforderlig ränta försvårats. Isynnerhet har det varit en brydsam
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uppgift för Postsparbanken, SOIU skall gifva 3,6 ~ och är begränsad i

valet af säkerheter, att finna papper för de inströmmande kapitalen - ök

ningen för år 1895 utgjorde öfver 8 millioner.
Särskildt för större kommuner ställer sig derför under nuvarande för-o

hållanden räntan allt billigare. Nu frågar kanske någon: kan detta i läng-

den fortfara? Härpå är icke godt att svara, ty framtiden är, som alltid,

höljd i dunkel. Det lnå dock vara tillåtet att angifva några siffror från

förflutna tider för ,ådagaläggande deraf, att lika låg eller lägre ränta än

nu förekomlnit, .och det under långa tidsskeden. Enligt en i Econolniste·

Franyais af' Paul Leroy-Beaulieu september-oktober 1894 meddelad redo

görcl~e var rä11tan, som under den romerska kejsartiden utgjort 6, senare

till och med 4 %, men under medeltiden ofta 10 a 12 (15) % eller Illera,.

från slutet af 1600-talet och ända. till 4:de fjärdedelen af 1700-tnlet (om

kring 1775) synnerligen låg, så att den i norra Tyskland - och äfven i

Spanien -- höll sig omkring 3 %, hvilket bland annat bevisas deraf,

·att ber.äknillgarna för professorernas enkekassa i Göttingen i senare hälf-·

ten af 1700-talet uppgjordes efter. 3 ~~, lnedan i Holland 2 3/4 och 3 :%
papper omkring _1770 stigit ej litet öfver pari (till 105 och 106 ~~) sanlt

i England 3 % consols 0Il?-kring 1739 voro uppe i 107 ;'1: eller ungefär

lika Dled· 2 3/4 ~: consols år 1896. Den ifrågav~rallde redogörelsen bort

ser särskildt från korta papper, hvilka, såsom författaren anulärker) ej böra.

tagas till 11.ornl hvarkell i ill- eller utlåningen.

Vi finna bäraf, att baisse i fråga om ränta kan vara länge nog, och

om höjdpunkten nu är uppnådd eller icke, beror på mer än en Olllstän

dighet. Jag syftar här mindre på de strider, som alltjämt pågå och un-

der år 1895 .på flera håll sökt sig uttryck, Oln mono- eller bimetallisInens

berättigande eller företräde, samt på teorierna om guld- eller silfvertill
gångens förhållande till varuprisen ill. Ul. Men lätt inse~, att den politi-

ska ställningen kan, likasom i slutet af 1700- och bärjan af 1800-talet

under revolutions- och Napoleonskrigen samt hvad del~lned hade sanlband

- leda till stegring, och att den industriella verksamheten kan utvecklas

,'- det skedde mot och under början af 1800-talet - genom nya uppfin

ningar, så att kapitalet får stark afsättning. Men hvad vi nu upplefvat

har redan haft med sig följder, hvilka förtjena att uppmärksanlmas. In
dustriella' papper hafva hos oss stigit å rangskalan under svårigheten att

erhålla hvad luan ptägat kalla första klassens papper' .- stats- och' hypo.
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teksbanksobligationer saD;lt kommunala sådana - och äfven i pris, så att

obligationerna nu konverteras 'till och d'raga lägre ränta samt aktier i

många fall betraktas såSOln medel att i lugn och ro erhålla god ränta,

för att ej tala om ue stegringar, SOlU särskildt sista tiden företett i fråga.

Oln företag, hvilka ansetts. skola löna sig och kunna blifva föremål för

köp. och försäljning med allt större och större vinst i och genonl värde

skilnaden'. Att detta i mångt och lllycket är glädjande, lllå gerna. er

kännas, men det innebär -ock faror genom prisets uppdrifning; dels i det

afseendet, att· derigenom helt naturligt framkallas större anspråk på ut

delning, än som stundom öfverensstämlner med försigtig skö~sel af affärer,

dels ock med hänsigt till osäkerheten i en spekulation', SOlll lätt kan len1·

na 'den reella grundelloch röra sig nled värden, bvilka mer eller mindre

bero af den föreställning, man gör sig om dem, eller med andra ord af

hausse-spekulation. Året 1895 kan i afseende härå, gifva nyttiga lärdo

mar, framför allt i fråga om de sydafrikanska grufaktierna, deras värde

luå .nu ock vara mera reelt, än man under paniken velat tro, mel1 äfven

i afseende å andra värdepapper, såsolu, för att taga ett exempel, den Otto

lnanska bankens, som nu genomgått el1 krjs och hvars aktier Oln 10 et

noterats till mer än 20 .e.
Men sådana lärdomar gå i allnlänbet ut på ~ll och salnUla regel,

hv.ilken glölnmes lika of.ta som den inskärpes, eller att i affärer förtl"oen- .

det är el1 faktor af allra största betydelse, på bvars fortvaro beror, onl

hvad som synes vara en präktig byggnad också skall i den svåra dagen

visa sig fast och säkert eller befinnas uppfördt på jäslera.

Har jag genom dessa spridda betraktels~r och samlIlanställandet af

data, hvilka de flesta af eder torde förut källnå, kunnat ytterligare rikta

uppmärksamIleten på den ifrågavarande regeln och har jag kunnat väcka

edert intresse att följa med ebb och flod på det ekonomiska onlrådet,

äfven utom våra landamären, då är målet för nlitt uppträdande med detta

föredrag vunnet. Huru derlned än må vara, har jag nu blott att betyga

min tack~amhet för den välvilja, mina åhörare bevisat mig under den långa

tid, jag tagit dem i anspråk, och bedja att 'den må utsträckas till be

dömandet af min franlst.ällning, sedan den efter »emissionen» skall »pla

ceras» i publikens minne.
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sammanträde deu2 7 februari 1896 .

Ordförande: Expedi~ionschefen Grrefve H. WACHT][EISTER.

rrill ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Fil. Doktor K. Key-Åberg,
Kongl. Sekreteraren G. ÅkerlJ'na1~,

Fil. Doktor Ph. Le11~an och

Byggnadsingeniören E. Hoff8te1~.

Herr" Fil. Doktor K. IreY-Åberg böll härefter ett föredrag om:

Sveriges fabriksut~ecklingund,er de senare åren.

Mina herrar! Hufvndkällan för en undersöklling af Sveriges fabriks

väsen och dess utveckling utgöres, såsorn kändt, af de statistiska berät

telser, som Konln1erskollegium årligen i tryck utgifver angående fabriker

och bandtverk. Dessa berättelser äro från sin början och intill år 1891

af ungefär lika omfattning, så att öfverhufvud taget samma fabriksklas

ser och yrkesgrupper deri finnas redovisade, 111e11 efter Dämda år svälla

desalnma högst väsentligen ut, i det icke allenast Hera industrigrenar, SOlYl

förut varit alldeles oredovisade~ då börja upptagas, utan äfven de fabriks

branscher, ROll1 af ålder varit förenlål för enlbetsverkets uppnlärksall1het,

nästan saintliga blifva högst afsevärdt fullständigade. Härigeilolll är e01el·
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lertid ett vidt svalg befäst mellan de ifrågavarande berättelserna före. och

efter år 1891, ett svalg, som uppenbarligen i hög grad forsvårar ett stu

dium af det svenska fabriksväsendets historiska utveckling.'

Af ett flertal uppsatser i tidskrifter och tidningar under de senare

åren har det ock visat sig, att kollegii berättelser efter år 1891 blifvit icke

oväsentligen luissuppfattade, i ty att man i allmänhet, utan att vidare

fästa sig vid de af kollegiunl företagna förändringarna i afseende å be

rättelsernas omfattning, hållit före, att de offi.ciella siffrorna ådagalagt, att

den svenska industrien under åren 1891-1893 befunnit sig i ett excep

tionelt storartadt frainåtskridande. Att vår inhemska storindustri verkli

gen varit i frainåtgående under berörda tidsperiod är en sanning, SOlll

icke torde kunna bestridas, men det synes mig som detta framåtskridande

just på grund af svårighetell att rätt förstå de senaste fabriksberättelser

nas förhållande till de föregående blifvit betydligt öfverskattadt.

Ändamålet lTIed detta föredrag är att i korthet söka uppvisa, så vidt
nu detta görligt är, det riktiga inbördesförhållandet lnellan sifferuppgif-

\

terna i berättelserna före och efter 1891. sanlt att derefter, i den mån

tiden komlner att sådant tillåta, lueddela några öfverblicksdrag af de sär

skilda industrigruppernas utveckling efter utgifvandet af senaste fabriks

berättelse, hvilken, afseende året 1893, utkoln i juli 1895.

En rätt uppfattning af inbördesförhållandet rnellan uppgifterna i fa

briksredogörelserna före och efter 1891 förutsätter gifvetvis en noggrann

kännedonl o~ de "förändringar,' som från och lned berörda år vidtagits

nän1da redogörelsers omfattning och undersökningssfer, och tillåter jag

mjg derföre härom meddela några upplysningar.

Först OCll frätnst utarbetades år 1892 å dell då nyorgani~erade sta

tistiska afdelnin~el1 i I{omn1erskollegium, med anlitande icke lllindre af de

under året genom vederbörande luyndigheter inkoffiI?1ande primäruppgif

ter än af flera andra källur, såsom Sveriges handelskalender, diverse stads

och provinskalendrar, ett så fullständigt fabriksregister sonl nlöjligt. Un

der jälnförelse med detta register, hvilket kräfde flera ulånaders arbete af

flera personer, genomgingos derpå 110ggranneligen de för 1891 inkomna

uppgifterna, och följden af denna kontrollgransknillg .bIef, att till de flesta

lnagistrater och kronofogdar, hvilka myndigheter insamla och till kollegiet

öfverlemna industriidkarnas redogörelser, ll1åste utfärdas skrifvelser med

begäran Oln fullständigande af det inskickade uppgiftsmaterialet; och detta
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ehuru kollegiet denna gång,' förklarligt nog, hufvudsakligen fäste sig en

dast vid de redan förut redovisade fabriksklasserna. Af nya grupper in

fordrades uppgifter för gången allenast ifråll 5, nämligen fiskberednings

anstalter (a.njovisfabriker och sillsalterier), murbruksfabriker, svinslagterier

samt torf- och torfströfabriker. Då svaren å kollegiets utfärdade skrifv~l

ser i sin tid inkomillo, visade det sig vi~serligen, att flera af de utaf elll

betsverket vid fabriksregistrets utarbetande anlitade källorna icke varit

fullt tillförli~liga, - sOlllliga olnskrifna fabriker befunnos oonltvistligen till

höra handtverkens näringsolllråde, andra befunnos vara nedlagda för 10

a 12 år sedan, andra åter hade aldrig 'någonsin existerat - men slutre

sultatet blef i alla fall, att fullt användbara uppgifter inkolumo från icke

färre än 439. industriella anläggningar, samtliga tillhörande sådana närings

grupper, som redan förut voro representerade i berättelserna. Dessa an

läggningar sysselsatte. tillsammans 6,194 arbetare och uppgåfvo ett sarrl

lllanlagdt tillverkningsvärde af 8,974,658 kronor. Jag har varit nog lyck

lig att kunna förmå just den perSOl1, som under år 1892 i kollegiet var

11ärmast sys~elsatt med granskningen af 'primäruppgifterna till fabriksb~·

rättelsen, att genomgå de talrika koncepten till den statistiska afdelnill

gens ifrågavarande anlnärkningsskrifvelser, samt de derpå bekomna sva

ren, och denne person har godhetsfullt utarbetat en förteckning öfver de

fabriker, som på dett.a sätt första' gången blefvo redovisade. Denna. för

teckning återfinnes såsom bilaga n:r 1 å sid. a4-35.

Beträffande de fem nämda nyredovisade fahriksklasserna, inkolumo

uppgifter från inalles 70 industriella anläggningar med tillsalnmans 2,140

arbetare och ett sammanlagdt tillverk,uingsvärde af 5,945,948 kronor, så

sorn följande sammandrag närInare utvisar:

Nyinfordrade fabriksklasser ]891.

Antal I Antal I Tillver~nin-
, gens varde

fabriker arbetare Kronor

686 638,816
21 353,500

145 4,726,961
785 92,239
503 ,I 134,432

2,140 I 5,945,948

23
3
8

15
21

70 I

Fiskberedningsanstalter _
Murbruksfabriker _
Svinslagterier _
TorfIabriker ~ _

Torfströfabriker ------. __ ------------------------ I---------.......-·---i-----I
Summa I
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San1manhållas nu dessa ll1eddelanden, så är det uppenbart, att fa

briksberättelsen för år 1891, onl allt fått fortgå såsom i tiden före KOln

'u1erskollegii omorganisation, skulle uppvisat så mycket lnindre totalsif1ror, "

..än den nu i verkligheten g,ör, som de tillsammanlagda summorna för de

,af kollegiet särskildt infordrade fabriksanläggningarna (509 fabriker med"

-8,334 arbetare, och 14,920,606 kronors tillverkningsvärde). Berättelsen upp

tager i det skick den föreligger:

3,945 fabriker med 111,424 arbetare och 287,843,772 kronors tillverk

'ningsvärde ; de angifna siffertalen dragna härifrån gifva ':

3,436 fabriker llled 103,090 arbetare och 272,923,166 kröllors tillverk

11ingsvärde. "

För 1892 års berättelse kunde kollegii statistiska afdelning, tack vare

{iet föregående år undangjorda arbetet, rikta sin hufvudsakliga uppmärk

saluhet åt sådana industrigrenar, som dittills voro oredovisade i embets

'verkets berättelser. Nu' inhelntades också uppgifter från sex dylika illdu

:stribranscber, omfattande i allt 333 särskilda fabriksanläggningar llled till

san1111ans 1,197 arbetare oc~ 27,663,259 kronors tillverkningsvärde, såsom

11ärmare fran1går af följande sammandrag:

Nyinfordrade fabrjksklasser 1892.

Fabriksklasser

Bränvinsbrällnerier _.. o __• ~ _

Charkuterivarufabriker __ ~ _

Distilleringsverk _

Kalkbruk _

Krutbruk ._. ~,------ _

Punschbryggerier _-- - - '. _

Antal
fabriker

]39

11

12

59

3

109

Antal I Tillverk~~n-
, gens årsvarde

arbetare Kronor

400 1*22,643,437

132 1,307,164

147 513,348

473 570,525

36 114,377

9 2,514,408

SUlnU1al 333 1,197 27,663,259

* De" i fabriksberättelserna förekommande tillverkningsvärdena skola lnotsvara i han·
'<ieln gällande pa.rtipris, hvarföre å vissa produktioner hvilallde skatt inräknas i berörda
·värden.
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Kollegiet fortsatte emellertid äfven detta år sitt granskningsarbete

inoln de gamla fabriksgrupperna och lyckades derigenom uppspå~"a ännu

65 fabriksanläggningar med inalles 1,242 arbetare och 2,064,347 kronors

tillverkningsvärde, hvilka, ehuru sedan länge i .verksamhet, hittills förblif

vit oredovisade. En förteckning öfver dessa anläggningar, uppgjord af

samme person, som upprättat motsvarande förteckning för föregående år,

ingår j bilagan 11:1' 1.

Härtill kOlnmer enlellertid ytterligare, att kollegium ifrågavarande år

af anledningar, SOUl embetsverket sjelf tydligen framhållit (se ·fabriksbe-·

rättelsen för 1892, sid. VIII), från årsredogörelserna om bergshandterin

gen till fabriksberättelsen öfverförde 94 vid järnbruken befintliga· järn- och

stålnlanufakturverk Il1ed tillsarnnlans 3,194 arbetare och 0l11kring 9,000,000

kronors tillverkniugsvärde.

Vill l1lan nu framkonstruera de slutsiffror, son1 1892 års· fabriksbe

rättelse sannolikt haft att uppvisa, Oln densa~nma varit. fullt enlig lDed

berättelserna före 1891, så lnåste lnan naturligtvis först och. frä111st fråll

de i berättelsen, sådan denna nu är, förekoilllnande totalsuInnlorna sub

trahera nyssnänlda tre sviter af SUlnmor; Inen detta är dock icke nog)

enär Ulan uppenbarligen också lllåste taga de för 1891 års berättelse vid

tagna förändringarna lned i räkningen, och gör man .detta, kOlnnleI:' n1an

till ett resultat, som framgår af följande räkneoperation:

I 18~2 års tryckta fabriksberättelse redovisas inalles: 4,471 fabriker

med 114,852.arbetare och 331,621,330 kronors tillverkningsvärde; härifrån

böra för det afsedda syftet subtrahe~as:

Antal Antal Tillverknings-
värde

fabriker arbetare Kronor

333 1,197 27,663,259

65 1,242 2,064,347

94 3,194 9,000,000

7,642,813

46,370,419

2,577

8,210

1:0) för året nyredovisade fabriker, Oln-
fattande ._:- _

2:0) för året tillkomna fabriker inorn de
galnIa klasserna ~ _

3:0) fråll bergsberättelsen öfverförda ma~

nufakturverk _

4:0) de år 1891 nyredovisade fabriksklas-

serna, Olllfattande för 1892 (se bilaga
ri:r 2 å sid. ~6) ~. ._ _ 120

------------------
Transport 612
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8,974,658

55,345,077'

46,370,419
Kronor

Tillverknings·'
värde

8,210

Antal
arbetare

6,194

14,404

Antal
fabriker

Transport 612

saInt 5:0) de år 1891 tillkonlna fabrikerna

inom de galnia klassserna (hvilka upp-

tagas till sina ursprungliga sUlnmor)___ 439
-------------------

Sunlnla 1,051

Om dessa SUlnmor fråndragas de i berättelsen förekommande slut

SUllllllorna erhållas följande sifferuppgifter: 3,420 fabriker med 100,448

arbetare och 276,276,~53, kronors tillverkningsvärde.

För år 1893 vidtagos inga nlera afsevärda förändringar i fabriksbe

rättelsens omfattning, enär den statistiska afdelningens arbetskrafter be

funnos alltför otillräckliga för att kunna utsti'äcka undersökningen till

ännu återstående oredovisade ,fabriksklasser, bland hvilka voro sådana

högst vigtiga industriella anläggningar som sågverk och trähyfierier, lnjöl

och grynqvarnar, boktryckerier rn. fl.

För att erhålla de slutsuminor, som 1893 års redogörelse sa~1nolikt

haft ~tt uppvisa, Oln de föregåellde årens reformarbete icke egt rum, har

man derföre endast att från de i berörda berättelse nu angifna slUtRUlll

morna: 4,764 fabriker lTIed 122,031 arbetare och 350,436,982 kronors till

verkningsvärde afdraga:

Antal
fabriker

1:0) de under 1891~1892 nyredovisade

fabriksklasserna, on1fattande för år 1893
(se bilagan 11:1' 2) --_________________________ 482

2:0) de från bergsberättelsen 1892 öfver-

förde manufakturverken, som upptagas
till' oförändrade SUmnl01' 94

samt 3:0) de för åren 1891-1892 på

grund af annlärkningsskrifvelser till

komna fabrikerna inom de ganlla grup

,perna, hvPka upptagas till oförändrade
summor ~ 504

A.ntal
arbetare

4,583

3,194

7,436

Tillverkn ings
värde
Kronor

34,533,088

9,000,000

11,03~,005

Snmma 1,080 15,213 54,572,093
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De sökta SUlnmorna borde sålunda blifva:

Antal Antal Tillverknings-
värde

fabriker arbetare Kronor

4,764 122,031 350,436,982
1,080 15,213 54,572,093

eller 3,684 106,818 295,864,889

Salnmanställas de nu för åren 1891-1893 framkonstruerade slutsum·

morna beträffande de af ålder i Komlnerskollegii fabriksberättelser redo·

visade industrigrenarna med de sIffertal, SOlU förekomma i embetsverkets

tidigare redogörelser i ämnet, erhålles följande öfversigt:

År Antal Ökning (+ ) eller
Tillverknings- Ökning (+) ellervärde

fabriker minskning (~) Kronor minskning (-)

1861--1865 ____________ 2,465 71)693,000
1866--1870 __ o ~ ________ 2,235 -230 82,966,000 + 11,273,000
1871--1875 ________.. ___ 2,516 + 281 143,912,000 + 60,946,000
1876-1880 ____________ 2,827 +311 154,087,000 + 10,675,000
1881-1885 ______ ._____ 2,916 + 89 185,643,000 + 31,056,000
1886-1890 _______ .: ____ 3,174 + 258 219,960,000 + 34,317,000
1891-1893 ____________ 3,513 + 339 281,688,000 + 61,728,000

1883 ____ . __ o ____________ 2,938 191,037,886
1884 ___ ._. ______________ . 2,924 - 14 191,373,248 + 335,362
1885 ____ .. _~_ .. __ .____ 0 __ 2,~76 +. 52 191,469,886 + 96,638
1886 _____________________ 3,118* + 142* 189,826,787 1,643,099
1887 ______________ .. ______ 3,087 31 191,500,015 + 1,673,228
1888 ____ .____________ ~ __ 3,159 + 72 209,008,865 + 17,508,850
1889 _____________________ 3,254 + 95 239,547,959 + 30,539,094

* Detta antal är alldeles för högt men förklaras deraf, att 23 urmakerier, 11
bleckslagerier, 8 vagnmakerier, 11 garfverier, 5 snörmakerier m. fl. mindre affärsföretag,
som både före och efter år 1886 konseqvent blifvit hänförda till handtverk, sagda år blif
vit undantagsvis räknade såsom fabriker.
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År

1890 _

1891 .----- _
1892 _

1893 . _

Antal
fabriker

3,306*

3,436

3,420

3,684

Ökning (+) eller
minskning (-)

+ 52

+ 130

- 16

i- 264

Tillverknings
värde
Kronor

269,918,704

272,923,166

276,276,263

295,864,889

Ökning (+) eller
lninsk~ing (-)

+ 30,370,745

+ 3,004,462

+ 3,363,087"

+ 19,588,636

Utan att vilja inlåta lnig på en närmare delnonstration af denna sam

manställningstablå, tillåter. jag l1lig endast påpeka det i ögonell springande

stillestånd; SOln si;ffertalen för åren 1883-1885 utmärka, ett stillestånd,

SOlU 1886 urartade till tillbakagång. Från och lTIed 'året 1888, då, såSOln

bekant, en mängd industritpllar infördes i vårt la~ld, ljusnar ställningen

'upp och förbättras. synnerligen kraftigt under åren 1889-1890. Under

1891-1892 försvarar industrien sin under närmast föregående år vunna,

franlskjutna position och gör under år 1893 - nya industritullar kommo

- till stånd sommaren 1892 - åter ett stort frainsteg. Att undersöka hu

ruvida och i hvad nlå11 det framåtskridande, som enligt ofvanstående siff

rors vittnesbörd har utmärkt den svenska industrien efter år 1888, verk

ligen är att tillskrifva de saintidiga förändringarna i tullagstiftningen, lig

ger utanför ändamålet lTIed detta mitt föredrag. En slik undersökning

skulle uppenbarligen kräfva en ingående granskning af olika fabriksklas

sers utveckling och produktion samt af detaljförändringarna i senaste tull

taxor, och en dylik granskning, för visso högeligen intressant i och för

sig, lemnar lnig tiden icke tillfälle att företaga.

Jag ber derföre, att nu, sedan jag så godt sig göra låtit sökt utfylla

den klyfta, som förefinnes mellan de officiella fabriksberättelserna före och

efter 1891, få öfvergå till den senare delen af mitt föredrag, hvars syfte

skulle vara att i allra största drag meddela en öfversigt af det svenska

fabriksväsendets utveckling efter år 1893, och tillåter jag mig härvid att

i hufvudsak följa den indelning i industrigrupper, sorn finnes tillänlpad i

yrkesinspektörernas bekanta årsredogörelser.

Den första i dessa berättelser förekomn1ande industrigruppen benäm

Iles stenindustri (= annan mineralindustri än metall-o ,och malmförädling)

* I den tryckta fabriksberättelsen rår året: 3,251, hvilket lägre tal beror på den om
8tändigheten, att ett större antal nlindre affärsrörelser i Stockholm, hvilka pläga redovisas
såsom fabriker, får är 1890 blifvit räknade såsom handtverk.
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och onlfattar följande vigtigare fabriksklasser, nän1ligen stenhuggerier och

-sliperier, kalk- och cementbruk, porslinsfabriker, kakel-, lergods... och tegel

tillverkning saInt glasbruk. Stenhuggerierna voro år 1893 102 till anta

let och äro talrikast representerade inom -Blekinge, Göteborgs och !{allllar

län. Vår export af arbetad sten uppgick år 1893 till ett uppgifvet värde

af olnkring 4,060,000 kronor, och densal11ma har under år 1894 stigit i

värde lned omkring 1/2 million kronor. Bland nyare anläggningar inQln

denna fabriksklass märkas firman Ericsson & Kjellströnls' fabrik för till

verkning af bygglladssten och fasadprydnader, anlagd vid Värtan, l\fotala

cementgjuteri och stenhuggeri vid SaIlluelsqerg i Östergötland ill. fl. Ak

tiebolaget Svenska Naxos' fabrik för sliplnaterial vid Sibbatorp i \Tester

götland torde äfven vara att hit hänföra. För närvarande torde de större

stenhuggeriernas antal i riket uppgå till omkring 120.

Af kalkbruken, som år 1893 uppgingo till ett antal af 79 llled inalles

907 arbetare,drifvas de största i Skaraborgs och Malinöhus län. Vår ex..

port af kalk uppgick 1893 till 19,978 hektoliter osläckt och 4,240 hektoli

ter släckt och har under år 1894 ökats lned några tusen hektoliter.

Cementfabrikerna och ce'n~entgjuterierna, som under år 1893 i förhål

lande till 1892 visade en tillbakagång i tillverkningsvärdet på olnkring

200,000 kronor, synas, att döma af exportstatistiken, fortsatt att ytterli

gare gå tillbaka. Utförseln af cement uppgick nämligen 1893' till vid

pass 41 1/2 million kilogram,' lTIen under 1894 till endast 29,9 lllillione~

kilogralIl. IIärvid är elnellertid att, ihågkomn1a, att OU1 exporten än af- .

tagit, förbrukningen inorn landet i stället kan hafva tillväxt. Aktiebolaget

Skånska cementgjuteriet, Skånska cementakt.iebolaget, aktiebolaget \Tisby

cementfabrik~ Hellekis aktiebolag samt Ölands een1entaktiebolag drifva de,

största rörelserna inom denna tillverkningsbransch.

Porslinsfabrikerna äro allt fortfarande endast två~ de båda gan1la väl

kända fabrikerna vid Gustafsberg å "ermdön samt Rörstrand i Stock

holms stad, hvilkas sammanlagda årstillverkning rör' sig omkring 2,5 Inil

lionel' kronor.

Kakel- oell lergodsfabrikerna voro år 1893 till antalet 50' 111~d ett

uppgifvet tillverkningsvärde af omkring 1,6 ll1illion kronor. De niest

betydande af dessa fabriker äro befintliga i Malnlöhus län (Höganäs, Bjuf,

Billesholm och Skromberga).· I staden Upsala finnas icke färre än 4 ka

kelfabriker, och strax utanför staden drifver Upsåla-Ekeby aktiebolag sin
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kända tillverkriing af lergods. Tegelbruk 'eger vårt land lllellan 500 och

600, af hvilka år 1893 490 voro i verksaluhet. Tillverkningens värde upp

gafs fö~ nä~nda år till onlkring 5.4,lnillioner kronor, hvaraf olnkring hälften

redovisats från anläggningar inom Malmöhus län. Exporten af tegel, son1

under år 1894 var något' lnindre än under 1893, kan uppskattas till ett"

årsnledelvärde af omkring 1 luillion kronor. ,Den si~ta vigtigare fabriks

klassen inonl stenindustrien intages af glasbruken. Ar 1893 egde vårt

land 45 dylika anläggningar, af hvilka 26 voro belägna i Snlåland, 111ed

I{osta ganlla, stora bruk SåSOlll nledelpunkt, sa1l1t 5 i Vernl1ands län (Eda,

~E'ol'shaga, Glafva, Liljendahl och Sölje). Ett nytt glasbruk har i år an

'mälts vara anlagrlt vid ~1odala i Kronobergs län. Tillverkningens Sall)

manlagda värde uppgick år 1893 till omkring 4,9 nlillioner kronor.

Inom rnetållindust1~ien intaga järn- och stålfabrikerna gifvetvis rang

platsen. Tillverkningens värde vid dessa, som år 1891 föll med 4,5 luil

lionel' kronor och äfven under 1892 synes hafva' varit i nedgående (lIlan

torde erinra' sig den år 1892 skeende öfverföringen fi~ån bergsberättelsen

till fabriksberättelsen af 94 vid järnbruken befintliga nlanufakturverk), har

llnder år 1893 åter börjat stiga och uppgick sistnämda år till i rundt tal

50 ll1illioner kronor. Härvid är också att lnärka, att en stor del af till

verkningarna vid de egentliga järnbruken fortfarande på grund af sin art

redovisas SåSOlTl bergverksprodukter och sålunda icke inräknats, i ofvan

angifna värdebelopp. Exporten af järn- och stålarbeten var år 1f;94 i

afsevärdt stigande och har, såvidt Ulan känner, varit det äfven under

1895. Bland nyare, hit hänförliga industl'irörelser, som tillkolnn1it efter

insalulandet af uppgifterna till 1893 års berättelse, lnärkas: aktiebolaget

Per Perssons väf· och stickn1askin, aktiebolaget R'adiator, aktiebolaget de

Lavals laktator, aktiebolaget Stockholms hästskofabrik, s~llntliga i Stock

holm, G. A. RUlldgrells lIlekaniska verkstad i Norrtelge, Eskilst~na stål

pressnings aktiebolag, 5 a 6 andra slIlidesfabriker i Eskilstuna, ett pa.r

dylika i Torshälla, Karlsby grepfabrik i Östergötland, \Texiö ll1ekaniska

verkstad, Nytorps mekaniska verkstad i Blekinge, 1"'illanders mekaniska

verkstad i, Billeberga, Nils Ericssons och E. \!vT
• Lundströnls mekaniska

verkstäder i Mal11lö, Skånska velocipedfabriken, A~ Ohlsson L~ k:i der

samnlastädes, Svalöfs 111ekailiska verkstads aktiebolags fabriksanläggning i

Svalöf, Falkenbergs nH~kaniska verkstad, \Tiggo Priors stängseltrådsfabrik

i Göteborg, I{uylenstjernas lnekaniska verkstad i Lidköping, Öqvist &
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k:is gjuteri i Karlstad, aktiebolaget Stafnäs gjuteri i Vermland, Haddebo

mekaniska verkstad, P. E. Dubergs lnekaniska verkstad och gjuteri i Halls

berg, Lindes n1askin- och snickerifabrik, Velocipedfabriken (). Hedlund i

Sala, aktiebolaget Gefie åkerredskap, Hudiksvalls lnetalIgjuteri och meka

niska verkstad, See fabriksaktiebolags manufaktursmedja i Ofvansjö, Sö

dersunds mekaniska verkstad i Hernösand, Umeå gjuteri och luekaniska

verkstad m. fl.

Såson1 fralugår af denna förteckning, hvilken är hemtad' ur anmäl

ningarna· till Sveriges handelsregister, har en stor lifaktighe~ under åren

1894--1895 varit rådande inom järn- och stålindustrien. Beträffande den

öfriga n1etallindustrien torde böra erinras o~ tillkon1sten af aktiebolagen

Petroleumköket Rex (aktiekapital 560,000 kronor) och Svenska patronhyl·

saktiebolaget (aktiekapital 35,000 kronor) sanlt om an.läggningen af en ferro

kromfabrik å Hisingen och af en brital1niametallfabrik vid Hemstugan

i Lerums socken af Elfsborgs län.'

Angående träindustrien saknas, såsom kändt, officiel redogö;relse för

den utan jämförelse ansenligaste dithörande fabriksklassen, nän1ligen såg

verken. Ensarrlt i Norrland, hvilket, såsom allbekant är, utgör hufvudor

ten för denna industrigren, finnas enligt tillförlitlig källa omkring 225

större sågverk.. Å Alnön utanför Sundsvall, å fastlandet norr och· söder .

om nämda stad saInt vid stränderna af Ållgerrnanelfven äro ifrågavarande

anläggningar synnerligast talrika. Utförseln af sågade och tillhuggna trä

varor uppgick 1894 till inalles 6,035,748 kubikmeter, representerande ett

värde af öfver 100 * millioner kronor.. Under 1895 har exporten beträf~

fande de vigtigaste varuslagen eller bräder och plankor ytterligare ökats

lned on1kring 33,000 kubikmeter, som torde "kunna taxeras till omkring

700,000 kronor.

Vidkommande andra fabriksklasser inom träindustrien ber jag att få

fästa herrarnas uppmärksamhet på den kollossala utveckling, som fabri

kationen af trämassa l1umera. nått. År 1893 voro 93 dylika fabriker i

verksamhet, och' exporten uppgick sagda år till 36,9 millioner kilogram

torr kemisk, 13,6 lnillioner kilogram våt kemisk, 27,9 millioner kilogram

mekanisk torr och 20,8 lnillioner kilogram mekanisk våt massa; år 1895

utgjorde utförseln af salnma varuslag resp. 59,7,.9,1, 33,2 och 49,7 milli-

:1: Värdet är i den officiella handelsberättelsen beräknadt till 117 millioner kronor,
men detta torde vara väl högt.
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oner kilogram. Utförseln af ensamt torr kelnisk ll1assa hade sålunda fråll

det ena året till det andra ökats med 22,8 millioner kilogram och af våt

111ekanisk ll1assa med 28,9 millioner kilogram. Af hithörande fabriker,

som anlagts efter år 1893, lnärkas: Forsmarks sulfatfabrik vid Öregrund,

Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolags sulfatfabrik vid Skutskär, Karls- ,

fors träsliperi, Ohs sulfitfabrik och Fridafors träsliperi i Småland, Boda

nefors och S'trölIlsfors träsliperier i Dalsland, Liljendals, Norums, Char

lottenbergs och Brettne träsliperier i Vermland, Forshaga och Årås sul

fitfabriker dersamll1astädes, -Rockbammars och Silfvergrufvans träsliperier

i Örebro län, Östanfors sulfitfabrik i Dalarne samt Frånö, Sörfors och

Torpshammars fabriker i Vesternorrlands län.-

Af de fa.briksklasser, SOlll inrymmas under den vidtomfattande grupp,

SOlD benämnes närings- och njutningsämnesindustri äro mejerierna i våra

dagar utom all fråga de vigtigaste. Tack vare doktor de Lavals och

andra snillrika mäns epokgörande uppfinningar har den svenska nlejeri

handteringen på otroligt kort tid utvecklat sig till en verklig storindustri.

]'ör närvarande torde i Sverige ~nnas äfver 1,200 större mejerier. Att

särskildt fralDhålla äro de s. k. andelsmejerierna, hvilka från Skåne spridt

sig uppåt det öfriga Sverige och för bvar dag synas vinna allt större

terräng. De flesta och största mejerierna äro anlagda i det bördiga Skåne

och i Vestergötland. Sveriges största n1ejeri är, så vidt bekant, Svalöfs

mejeri, tillhörigt P. Bondesson, hvarest enligt uppgiftårstillverkningen

uppgår till omkring 250,000 kilogram smör och 230,000 kilograln ost,

hvarjämte olllkring 2,400 gödsvin uppfödas. - Exporten af SInör och ost,

som år 1894 uppgick till resp. 22,3 millioner kilogralll och 86,000 kilogram,

med ett beräknadt värde af öfver 40 millioner kronor, har under 1895

ytterligare tilltagit och uppgick till resp. 24,1 millioner och 129,000 kilo

gran). Ökningen torde kunna taxeras till -ett värde af omkring 3,300,000

kronor.

Beträffande öfriga till denna stora industrigrupp hörande fabriksklas

ser, tillåter jag mig erinra derolll, att officiel redogörelse ännu saknas an

gående mjöl- och grynqvarnar. Dylika anläggningar torde i Sverige fin

nas till ett antal af bortåt 5,000, af hvilka dock de flesta äro skäligen

oansenliga tull- o~h husbehofsqvarnar. De förnämsta handelsqvarnarna

drifvas i, Stockholms stad (Eldqvarn, Södra ångqvarn, Wennberg & Ram

stedts ångqvarll san1t Saltsjöqvarn, hvilken sistnänlda dock är belägen
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"strax utOlll stadens område), i Upsala, Nyköping (Nyköpings storhusqvarn),

i Norrköping och Motala vid MotalaströlTIs mäktiga vattendrag, vid 1'ljöl

by och Tannefors, i J\almar (I{alnlar ångqvarn), i I{ristianstad, Ystad,

l\1almö, Helsingborg och 'Landskrona, i Göteborg samt vid ~loholm, Tida

.holm, .Seffle och Vesterqvarn. I Norrland märkas Gefle ångqvarn och

.Storkåge qvarnar vid Skellefteå.

En stor n~a'rga1"in{ab'j"ik har nyligen satts i verksalIlhet i Göteborg.,

~och icke n1indre än 5 hvitbetsråsockerbruk hafva sedan 1893 blifvit an

lagda, nämligen Rorna å Gotland, Karlshalnns i I{arlshanl11s stad, I{arpa·

.lunds i I{rioti9.l1stads län samt Köpinge och Svedala i Malmöhus "län. Till

.komsten af alla dessa fabriker har gifvetvis högst väsentligt inverkat på

.införseln af råsocker. Denna, S01l1 år 1893 uppgick till 26,6 millioner ki..

logram med' et~ beräknadt värde af 7,8 millioner kronor, nådde år 1895

-icke högre än till 3 lnillioner kilogranl, SOln torde kunna värderas till

·.omkring 800,000 kronor.

För öfrigt hafva inoln textilindust1"ien, skin'n- och läderbe1"edningsin

·dustrien, beklädnadsin.dustrien, papIJersindustrien, elekt1"iskc(; belysningsin

,dustrien samt ke1nisk-tekniska industrien nya, större och 111indre fabriks

.anläggningar tillkolnnlit under de två senaste åren. InOlTI läderberednings

industrien synas bättre, rationellare metoc1er börja tillämpas. Nya, större

.aflärsföretag illonl denna industri äro: Venersborgs läderindustriaktiebo

lag (aktiekapital 350,000 kronor) och Svenska garfveriaktiebolaget, SOln har

till ändalnål att drifva snäl1garfning efter I{ornachers patenterade systen1.

Nya papIJWrsb1"uk eller pappfabriker äro under anläggniilg eller hafva

-redan anlagts vid Strönl i' Göteborgs län (Inlands pappfabriksaktiebolag),

vid Mölndal (aktiebolaget Papyrus) och vid Ljusfors i Östergötland. Sve·

riges export af papper, SOIU år 1893 stannade vid 18,5 millioner kilogruln,

uppgick 1895 till llärl~lare 25 111i11ioner kilograin.

H vad särskildt den ke1nisk-tekniska industriell vidkolnrner, hafva en

mängd {iskguano- och sillolje{abriker vuxit upp å vestkusten inon1 Göteborgs

-och Bohus län, såsom Skandinaviska guanofabriksaktiebolaget (1894),

Bryggvikens olje- och guanofabrik (1893), aktiebolaget Bohus (1894), Norra

Grundsunds olje~ och guanofabriksaktiebolag (1894), aktiebolaget Clupea

{1893), aktiebolaget Hjuvik (1895), Gullnlarens aktiebolag (1895), !\1alö

\ Dlje- och guanofabrik (1894), Hafstens guanofadriksaktiebolag (1895), aktie

",bolaget Långöns olje- och guanofabrik (1805) samt aktiebolaget Nitria.
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(1894).' Nya k'r1J;tbruk hafva uppförts vid Annelöf, Dödsjöbro och Bofors;

flera stärkelsefabriker hafva tillkommit såsom vid Diö och Hynnen~s i

Småland samt vid Tjörnarp, Lndvigsborg och Satserup i Skåne.

Då det redan sagda torde bära tillräckligt vittnesbörd om 'att det in

dustriella lifvet i vårt land för närvarande är stadt i raskt framå~gå- ,

ende, ber jag att få' afsluta mitt föredrag med uttalandet af den .f~rhopp

l1ingen, att ~veriges näringsstatistik, efter de af innevarande riksdag 'be

viljade anslagen till dess utvidgning och förbättri~lg, måtte i sitt nya skick

komma att uppvisa en lnycket större' 'klyfta i förhållanoe till närmast före

gående årsredogörelse af dell nuvarande formen och Olllfattningell äll den,

som förefinnes mellan berättelserna före och efter 1891. Med- iiiräkning

af sågverkens, qvarnarnas, boktryckeriernas och rnöjligen äfven meJerier

nas tillverkningsvärdell torde den jämförande totalsuffilnan för hela Sve

riges ,fabriksindustri, såvidt man på förband k~n beräkna" uppgå till öfver

500;000 rnillioner kronor.

----...............---

3
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Bilaga 1~:1" 1.

Fabriker,
tillhörande

,fabrIksberättelserna sedan gammalt upptagna industrigrenar, infordrade
åren 1891 och 18'92.

År 1891 År 1892

. Fabriksklasser
~ <l)

:3 ~ ~ E, Tillverk-
~ ~ ~ <l) 'nin~svärde
~ ~ ~ ~ ~

l:H d Kr.

Tillverk
ningsv~rde !

Kr..

2

1

178

27,239

91,800

14,000

36,948
15,000

219,423

450,000

6

6

73

38

19
17

319

3

6

1

1

2
1

10

\I 24 I· 4781

67~,929

25)000
45,600

2,150

3,625
6,100

162,05~

25,912
16,000
94,000
39,240
12,000
15,000

11,900
49,830

1,025
208,838
83,000

116,754
127,625

3,640,469

3;748
~23,486

85,000
1,441)291

3,000
260,862

5
3

26
45
33
67

5

8
7

67
,37

4
28
21
17

6

344
7
9

4
45
90

437,
2

76

1
2
1

1
30
2

37
1
1 .

1
31
5
1
1
1
1
l

1
1
1
3
2
6

11

Asfaltfabriker, __ o _

Benmjölsfabriker :. _
Borstfabriker '_ ------

Bryggerier, Maltdrycks- ------------
Bärvinsfabriker --- ------
Cementgjuterier _

Elektriska belysningsanstalter --
Etui- och portföljfabriker --------
Fabriker för öfverspinning af

elektriska ledningstrådar --- .--
Fiskoljefabriker _

Färgerier ------ ------ --- ------
Färg- och fernissfabriker --------
Galvaniska fabriker ---------------
Garfverier _
Garnspinnerier _

Gjuterier och mekaniska verk-
städer . 32

Guldvarufabriker --- --- ------ --- -----
Hagelfabriker -----------------------
Impregneringsfabriker ------------
Instrumentfabriker -----------------
Kakelfabriker --- ------ ------ ------ --
Kardfabriker --------------. -----------
Kemisk-tekniska fabriker ---------
KiInröksfabriker --------------------
Konservfabriker ---------------------
Korgfabriker __ o _

Kritbruk _

Käppfabriker ---------

Lackfabriker ---------------------

Transport l
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År 1891 År 1.892..
M <D ~ <J)

Fabriksklasser ~
<J) '"; H Tillverk- '"; <D '"; ~ TiHverk-
~ ~ ~ ~

~
-~

~ -+J

ningsvärde
~ .~ -+J -+J

~ ~ <J) ~ ~ Q) ningsvärde
~ "D. ~ '"8 ~

..o
~ "D.

~ Kr. ~ 1-0
~ ~ ~ ~ Kr.

I
Transport 178 1,393 3,640,~69 24 478 854,410

Limkokerier ------ --------- --- ------ --- l 3 7,630 - - -
Litografiska fabriker --_ .. -- --- --- --- 2 69 94,640 - - -

Makaronifabriker ------ --- -- --. -_. -'--- l
,9 45,000 - - -

Mattfabriker -----------. --------------- ] 50 50,000 - - -

Metallfabriker ------_.- -._------ ------ 6 31 60,110 - - -
Mälterier ------ --- ------------ ---.--._- 8 20 329,800 1 1 4,000

Möbelfabriker ..... -_. -----.--------- ... --- 3 65 83,740 - - -
Papperspåsfabriker ---~-------------- 1 4 3,500 - - -
Pelsvarufabriker -------------------_ .. - - - 3 155 501,000
Pressjästfabriker _____________________ ._- - - 5 - 374,831
Remfabriker ___________________________ l 2 2,000 1 4 14,8~O

Repslagerier ______________ ~ ------ ------ 2 18 23,987 - - -
Shoddyfabriker._. ___ .__ -_____ -__ -_____ 4 9 12,960 I - - -
Skeppsbyggerier -----------.-._------ g 180 326,678

II - - -
Skofabriker --- ..,~------ --------------- 1 18 18,000 - - -
Snickerier ______'_____ o ___ --- ______ • ____ .' 23 320 593)204 1 15 .-

Stenhuggerier ------------------------ 25 1,276 934,158 1 67 70,650

Stråhattfabriker --------------------- 1 20 46,036 - - -
Stärkelsefabriker ___ --- _______________ 9 19 56,970 1 2 "1;009

Såp- och tvålf"abriker ____________ o __ l 2 40,000 - - -
Takspånsfabriker . __ .________________ 3 .59 184,000 - - -
Tegelbruk --------- -_. --- --------- ------ 122 1)912 1,136,662 26 508 233,356
Tobaksfabriker _________ .-_____________ 11 143 247,399 - - -
Trämassefabriker _____________________ 5 225 537,595 - - -
Trätoffelfabriker -------_._----------- l 3- 1,500 - - -
Träull fabriker --- --- ---_.-.-- --------- 2 - 1,930 - -- -

Tunnbinderier ---------.-------- ---_ ... 5 77 .99)340 - - -
Tändsticksfabriker ______ .___________ 1 86 60,000 - - -
Tändsticksramfabriker --- -------- .. 1 ·13 5,000 - - -
Urfabriker _____________. ___________, ___ 1 43 20,000 - - -
Vaddfabriker.~_________________.________ 1 4: 14,000 . - - -

Vadmalsstan1par l 300 -
..... -- --------- ------ l - - -

Vagnsmörjefabriker_______________ 0 __ 2 l 10,000 - - -
Väfverier, gardin- och spets- ______ l 101 250,000 1 6 7,000

hel- och halfylIe- 1 - 8,150 1- 6 3,250
trikå- ____________________ ..___ 2 13 15,900 - - -

Åkdonsfabriker ----_ ..... -----.--_._- 1 3 4,000 - - -
Ättikfabriker__________________ ~ _____ o~. 1 2 10,000 - - -

SUlnma I 439 ,j 6,194\ 8,974:,658

"

65 I 1,2421 2,064,347



Bilaga n:r 2.

Nyinfordrade fabriker 1891-1893.

'I"""l
~

~

e
,.o

Q;)
C+-1

t
C\1

~
Q;)

'"d

e.o
~

00
~

~

Cf:l

År 1891 År 1892 År 1893

lfabri ksklasser Tillverkllin-
Antal

Til1verknin- Tillverknin-
Antal ..A..ntal gens värde. .A.ntal gens värde. .A.ntal .A..ntal gcns värde.

fabriker arbetare fabriker arbetare fabriker arbetare
Kronor Kronor Kronor

Bränvinsbrännerier ._______ . ___ ~I - - 139 . 400 I 22,643,43711 139 397 20,715,808

Charkuterivarufabriker .... ___ - -- - 11 132 1,307,164 10 130 1,470,959
Distilleringsverk __ .. ________ . __ - -- -- 12 147 513,348 11 137 488,579

]'iskberedningsanstal ter .. _.___ 23 686 638,816 72 1,420 1,111,712 93 1,683 1,253,834
Kalkbruk _.. _.... ___ . ___ .. _. ___ .. _____ . - - - 59 473 570,525 79 907 797,447
Krutbruk ___ . ___ .. ___ .. ___ -- .______ - -- - 3 36 114,377 3 44 146,168
Murbruksfabriker ___--- ______ .__ 3 21 363,500 4 39 213,670 I 4 34 165,546
Punschbryggerier ______ .. ~ ... _.. ___ - - -- 109 9 2,514,408 98 29 2,144,195
Svinslagterier __ .. ___ -.. __ .. ______ 8 1.45 4,726,961 9

...
148 ö,11H,916 9 157 7,076,372

~:::~~~~~::h-~;;f;h~~;~~~ik-~~·I
15 785 1

92,239 14

1

086 61,755 10

1

490 61,867 1

21 503 134,432 21 384 130,761 26 575 212,323

Summa I 70 I 2,140 I 0,940,94811 453 I 3,774 I 35,306,072" 4:82 I 4,083 I 34,033,088



NArIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 16 april 1896.

Ordförande: EX1Jeditionschefen Grefve H. WACHTMEISTER.

Till ledamöter af föreningen i.nvaldes:

Herr Bankdirektören C. Hj. Gihl,

» vice Häradshöfdingen K. Tillberg och

» Inspektören H. von Franeken.

Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelsen föredragits, blef i

enlighet· lTIed den deri gjorda hemställan ansvarsfrihet beviljad för näst

lidet års förvaltning.

Härefter lerrinades några meddelanden dels af Herr KOlnmerserådet

Th. Nordströln om: JärnmalrnsexlJorten från Sverige, dels af Herr Dispo

nenten E. J. Ljungberg om: Våra skogsfö'rhållanden) särskildt i Dalarne.

Järnmalmsexporten från Sverige.

Genom de stora upptäckterna iPOlll kemien, fysiken och mekaniken,

som utmärkte slutet af senaste och början af iUl1evårande århundrade, öpp

nades nya fält för det industriella lifvet. Praktiska män tillgodogjorde på

industrien vetenskapens resultat, och dell storartade utveckling i industrielt

afseende, SOlll nu lefyande generation bevittnar, är en frukt af dessa veten

skapens tysta segrar.
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Inom bergsväsendet, särskildt järnhandteringen, hafva de stora upp-o

täckterna medfört de väsentligaste förändringar och en oerhörd utveckling.

Den varma blästern, valsningen af järn, Bessemer- och Sienlens-Marti~-'

metoderna för framställning' af stål, eller rättare götmetall, och senast den

Thomas-Gilchristska eller ,basiska processel1 vid götmetalls beredning

hafva medfört icke förut anade möjligheter att motsvara de fordringar

maskillväsend'et, den, växande järnvägsdriften, och det alltjärnt tilltagande

användandet af järll och stål ef blott VId fartygsbyggandet, utan för konstruk

tiva anordningar af allehanda slag, ställa på järnhandteringen i såväl

qvalitativt som qvantitativt hänseende. Under föregående århundradell

hade järnbandtering.en skridit endast långsalnt framåt; under det innevarande

deremot har den utvecklat sig oerhördt snabbt.. Mängdell tackjärn, fram.:

stäldt inorn den civiliserade ve~ldel1, var år 1894 nära 31 gånger större

än den, som fralTIstäldes under. århundradets första år. Utvecklingen inom

vårt eget land har icke varit lika stor men, jämförd' med utvecklingen

under föregående århundraden, dock llÖgst betydlig., År 1641 tillverkades

enligt en år 1665 gjord utredning. här i landet 9,100 ,tons tackjärn, år

1664 hade tillverkningen stigit till 22,100 tons, år 1750 till 33,000 tons

och år 1801 till 77,000 tons. Under nedanstående perioder har tackjärns

tillverklingeil i Sverige varit' i, årligt lnedeltal följande:
, 1841-1850 , ._~ 126,000 tOllS

1851-1860 .. . . .. 163,000

1861-1870 o • _. __ o 236,300

1871-1880 ._. 344,800 » ,

1881-1890 __ . 438,000 »

år 1:894 ~ __ . -- --- .-', ---: 462,000 »

och år 1895 . . ~---- 463,100

Vår tackjärnstillverkning, som under senare hälften af sjuttonde och

hela adertonde århundrade~ tillsalnmans något mer än 3-faldigades, har

under innevarande århundrade 6-faldigats.

De länder, ,hvilkas järnhandtering i främsta rumnlet utvecklats under

innevarande århundrade, äro Storbrita.nnien,.. Tyskland, Frankrike, Ryssland,

. Österrike-Ungarn och, Belgien sanlt, franlför allt, Nord-Amerikas fÖ1"enta

.stater, hvilka numera stå i frälnsta rurnmet.

Englands tackjärnstillverkning, som uppgick i början af århundradet

till c;a, 247,000 tOllS, hade redan på 1820-talet uppnått ungefär den storlek
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2,9 ~~.

26,2 /~

20,8

.8,0 J{

3,8 /~~

4,4 ~.

»

»

»

. Sveriges nu innehar sa~t var år 1894 oInkring 7,546,000 tons. Den har

:således under detta sekel mer än 29-fal~ig~t~.

Tysklands tackjäl'nsproduktion har sedan 1834, då den utgjorde 110,000

tons, stigit till 5,380,039 tons år '1894 och således under denna tid

·49-faldigats.

Frankrike produc~rade år 1819 omkring 112,000 tons tackjärn oell år'

1894 2,078,.000 tons. Denna tillverkning har alltså på dessa 75 år 18

·faldigats.

Österrike-Ungarn hade år 1894 en tackjärnstillverkning af 990J OOO

t?ns, .och Rysslands uppgick. samma år till ] ,314,250 tons.

Belgiens taekj~~'~l.stil~verkning vaJ; år 1893 745,000 tOllS. rrackjärns

·tillverkningen i Nl?td-Ame1'"ikas fÖ1'"~nta stater, som .år 1871, eller det

.andra _året hvarunder inom Förenta staterna ordnade statistiska upp

.gifter förekomma, var 1,734,000 tons, hade år 1890 tagit försteget framför

Storbritanniens och var då 9,350,000 tons. År 1893 hade produktionen

'fallit till 7,238,000 tons, år 1894 var den 6,764,000 tons, lllen sistlidet år

(1895)' har den åter stigit till ej n1indre ,än' 9,627,000 tons. Enligt en

uppgift skulle tackjärnstillverkningen i Förenta staterna år 1819 varit 20,500

tons, hvadan, derest denna uppgift är riktig, tillverkningen skulle på 75

.år hafva blifvit ungefär 470-faldigad.

Hela tackjärnstillverkningen på jorden var år 1894 omkring

26,000,000 tons.

Af ofvanberörda länder bidrogo härtill

Sverige med omkring 1,8,%

Englalld » 29,O J,
Tyskland

Frankrike

Österrike-Urigarn

Ryssland'

Belgien

A.merika

Öfriga länder

100,0 ,:

Af bär berörda järnproducerande länder äro för. upprätthållandet af

deras tillverkningar England och Belgien ovilkorligen i behof af ilnpor

terade malmer. Omkring 25 % af det i England åstadkolnna tackjärnet
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lärer tillverkas af främmande malmer, och Belgien är i än högre grad

beroende af sådana. Mall har beräknat, att år 1888 87 :{ af Belgiens.

tackjärll tillverkades af importerade malmer. Tyskland både importerar

och exporterar järnmalm, Österrike-Ungarn och Frankrike likaså. Oaktadt

den högst betydande järnmalmfångsten inom Nord-Amerikas förenta stater

importeras ej obetydliga qvantiteter malm dit hvarje år.

De länder, hvilkas malmer exporteras, äro för närvarande hufvudsak

ligen Spanien, Italien, Algier, Grekland samt Tyskland och Sverige äfven

som slutligen Cuba.

Hela den qvantitet järnmalm, som årligen brutits inom jordens civili

serade länder, har vuxit från, i rUllda tal, 30,700,000 tons år 1871 till

43,400,000 tons år 1880 och 58,400,000 tons år 1890.

Sistnämda år hade järnmalmsproduktionen sitt hittills kända maximum.

År 1891 var den c:a 55,000,000 tons

» 1892» » » 56,800,000 »

» 1893 » » 51,900,000 »

» 1894» » »54,534,280 »

Till denna järnmalmfångst 1894 bidrogo följan.de länder, nämligen:

i Europa:

Storbritannien. . med 12,565,184

Tyskland » 12,392,065

Frankrike »2,885,000

.* Ryssland » 2,110,000

Österrike-Ungarn 2,082,583

Belgien » 333,270

Sverige » 1,926,523

Spanien »5,497,540

Italien »187,728

Öfriga länd.er » 104,690 40 084 583
) ,

Amerika:

Förenta staterna

Canada

Cuba

Öfriga länder

filed 12,069,753

» 99,747

» 152,946

» 62.500 12,384,946

:I: Siffran för Ryssland är ej känd för 1894 utan antagen efter föregående års.
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Asien,:

41

Indien

I{ina

Japan

111ed 50,000

1,500,000

60,000? 1,610,000

samt Australien

Nya SeeIand

Afrika

lued 1,051

700

453,000? 454,751

Summa 54,634,280

~torhritannien inlporterade år 1894 tillsamlnau.s 4,484,270 tons järnmalm.
Deraf från Australien .________ 1,040

» Grekland 0 ._. o • 0___ 163,555

Algier . . __ .. .____________ 158,030

Italien .__ .0_. __ ._______________ 109,864

» Spanien .... __ . __ o .__ • _ __ _ _ _ _ __ 3,913,873

rrur kiet . . . .__ 11,744

» andra länder '.. 126,164

4,484,270

Tyskland ilnporterade år 1894 tillsatnnlans 2,093,007 tons järnmalm

från Spanien och Sverige,:lnen exporterade samma år 2,558,729 ton~, deraf

1,260,188 tons till Belgien och 1,228,698 till Österrike-Ungarn. Nord-Ame

rikas förenta stater importerade 1894 tillsanllnans 169,972 tons järnmalm.

Orsakerna till att så luånga järnproducerande länder, hvilka inom egna

landamären ega tillgång på nlalln, importera sådan, är icke alltid att söka

deri, att dessa tillgångar lninskats eller upphört, utan fasthellre deri att

på järnhandteringens nuvarande ståndpunkt särskilda slag af tillverknings

metoder för att med fördel användas i flera fall kräfva särskilda egen

skaper hos de använda lnaln1erna. Dervid är att märka, hurusolll genom

de nya basiska järntillverkningsmetoderna lnalmer komn1it. till använd

ning, hvilka förut öfverhufvud icke allsetts lämpliga att användas, åtmin

stone icke då den framstäIda produktens qvalitet spelat någon större' roll.

Det är bland annat just sistberörda on1ständighet, SOlU gjort att järnlnalms-.

export i större skala från Sverjge icke ens ifrågasatts förr än på senare tid.

För den egentliga Besselnerprocessen eller, som den äfven kallas, den

»sura Besselnerprocessen», som på 1860-talet började att användas och

derefter vunnit allt större och större insteg, likaso1l1 för den på slutet af 1860-
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()ch under 1870-talet i bruk komna Siemens-Martinprocessen fordras, för att

€rhålla ett godt .järn, mallner, som hålla så litet fosfor som möjligt. Fosfor

halten får ej uppgå till Iller _än några få hundradels procent. Vid pudd

lingslnetoden, som är lllycket äldre än sistnänlda prQcesser, kunde redan

förut malmer lued större fosforhalt ifrågakollln1a,· men järnet blef i alla

fall ej fullgodt och lämpade sig ej för andra än vissa gröfre ändan1ål.

Åren 1877-18~0 utarbetad~s Tholuas-Gilchristsprocessen eller den 'basiska

Bessemerprocessen, och principen deri fick äfven användning i Martin

processen. Den basiska Bessemerprocessen, ehuru uppfunnen och till en

början utarbetad i -England, har dock icke i detta land fått _någon större

användning, . hvarelllot .den basiska Martinrnetoden der vunnit betydande

insteg. Den .basiska Bessenlerprocessen har deremot i Tyskland, särskildt i

."\\Testfalen och Rhenländerna samt äfven i Ober-Schlesien~ vunnit en ofant

lig användning; Denna. oi11ständighet utgör den förnämsta orsaken dertill

att Sverige kunnat i sistberörda landsdelar vinna en så stor. lIlarknad .för

vissa af sina mallner.

Det svenska järnet har af ålder varit ryktbart för sin godhet, det är

i allnlänhet segt och starkt, såväl i värme SOln köld, har stor hållbar

.het och låter bearbeta sig till u~lnärkt stål. Dessa lyckli~ olnständig

beter,. hvartill visserligell i väsentlig nlån bidrager .att vårt tackjärn ute

slutal~de .framställes 111ed träkol, beror dock i lnycket h,ög grad de~"på att

.d.e InalIner, SOln här af ålder hufvudsakligen användas, äro af 'synnerlig

god beskaffenhet, fria från. ~oarter». Slutligen rnedverkar äfven den om

sorgsfulla. rostningen, af IllalInerna, S01l1 bär allmänt brukas, till att före

kOlllrna den oart hos järnet, som härflyter. af svafvelhalt hos lnallne~1.

}\fedeltalet af 418 af A. Tan1Ul Hnl1alyserade svenska. järnluallner visar

. en halt af:

MediuIn.
0/
/0

MaxilllUlll. Minin1un1.

%
Järll __ ~ . __ . ~ ____ 49,74 67,50 11,60 *
Fosfor .__ ... 0,021 1,175 Spår - 0,001

Svafvel 0,071 1,96 Spår - 0,002

En annan serie af 392 analyser å Inalmer' från olika svenska grufvor

visar en lnedelhalt af 52,35 ,~~ järn, 0,032 % fosfor och 0,123 ,: svafvel.

* En järnhalt af endast 11,60 torde knappt kunna anses konstitutera en järnnlalm,
men siffran ingår i ofvanstående beräkning.
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Då såsom nämnts, det svenska järnets goda egel1skap~r beror bland

annat,' af· lnalmernas, renhet från: fosfor, har rnan alltid 'här sökt undvika ,att

använda fosforrika '. lualn1er. ,_ Derföre hafva åfven -Grängesbergets st.ora,

men på fosfor rika i Grangäl~des socken af Kopparbergs län belägnn ,Inalm

fält icke förr än på senare tid kommit till större användning; och på

tillgodogörandet af Norrbottens :väldiga Illallulager, hvilka innehål~a mycket

fosfor,hafva SamlYla oll1-ständigheter nlenligt inyerkat, ehuru d~r ·~äfven

transportsvårigheter varit till hinders.

.Grängesbergets 1nal1nfält och GelliVCt're _mal?nbe'rg len1na ,såsoln, bekant

numera' nästan uteslut~nde den malm, SOln härifrån landet, exp.orteras.

Grängesbergets exportmaltn innehåller i 111edeltal, so.m dock .lärer vara

ganska jämnt och konstant, -62,25 ,70' järn och 1,00 '% fosfor.

För Gellivarelnalrnbergs mahn kan, svårligen ett 1.nedelt~l,uppgifvas.

Järnhalten vexlar från, något öfver 60 ,~ ,till 67 a. 68 J~ .~9h fO,sforhalten

från 2 a 3 ~~ till 0,01 :;:; någon gång förekoillllJer än lägre fosforhalt.

Största massan af Gellivare 'lTIal~nbergs 1nalluer torde dock kunna sägas

hålla omkring 1 % fosfor. År, 1895 höll närlllare balf,~a exportqvantitetell

63,53 % järn OCll 1,.22 ,% fosfor.

Sverige bar länge exporterat. maln1, 111en till obetydlig lnängd.

Under 1860~talet höll sig den svenska Inalnlutskeppuingell i sin ,hel

het till olllkring 12,000 ~Ol1S per år och under 1870-talet steg den till 17,000

tons i medeltal per år. Under åren 1880-1884 varierade järnmalllls

€xporten luel]an 20,197 tons år 1882, och 39,602' tons år 1884. Från och

med 1885 ,har den varit:

1885

1886

1887

1888

1889

1890

189'1 .

1892

1893

1894

1895

25,817 tons

. 19,288

,41,98G

117,350

118,573

187,732

174,148

320,071

484,055

831,395

800,452
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De haulnplatser eller rättare tullkamrnaredistrikt i Sverige, hvarifrån

järnmalm under de senaste 10 åren exporteråts, äro Luleå, Hernösand,

Gefte, Stockholm, Vesterås. Nyköping, Vestervik, Malnlö, Helsingborg och

Göteborg.

Af dessa intaga Luleå och Nyköping (d. 'v. s. Oxelösunds hamn) de

mest frarrlstående rummen. Från Hernösand, Vestervik, Malrnö och Hel

singborg hafva endast mindre qvantiteter utskeppats *. Fråll Vesterås

eller rättare Köpings balnnplats hafva årligell under de senare åren ut~

förts ej obetydligt. Exporten derifrån under sistförflutna decennium var

lägst 1888 uled 13,040 tons och högst 1890 med' 34,420 tons. Från Göte

borg egde export af järnmalm rum i större Inängd under senare hälften

af 1880-talet och början af 1890-talet. 1\1' 1886 exporterades derifråll

24,580 tons och 1891 31,912 tons, men 1895 endast 542 tons. Från Stock

holins tullkammaredistrikt hafva två a tre tusen tons årligen utförts, några

år lnindre.

De länder, dit dessa mall-per förts, äro Finland. Frankrike, Belgien,

England, Tyskland s~lnt Österrike med~lbart via Tyskland.

Till Finland har järnmalmsexport egt rum under de sel1~ste 10 åren

dels från Stockhollns tullkanlmaredistrikt af järnmallner fråll Roslagel1\

dels från Vesterås distrikt af järnlnulmer från Örebro län. Beloppet af

denua export har varit från omkring 20,000 till n~gra få tusen tons årligen.

rrill F'rankrikehafva llnder åren 1893, 1894 och 1895 utförts till

sammans 9,500 tons och till Belgie11 llnder 1895 14,567 -tons.

Till England har vår export ännu icke uppnått den storlek, den borde

kunna få. Ehuru ej alldeles obetydlig, är den, åtminstone' i järnförelse

med vår export till rryskland, ej synnerligell-' framstående.

~~nligt en uppgift af J. Read vid ett af honom inför Iron & Ste~l

institut i maj 1894 hållet föredrag har England sedan år 1885 importerat

följande belopp järnmallll från Sverige, nälnligen:

1885 ._. ' ._____ 623 tons

1886 ~ . .___ 755

1887 .___________________ 668»

1888 __ . ~_____________ . __ . . .__ .__ 63,675

* Från Helsingborg antagligen endast s. k. purple-ore från dervarande svafvel
syrefabrik.
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1889 e _. - - - - - - - - - •. - r e e ~. e _ _ _ _ _ 15,674 tons

]890 e_ •• -------. ----------- ------_______________ 5,623
1891 - .. . . 3,158 .»

~892 __ . __ . __ . -----------. ------- . . 13,942
1893 .. -- --- .---- .-. --- 36,171 * »

År 1894 exporterades till England 80,197 tons och år 1895 82,736

tons, allt G~llivarelnalm.

År 1888 utskeppades såsom ofvan synes c:a 63,000 tons till England.

Denna export ve~kstäldes hufvudsakligen af det engelska bolag, sonl då

var sysselsatt lued byggandet af Luleå-Ofotenbanall och hvilket tillika arren

derade nlahnbrytningsrättigheten af Gellivare aktiebolag, som då innehade

grufvorna å Gellivare.

Ehuru denna år 1888 exporterade malm var bruten i några biand de

grufvor, der fosforbalten är ganska låg, sköttes emellertid skrädningen så

illa, att malmen, SOIn utfördes, ehuru mycket järnrik, dock till följd af

sin fosforhalt hvarken passade för den sura Besselllerrnetoden eller för

någon af de basiska metoderna. Priset å malmen stäide sig derjämte för

högt, enligt uppgift 18 sh. 6.. pence per ton, hvilket i väsentlig lnån öfversteg

priset å luahllen från Bilbao. Den senare malmen är visserligen järn

fattigare än Gellivareln3l111en, men den passar till följd af sin lägre fosfor

balt bättre än Gellivaremalmen för de i England använda tillverknings

111etoderna, särskildt för den sura Bessenlerprocessen. Gellivaremallnen för

lorade sålunda anseende i England; l11e11 till följd af en noggrannare skräd

ning, så att, å ena sidan, ma1tll, ]ämplig för den sura Besselnerprocessen

och, å den andru, för de basiska processerna, kan levereras, har E:ngland

åter börjat taga 111alln i större mängd från Sverige. f

Den förnämsta köparen af svensk järnl11alln är emellertid Tyskland.

Malmen införes dit, antingen den utgår f~ån Luleå eller från Oxelösund,

dels. via Stettin till Sehlesiens järnverk och i någon lnån till Österrikes,

dels via Amsterdam och hufvudsakligel1 Rotterdam till Westfalens oeh

Rhenlandets järnverk. Den svenska järnmalmsexporten till Tyskland kom

i fiol' egentligen efter år 1890. Åren 1885-1889 hade dit införts till~

samn1aos i rundt tal 125,000 tons via Stettin och 20,000 tons via Rotterdanl.

År 1890 var ilnporten via Stettin c:a 123,000 och via Holland c:a 36,000

* Dess siffror öfverensstämlna ej illa lned vår egen exportstatistiks uppgifter.
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tons. Från och med 1891 ställer sig importen af svensk järnlnalnl till

Tyskland som följer:

Intport till Tyskland af svensk jä1"n ornalm:

via Stettin 1891 1892 1893

från Grängesberg 85,738 100,500 55,966

Gellivare ---~-------- 407 86 145 1,644 102 144' 44,866 100 832, , ,

via Holland

från Grängesberg ._____ 76,814 59,908 142,983

Gellivare -----------. 76,814 119,055 178.963 170,883' 313,866

162,959 .281,107 ,414,698

via Stettin
från o Grängesberg . _

Gellivare ._:. .. ~ .. ;, . __ .. _~ .

1894 1895

59,831 100,178

92,432 152,263 74,275 174,453

via Holland
frål: Grängesberg ._____ 230,685 257,064

Gellivare --- ---~-- -;-- --- ------ -0-----------. 341,604 572,289 206.,992 4:54,056

724,552 638,509

Af den via Stettin till rryskland inkomna svenska malm gick till

Österrike:
år t'891 . ' 40,643 tons

1892 :- ~ .__ 39,976

1893 .. __ . . ______________________ 44,471

» 1894 . . __ . - . . .. _ 48,078' »

» ] 890 .. .... 76,499

Ofva~stående ,siffror beträffande tiden 1891~1895, so~: äro henltade

ur ett af .E. Schrödtervid sammanträde. i Diisseldorf i februari 1896 med

Verein, deutscher Eisenhuttenleute hållet föredrag, stämlua i, hufvudsa.k

ganska :väl öfverens lned den svenska exportstatistikens och med af en

bland exportörerna mig '~emnade llpplysningar.
o

Sc4~"ödter har ~ått sina

'uppgifter från skeppsklarerare å de resp. halnnplatsern,a. ,Går man åter

till, . den officiella tyska importstatistiken blifva siffr?rna lägre. '1895

importerades enligt densamma 2,017,136 tons järnmalm till Tyskland, deraf

från Sverige 613,920 tons ..
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Tyskland importerar äfv'en malmer från' andra länder än Sverige: år

1895' inkotnmo till Stettin från Bilbao 4,500' tons och' till W'estfalen från

Spanien (ej endast' Bilbao) 603,000, fl~ån Frankrike omkring ,40,000, från

Algeriet 129,000, ftån Elba och Grekland Ill. fl. länder 58,047 tons.

H varpå beror det då att tyskarna finna nied sin ~ fördel förenligt,

att, .ehuru de hafva egna malmer, dock henlta nlalm så 'långt ifrån som

från Grängesberget och än mer från Gellivare? Hvad Oberschlesieri angår'

är orsaken härtill att söka bland ,ailnat deri, att' Schlesiens 'malmer äro

fattiga (c:a 24' a 25 % järn) -och dessutom' fordra en stor' kalktillsats (se·

tidskriften Stahl und Eisen 1896 15/3). Och-hv~d'Westtalen angår.'är saken

förklarad i en uppsats af direktör W. Tiema11n i Dortmllnd (se Stabl und

Eisen 1895. N:o' 5 1/3). De inhemska malmer, SOln användas i Westfalen

och Rhenländerna, äro hufvudsakligen s. k. minettenlalmer~ Dessa hålla

i torrt tillstånd 33-43 /% järn och 0,7 ~ill 0,8' % fosfor samt passa väl-till

framställning af 'fhomasjärn. En god minettemaltn, som i' torrt tillstånd

håller 39,88 % järn och 0,762 ,: fosfor~'get ett utbyte på niasugnen af 37 ,~"J(

tackjärn. Den qvantitet sådan lllalln, som fordras för fraIllställning af en'

ton tackjärn, kostar 27 mark. En' svensk malm' lned 64 a 65 J{ järn och

1,2 % fosfor' ger 68 % tackjärn. Sådan svensk malm fÖl; en ton tackjärn

kostar i Dortmund 28,75 lnark, således 1,75 mark mer än lninetten. Men då.

för framställningen af järpet ur svenska Inalme-r, som äro rikare, åtgå mindre

koks, arbetslön, materialier" o. s. v., så kostar det ur båda franlstälda jär-,

1?et lika nlycket i tillverkning och är ungefär .af lika b-eskafierihet. Som

emellertid vid användning af den rika svenska nlalmen mera, järIl , fram

ställes per dygn, blir pro~tlktionell' större, 'och' deri ligger vinsteIl' att ail

vända svensk maJm i Westfalen. Detsalonla torde äfven vara tillämpligt"

på Oberschlesien.

Såsom l1ämndt kommer för det närvai"ande den svenska exportmalmen

nästan uteslutal?de från Grängesberg,et i Kopparbergs län och från Gelli·'

vare- i Norrbottens län.

Grängesbergets Dlalmfyndigheter äro af ålder kända~ De för'ekomma

inoDl ett område Ined en '1ängdutsträckning af omkring 4,700 meter och

en bredd af några hundra meter. Inom detta område bilda järnmalms

förekomsterna lager, strykande i NO-SV i den olngifvande gneisgranuliten.

Ett. mycket stort" åntal utmål finnes å dessa' förekomster, och ett än större,

antal grufvor' äro å dem upptagna. Brytning bar länge egt rUIn derstädes,.
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men först på senare tid i en omfattning, sonl svarar mot lnalmfältets stora till

gångar. Orsaken dertill, att endast relativt litet förut brutits, är fosforhalten,

som i flera grufvor är så stor, att järnet, sonl framställe~ ur malmen efter

här i landAt förut brukliga och ännu allmännast förekolll111ande nletoder,

blir hvad man kallar »kallbräckt» eller skört.

I fältet brötos år 1895 479,240 tons, deraf för export 423,632 tons.

Något af den fosforhaltiga mahnen användes vid DOlnnarfvets järnverk

för framställning af järn enligt basiska processer.

Exportln~lmen bröts sistnämda år af· Grängesbergs grnfveaktiebolag,

Grawendals aktiebolag, Karmansbo aktiebolag och Hagge bruksegare.

Totala nlallnarealen inoln de utnlål, der brytningen för export eger

rum, utgör tillsammans 41,815 ·qvadratmeter. En afsänkning af 2-3 llleter

öfver hela ytan skulle alltså lemna en bruten malnlqvantitet af ungefär

samnla storlek, som år 1895 erhölls. Huru djupt nlan kan gå med bryt

ningen, SOln nu hufvudsakligen, eger rum i öppna dagbrott, är svårt· att

säga, mel1" att nlalluen fortsätter till ett betydligt djup vet lnan på grund

af kända förhållanden i flera grufvor i Grängesberget.

Malmen utfraktas från Grängesbergs station å Frövi-Ludvikabanan

via Frövi-Valskog-I1-'len till Oxelösund. Afståndet till. Oxelösund är

225 kilonleter.

År 1860 brötos i Grängesberget endast olnkring 30,000 tons och år

1875 c:a 54,200 tons, mot ofvanIlänlda 479,240 tons år 189n.

Gellival'"e lualmfält är kändt sedan början af 1700-talet. 1735 in

mutades nlaln)förekolnsterna af löjtnant C. Ting\vall, och följande år under

söktes och beskrefs nlalmberget af bergll1ästaren i ortr.n. 'ring\vall fick

privilegier på anläggande af nlasugnar, 111en öfverlät denl till A. Stein

holtz, SOln ingick k01l1paniskap 111ed J. i\1eldercreutz och byggde l\1elder

steins bruk, hvilket försågs med högst betydande odlings- och skogsoluräden.

Efter det den 0111 LapPularkens utveckling nitälskande friherre S. G. Her

melin år 1797 fått hand onl mallnbergets rikedaluar, anlades nybyggen

och öppnades flera grufvor. Transportsvårigheterna voro dock lnycket

stora, och arbetet tog ingen egentlig fart. _Undersökningar och utrednin

gar företogos väl, bland andra år 1817 af en för ändall1ålet tillsatt kom

mISSIon.

Först .på 1820-talet började lnan lifligare intressera sig för ll1alnl

fältet. InlTIutningarna derstädes blefvo srnåningo111 allt talrikare; och
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sedan 1855 års grufvestadga utkollllnit, ökades deras antal än Iner. Nya

undersökningar gjordes. År 1862 verkstäIde professor A. Erdman en

sådau, sonl lemnade' myck'et värdefulla resultat. År 18.75 blefvo Norr

bottens malmfyndigheter, bland andra Gellivare,. undersökta af en kommis-

.sion från »Sveriges geologiska undersökning». Den utredning, som nf .

denna ·kommission gjord~s" är. af stort värde och bar mäktigt bidragit till den

utveckling förhållandena deruppe sedermera tagit. Slutligen .1emnade . de

undersökningar, som af den s. k.'ApatitkoInmissionen åren 1889-1891 verk

stäldes, flera särdeles vigtiga upplysningar: rörande malmernas förekolI) st,

utsträckning och mäktighet.

De personer,soill, enligt .hvad förut nämnts, tid efter annan fått pri

vilegier å anläggning af järnbruk In. ID. för att der tillgodogöra Gellivare

malmbergs fyndigheter, hade inrättat flera masugnar, halnlnarverk och

sågverksanläggningar. En del af dessa verk ,hade småningom kommit i

baron S. G. Hermelins, ego, och erhöll han privilegier å andra. Slut

ligen salnIades ',de, s. k. Gellivarev,erken.i konung Carl Johans .hand.

Efter hans död öfvertogos verken af 11ans arfvingar. :B~råga' om verkens

försäljande. uppstod emellertid. År ·1848 uppgjordes en föi~säljning, som

dock 11led Oskar l:s salntycke återgick redan 1849, lnen år 1855

såldes verken till ett konsortiulTI, hufvudsakligen bestående af. nOITlllän.

Köpeskillingen för det Ilela, masugnar, hanlnlarverk, sågar, hemnlan, sko

gar OCl1 skogsafverkningsrättigheter samt grufvorna å malrnberget, utgjorde

då '1,040,500 rdr. Konsortiet öfverlät år 1861 verken och grufvorna

på ett svenskt .bolag, son} i april 1864 sålde delll till The Gellivare

Company L:d för ett pris af 3,106,250 rdr rmt, hvaraf hälften ,skulle be·

löpa sig på grufvorna, som ingingo i köpet.

Sistnärnda bolag skulle åstadkoInma kanalisering af Lule elf mellan

Luleå och Storbacken samt järnväg derifrån till Gellivare. För detta

ändalnål lemnacle riksdagel1 bolaget, bland andra fÖrll1åner, ett lån' på

862,000 rdi~ rInt, hvilket icke skulle behörva återbetalas Oln kOll1111ullika

tionskontraktet fullgjordes. Detta blef dock ej händelsen. Arbeten'a af

sta11nade år 1.866, och Riksgäldskontoret, SOln då redan .utbetalt 500,000 rdr, .'

af lånet, vägrade att utbetala mer. Bolaget försattes derpå i konkurs vid

utgången af 1867.

År. 1869 inropades Gellivareverken af ett nytt bolag, The New, Gelli

vare Compat~y L:d, för 775,000 rdr rInt. Auktionen öfverklagades dock, och

4
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först 1871 fick det nya bolaget köpebr~f. De~ nya bolaget. tro~de då att

det egde grufvorna. Men så var ej. händelsen. Redan år 1867 hade en

svensk man inmutat dem i sitt nanln. När detta blef bekant, inleddes

underhandlingar om förvärfvande åt bolaget af grufvorna, som då ansågos

vara af den nye egaren försv~rade. Bolaget öfvertog luot en dryg summa

grufvorna i maj 1872, men redan·i juni s. å. transporterades de samt

fastigheterna på »Giles Loder» i London. Giles Loder erhöll år 1872 rättighet

att ·besitta fastigheterna, men sedan upplyst blifvit att »Giles I.Joder>~ vore en

firma: och, ·att IIlr Giles Luder dött redan år, 1871, förklarades år 1873

lIlr Robert: Loder berättigad besitta fastigheterna, Inen icke grufvorna.

Dessa ,öfverlätos derföre på en svensk man..

År 1882 Öfvertogos Gellivareverken af Gellivara aktiebolag, som då n;ss

förut bildats meci ett kapital af 9,998,600 kronor. Aktiebolagets styrelse, som

hade sitt, säte i 8tockhollIl, bestod till öfvervägande del af svenska män.

Ernellertid befanns att grllfvorna ej hell~r denna gång ingått i den egen

dOlIl det nya bolaget öfvertagit, utan fick detsamma köpa delIl·för 1,000,000

kronor af den nyss antydde svenskte mannel:" Nu ansåg sig bolaget vara

egare af grufvorna, som antogos vara vederbörligen försvarade.

E1l1ellertid hade vissa svenska män och de, n1ed hvilka de förra kunde

sig förena, år 1882 den 8 decenlber fått koncession å en järnväg i Sverige

från Luleå till riksgränsen i närheten' af sjön Wassijaur; och i Norge erhölls

koncession på järnvägens fortsättning från riksgränsen till Victoriahamn

vid Ofotenfjorden. Koncessionerna öfverlätos å ett bolag, bildadt af engelska

ingeniörsfirn1an ,Vilkinsol1 & Jarvis. Järnvägen skulle i hela sin längd var~

färdig vid utgången af .1891. Arbetet började unuer 1884 både i Norge

och Sverige. År 1888 i december kom lokomotivet första gången till Gelli

vare. Men banan var ej färdig längre än. mellan Luleå och Gellivare

IIlalmberg, elll~ru äfven annorstädes större arbeten utförts, då järnvägs

bolaget under 1889 råkade i obestånd och nlåste liqvidera. Banan Luleå

Gellivare inköptes, son1 bekant, år 1891 af svenska staten, 'som låtit full

borda och väsentligt förbättra densamma.

Järnvägsbolaget hade genom nådig resolution den 28 november 1884.

fått rätt att bryta Genivare grufvor på vissa vilkor och enligt aftal 11led

Gellivare aktiebolag. 'Brytningen skulle egentligen icke få börja förr än banal1

var färdig, afsynad och godkänd; men icke desto lIlindre brötos under åren

1888-1889 c:a 150,000 tOllS malm, af hvilken en stor del exporterades. Ett
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.annat bol~g, till större delen bestående af San1ma personer som järn';ägsbolaget

och benälTIndt The magnetic iron mountains smelting Co. L:d, b'egärde

att, få anordna masugnar på Svartön vid Luleå; 'll1en denna begäran afslogs .

a·f Kongl. 11aj:t den 20 augusti 1888.

Emellertid hade, hufvudsakligen år 1889, gl'ufvorna ånyo, under ,

uppgift att de vore sönade, inlTIutats. Process inleddes mot Gellivare

aktiebolag, hvilken process 'så utföll, att aktiebolaget af häradsrätten år

1891 dÖllldes grufvorna förlustigt. Saken fullföljdes ej i högre instans

utan uppgjordes i godo, och Gellivare aktiebolag, hvars öfriga egendom

såldes till olika personer, upplöstes .

. Grufvorna öfvertogos år 1891 af ett nybildadt aktiebolag, Aktiebolaget

Gellivare Malmfält, som sedan nedlagt betydande kapital i affären och·

åstadkomn1it den malmexport från Luleå, för .hvilken jag i afton förut .

redogjort.

Afståndet mellan Luleå och Gellivare kyrkoby är 211 kilolneter och der

ifrån till Malmberget c:a 7 kilolTIeter. Malmen nedfraktas till en å Svartön vid

Luleå inrättad upplagsplats med hamnanläggningar. Redan det· engels'ka

järnvägsbolaget hade å denna plats utfört anordningar för .1llalrnens lastande

i fartyg. Dessa anordl~ingar,_SOlll öfvertogos af staten i salllluanbang

med köpet af järnvägen, bafva af staten förbättra.ts och väsentligen ökats,

så att lastningen kan hastigt OCll beqvärnt bedrifvas. Skeppningstiden är

kort, c:a 5 månader, 111en genom de vidtagna anordningarna kunna flera

tusen tons om dagen inlastas.

Gellivare malnlberg består ej, såsom ända in i senaste tider oupp~

hörljgen påståtts, uteslutande af järnnlalm, utan förekolnn1er ll1ahllen i

flera stora lager i ·en röd gneisartad .bergart. Berget, som har sin största

utsträckning i O-V, ~löjer sig öfver den kringliggande trakten lned lång

Sanllllare_ sluttning luat söder, brantare mot norr. Det bar två toppar,

Tingvalls kulle i öster, Välkolllrnan i vester. Den senare har en höjd öfver

hafvet af 617 lneter.

MalInarean är beräkIlad efter nyare undersökningar till c:a 245,000

qvadratllletel'. En lneters afsäl1kning af hela lnalInarean iGelIivare r.cahn.

berg skulle alltså kunna beräknas lelnna onlkring en· nlillion tons mahn.

1'lalmen är på flera ställen känd till ganska stort djup, och säkert är att

der finnes malm för att underhålla nuvarande brytningsqvantunl under ·el)··

nlycket läng tid.
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I Gellivare har under de senaste tio åren brutits följande lnalnl

mängder, nämligen:
År 1886 ~ ._._______________ 85 tons

» 1887 . . .______________ 2,200

)) 1888 __ .: ._. __ ~ _~ _. .____________ 81,500

) 1889 .__ . . . 0__ 69,900

» 1890 .. ~.O 0 • __ • 1.,140

) 1891 .. -- .. 0__ 280 >.'>

» 1892 0. __ • ...• •. 178,800

» 1893 ~ . 306,600

» 1894 ~ __ ._. 655,400

» 1895 .. . '. __ 624,700

Är nu den malmexport för hvilken här i afton redogjorts nyttig eller

skadlig för landet?

De gifvas väl SOlU säga, att det vore bättre, att maltnen finge (ligga

qvar, Oln vi sjelfva icke kunna nu förädla den, enär dess värde ökades och

komniande slägten skulle kunna draga större nytta af densamina än vi,

allra helst som jordens tillgångar å järnnlalm minskades i betänklig grad.

Det kan. errlellertid, om man objektivt och riktigt undersöker saken och

ej fäster vigt ovid sådana notiser i tidningar eller tidskrifter, som tillkolumit i

vis~ tendens, ej förnekas, att om ock på enstaka ställen grufvor utsina, så upp

täckas å andra sidan nya fyndigheter, ofta af stor betydelse; grufiält, om hvilka

man länge profeterat, att de skulle nlycket snart taga slut, bafva visat sig

fortfarande· gifvallde och till och med ökats i gifv~nde. förmåga. Räknar

Ulan med den faktorn, att järn~allnstillgångarnapå jorden i stort sedt skolao

taga slut, Inisstager Ulan sig; och skulle antagandet af en bli~vande mahnbrist

i verldeu få utgöra ett skäl att ej tillgodogöra rnalmerna i Norrbottens

berg, så finge nog dessa malmer ligga orörda under århundraden ännu.

Och hvem vet slutligen huru länge järnet. kommer att spela sanlma 1'011 0

som nu?

Att det skulle v.ara bättre Oln malmen kunde här förädlas, torde i

och för .sig vara klart; men ~nnu'sakna, vi härför erforderliga ;verkstäder

och lämpligt, billigt bränsle, hvarförutolll det ojärn, som af exportnlalmen

skulle tillverkas, i allt fall ble~ve af annan qvaljtet än det, som eljest här i

landet framställes och hvilkell senare qvalitet just är grunden till att den sven

ska järnhandteringen kan i konkurrensen stå sig och, SåSOU1 på senaste

•
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tider visat sig, gå framåt. Att lned nu brukade tillverkningsl1letoder an

lägga verk för järnframställning ur delllnalIn, SOln nu exporteras, och

deraf tillverka sådant gröfre gods, för hvilket lnalmerna bäst pa:gsa, skulle

förutsätta oethärda kap.italutlägg. För att sedan bestå i konkurrensen med

redan befintliga verk af salnllla slag i utlandet - vårt land är för litet för att _

konsumera en tillverkning af den ~torlek, sonl vid sådana verk måste åstad

kommas - skulle fordras en ekol1ornisk styrka, -sorn ännu näppeligen kan

sägas förefinnas hos oss. Skulle tillverkningsmetoderna förenklas och varda

billigare, kOl111ne nog förhållandena ITIed mallnexportell att ändras och

lnåhända förädlingsverk uppstå här heInlna. I allt fall torde nog kunna

antaga~;' at äfven eljest det egna intresset skall, då tiden är i11ne, bjuda

att söka här hemIna förädla varan.

Elnellertid och intill dess att järnet kan lned utsigt till fralllgång

här frau1stälIas ur mallnen, torde icke kunna lTIed fog sägas, att lIlalm

exporten är annat än nyttig, allra helst SOln den eger rUln från fyndig

heter, sådana, att deras tillgångar med säkerhet räcka för lTIycket långa

tider. Maln1exporten skänker sysselsättning åt lnånga tusen personer,

den bryter byggd och den tillför det egna landet utlandets penningar.

Vid Grängesberget är den vid och för 11lalrnbrytningen sysselsatta

arbetarebefolkningen mycket stor, om ock ej så stor SOlll vid Gellivare, der

arbeten af andra slag än grllfarbete just gellOl1l det senare fralTI kallats.

Grängesberget ligger vidare i en galTIlnal kulturbyggd, hvarför grufarbetets

odlande verkan ej är så i ögonen fallande der sonl vid Gellivare.

Men den, hvilken, SåS01l1 jag, sett Gellivare och trakten 111ellan Luleå

och Gellivare före och efter 111almbrytningens och den deraf föranledda

järnvägens tillkomst, lnåste lifligt inse hvad ett sådant arbete SOln det i

Gellivare betyder för orten der det drifves och derigenOlTI äfven för det

stora hela.

Aktiebolaget Gellivare Malmfält använde under år 1895 i nledeltal om

kring 2,000 arbetare i sin tjenst; .lned hustrur och barn kan den befolk

nillg, som af den der bedrifna handteringen direkt har sin utkon1st, skattas

till Iner än dubbelt. Härtill kOllIna sedan alla de, sorn af samma hand

tering indirekt hafva illkolnst, SåSOlll handlande, handtverkare 111. fl.

BeJolkningen iGellivare kOl1Jrnun ha!' åren 1891-1895 vuxit lTIed

olnkring 56 :%, och Luleå stads folkmängd har ökats med 43,5 %.
I Gellivare och trakten deromkring var ända till år 1891 finska språket



54 1896 den 16 april.

förherskande; nu är det svenskan som råder. Utmed banan har odlingen

i hög grad framskridit. Bostäder 9ch andra byggnader hafva blifvit bättre

samt ordning och snygghet tilltagit.

Man kan utan Jara för att nlisstaga sig säga, att malmen, såväl den

ena SOln den andra, betingat ett pris i svensk hamn af .7 kronor per ton.

Under de senaste sex åren hafva således till landet inkommit i rundt tal

20 millioner kronor för exporterad jäfnmalln. Brorslotten af denna sumlna

har, tillfallit, utom järnvägsdriften och deraf beroende personer, * arbetarna

vid grufvorna och i andra hand delll, hvilka förse dessa arbetare med förnöden

heter. Dylika sumInor, sonl bringas i omlopp bland befolkningen inolll

vissa orter, rnåste gifvetvis bidraga i hög grad till välståndet och växa

genom onlsättningen och det arbete de förmedla och lnöjliggöra.

Mycket skulle ännu vara att tillägga i detta än1ne, men det skulle

föra oss för långt. Tryggt torde elnel1ertid kunna sägas att fullgiltiga

skäl föreligga att söka tillgodogöra de skatter, som finnas i bergens sköte,

äfven om detta till en början och ännu en tid fratnät skulle ske endast

genOlTI försäljnil~g af den oförädlade produkten. Ocb för öfrigt huru

rnånget företag har ej utvecklat sig så, att först råvaran afsatts, och derefter,

sedall kapital influtit så att lTIan kunnat bygga, balffabrikat tillverkats,

hvilken tillverkning slnåningoln, i den mån förnJögenheten vuxit, utvecklats

till framställning af den fullt förädlade varan. Att det skall i tidernas

längd gå på samIna sätt i Norrbotten böra vi hoppas, men icke befrälnjas

en sådan utveckling gen0111 restriktiva åtgärder. Låt a~betet hafva sin

naturliga gång och det skall gifva frukt. KOlnmer slutligen, hvilket borde

ske snart, en järnbana till stånd från Gellivare till Vesterhafvet, skola

våra nordliga landsändar gå en utveckling till mötes, som vi ej velat tänka

oss. Genon1 den handel en sådan bana utan tvifvel kamIner att fraIn

kalla dels med produkten af Lofotens rika fisken på Ryssland, der förbruk

ningen af fisk är .stor, dels äfven transito på Ryssland 111ed andra vester

landets varor, skola nya förvärfskällor uppstå. Malmexporten från de stora

lnalmfälten i Kirunavare och Luossavare skall skänka bröd åt lnånga.

De stora fyndigheterna kOlnma äfven närmare ti~l den industriens mäkti

gaste häfstång, stenkolet, som vi sakna. Derigenom ökas i väsentlig mån

utsigten till att kUIlna med framgång här helllma förädla järnmalrnen.

~r Malmfrakterna å Luleå-Gellivara·banan uppgingo år 1895 till 1,979,441,83 kronor.



Våra skogsförhållanden, särskildt i Dalarne.

När Ulan hör talas om Dalarnes urskogar, tänker man sig dessa som

en skogspark, der grofva timmerstalnm'ar stå tätt invid hvarandra och

der småskog och vindfälda träd hindra vägen för en fotgäng~re. Man

tänker sig gerna, att el1 skog, der yxan icke ·ännu börjat afmeja den skörd,

som århundraden alstrat, skall vara utomordentligt rik. Ledsarnt nog är 

förhållandet dock helt annorlunda.

,ris'serligen finnas gröfre träd, gamla träd, som hafva en ålder af 2, 3 ända

till 500 år, IDen dessa stå ingalunda tätt. De utgöra i ungefärligt llledeltal

endast 40 st. per har, och en van skogskarl upptäcker lätt, att de oftast,

för att ej säga alltid, bära märken efter de llJånga skogseldar, S0111 under

deras växttid vanligen öfvergått trakten och skadat dern, SOlTI derför i

många fall ej lelnna friskt virke. U tOlU llU llälnda gröfre träd finnas

naturligtvis äfven lnindre, men Oln lnan betraktar dessa, finner lnan snart,.

att de vanligen icke utgöras af ungskog, utan ll1estadels' äro af rätt hög

ålder, men saknat de vilkor, SalU varit nödvändiga för deras utveckling

till gröfre dilnensioner. Uton1 dessa på rot stående, ännu lefvande träd

förekommaderjämte talrikt i urskogarna upprättstående eller liggande'

döda träd samt hal ftorra, af sjukdomar angripna, son1 snart dö ut.

l urskogarna i11on1 Dalarne äro de träd, som lemna fulln1åHgt timlner

olnkring 250 år. Virkes1l1ussan per hektar inon1 en af öfre Dalarnes

socknar har i medeltal utg;jort 33 kubiklneter ~ilnmer och oIT1kring 77

)rubikrrleter lnindre virke och afiall. Dessa 110 kubikn1eter utgöra hela

den produktion, SOlll 2 a 3 århundraden ],emnat, en produktion som per

hektar och år uppgår endast till 0,44 kubikmeter.

Sedan de gröfre timmerträden från en sådan skog. afiägsnats, finnas

qvar på lllarken topps rna efter det afverkade tilnret, äfvensom den döda

skogen, och de mindre träden, hvilkas ringa växtkraft. förut angifvits,

qvarstå. Oln en sådan skog lenll1as' åt sig sjelf utan vård, kan man vara
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viss om, att virkesproduktionsförmågall ingalunda ökas, utan skogen kom

mer att bibehålla sin urskogsnatur. Det' lilla, som de lefvande träden

producera, kommer sannolikt icke att nämnvärdt öfverstiga den förödelse,

som skadeillsekter och sjukdomar, hvilka hafva sin härd i det i skogen

liggande affallet, alstra och 'sprida.

En annan bild hafva vi från Dalarnes kulturskogar, hvarmed jag

menar deln, SOIU varit belägna omkring järnverken och gallrats så, att

de växande träden fått tillräckligt utrYlnme, tillräcklig näring, och skogen

befriats från smittoämnen och insektsspridande .virkesafiall och vindfällen.

En sådan skog producerar på en onlloppstid af 125· år 50. kubikmeter

timmer ~ch ej mindre än 200 kubikmeter allnat virke," tillsanlmans 250

kubikineter; eller per hektar och år 2 kubikmeter, och -,har således nära

5 gånger så stor produ,ktionsförmåga som urskogen. Dessutom har virket

från kulturskogen väsentligt större värde, em~dan det är hugget från

fullt friska trad, som lemna högre procent af de bättre qvaliteterna plank

och bräder än urskogens ofta af röta angripna starnmar.

Ett stort önskningsnlål ät' derför att så småningom få skogarnas natur

af urskog förändrad till kulturskog, och Oln sättet för detta n1åls ernående

torde alla vara eniga. Enda medlet är grundlig rensning.. Rensning från

öfvern10gna träd san1t från träd, SOlll ej vidare växa utan i sin tur hindra

och. undertrycka ett annat bestånd, äfvensoln från torra träd och tilnmer.

toppar. :F'örst derefter kan den naturliga alstringskraften göra sig gäl·

landet Men härför erfordras en sak till.

De äldre träden lemna helt säkert dåligt frö, och de undertryckta

sannolikt ej heller 11lycket bättre. ~"'rån sådana äldre träd, SOln här äro

i fråga, lär groningsprocenten af det frö, SOlU erhålles, uppgå till endast

20. il 30 och det är väl också sannolikt, att härvidlag liksom vid sädes

kultur och kanske ännu lnera ett godt utsäde är af största vigt. Beskaf

fenheten af skogsfröet torde derför till stor. del. vara beställln1ande för

virkesproduktionen per hektar i de kultiverade skogarna.

I detta salnlnanhang torde äfven böra uppmärksanl111as de ofta föror

dade 'dimensionslagarna .till skydd för den,lnindre skogen. Enligt dessa

koturner hvarje träd, SOlU besitter tillräcklig växtkraft för att uppnå viss

större .ditnension, att nedhuggas. Endast· sj uklillgar och förkrymta träd

qvarstå och lelYJna frö för' ett k01l11nal1~e slägte. Dessa lagar torde. der

före kunna anses som ett långsamt 111en. säkert lnedel till nedsättning och
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försämring af ~kogsprodl1ktionen. Jag är viss 0111, att utsädesföreningell

i Svalöf, som så framgångsrikt arbetat på frambringande af högprodu

cerande utsäde, skall lelTIona det rådet, att forstmal1nen bör förse sig med

utsädesfrö från de största, mest lifskraftiga exemplaren, som i våra skogar

finnas, och ej från urgalll1a, sjuka eller förkrympta träd.

Då sålunda rensning af urskogarna synes vara så vigtig för vårt land

och särskildt för skogsegaren, hvarför vidtages då icke mera allmänt

sådan rensning? Helt enkelt derför, att dylik rensning är alltför dyrbar,

derest icke afsättning, som betalar arbetskostnaden, finnes för det utren

sade virket. På de trakter, sonl genomkorsas af järnväg eller ångbåtsled,

kan sådan rensi1ing ega rum endast på den areal, som inneslutes af en

cirkel med 15 kilo1l!eters radie omkring hvarje station, der kol uppköpas.

Skogarna utom detta on1råde kunna med l1UVarallde lagstiftning icke utall

särskild, ganska afsevärd uppoffring rensas, enär kostnaden för virkets

framkörning till järnvägsstation öfverstiger det värde, SOlll virket äfven i

form af kol eger enligt senare årens pris. Arbetet med kolning inom

Dalarne brukar betalas med 2,75 kronor per läst och 15 kilometers kör

ning lned 1,"80 per läst, tillsammans 4,55 kronor. De senare årens låga

järnpris hafva haft till följd, att träkolsprisen nedgått ända derhän, 'a~t

endast 4,50 kronor betalats vid öfre Dalarnes och Norrlands stationer, ett

pris, som, då kolen transporterats 15 kilometer till närmaste station, icke

lemnar skogsegaren någoll ersättning för virket utan nätt och jämt betalar

kolnings- och körningskostnaden. Uppkolning af gallrings. och af1allsvirke

ställer sig i allmänhet dyrare ärl förut angifvits, hvilket gör, att de sko·

gar, som äro belägna utom 15 .kilometer från närmaste station ännu äro

ogallrade och orensade. De bibehålla derför ännu sin urskogstyp, och

till dem kan man ännu räkna största delen af öfre Dalarnes skogar, deri

bland kronans och socknarnas alllnänningar.

Att genomdraga skogarna nled bibanor till järOnvägsnäten vore natur

ligtvis ett sätt, som skulle hjälpa upp skogshushållningen, men ett högst

dyrbart sätt. Ett el1klare, ett billigare och ett nlera praktiskt medel finnes.

Den enda möjligheten, ekonomiskt sedt, för urskogens rensning från

det skogväxten hindrande virket är att begagna sig af flottlederna äfven
" o

för denna transport, sedan de timlnerdugliga träden utdrifvits. Sedan

tilnmerdrifningen fråll ett llyrensadt vattendrag upphört, äro flottlederna

vanligen i det skick, att de mycket lätt kunna transportera afiallsvirket
5
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till hufvudfloderna utan några stöl~re reparations- oeb underhållskostnader.

Flottlederna som kommunikationsleder för transport af virke bafva före

träde franlför alla andra sätt, som för transporter användas. De äro rela

tivt billiga att anlägga, billiga att underhålla, och trafikkostnaden är

ytterst ringa, enär dragkraften utgöres af det strölumande vattnet, och

virket sjelft är den rullande lllaterielen. Framför järnvägar och ångbåts

linier, hvilka hafva sina stationer på större och mindre afstånd från 'hvar

andra, hafva flottlederna en annan fördel af stor betydelse, och det är,

att en flottled har mottagningsstation efter båda stränderna på hela läng

den med endast få undantag. Trafikkostnaden torde ej uppgå till tionde

delen af järnvägarnas, och· trafikförmågan gränsar till det otroliga. Då

man ser ett lnindre vattendrags stränder belamrade me.d flera hundratusen

tals tilnlner, hör att hvarje hundratusental lllotsvarar 40 järnvägståg med

50 lastade vagnar i h'varje ·och att hela timlllermassan kan uttranspor

teras på 8 Et 10 dagar, undrar man, om uppgiften är fullt riktig. Så är

dock förhållandet. En föreställning om hufvudflodernas transportförmåga

kan inan få af den upplysning, att vid Torsångs timn1erskiljningslänsa

passera under fiottningstiden ända till 45,000 titnmer per dag, bvilken

qvantitet skulle fullasta 20 godståg lned 50 vagnär i hvarje. Ett flod

systeln med dess utgrenade bifloder och dessas .bäckar utgör således 'det

lnest lämpliga kommunikationsmedel för sanlmanförande af gods till cen

tralt vid hufvudfloderlla belägna platser. Vanligen likna floderna lned

sina bivatien 11erverna i ett större blad.

De för 'flottning illom öfre Dalarne inrättade och till allnlänhetens

tjenst upplåtna flodsträckorna hafva' en sammanlagd längd af omkring

2,700 kilom~ter, hvilket är 'nära 7 gånger mera än sanlma- landsdels andel

i svenska järnvägsnätet. Sannolikt är förhållandet liknande i de norra

provinserna. Flottlederna genomtränga hvarje större skogstrakt och vid

deras stränder upplägges virket på vintern för att sedan medfölja vårflo

dens vattenmassa.. Arbetet med flottningen måste raskt bedrifvas, ty jäln

förelsevis få och slnå damsjöar finnas i allmänhet, åtlninstone i Dalarne,

men man· bar' lärt sig att begagna tiden och äfven med liten vattentill

gång framflotta stora· timmermassor.. Från aflägsriare skogsbygder,' inoln

norska gränsen, derifrån flottningstiden för 20 år sedan räknades till 2

stundom 3 år, utflottas virket nu på lika "Inånga luånader och på trakter,

der så ringa virke finnes,,' att' lTI3n ej anser sig kunna aUlortera en vanlig
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flottledsbyggnad, bygger nlan flottningsrännor af stålplåt, som kunna flyttas.

från ett vattendrag till ett annat.

Flottlederna lämpa sig' således särdeles väl för sammanförande af

virke. Genom ett sådant san1manförande till kusten eller till sådana

platser, der flottlederna korsas af järnvägar, kan det virke, som för'

skogens rationella skötsel måste utgallras, få ett .värde, SOlll i Dalarne

och Norrland gör utgallringen ekonomiskt möjlig. Ett dylikt samman

förande medför ock betydande fördelar. Virket kan der beredas till

kol filed högst afsevärd skogsbesparing, i jämförelse med kolning i

de nu brukliga skogsmilorna. Dessa .kunna och böra i1ämligen er

sättas af tidsenliga ugnar, son1 lemna .väsentligtstörre utbyt~, ända till

33 %, hvarjämte en del biprodukter, ättiksyra, träsprit och tjära, som nu

bortgå i milornas rök, kunna tillvaratagas.

.De svenska järnverken förbruka större virkesmassa än lllången anar.

Man talar ofta on1 skogssköfling i Norrland, och det må erkännas, att om

lnan jämför Norrlandsskogarnas nuvarande ringa virkesproduktionsförn1åga

med de större timnlerutdrifningarna på vissft trakter, öfverafverkning der

torde ega rum, men lnan ser sällan anföras, hvilken virkesmassa den

svenska järnbandteringen använder för bered~nde .åf för järnets framställ

ning nödvändiga träkol. Under år 1894 tillverkades inom vårt land

462,809 tons tackjärn, hvartill· åtgått luinst 1,851,236 läster kol. Samma

år tillverkades 204,317 tons smältjärn, son1 fordrat lninst 510,760 läster

kol, tillsammans således 2,361,~96 läster om 2 kubikineter. För denna

qvantitet träkol behöfves vid kolning iluila el1 vedmassa af circa 4,723,982

kubikmeter, allt beräknadt efter de. resultat, som vid vanlig kolning i

skogårna erhållas. Orr1 sagda qvantitet deremot framstäldes i tidsenliga

kolugnar, kräfqes icke 111er än 3,306,78.7 kubikmeter, och en årlig bespa

ring skulle derigenom erhållas uppgående till den -afsevärda qvantiteten

af 1,417,194 kubikrneter ~ 503,000 standards virke, motsvarande mer än

tredjedelen af landets hela export af plank .och bräder.

Då flottlederna så~unda äro färdiga att mottaga äfven rensningsvirke

och föra det billigt och fort till platser, der det eger värde, är 'det värdt

uppmärksamhet, att detta sätt icke vunnit allmännare tillämpning. Del

vis kan ju härtill bidraga bristande företagsamhet och benägenhet att låta

det förblifva vid det gamla. Men för största delen af rensningsvirket

möter också ett hinder i lagstiftningen. Furuvirket får icke införas i
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. vattendragen utan föregående barkning. Barkning af rensningsvirke är

åter i förhållande till detta virkes värde allt för kostsam för att låta sig

göra, och virket förlorar äfven derigenom rätt mycket bränslevärde, då 5

till 6 % af virkets v0lym afskalas.

Skogarna få· derför stå qvar orensade och lelnnade åt sig sjelfva,

sedan sågtimret blifvit afverkadt. Jag tror mig äfven hafva visat, hvilkell

verklig förlust härigenom uppstår både för dell enskilde och för hela

landet. Men utoln denna omedelbara nationalförlust, länder det äfven

medelbart .vårt land till stor skada, att rensningsprodukterna från ursko

garna icke kunna tillgodogöras. De kol, som användas vid järnverken

framställas för närvarande mestadels af medelålders frodigt växande skog

i n1ellersta Sverige. Dessa skogar kunde i stället få utväxa till sågbart

virke och Norrlands skogsmarker på samma gång beredas så, att de kunde

producera väsentligt större virkesmassa per år än hvad nu eger rUIn.

Den kolqvantitet, som de svenska sågverken nu lemna från sågaffallet,

kan ej uppskattas till mer än högst 700,000 läster. Antages vidare, att

l/S af återstående kolbehofvet kan erhållas från gallringsvirke ur Bergs

lagstrakternas skogar circa 500,000 läster, så återstå för fyllande af järn

verkens bebof 1,200,000 läster, son1 till fördel för såväl n1ellersta Sveriges

S0111 Norrlands skogar kunde tagas från de sistnälnda.

Den virkesmassa, SOll. detta kolvedsutbyte representerar, motsvarar i

det allra närmaste 2/3 af Sveriges export af plank och bräder.

Största vinsten för landet af skogarnas rensning blefve dock den för

ut nämda höjda a.lstringsföflnågan. Enlig't statistisk tidskrift för 1888 ut

gjorde den skogbärande arealen i Dalarne och ~orrland 12,000,000 hektar,

och då enligt fOJ'stnläns uppgifter alstringsförmågan på denna ar~al kan

ökas nled 1,56 kubikineter virkesmassa pr hektar och år, representerar

den' ökade växtkraften ej mindre än 18,720,000 kubikmeter per år. Öfver

tre' gånger så mycket som hela landets trävaruexport, sparrar, bJälkar,

props och småvirke inräknade.
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RÄTTELSER OCH TiLLÄGG.

•Förra "ha/fåret 7896.

Sid. 50 11:te rac1e~l nedifrån stål': 1888; läs: 1887" Siet. 51 15:<.1e raden uppifnlll
st år: 211; läs: c:a" 203.

.A.ngående koncession å banan Luleå -riksgränsen läses sid. 50, att »vissa sven
ska män och de~ llled hvilka d"e forra kU~lde sig förena» fingo denna koncession. Kon
cessionen gafs elnellertid åt dessa svenska nlän med rätt att öfverlåta den »å ingeni
örsfirnlan "\Vilkinsol1 & Jarvis i London och de öfriga in- och utländska Inän, med
h vilka firn1an kan k0111nla att förena sig. 'b

Det bolag firlnan bildade hette först ~the Northern of Europe railway COlnpany,
lill1ite(l» lncn ändrade senare nanlnet till »the S,vedish and Nor"wcJian railvray'colnpany,
lin1ite(1. })

Senare ha/fåret 1896.

På diagranlinet II har Trikåtillve'rkningen (m"ed gina 44.44 »infödingar» bland de
hörda arbeterskorna) blifvit oriktigt "satt såson'l n:1' 9 efter, i st. f. att nälnda yrke
borde stått såSOln 8 före },{etallindustrien (nled 44.16 % infödda stockholInskor). På
saintliga tabeller har den rätta ordningsföljden - 8 Trikåtillyerkning, 9 Metallindustri
- blilvit iakttagen.

----~.l-"~........----



NAl'IONALEKONOMI,SKA FÖRENINGENS

sammanträde den 29 oktober 1896.

Ordföi~ande: Expeditionschefeni G'refve H. WACHTMEISTER.

.'l'i~l Iedalllöter af föreni]]gen invaldes:

Herr Generalkonsul' S. E. Warburg,

Yrkesinspektören G. Uh1~,

e. 'o. Hofrättsl1otarien Grefve K. A. G. ][örner och

.vice IIäradshöfdingen O. Ct~oneborg.

Härefter böll Fil. Doktor Johall Leffl.er ett föredrag om:

De ,industriella arbeterskornas lefnads- och löneför
hållanden i :Stockholm:!)

I början af år 1890 inlemnade nuvarande ledamoten af Riksdagens

andra kalllll1are, fil. d'oktor David Bergstt~öm till styrelsen för Lorenska

stiftelsen en ansökan aln pekuniärt understöd till geno111förande af en eL1quete

rörande Stockholrns sÖlnmerskors lefnads- och löneförhållandell. Ansök

ningen beviljades, och under loppet af 1890 insalnlades för doktor Berg-

l Föredraget, som af hänsyn till tidsutdrägten vid tillfället betydligt förkortades,
meddelas här i mera fullstäpdigt skick. Här må ock anlnärkas, dels att äfven ett par
icke i egentlig lnening )in~ustriella», utan till hufvudgruppen »jordbruk och binäringar»
hörande yrken varit representerade i den enquete, SOlll gifvit amnet till detta föredrag,
dels att flertalet af de tabeller, i hvilka enquetens resultat samlnanfattats, här lnåst

,. utelemnas. Sålntliga tabellerna ingå i den redogörelse (på tyska) för samma enquete,
hvilken inom 'kort skall offelltliggörås· såsom n:r 15 bland »Skrifter utgifna af Lorenska
E'tiftelsen. »

1
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strölns räkning, med begagnande af ett af honom uppgjordt frågeforn1ulär,

af fru Amanda Kerfstedt ·och fröken Mill1mi von Post pritnäruppgifter från

omkring 440 sÖlnmerskor. Den af doktor Bergström påbörjade bearbet~ili

gen af detta material kom eineilertid af en eller annan orsak att afstanna.

I slutet af 1893 fick Lorenska stiftelsen från en förening af arbeterskor,

1>Stockholms allmänna· qvinlloklubb», ansökan 0111 ett ll1indre anslag till

undersökningar rörande· 8tockhohns qvinliga arbetares löneförhållallden

m. m. Äfven denna ansökan beviljades, dock unde~ vilkor att dessa

undersökningar verkstäldes efter salllråd med och under inseende af rnig

- stiftelsens sekreterare. Här.igeno111 kom jag i tillfälle att iakttaga, huru

som AlllIlfinna qvinnoklubbens dåvarande sekreterare, fröken Anna Söde'r

berg, SOUl af föreningen erhållit uppdraget att verkställa undersökningarna,

var härtill synnerligen väl qvalificerad;' och på helnställan af lnig beslöt

Lorenska stiftelsens styrelse att, om Allmänna qvinnoklubben icke hade

något derelllot, åt samma person gifva uppdrag att för stiftelsens egen

räkning och efter en betydligt utvidgad plan fortsätta dessa undersöknil1gar~

hvilkas vetenskapliga bearbetning skulle åt ll1ig anförtros. Sedan fröken

Söderberg åtagit sig att blifva Lorenska stiftelsens kunskaperska, träffades

aftal med doktor Bergströlll 0111 öfvertugande af det för hans räkning in

salnlade OCll af honarn till någon del bearb~tade lllaterialet, hvilket sålunda

komlnit att tillgodogöras för denna Lorensk~ stiftelsens enquete.

Vid besöken hOB arbeterskorna begagnades alltid och ifyldes så vidt

möjligt af kunskaperskan ett frågefor1nulä1·~.,SOl11 - 111ed tillräcklig plats

för de begärda svaren - hade följande tryckta innehåll: l

Jo.·"{:r ------------------.

den ,/ 189---------

Y1~kets registernun~1ncr --------------

Arbetsgijv(l'rens d:o

Undersökning af qvinliga arbetares ställning i Stockholm.

1. Arbetsgifvaren a) llalnll och adress (event. firnla)?
b) sjelfständig yrkesidkare eller lnellanhand (för hvenl)?

2. ;.L114 beta1'"cn a) llall1n och adress '?
b) födelseort och födelseår?
c) vistelsetid i Stockhohn? Huru lällge i yrket?
d) civilstånd (ogift, gift; enka., frånskild)?

1 Under enquetens fortgång begagnades vid besök hos arbeterskor äfven ett annat
frågefornluläf, SOlll nock i allt väsentligt öfverensstälnde lned ofvanståen(~e.
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4. YrkeSS1Jecialitet?

5. Företagets natur (beställnings- el. förlagsartiklar el. håda)?

(L A1'betarens ställning -i jch'etagct?

7. A1~betskontrakt (för huru lång tid)?

R. A.1~betsplats (henlIna., borta, hos konSUll1ent eller företagare)?

9. Aj"bctsti(l a) ordinarie pr dag (klockslag från och till)?
h) öfvel'tid (obestärnd eller bestälnda timnlar, veckoda.ga.r, årstider)?
c) sönclagsarbete?

l(i.

1·)
0.

12.

14.

]fåltidsi'i'JJuna1' (klockslag från och till, tidslängd för olika lnåltider)?

A.rbetslön a) tidlön (pr tinl111e, dag eller vecka -- belopp i siffror)?
h) stycklön (detaljen1Cle belopp, inkolnst pr dag el. vecka)?
c) afiöningstider (hur ofta, hvilken veckodag)?
<l) för öfvertid (bestälnd eller obeställld, i pel1ni~lgar eller in natura)?
e) nnder (huru lång) lärotid? Huru har lönen sedan stigit?

8ärskildajo1"n~åne'r?(l<:ost? bostad? läkarevård ? 111edicin? sjukhjälp? försäkring? etc.)

Löneaj'drag (huru stora, för hvilkn förseelser)?

..c!1·betslöshct a) regelbundet vissa årstider (hvilka)?
b) huru lnångn veckor under senaste år?

BHn1co'JJlstc''f (hvaraf., huru stora) '?

Unde1"stöd a) af anhöriga (hvilka., huru lnycket)?
b) af enskilda (d:o)?
c) nf offentlig fattigvård (i hvilken forIn)'?

___lrbetslokal a) i hvilken våning, åt gård eller gata?
b) antal rU111 (dessas storlek och fönsterantal)?
c) ,antal arbetare pr rUIn (högst, äfven lnän)?
<l) ntlnosfär och veIitilation?
e) telnperatur och uppvänilning?
f) begagnas SODl InatruIn, tall1bur,' sofrurl1 (föl' hvenl)?
g) skydd l1l0t yrkesfara (olycksfall)?

18, Bostad a) i hvilken våning, åt gård eller gata?
b) hyres af husvärd eller för inneboende?
c) runnnets (rnnllnens) storlek, antal fönster'?
d) antal del'i boende personer (hvilka.)'?

l!). Hälsot'illst-åna a) nuvarande?
,b) varit sjuk? rådfrågat läkare (hvilken)?
e) rörelse i fria luften '?
el) vistelse utoln 8tockhohn (årligen)?

20. Utgifter för a) kost (speeificeradt pr dag eller vecka)?
b) hyn1'?
c) bränsle och lyse?
d) kläder och tvätt?
e) föreningsafgifter?
f) anhörig~t (hvilka)?
g) diverse?

17.

15.

10.

11.
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. 21. Ba'rn a) antal, kön, ålder?
b) tillses af hvem? gå i skola? arbeta (yrke)?

22. Särskilda a;~1närkninga1':

De personliga besöken hos arbeterskorna Ined användande' af .vårt

frågeformulär började i maj 1894 och fortgingo nästan. dagligen till slutet

af september 1895; blott några få formulär hafva användts Inl1evarullde

år. Inalles blefvo under denna tid 2,810 arbeterskor hörda, bland hvilka

funnos omkring 20, som lemnat svar äfven i den Bergströmska enqueten.

InelTIot 200 arbeterskor besöktes af ell fru Lindkvist på uppdrag af fröken

Söderberg, hvilken sjelf persollligen utfrågade mer än 2,600.. Endast ett

fåtal vägrade helt och hållet att lemna något svar;' men gifvetvis äro de

angifna svaren icke alla lika- precisa eller fullständiga..

För att svarell i regeln varit trovärdiga tala åtskilliga olnständigheter,

blalld hvilka här' blott må exempelvis framhållas beskaffenheten af dia

graulmet för »ålder och hälsotillstånd» -~ hvarom Il1era längre fram. Till

jälnförelse och kontroll har ock ett r'ätt stort antal - mer än 150' - af·bets·

gifvare vid personliga besök af vår kUl1skaperska anrnodats att benäget,

genast eller vid tillfälle, besvara så många S0111 n1öjligt af frågorna på ett

särskildt fOfll1ulär. 1

Flertalet af dessa arbetsgifvare ifylde beredvilligt formuläret, om än

Iner eller Illindre. fullständigt; och de afgifna svaren hafva - särskildt

angående de vigtigaste punkterna, t. ex. arbetslön, arbetstid, arbetslöshot

ffi. fl. - nästan utan Ulldantag i hufvudsak bestyrkt arbeterskornas IllOt

svarande uppgifter.

I.
"Frågan om yrkets o/rt har besvarats af 3,202 arbeterskor. Enär, för

att kunna bedöma, hvilken betydelse må tillmätas enquetens resultat, det

är l1ödigt att åtminstone ungefärlige11 veta, huru stor del af hela antalet

1 Detta var. till större delen alldeles· eller i hufvudsak likt det för arbeterskorna
afsedda forllluläret, men naturligtvis voro det sistnämdas under n'r 2, 6, 15, 16 och
18--21 upptagna frågor här uteslutna; i deras ställe hade upptagits följande:

Antal sysselsatta arbetare? Af dessa äro fullvuxna qvinnor? Flickor lllellan 14
och 17 (d. v. s. under 181 år? Under 14 år? Arbetarnas hälsotillstånd: a) i allmänhet?
b) Yrkessjukdomar?' Sjukkassa? Sjukkassan förvaltas af? Dess grundfond bildad af?
- Dessutom hade under hufvudfrågan om arbetslönen för qvinliga arbetare upptagits
en särskild fråga angående den högsta, lägsta och genomsnittliga lönen för manliga
arbetare i samma företag.
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i Stockholnl vid salnn1a tid i de olika yrkena arbetande qvinnol' enqueten

har on1fattat, lneddelas här en tabell, i hYilken angifves: (~els - i kolum·

nen A. - antalet i enqueten hörda arbeterskor af olika yrken

N:r*
12 a'-g.

6.
20 a, b.
21 a..
11 a.

2.
14.

7.
8.

15.
9.

25.
.1f).
24 a.
4.

17.
22 a.
19 a..

1 a.
H a.
5.

10 b.
13 a.
17 d.
10 a..
23.
17 b.

, 19 b.

18 a..
24 b.
18 b.
1 b.

17 c.
13 b.
11 b.

3b.

Sönllnerskor .. ._. ----- .. -----.- ..-.--- ------ ._-._.-------.-
Arbeterskor i tobak.sfabriker . .. _
Tvätterskor och strykerskor . . . ---
Trädgårdsarbeterskor . ._. , ------------
~.\.rbeterskor i bOlllullsspinneri och väfveri _

l' bokbinderier . .. . . . _

j) yllespinneri och väfveri. __ ._: 0 _

;) korkfabriker .__. . .. ..
j) trikåtillverkning _._. .. . _

;) skolnakerier (fabr. o. handtverkerier)
) metallvarutillverkn. (mekan., elektr.,

galvan., lanlp-fabr. etc.) _
Murerihandtlangerskor --------_ ... . _
.A.rbeterskor i porslinsfabrik . _

bryggerier, porternederlag o. dyl. _.-
i.) boktryckerier w. • __ • ~_,._

:ii kem.-tekn.·fabrikel' o. _

~::Iaskerskor .----------- ... ,._ .__. ._ .. _
Arbeterskor i bagerier _.. . . .._.-----

sidenfabriker . _

p kartongfabriker ------ .---_.
/) borstbinderier __ ~ ' . --- .- __ ..

pennfabrik __ . . _

j> guld- och silfverarbete _
» sockerbruk .. o:.__ - _
:) kapsylfabrik - _

J...Iumps.ortererskor .. , .. _
Arbeterskor i stearinfabrik _

:v sockerbagerier och konfektfabriker _
:v sprällgälllnesfabriker __ . .. _

) lnineralvatten- eller läskdrycksfabr.
~ stubintrådsfabrik __ .. _. _
~ bandfabrik . . . _

i' ilnpregnerings- el. oljeduksfabriker
förnicklingsfabrik _. . - _
va~dfabriker .__ . . ,_. ._

~, tillverkning af artificiella blonullor

A.
957
345
156
154
131
101
100

91
90
813

80
80
73
71
56
56
56
55
49
45
35
35
28
28
24
2.4
23
21
18
174

16
155

14
13
13
11

B. C.
(},B59 14.9

717 48.1
1,529 10.2
46~1 32.8
257 ' 51.---
263 38.4

t1:*

145 ' 62.8
132 68.2
185 46;4

1'')0') 60.1vO

**
342 21.3
302 23.5~

107 52.3
158 41.8

**
289 19.-
309 15.93

3G (125.-)
55 63.6
50 70.-

111 25.2
63 44.4
29 82.8

:1:*

97 23.7
103 20.4

**
- 4 - 4

**

5 (280.-)

**
23 56.5
2 (550.-)

~:( Siffrorna i denna kolulnll angifva hvilket numlner yrket har eller llunlret
å den yrkesgrupp, till hvilken yrket blifvit 'fördt - på ta.bellerna sid. 10, 22 ,Ill. fl.

** Inga siffror angifna. 1 Inberäknadt arbeterskorna i de andra till ))jordbruket
och dess binäringar» hörande yrken, SOlU förekomma inonl Stockholnls stads oluråde.
2 Inberäknadt arbeterskorna i mineralvatten- el.läskdrycksfa.briker. 3 Inberäknadt arbe
tel'skorna i en bandfabrik. 4 Jfr anJll. 2. 5 Jfr anm. 3. (j Jfr anm. 1.
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B. C.
21 52.4

2G 15.4
10 40.-

7 42.7
5 60.-

10 10.-
5 20.-
S 12.5

266

'>
i.J

3

4
4

2
1
1
1

A.
11Arbeterskor i knappfabriker -------.---------------------------

l\1jölkaflenluerskor --- --- --- ------ ------ -.---._--~-- --~--- ------ ---
Arbeterskor i polygrafiska yrken_. . _

» påsfabrik ----------------------- .. ------------------
» tapetfabrik ------------ .-----------. _
'fl färgfabrik . _

Möbelpolererskor --------0---_-- . .. _
Arbeterskor i kaffesurrogatfabrik. . __ . _

) kirurg. instrulnenhnakeri --- -- ---- --- ---
) kardfabrik _

') andra slag af fabr. och ha.ndtvel_'k_el_·i_el_· _

3 c.
3 a.

N:r.
10 c.
21 b.

3 c.
17 a.
17· c.

3 c.
3 c.
9.

3..202

eller yrkesgrupper; dels - i kolulnnen B. - de siffror, SOlU i berättelsen

angående StockhollllS kOlll1nunalförvaltning år 1894 angifva antalet arbe

terskor i fabriker och handtverkerier sistnämda år, saInt i sölnnlerskornas,

tvätterskorllas och strykerskornas äfvenSOlTI de till »jo'rdbruk och binä

ringar» hörande yrkena vid folkr'äkningen i Stockhohn den 31 december

1890; dels ock :- i kolumnen C. - siffrornas i koluJTInen A. procentför

hållande till 11lotsvarande siffror i kolurnnen B. Af flera 'skäl, för hvilka

det skulle blifva för vidlyftigt att här redogöra, rnåste dock siffrorna i den

officiella berättelsell anses för flertalet yrken 111er eller luindre betydligt

understiga verkliga antalet; och det torde kunna antagas, att bela antalet

arbeterskor i Stockholnl vid årsskiftet 1894--1895 utgjorde: i handtverkerier

och fabriker (lned uteslutande af dit räknade sÖIl1nadsyrken) ornkring 5,000

och i de öfriga i vår enquete representerade yrkena 11-12,000. Antalet

i enqueten hörda arbeterskor förhåller sig då - ungefärligen - till hela

antalet i Stockhollll sysselsatta:

a) Oln sanltliga hithörande Jirken llledräknas, SåS0111 20: 100;

b) i handtverkerier och fabriker son1 40: 100;

c) ensamt i sÖlrlnads,yrkena S0111 10: 100.

Till jälnförelse lnå näulnas, att i de enqueter, som för några år sedan

egde rum med afseende på arbeterskornas ekon~)lniska ställning i Nord

amerikas större städer, i alln1änhet endast olnkring 6 X af saIl1tliga ·arbe

terskor hördes, och detta procenttal. ansågs tillräckligt för' ernående af till

förlitligt resultat; salnt att i den enquete, för hvars resultat delvis redo

gjorts i Poul 'Sveistrtttps arbete »)8yersker» (I{bhvn ] 894), hördes likaledes

antagligen föga Iller äll 6 X af hela antalet yrkeSSÖ1TImerskor iDanInarks

hufvudstad.
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Äfven angående sitt civilstånd .llafva alla de 3,202 arbeterskor, SOBl

besvarat frågan om yrkets art, gifvit besked. Enligt de afgifna svaren

voro af hela detta antal: 78.5 % ogifta; 7.4 % f. d. gifta - enkor, från

skilda eller af 111annen öfvergifna; 14.1 % i .lagligt äktenskap lefvande hustrur.

I de olika yrkena varierade dessa procenttal: för de ogifta lnellan 100

- i tillverkning af ar~ificiella blolllmor, pennfabriker, knappfabrikerna,

€lektriska glödlalnpfabrikerna, rnjölkaflemnirlg - och 21.4 %' i lnaskerskor

nas yrke (dernäst ej lnindre än 50 ,,: - i iJnpregneringsfabrikerna); för

de f. el. gifta lnellan 20.4 - i sidenfabrikerna - OCllO; samt för'det. n.

gifta lnellan 67.9 (i lnaskerskornas yrke; dernäst ej mer än 17.4 % ---,. i

'stearinfabriken) OCll O. Säkerligen förändras dessa procenttal betydligt,

<lita inoln rätt korta perioder; dock torde vissa yrken ganska konstant

hafva att uppvisa hithörande siffror, som betydligt afvika från de all

1nänna 111edelprocenttalen. Så t. ex. är lnaskl1ingen nog i 'regeln ett yrke

- eller en binäring -- företrädesvis för gifta qvinnor; och det torde ej

vara blott tillfälligt de ofvannämda fen1 yrkena' och vidare: kartoDg- och

påsfabriker, sockerbageri~r,trikåtillverkning, bokbinderi, boktryckeri, kemiskt

tekniska fabriker saInt af sömnadsyrket specialiteterna Inöss- och pelsvaru

sönl, modesöm, stråhattsöm, rosett- och 11alsdukssöm salnt tråckling hafva

l1vardera öfver 90 % ogifta arbeterskor. I de flesta yrken äro doek våra

hithörande aosoluta tal väl snlå för att tillåta vidtgående säkra slutsatser.

Af de f. 11. gifta hafva 73.6 X, af de f. d. gifta 74.5, % saInt af de

ogifta 6.9 J' uppgifvit sig vara rnödrar rned lefvande barn. Procenttalet

för dessa ogifta torde väl vara något för lågt: sannolikt har en och annan

ogift lnoder sagt sig vara »enka» - och sålunda bidragit till ,det lnycket

höga procenttalet för f. d. gifta lllödrar. Men när en sjelfförsörjerska, 

och detta l1låste ju en ogift eller f. d. gift arbeterska oftast, den gifta

arbetarehustr111~ dess värre icke sällan vara - dertill bar barn att försörja,

torde hon endast' undantagsvis vilja dölja detta. På grund häraf tror jag,

att llled vår fråga om »nloderskap;J) vunnits det egentliga syftet, nänllige11

att få en någorlunda säker kännedom on1, i hvilken utsträckning arbe

terskornas lön tages i anspråk äfven för barns underhåll. Och såSOln en
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liten »llloralstatistisk» biprodukt nlå olnnälnnas den bekräftelse, som synes

hafva erhållits å en förut gjord iakttagelse, att särdeles »grofva» kropps

ligt slTIutsande yrken lätt nog kunna inverka mindre gynsalnt på sär

skildt de qvinliga arbetarnas så att säga »yttl'e» sedlighet (om, sedligheten

j djupare lnel1ing är bär ej fråga). Orr1 det på grund at de absoluta,

talens litenhet kali bero på tillfälligheter, att' t. ex'. de afgjordt till nyss

nämda,' k'ategori llörande yrkena irilpregnering af väfnader, lUlnpsorte

ring, 'murerihandtlangning och tvätt hvart för sig haft att uppvisa ett

relativt mycket 'högt procental ogifta rnödrar,' så är det dock näppeli

gen en tillfällighet, att af sc(;n~manlagda antalet ogifta arbeterskor i dessa

yrken nära 28 % angifvit sig h'afva lefvande- barn, under det att vår en

quetes lnotsvarande alhnänna llledeltal är, såsoln nyss nämdes, lnindre än

7 X. Det behöfver ju icke sägas, att långt ifrån helct denna skilnad får

tillskrifvas yrkesarbetets beskaffenhet; lTIell äfven efter vederbörliga afdrag'

torde blifva öfver tillräckligt för att gifva nyssnä111dn »moralstatistiska

biprodukt. »

Med afseende på 11~öd'rarnas barnantal följer här en tabellarisk sal11

manställning :

332 100.0 I 691. 100.0 [
48.05 - 100-

177 100.0 I
25.6 - I

182 100.0
2().ö5 -

SU111111a.1
%

I

j;

Ogifta F. ~L gifta F. 11. gifta Tillsalnn1uns
I.A.rital 0/ Antal ~o Antal % Antal %70

I IMed hvardera 1 barn 145 79.65 78 44.1 130 39.25 353 51~1

» » 2 » 24 13.2 51 28.8 88 25.;) 163 23.5 I
1> » 3 » 12 G.6 21 11.9 51 16.35 84 12.15 I

,4 1 0.55 21 11.9 32 9.G /, 54 , 7.85
i

I

» » » .
l

l
» » 5 » - - 4 2.2 17 5.1 I 21 3.05i
» » G » - -, 2 1.1 9 27 11 1.G

I

» » 7 » - - - - 3 0.9 n 0.45il

» » 8 )' - - - - 2 O.fl 2 0.3

Några komrnentari.er härtill torde icke Y3:ra behöfliga. Ann1ärkas må

här hJott, att af de, såsoln väntas kunde, relativt lllycket få ogifta roödrar,

son~ uppgifvit sig hafva Iller än, e.tt lefvande barn, en icke obetydlig qel

torde lefva. i könsförbindelser~ son1 skilja sig fi~~n vanliga äktenskap hnf

vu~sakligen derigenoIn, att de ingåtts utan lysning och vigsel.
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III.

I nutidens större städer i alhnänhet och särskildt i hnfvudstäderna

är son1 regel betydligt mer än hälften af befolkningen »inflyttac1». Detta

är, S0111 bekant, förhållandet äfven i Stockholm: af dess rättsliga befolk

ning den 31 decen1ber 1890 voro blott vid pass 40.2 % födda in01TI stadens

hank och stör. J-\f de svar, son1 3,159 arbeterskor afgifvit. på frågan om

födelseot~ten, framgår, att af dessa endast 1,233 eller 39.03 ,~~ voro infödda

stockholnlskor. Ii:vnrifrån äro de öfriga kon1na? Svar härpå gifves i nå

gon nlån af följande tabell (sid. 10) och af diagralTIlnen I och II.

Den vanliga liinsindel1~inge1~ har här ej länlpligen kunnat användas~

einedan allt för lnånga arbeterskor endast uppgifvit födelsep1~o.·v.insen. Och

för att »födelsedistrikten» ej skulle blifva för 111ånga och för SJuå, hafva

vanligen åtlninstone ett par intill hvarandra gränsande eller nära belägna

provinser blifvit sanlIllanförda : så t. ex. UpIand och SödernlanIand, Öster

götland och Gotland, 81nåland och Öland.

Det visar sig nu af diagranl I, att i de flesta fall hvarje sådant födelse

distrikts kontingent till he~a »stocken» af arbeterskor varit större, ju när-

. lnare . distriktet ligger intill hufvudstaden. De vigtigaste undantagen i

detta afseende ,äro: Bttt Östergötland-Gotland lnåst byta plats iTIed Slnå

land-Öland; att Dalarne gått förbi Vestmanland-Nerike; saint att distriktet

Göteborgs OCll Bohus län--Halland konlmer sist, till och lTIed efter utlan

det. Orsaken till sistnälnda förhållande är gifvetvis den, att Göteborgs

stad utöfvar stark dragningskraft å folkströllllnen från landsbygden i de

vestra kustprovinserna, liksonl det folkrika Skånes landsbygd får lehlna,

en stor kontingent af inflyttande till provinsens egna större städer och

dessutonl till !{öpenhalnn. Hvad angår de förstnänlda undantagens ors9ker,

äro väl äfven .dessa täll11igen lätta att uppsöka -- llled någon kännedom

om ifrågavarande provinsers »land och folk»; och jag skall icke upptaga

tiden derlned. Af större intresse torde vara, att något närInare skärskåda

diagran1 II, S0111 visar, dels huru antalet infödda stockholn1skor bland de

hörda arbeterskorna är högst betydligt olika inorn olika yrken eller yrkes

grupper, dels också hurusonl ett eller annat af våra landsortsdistrikt lemnat

tjll vissa yrken en relativt stark kontingent - lninst 10 }{ - af yrkets i
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Yrke

1 I 2 9110 111 1 12

Summa

G4
1011

öl 1 - -I -I 21
1 - - --

5 ~ 4 1 q 1 11

56
78r 0 ________

~ tY - - -
53 4

I
4 1 21 70teln.n1.

:1
- 1 31 - 2

1

- -
er -- ... --- 371 5 4 - 1 1 - 2, - - 2 56
ier ___ 0 __ 20l 4 .J 2 - - 1 -

1~1
1 - - ~)~I

1931
v' -,h

kel' 0 _____ 45 25 20 1 8 91 li 8 14 3 ' 51 H44
r _________ 42' 18 7 7 1 2 21 ]

~I
8 11 1 Hl

nillg ___ 40 14 12 6 - 4, (i! 'l 1 - 1 BO
I

abriker 34 12 2 G 7 2 5! 5 '-)1 - PI - 77;,)1

nn- och I -Iriker ---I BO 17 9: 4 1 5 '>1 2 - -I - 70:
h \radd-I I

81

~I

.) -' I
··_··_·--··1 59 23 17 22 1

401
6 -

2;1
2 5 al - 145

, -,

-----------1 373 184 111 77 11 31 27 25
1

13
"I

13 H2B
rer- och

I
21ete -- ____ 15 l 9 5 3i 1 21 1 - 1 1 4 1 41

--------- 36 1 24 G 25! 2

~I
1 - 1 2 1 2 1 101

erkning 301 12 1

I
24 416 81 1 1 2 5 - 86

ik 24
1

27 16 1 j - o, 1 - 1 ~I- - 73-.... _--
.1 v

abr. ete. 30 24 261 6 7 10
61

- - 124
I I

0,-
.- o. Stno

I
7 12, 4!

:1

2) 1

21
31er. ________ - 11 - - -

Socker· 1
------- ... --- 13 29 23

1

1 1 1 - 1 ~I 1
4 77

trykning 25 40 9! 2 18j 13 10 4 1 15526
1

~ _.

bete etc. 20 27, 55 11 40 31 5 4 2 1 1 2 ' - 159

10
1

Iing ______ 5 121 8 1 51 4 3 q 3 2 7 1 57

51
I

v

;:~~~~~~~I
2 7 2

1 - al

~I
- - 2 - 1 2H

6 10

1

4 - 62 j 2 - - - - 86
5 11 50 1 1 O) - 1 - - 750 a

1
1,2331 582

1 4421236114°112611121 74
1

69167
1 44 8

[ 34\ 3,159
39.03118.4213.997.4714.43,3.993.552.342.192.121.391.08 = 100

1 Siden o. Bandfabrik.

2 Bokbinderie

, 3 I{artongarhe

4 Boktryckeri

5 BOfstbinder

6 Tobaksfabri

7 Korkfabrike

8 Trikåtillverk

9 Metallvaruf

10 I(apsyl·, Pe

Knappfab

1 11 BOlnulls- oc

fabriker.
12 'Sölllnaa _

13 Guld·, Silf,

Nickelarb

14 YllefabrikeI

: 15 Skovarutillv

16 Porslinsfabr

17 I{eln.-tekn. f

18 Sprängällll1

binfabrik

19 'Bagerieroch

bagerier _

20 Tvätt och S

21 Trädgårdsar

, 22 Lun1psorter

23 Maskning _

24 Bryggerier

25 Murerihand

'I Norge. 2 Tyskland. il 10 Finland, 2 Tyskland, 1 Danmark, 1 Ryssland. 4 Finland. 5 4 Finland,
1 Tyskland. 6 8 Finland, 2 Norge, 1 Tyskland, 1 Schweiz, l New-York. 7 l Norge) 1 Finland. 828 Finland,
'g Tyskland, 4 Norge, 1 Danmark, 1 Ryssland, 1 Sch\veiz, 1 New-York.
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eJlqueten hörda arbeterskor.! SåS0111 redan blifvit näll1dt, äro flera af yrkena

på detta diagram mera 'kollektiva än å tabellen sid. 5-6, i det att i sådana

fall, då endast ett lnycket litet antal arbeterskor i ett yrke blifvit 'hörda,

detta yrke sanllIlanförts nled ett eller flera andra, ,vanligtvis af tekniskt

beslägtad natur.

Af vårt nyssnälllda diagraIn fraingår, att a) i 6 af dess :!5 yrken eller

yrkesgrupper 'Jne1" än hälften - b) i 10 af den1 1ninclre än hälfte'1~, 1nen

·tyne'}~ än fjärdedelen - och c) i ~ 1nindre ä1~ fjät~dedelenaf antalet hördå arbe

terskor voro ~nfödda stockholmsbor. De stora olikheterna i »infödingarnas»

'relativa talrikhet 1n0111 de särskilda yrkena bero väl i enstaka fall på rena

tillfälligheter, t. ex. att i ett yrke, SOln på platsen är representeradt af

blott ett fåtal företag, någon orntyckt större arbetsgifvare är bördig från

ett landsortsdistrikt och arbeterskor från samn1a ort på grund deraf sökt

()ch erhållit anställning 110S sin specielle »lalldslnan». I det allra frän1sta

»stockholmske-yrket» - 8idenfab'}"ikatione1~) bland bvars i enqueten hörda

arbeterskor (när bandfab'riken ej llledräknas) cirka 96 % vuro infödingar,

beror detta utan tvifvel till väsei1tlig del derpå, att båda de existerande

'fabrikerna' äro galllla företag, grundade redan i en tid, då inflyttningen

till Stockholnl ännu var ganska obetydlig, samt att på grund af godt för

hållande lnellan deras egare och arbetstagare uppsägningar eller flytt

ningar bland de senare Illera sällan egt rum, hvadan i11ånga både lnanliga

och qvinliga arbetare under' anställningstiden gift sig och fått falniljer, ur

hvilka den åtnlinstone på sena.re tider ej my~ket starka rekryteringen a~

nya arbetskrafter företrädesvis llar skett.

'rnl höjandet af de illfödda stockholmskornas procentsiffror i de flesta

till a-gruppen' och några till b-gruppen börande yrken har utan 'tvifvel

bidragit, att ifrågavarande yrken använda jän1förelsevis lnånga 1nycket

ungcf arbeterskor; största dölen af de inflyttande bestå ju af ogifta, och

vida lnindre ofta inflytta fan1i1jer med barn i uppväxtåren. Att yrkets

eller yrkesspecialitetells jä111förelsevis stora fordringar på intelligens, »smak~

och dylikt bar utöfvat nyssnälllda inflytande i t. ex. bokbillderi och bok

tryckeri (liksolll i nlodesöID, finare dan1skrädderi och dylikt i jämförelse

1 De på diagralunlet använda förkortningarnas betydelse (t. ex, U. + S. == Uplal1d
och Hödermanland, 8111. + Öl. == måland och Öland, o. s. v.) torde icke behöfva vidare

.' förklaring.
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11led andra sÖlllnadsspecialiteter --ehuru detta naturligtvis ej kan franlgå af

vårt diagranl, der alla 'sömlllerskor äro samlnanförda i ett kollektivt yrke),

är väl ock mer än sannolikt. Säkert är åtnlinstone, attå andra sidan nästan

alla yrkena af c-gruppen (lned 111ycket låga procenttal af infödda stock·

bollllskor) äro sådana, SOlU företrädesvis erfordra goda kroppskrafter och

fysisk uthållighet; och utan tvifvel har särskildt arbetets eller arbetsllla

terialets »grofhet» gjort ett och annat af sistnämda yrken frånstötande

för de »infödda» och derför till en snart sagd oqvald besittning för in

fiyttade eller endast vissa tider på året i Stockhohn sig uppehållande

arbeterskor, som i sin hembygd fått vänja sig. vid sträfsalnt arbete, mesta

dels i jordbrukets tjenst. Särskildt i ögonen fallande äro' de höga pro

centtalen af dalkullor i trädgårds~rbetet och frall1förallt i bryggerinäringen

saInt af qvinnor från Sntåland-Öland bland trädgårdsarbeterskorna och

isynnerhet bland 111urerihandtlangerskorna. 1

l'l.

Begränsningen af de på grund af 3,103 arbeterskors svar på frågan

0111 deras ålder uppstäIda åldersklasserna har delvis bestämts af hänsyn

till den svenska la.g~tiftningen »angående lninderårigas användande vid

fabrik, handtverk eller annan handtering) . Sålunda finnas på de hithörande

diagramlnen III och IV särskilda åldersklasser för 12--13-åringar '(kongl.

förordningens af den 18 110Vell1ber 1881 »barn») och för 14-17-åringar

(» yngre persöner'» ). ", 'Dock. 1l1åste annlärkas, att J dessa åldersklasser icke

kunnat' fullständigt lämpas ,efter kongl. förordningens ordalydelse. Enär

anteckning skett endast om födelseåret, icke 0111 födelsedagen, har nän1

ligen ej kunnat afgörasJ huruvida de tillsporda vid svarens afgifvande

fyllt det årtal, son1 skall bilda gränsen lnellail de båda kategorierna af

»)lllinderåriga». Men att ej lJeller i praktiken tages så noga hänsyn till

1 Bland dessa al'beters~or,äro de allra flesta från I(alInal' län. Ganska luäl'klig
är den stora kontingent san1ma län lenluat till de prostit.uerades antal: enligt de offi
ciella siffrorna i Stockhohns kOlunlunalförvaltnillgs berättelse för 1894 voroder föddn
ej nlindre än 70 = 14.5" % af de 483 »inskrifna». Dessa 483 fördela sig procentiskt på
:bfödelsedistrik.ten» å vårt diagnun I sålunda:

17.8 19.65 18.85 9.95 2.7 5.6

N:r

f)/

70

1 2 n
'J 4: Ö 6 7 8

'-..~

10.55 5.6

10

n.Q
11

1.0

12
.") <)

V"J
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födelsedagen är nog en tälnligen vanlig - och ingalunda den betänkligaste

- »konst», SODl göres i llyssnämda kongl. förordning.

Någon individ lJled lrlindre än 12 lefnadsår har, ej i vår enquete an

träffats; OCll arbeterskorna lTIed lefnadsår på tiotalet (») in the tellS») hafva

alltså här, då 18-19-åringar salnmanförts i en klass, blifvit fördelade på

tre åldersklasser. 'rjllgotalet har delats i två hälfter: 20-24-åringarnas

och 25-29-åringarnas åldersklasser; öfriga årti<;>nde11 bilda deremot hvart

och ett för sig en åldersklass.

Af ofvannämda '3,103 arbeterskor hafva endast 22 == ungefär 0.7 ,%'

på grund af sina afgifna svar på frågan om födelseåret förts till 12-13

åringarnas åldersklass. I nästa klass, 14~17-åringarnas, stiger siffran redan

till 296 == 9.5 %. Och sedan fortgår stigningen: i den nästa, blott två

åriga åldersklassen, 18--19 åringarnas, är antalet 328 == 10.6 }{, och den

derpå nästföljande, D-år omfattande klassen är relativt ännu något »lnall

starkare», i ty att den räknar 724 representanter == 23.3 /t af hela antalet. ..

Med det' 24:de året är vändpunkten uppnådd: nästa äfven 5-åriga, 25--29

åringarnas åldersklass visar siffran 535 = 17.3 %) och den.följande klassens

ännu absolut högre siffra, 663 = 21.4 ;{, betecknar, på grund deraf att

klassen olnfattar 10 åldersår (30-39), en relativ nedgång med cirka 40 ,0{.

I 40-49-åringarnas klass är antalet. ännu 332 = 10.7 %, således dock relativt

liksom absolut 50 % mindre än i den närlnast föregående; och sedan visar

hvarje följande klass allt hastigare nedgång:' 50·~59-åringarna äro 134 ==-

4.4 %, 60-69-åringarna f>7 == 1.8 %, och de, som uppnått eller öfverskridit

det 70:de lefnadsåret) äro endast 12 = mindre än ,O.l! %' af 3,103. (Jfr

diagratn III.)

Enär redan af fysiska orsaker moderskap och på grund af sed och

lag giftern1ål icke kunna förekolnrna inon1 alla åldersklasser, lnåste natur

ligtvis »åldersbyggnaden» förete lnycket olika forrner illOln de olika kate

gorierna gifta och og'ifta, och i hvardera af dessa åter inolIl underafdel

ningarna barnlösa och ,1nöd1~ar. Delas de giftas kategori vidare i två

hufvudgrupper: fÖlj" närvarande och för detta gifta salnt bvardera af dessa

åter i barnlösa och ntÖd1"cir, så 'visar sig äfven lnellan dessa 4 gruppers

åldersbyggnader Iller eller mindre betydliga olikheter, beroende dels på

dödlighetsförhållanden, dels och väl förnämligast på ekonoluiska orsaker
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Huru alla dessa olika åldershyggnader gestalta sig på grund 3..! de hit

börande svaren i vår enquete,' .framgår af diagrammen IV a- c.

De barnlösa ogiftas åldersbyggnad har naturligtvis den, bredaste hasen:

den o1l1fattar alla våra 10 åldersklasser, under det att, de gifta 11~öd1/Oa'rnas

on1fattar endast 6, ocl1 i ingen af de öfriga finnas representanter för Iller

än 7 af dessa åldersklasser. 'Sjelfklart är det de minderårigas tvänne

~ldersklasser, OIn hvilka den förstnämda kategorien är ensarn. 18·-19

åringarnas klass är representerad äfven i de ogifta 1nödrarnas och i de

barnlösa f. d. giftas åldersbyggnader - i hVHrdera dock endast lned ett

par individer eller .resp. 1.3 och 1.9:% af hela antalet hörda arbeterskor af

sistnäll1da tvänne kategorier. Deremot saknas dessa alldeles j 70-talets ålders·

klass, hvilken icke heller har någon representant i de f. n. gifta. rnödra'rnClS

åldersbyggnad. Att i verkligheten en eller annan lönearbeterska af 70

års eller högre ålder tillhör någon af de nyssnänlda. kategorierna är väl

"sannolikt eller nästan säkert. Resultatet af vår enquete pekar dock utan
'.~~:

tvifvel i rätt riktning, då det ailtyder, ntt antalet af sådana 70·tal.åringar

verkligen är försvinna.nde litet. ]-'örklaringen till det antydda förhållandet

kunde 111an 111öjligen vilja söka deruti, att antalet individer, SOll} uppnår

en ålder af 70 år och derutöfvel', är relativt betydligt lnindre i den s. k.

arbetareklassen än i de. bättre situerade samhällsklasserna (af hvilkas med

lenlmar ju jämförelsevis icke så få äfvell i de högsta åldrarna, äro

barnlösa, hustrulJ't); och att detta spelar någon roll i våra åldersbyggna

ders b~~auta .utförstrappor är väl lika sannolikt, SOlll det är obestridligt, att

fattigvård och fattighus blifva sista resursen för lnånga arbeterskor, SOln

l~fva qvar i de högre åldrarna och lnåste lernna yrkesarbetet på grund

. af bristande arbetsförnlåga .eller arbetstillfällen. Men hvad särskildt be

träffar de gifta arbeterskorna, sättas nog jämförelsevis icke få bland denl

genonl understöd af make eller -- ännu· ofta.re - af vuxna barn i stånd

att på galnIa dagar undslippa det regelbundna lönearbetet i industriens

tjenst. Detta bestyrkes äfven af en jän1förelse ITlellan deras och de öfriga

civilståndsgruppernas åldersbyggnader. Redan de barnlösa hustrurnas

åldersbyggnad inrymmer ett märkbart .större relativt antal arbeterskor,

som fyllt 60 år, - 3.9' % Inat, de giftHI 'YJ~öclra,t"nas 0.9 /{; men betydligt

större är 'de gatnla barnlösa; enkornas (inräknadt frånskildas och af lnaunen

öfvergifnas) relativa antal, 17.5 ~{, hvaraf nära tiondedelen (1.6 ,: af hela

antalet. barnlösa enkor etc.) uppnått' ett sjuttioårstal, under det att af kate-
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gorien f. d. gifta mödrar, de S01n uppnått sistnänlda ålder visserligen utgöra.

1.8 ?::, filen 60-69-åringarna blott 9.1 /%. Att äfven ogifta mödrar ganska

ofta genon1 understöd af vuxna barn befrias från industrielt arbete på.

ga1nla dagar är sannolikt äfven en af hufvndsakerna till såväl den förut

onlIläulda frånvaron af sjuttioåringar SOlU ock det lå.ga procenttalet - 2.~

på sextiotalet i denna kategori.! :F'öröfrigt framgår äfven af de i vår

enquete erhållna uppgifterna om arbeterskornas bostadsförhållanden, att i

jämförelsevis talrika fall en ganlll1al moder saInbor med och underhålles

af en dotter och, i händelse denna har barn, hjälper till nled dessas skötsel

och vård.

Inorn de särskilda yrkena (resp. yrkesgrupperna) äro de olika ålders·

klasserna 1l1ycket olika representerade, och de hörda arbeterskornas ntedel

lUdet· varierar inOlll ll1ycket vida gränser. De 3,103 hörd3. arbeterskornas

ålder utgjorde i medeltal 29 år; nlen de 15 arbeterskorna i bandfabriken

f vara i llledeltal något öfver 59, och de 49 i sidenfabriken nära 49 år

ganlla. SåS01l1 nl0tsatta ytterligheter i fråga GIn medelålder stå de 49 i

kartongarbete och dylikt rned något 111e1' än 19 1/2, de 11 arbeterskorna i

tillverkningen at artificiella bloll1mo1' 111ed föga n1Br än 17, samt de 5 mjölk

aftelnnerskorna 11led ej fullt 14 1/2 års 111edelålder. "För öfrigt torde få

hänvisas till följande tabell, hvilken äfven visar det minilTIUnl och lnaXI

U1Uln af lefnadsår, sonl angifvits. af arbeterskor i de olika yrkena.

I d o l k Il f" t l b lägstane. anstaen( e yr en e er ore ag sysse sa.tta ar eterskors ålder (år)

Bandfabrik ...._._. .. o .-- • o ._. _. • • •• __ • __ •••••• •••• 27
Sidenfabrikel' __ ". . ------------ .------.. _. . .__ . .... __ .__ 17
1\lurerihandtlangning. __ ---------_ .. o •••• .~ ••••• _ ••••••• •• __ 21
l\Iaskning . .._... -.-- -..... _- .-----.----- ...._.. __ . ... _.. ._ lf)

Inlpregnerillgsfa~riker . .----------_ -.--_._. __ . __ o ••••• __ •• __ ~~_ •• __ 16
Tv~itt .... _. -- .. .. .-.--- ---.---------------- ... ._. __ o ._ •• __ 15
Lumpsol'tering --------.. ._. ..... ._. .. .. 40 •• __ .__ 17
Stryknillg .__ . ._. __.... -----.------ .. ---_ ._. ----------- .___ 17
Stearinfabrik --- .-.-----.. _- ---.-------.-- .. _.. _ _ _. __ . __ . .. _.__ 14
Guld- och 8ilfverarbete __ . --_ .. .. _.. __ . .... __ . . . 17
I....inneSC)lll-_.--. -.- ._-.--. _. __ o __ o "--- - __ - __ -_ - __ • • - - • __ • ••••• _ •• ••• _ 13
HerrskrädderisöIII .• _- -. -. - - . - - __ . __ - __ . -. - -. • __ . _- - ••.• _•. ...... __ 16

högsta ålder i me-
ålder (år) deltal (år}

75 59.1
7'7 48.8
65 36.7
68 36.2
57 35.9
68 35.4
51 35.0
62 34.3
63 34.0
52 33.7
73 32.2
62 31.9

1 Det har redan blilvit antydt, men n1å här ytterligare påpekas, att ofvanstående
procenttal icke kunna gÖra anspråk på någon a/görande betydelse, då de absoluta talen
ju härför icke äro på långt 'när tillräckligt stora; en så att s~ga )symptomatisk) betydelse
torde dock de flest.a af våra procenttal icke dess mindre ega.
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lägsta högsla älder i me-
l nedanstående yrken eller företag sy'sselsatta arheterskors ålder (år) ålder (ål:) deltal (år)

Tobaksfabriker . . __ .. . . . ----'-- 14 72 31.6
Trädgårdsarbete .__ . --.---.-- 13 73 30.5
Söm~ad: slnärre specialiteter . .. ~ .______________ 12 76 30.1
Korkfabriker . . . .__ 16 62 29.9
Porslinsfabrik . ~_ , .__ 14 62 29.7

Bryggerier och porternederlag .__ - ._. ._. . , .__ 17 50 29.5
Sockerbruk . _. . --- 18 47 29.1

Sprängämnesfabrikel'.----------- .__ . . . ,._ ._. .____ 17 45 29.0
Kappsönl .: ._~ . .____ 17 52 28.8
~1:etallvarufabriker . __ . .' . .__. . o_e_W. 15 62 28.3

BomullsspinnerL oeh Yäfveri . . .__.____ 13 68 27.5
Vaddfabriker .... . . . , .______________ 14 60 27.0
Bagerier . :- __ . .. 16 40 26.4

Yllefabrik ,__ .. .. ----------- -__ . . . ._. ._._ 14 62 25.8
Dams~rädderisöln ~ . . .__ .__ '":._________ 15 52 25.5
Bokbinderier :. -__ --- .__ . -_ .. _. - . .. .__ 14 56 25.5

Möss-' ocli pelsvarusöm-----------_--------- .. __ 15 52 25.4
Mode-, stråhatt-, rosettsöm o. dyl. .___________ ~14 60 25.0
B~ktryckerier ' . . . . 15 51 24,5

Kapsylfabrik _ _._._... 18 43 24.5 ~.
Trikåtillverkn~llg .-_. . . ._~ __ . ._ .. __ 13 42 24.4
Sockerbagerier '. . ._. _o. o. •__ • .________ 17 44 24.2
l{em.- tekniska fabriker __.. . . 0________ 15 45 23.9 .

Polygrafiska yrken m. 111. (gruppen 3 c på ,tabellen sitl. 6) 15 36 23.7
Borstbindet,ier--------------- .--.-._-------- .----------- .__ - .. .______ 13 43 23 6

Skomakeri (fabriker och handtverkerier) .__________________________ 13 60 23.4
Läskdrycksfabriker .-----.-.---------.-----.--. __ . .___________ 17 41 23.3

Förnicklingsfabrik --------------.------------------------.--. __ . . -.----- 17 31 22.3

Stubinfabrik --.. -------'----------.---- .... ---.-----------.--~.---------------- 15 42 21.4
Pennfabrik .-------- --- ------------------ w. --- .-- -- -.- --- ------ 12 37 21.1
Knappfabriker -' .---.-- ---.-- 14 40 21.1
Glödlampfabriker ----- . . .. ----- 14 38 20.~5

Kartong- och påsfabriker . . .--------------.-.-----------_ 12 46 19.6

Tillverkning af artificiella blommor ,----.------_.- ---'.-. ---.----------_ 14 38 17.1
Mjölkaflemning .. . ._. . .. _. .________ 13 16 14.4

l alla yrkena tillsammans: 12 77 29.0

De båda nyssnäluda yrken, son1 hafva så påfallande höga siffror för

arbeterskornas tnedelålder skulle kunna kallas »ålderdolllsyrken» äfven på

grund deraf, att. af deras arbeterskor lller än hälften - i bandfabriken

53.3 och i sidenfabrikerna 53.1 ~ af de hörda -' tillhöra åldersklasserna

från och öfver 50 år, sarutmer än 40 % uppnått 60 års eller högre ålder,

under det att i 111edeltal af alla yrkena lnotsvarande procenttal äro; resp,

6.5~ och 2.22. .Jj'Öl' ,'de »lninderåriga?> (12-17-åringarna) är all1Dänna IDe

deltalet 10.25, men omkri~g 30 % eller deröfver visa: tillverkningen af
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artificiella b101111110r 111ed 72.7, 11ljölkaftellll1ingen 111ed 60.0, kartongarbetet

rned 46.9, knappfabrikerna lIled 45.4, pennfabriken 111ed 31.4 salllt g1öd

larnpfabrikerna llled 29.6 ,%'. Såsarn »ungdolllsyrken» - 111ed minst 70 .~(

18o-29-åringar (mot allmänna nledelta1et 51.14) - skulle kunna betecknas:

sockerbagerierna nled 90.5, kapsylfabrikel1 IIled 87.5, förnicklingsfabriken .

11led 76.9, kem.-tekniska fabrikerna 111ed 73.7, trikåtillverk11ingen med 73.6

sanlt mode-, stråhatt-, rosettsöm och dylikt lTIed 72.8 %. Och om lnan ville

såson1 »lnedelåldersyrken» beteckna dem, af hvilkas hör"da arbeterskor

1ner än halfva antalet tillhörde åldrarna 30-49 år (tnot allmänna lnedel

talet 32.07 X), skulle till denna grupp böra: 111urerihandtlangning 1ned 75.0,

lU111psortering llled 69.6, guld- och silfverarbete med 60.7, strykning lned

57.4, läskdrycks- eller mineralvattentillverkning llled 56.3 saInt maskning

llled 55.2 J{.

Alla öfriga i vår enquete representerade yrken visa i det hela mindre

afvikelser från o de allnlänna nledeltalen för nyssnämda fyra stora ålders

grupper. Enlellertid saknas åldern från 50 år och deröfver, utom i ofvan

nämda sex »1l1inderårigas-yrken» (tillverkning af artificiella bloll1lnOr m. fl.)
samt isockerbagerier, kapsylfabrik, förnicklingsfabrik och trikåtillverkning,

äfv8n i polygrafiska yrken, borstbinderier, stearinfabrik, sprängälunestill

verkning, stubinfabrik och bagerier. Äfven 30-49-åringar saknas helt och

hållet i tillverkning af artificiella blornmor och i llljölkaflelllningen. Min

deråriga saknas alldeles i lllureri~andtlangning och sockerbruk, kapsyl

fabriken och bandfabriken samt uppgå ej till 5 % af hela antalet hörda

i herrskrädderi, strykning, luaskning, kappsöm, bl;yggerier~ guld- och silfver

arbete, sidenfabriker, lumpsortering, lllode-, stråhatt-, rosettsönl och dylikt

sall1t sockerbagerier. 18-29-åringar finnas i alla yrken utan1 i lnjölkaf

lenJningen, n1en utgöra i lulnpsorteringel1 blott 21.7, i murerihandtlangning

18.4, i sidenfabrikerna 16.3 samt i bandfabriken endast 6.7 J{.

De höga procentsiffrorna för »rninderåriga» äro utan tvifvel i vis~a

industrier eller särskilda företag ett uttryck för industriens bebof af eller

arbetsgifvarnas sträfval1 efter mycket billig arbetskraft. Men a.rbeterskornas

ungd01TI. kan äfven stå i samlnanhang med de existerande företagens.

o Detta är nog förhållandet delvis i t. ex. pennfabriken, o och utesltdande 

naturligtvis vid sidan af den alhl1änna förutsättningen, yrkets tekniska

lärnplighet för äfv811 nlycket unga personer - i fabrikationen af elektriska

glödlampor, hvilken unga industri är el~ af deln, SOlll betala sina qvinliga
2
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arbetare· relativt ganska höga löner. H vad angår de flesta öfriga industri

ernas plats i de stora åldersgruppernas rangskalor, har denna sannolikt

blifvit bestämd än af de olika åldrarnas större eller mindre lälnplighet för

det ifrågavarande yrket, än af de existerande företagens egna ålder och

. Rtörre eller nlindre behof af nya arbetskrafter, än af rena tillfälligheter,

så att mer eller lnincire betydlig ol11kastning af ordningsföljden lätt nog

kan inträffa 0611 sannolikt skulle visa sig bafva inträdt, ifall efter några

år en ny undersökning verkstäldes. I l1var och en af de stora ålders

gruppernas skalor är väl några af såval de första sonl de sista Yl~kenas

plats jämförelsevis konstant. Att ingå i utförliga betraktelser rörande dessa

förhållanden skulle en1ellertid föra allt för långt, enär dermed skulle följa

nödvändigheten att utbreda sig öfver de särskilda yrkenas tekniska egen

dOlnligbeter, för så vidt närnIigen genorn dessa å ena sidan bestälulnes

yrkets behof af arbetskrafter med sådana egenskaper, S01l1 lnera allmänt

framträda inonl den ena ~ller andra stora åldersgruppen, och å andra

sidan yrket blir mer elier 1l1indre tilldragande eller frånstötande för arbe

terskor af olika åldrar. \Ti len)l~a derför nu tills vidare arbeterskornas

.. åldersförhållanden, men skola längre fraln kasta en blick på dessas vexel

verkan med vissa andra faktorer eller n101nent i stockholn1sarbeterskornas

ekonollliska och sociala ställning.

v.

Bland föremålen för en enquete, sådan SOlU den nu afslutade, är hälso

tillståndet ett af de vigtigaste. Detta är j u ilälnligen icke blott en lnycket

verksam faktor vid gestaltningen af det för arbeterskornas ekonoluiska

läge i främsta rUlTIn1et afgörande sakförhållandet, deras inko'n~ster och

utgifter, utan äfven sjelf en resultant-af flera olika faktorer samt ett väsent

ligt llloment i de ifrågavarande personel'na~ hela tirnliga. lefnadslycka.

Hithörande frågor hafva ock af de flesta tillsporda besvarats så pass be

stämdt, att på grund af dessa svar kunnat uppställas fyra särskilda »hälso

klasser», sOln i det följande kallas a-, b·, c- och d-klassen och beteckna:

a) ett enligt ifrågavarande personers egen lnelling obetingadt godt hälso

tillstånd; en nlycket stor del af de till denna klass förda arbeterskorna

»har aldrig varit sjuk~;
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b) tämligen god hälsa, <?lU än störd af mindre krärnpor, t. ex. lind

rigare forlner af bleksot eller nervositet·, rheulnatiska känningar lll. m.;

c) icke god hälsa: allmän klenhet, svårare hufvudvärk, nervsvaghet eller

rheUlnatislTI, kJent bröst och dylikt, ehuru någon lifsfarlig kronisk sjukdorn

åtn1instone ännu icke veterligell förefinnes;

d) rnycket dåligt hälsotillstånd till" följd af kronisk sjukdon1 af i all

n1änhet lifsfarlig art, såsom lungsot, njul'lidande, hjärtlidande, kräftao. s. v.

Det' skall Inot denna indelning, likson1 väl mot. hvilken annan SalU

helst, kunna rned fog invändas, att gr'änserna mellan de olika hälsoklas

serna äro tärnligen obestämda. Onekligen har också i vissa fall endast

gissningsvis kunnat afgöras, huruvida en arbeterska borde föras till b- eller

c-klassen, en annan till c- eller d-klassen. Och uteslutet är ju icke, utan

tvärtolIl mycket sannolikt, ja säkert, att en och annan vare sig öfver- eller

underskattat sitt hälsotillstånd, hvadan till och llled bland de »obetingadt

friska» (i a-klassen) skulle kunna finnas sådana, som rätteligen borde varit

placerade i någon af de andra hälsoklasserna, och att i b-klassen torde

finnas en och annan, hvars slTIåkrämpor helt och hållit varit af tillfällig

natur. Men sannolikheten af att de afgifna svaren dock i det beJa mycket

nära öfverensstäl?rna llled verkliga förhållandet talar, enligt min uppfatt-,

ning, isynnerhet beskaffenheten af kurvorna för lefnadsalder och hälso

tillstånd; bäron1 skall i det följande vidare ordas.

En SanllTIanställning af alla afgifna användbara svar på frågan om

hälsotillståndet ger vid handen, att af de hörda arbeterskorna vid pass

58.0 /{ tillhöra hälsoklassen a;

12.5 X b;

25.0 .%' » c;

4.5 % d;

procentsiffror, SOl11 i det hela, Oln jag ej ll1isstager lnig, torde kunna be

tecknas såsom någorlunda gynsarnlua.

Gifvetvis måste lefnadsålde11'n alltid vid 1nassobservationer visa sig

utöfva ett afgörande infiytande på hälsotillståndet. J1~n eller annan åldring

kan ju vara kry SalU en »nlört» och i fråga OIU hälsa och fysi,sk kraft fullt

rnäta sig med de flesta 20-åringar; men en samling af, t. ex. 1.,000 eller

redan 100, ja sannolikt till och med blott ett eller annat tiotal, bland en

befolkning på luåfå tagna äldre personer visar helt an?ra och naturligtvis

lnycket särnre procentförhållanoen 111ellan friska och sjuka af olika grader
c:
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26.5 »

60.9 »

50.9 »

38.9 »

41.7 »

40-49

50-59

60-77

än ett 1110tsvarande .antal på SalTIlna sätt utaIl urval tagna personer till

hörande afsevärdt lägre åldersklasser. LL\f v,år' undersökning synes ock

fran1gå, att i fråga om arbeterskorna i stort sedt icke någon annan OlTI

ständigbet utöfvar på hälsotillståndet ett inflytande, SOln ens atlägset närr.TIar

sig »de rullande årens». Egentligen blott en af våra kurvo'r för »lefnnds

ålder och hälsotillstånd» -- järnför .diagruln V - tager, af för öfrigt lätt

insedda orsaker, delvis en alinan riktning än på grund ensarnt af ålders

tillväxten kunnat väntas. , Detta gäller om d-klassens kurva. Den stiger

fr~n årtionde till årtionde: från 'tio- till tjugutalet obetydligt (från 4.0

till 4.1 %'); sedan starkare och nästan jämt till trettiotalet, SOln visar pro

centsiffran 5.6, och fyrtiotalet IIled siffran 7.0; så vidare, ehuru något

långsanl1nare, till femtiotalets siffra 7.9; ITIen sedan tar den sin riktning

nedåt och visar för' de på grund af det ringa antalet arbeterskor i sjuttio

talsåren salnlnanslagna sjette och sjunde årtiondena procentsiffran 5.9.

Orsaken härtill är naturligtvis den, att sådana ålderstigna, SOlll äro svårt

sjuka, 111ed sina följaktligen af både ålder och sjukdom tärda krafter i

regeln icke· kunna utföra något effektivt yrkesarbete, utan rnåste derifrån

befrias genom anhörigas, den enskilda välgörellheten~ eller den offentliga

fattigvårdens .11lellankornst.

.L~fven a-klassens kurva visar en afvikning (uppåt), 111e11 denna torde

kunna anses stå i full öfverensstälTIn1else lned verkliga förhållandet bland

den qvinliga befolkningen i allnlänhet, isynnerhet Oln Ulan äfven tar i be

traktande den salntidiga förändringen i b-klassens .kurva.

Under det att af samtliga arbeterskor, son1 lelnnat uppgifter om bådf

lefnadsålder och hälsotillstånd, ungefär 56.3 ;% tillhör·a a-klassen, utgör

denna klass af hela antalet

12-19~åringar 67.4 %1

20--29

30-39

1 Att denna siffra är betydligt högre än det procenttal för fullt friska fl'iekor i skol
åren, hvilket fraIngått såson1 ett resultat af professor Axel Key's bekanta undersök
ningar på detta oll1råde, torde kunna len1l1a ytterligare ett, 0111 än indirekt, bevis 
ifall något sådant behöfdes - för att den abnorn1t höga sjukligheten i skoltn;en till
väBent.1ig <lel O('kfol~~ beror jnst på f()l'hlUlan<.1en i skolorna.
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.A.lltalet af »obetillgadt friska» lninskas sålunda i nästan järnt växande

progression från 10-40-talet., ITlen stiger åter något litet i nästa, 50-talets

årtionde, för att derefter åtel' göra ett skarpt fall. Den IDotsvarande

kurvan för b-klassen se vi stiga först ganska starkt, från tiotalets 9.3

till tjugutalets 14.1, och så långsalnll1are till trettiotalets 16.9 ,%; redan

härlIled är dess vändpunkt hunnen: procentsiffran sjunker för fyrtiotalet

till 14.6, så något starkare till felntiotalets 11.8 och vidare åter långsaul

~nare till den sista åldersklassens 10.3 J:. B-klassens tillväxt sker till och

lned trettiotalet påtagligen, åtnlinstone företrädesvis, på a-klassens bekostnad:

allt flera af de förut obetingadt friska få snlåkrälDpor och blifva »qvink

liga». I,]assens häraf förorsakade nUlneriska tillväxt k0111penSeras först

på lefnadsårells fyrtiotal fullständigt derigenonl, att åtskilliga ur denna

klass (liksonl säkerligen äfven direkt ur a-klassen), öfvergå till c- eller till

och lned till d-klassen. Och a-klassens tillväxt från fyrtio- till felntiotalet

sker åtulinstone företrädesvis på b-klassens bekostnad, hvilket ju står i

öfverensstän11nelse nled det kända sakförhållandet, att lnånga qvinnor, som

under de s. k. klilnakteriska åren på fyrtiotalet va.rit besvärade af hvai~je

handa krälllpor, sederrnera under några år, kanske för alltid, känna sig fria

från dem. Till och Ined (den för öfrigt lnycket obetydliga och derför kanske

på tillfälliga förhållanden inonl vårt undersökningsmaterial beroende) lninsk

ningen af c-klassens procentsiffra från fyrtiotalets 39.5 till femtiotalets

38.6 ,% torde kunna nöjaktigt förklaras af nyssnämda sakförhållande. Denna

nedgång är den enda, sorn förekonlnler i c·klassens kurva; stegringen är

i början mycket svag, l11en växer derefter hastigt och, n1ed nyssnän1da

enda undantag, i stigande progression.

Gifvetvis påverkas arbeterskornas hälsotillstånd i alhllänhet äfven af

yrke~åldern eller den tidlängd, under hvilken personen i fråga arbetat i

salllIlla yrke.; dock lnåste yrkesålderns inflytande ju. frainträda högst olika,

alltefter sonl yrket är Iller eller 11lindre bälsofarHgt eller hälsos31nt. ()ln IDan .

undersöker hälsotillståndet hos sådana personer, SOlll en längre tid, t. ex.

ett par årtionden, arbetat i sitt yrke, samn1anSlDälter visserligen YIf'kes

ålderns ifrågavarande inflytande ll1ed le{tnadsålde'f'1ts.· Och gen0111 en sanl

111anställning af hälsotillståndet i olika yrkesåldrar kan väl en något så när

riktig bild af yrkesarbetets allmänna inverkan på hälsotillst~\ndet vinnas,
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Yrkesålder och hälsoklasser de olika yrkena.

22
3

33
37
22
21

2~ II

51

1
1

1
3
2
1

'1

- I l
6 I 86
1 5
1 18

16
23
29
42
38
29
16
l

51
11
25
15

9
6
5
8

- 1i 1117 -
2 I --
7 I -

6
2
5

12

3

q
a
6
3
4
1
6
1
7

5
4
1
3
2
4
7

25
1
4
3
3
4

21
22
10

3 6'

(; I 13
1 4
4 6
2 4
1 2
1 1
1 2

2

1
24

37

31
3
8

9 I19
21
16
10
11

6
1

32
6

15
8
5
4
2
6

13
1

25
19
18
8
3

14

sun~ma.1 2,398 1843 1115 I ~52 I 51 I ~,2611 589 /164 I 330 54 1
1.137

1

% - 66.9 9.1 20.0 4 o -100 51.8 14.4 29.1 4.7 == 100

g
13 a

b
14
15
16
17 a

b
c
d

18 a
b

19 a
b

20 a
b

21 u, b
22
23
24 a

b
25

I ~ cd~ Yrkesålcler uncler 5 år Yrkesålder llllnst 5 ål'

I Yrket n:r
1 ~]2 Hä]sokluss Hälsoklass

I
<~~

~ a I b I c I el ISumma a I b I c I el \Summ a

I-l-~--"';"--~:-----i---I-=-':"I-i--:-I---~I-:---;"-2~-----i-'--I-l~----2~1-~:-1

I 2 92 29 2~8 I' -1 39 26 6 18 3 53
3 a, b, c 66 32 4 45 12 3 5 I 1 21

~ :~ i~ 1 3 2 i~ 1~ I ~ ~ -= 2~
6 324 57 . 6 16 3 82 121 28 70 23' 242
7 86 30 - 8 2 40 26 5 12 3 46
8 4-5 16 6 5 3 30 4 2 8 1 15
9 a 24 15 - 2 - 17 2 3 2 - 7

b 45 33 7 .4 - 44 1 - - - 1
10 a 23 7 2 10 - 19 2 1 1 - 4

b 35 28 2 5 - 35
c 11 5 3 1 1 10

11 a 125 11 6 18 4 39
b 13 6 - 1 1 8

1

12 a 55 23 6 7 1 37 .
b 39 19 -- 4 - 23
c 59 20 4 9 3 36
d 51 15 1 3 3 22
e 75 23 2 7 1 33
f 88 32 2 14 2 50

62 19 4 9 1 33
25 I 6 2 -- 1 9
12 8 - 1 2 11
9ö 38 2 2 2 44
74 40 8 13 2 63
47 18 3 1 - 22
56 30 2 8 1 41
20 6 ·1 4 - 11
14 4 3 1 -- 8
27 11 2 8 1 22
16 7 - - 1 8
14 11 1 2 - 14

I 53 20 3 7 1 31

I l: 1~ i ~ ~ l:
71 16 6 10 2 34

141 88 6 21 4 119
55 16 5 10 3 34
18 8 l 2 1 12
57 26 4 - - 30
13 2 6 2 - 10
69 13 - 4 1 18

1 .A-ngående nedanstående siffrors betydelse jfr tabellen sid. 32,
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dock endast för så vidt nödig hänsyn tages äfven till andra 111öjligen 111edvel'-

.kande förhållanden och särskildt till ifrågavarande personers lefnadsålder;

allt under förutsättning, att de observerade fallens antal är tillräckligt stort

för att utesluta, att resultatet skulle kunna alltför starkt bestämmas af

tillfälligheter.

Sistnälllda förutsättning kan tyvärr väl icke anses vara fylld 111ecl

afseende på något af de yrken, SOln förekoll1ma på diagran1 VI. En-Iellertid

ha.r vid uppställandet af detta diagranl en »isolerande» lnetod användts

i syfte att så lnycket son1 lnöjligt elinlinera inflytandet af den, som sagdt,

i stort sedt ojälnförligt viktigaste faktorn i det individuella hälsotillstån

dets förändringar ~ den. tilltagande lefnadsåldern.

Härvid har jag utgått från det antagandet, att yrkesarbetets inflytande

på hälsotillståndet i allmänhet icke afsevärdt fra111träder under det första

yrkesåret, 1nen attderernot en yrkesålder af 5-10 år är tillräcklig för

att frarnkalla de förändringar i hälsotillståndet, hvilka bero på sjelfva Y1ttkes

arbetets beskaffenhet.

-Yårt diagram VI visar derför fördelningen på hälsoklasser å ena sidan

af sådana arbeterskor, som varit mindre än ett år i yrket, och å andra

sidan af denl, som varit 'n~inst fe1n 'J'nen högst tio år i sanlIna yrke; der

jämte angifves den gel10msnittliga lefnadsåldern inom hvardera af dessa

båda grupper. Då arbeterskor,na i gruppen II -äro i llledeltal högst tio och

lllinst tre år äldre än arbeterskorna i gruppen I r kan inflytandet af letnads

ålde'rns tillväxt här i intet fall vara synnerligen betydande; och det kan

i hvarje fall ungefärligen beräknas genolll jälnförelser med diagram V.

Olägenheten af de flesta talens litenhet torde i någon luån varå minskad

genoln lnöjligheten af en järnförelse med föregående tabell (sid. 22). När,

såsorn bär är' förhållandet, järnförelsen alltid visar åtnlinstone åt salUllla

håll gående resultat, synes riktigheten af de slutsatser, som knnlla dragas

af vårt diagram VI, hafva fått ~ett kraftigt stöd.

Ovedersägligen är yrkesarbetet, betraktadt ~åson1 en helhet, påkostande

för hälsan, enär den första arbetsp~rioden af i llledeltal cirka 7 år åstad·

komluer en 11linskning af de »obetingadt friskas» antal lned mer än en

fjärdedel eller från 72.9 till 54.6 X af de arbeterskor, som besvarat hithö

rande frågor. Visserligen är de andra hälsoklassernas 1l10tsvarande till

växt relativt störst i klassen b (n~ed »tänlligen godt» hälsotillstånd), hvilken

klass nästan fördubblats; men äfven c- och d-klasserna hafva ökats 111ed
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Iner än 50 % - den förra från 16.7 till 26.4 och den senare från 2.3 till

3.7 % af hela antalet. Elnellertid är 0111ftyttningen ll1ellan de olika hälso

klasserna naturligtvis ytterst olika inom olika yrke!'l. \Tårt diagralTI visar

ytte1rligheterna i detta afseende uti å en~ sidan bryggerier och tobaksfauriket~

ITIed ganska sorgliga - och å andra sidan 1n~trerihandtla1~gningoch t1lOäd

gårdsarbete 111ed synnerligen gynsaluula siffror.

Bryggeriarbeterskorna äro, när de inträda i yrket, lnestadels kärn

friska; endast några få procent af delll vilj'a kännas vid några - och då

endast smärre - 'kräl11por; 'och deras härdighet synes vara stor. Af de

30 ~rbeterskol', son1 enligt tabellen sid. 22 varit 111indre än 5 år i yrket,

befinna sig visserligen i b·klassen 4 == 13 1/3 ,; (i st. f. diagranlmets 9.1 /:);

lnen ingen enda har behöft föras till c- eller d-klassen. Derenl0t synes
. ,

några års ytterligare arbete i saUllna yrke vara tillräckligt för att lnärkbart

försämra flertalets hälsotillstånd: de siffror, sonl framgå af diagralnmet' \'1

äro till och llled absolut ogynsan11nare än luotsvarande siffror på tabellen,

hvilket dock, då arbeterskornas antal varit så ringa, kan bero och för

lnodligen beror på tillfälligheter, hvarjämte bör ihågkoll11uas, att de flesta

bryggeriarbeterskor lelnna detta yrke, innan de hunnit den ålder, SO111 i

och för sig vanligen medför en märkbarare försärnring af hälsotillståndet.

De sjukdon1ar, SOlU framkallas af yrk~sarbetet i bryggeri~rna, äro 

oafsedt kroppsskador (rnest fingerskador till följd af smärre olycksfall vid

.sköljning. och korkning af buteljer) -- företrädesvis genonl förkylning i

de ofta kalla och dragiga lokalerna. förorsakade bröståko1nmor och, i främsta

rUlIlrnet, rhe~tmatisln~.

På diagranl1net VI synes arbetet i tobaksfabriker icke i så bög grad

som arbetet i bryggerierna nlinska de fullt friskas antal, hvarelnot de af

tobaksarbetet förorsakade sjukdoluarna oftare äro af allyarsanl natur

eller åtminstone tidigare visa sig vara detta. Redall efter 5-10 års

yrkesarbete utgör här c-klassen en tredj~del, och d-klassen -- de af svåra

kroniska sjukdolllar lidandes grupp.- 7.25 y{ af hela antalet. Måhända äro

dessa procentsiffror tillfälligtvis något för ogynsanl111a; att de dock något

så när afspegla verkligheten, torde franlgå deraf, ritt af det jälnförelsevis

betydliga. antal tobaksarbeterskor, SOln minst 5 år tillhört yrket, enligt tabellen

ej lnindre än 28.9 ,: tillhöra c-klassen och 9.5 :% d-klassen; b-klassen utgör

11är 11.6 % - Inot 5.8 % pä diagramlnet - och endast 50 % hafva förklarat

sig vara fullt friska. - 1)e s~ukr101nar, af hvilka tobaksarbeterskor uppgifvit
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sig lida, äro företrädesvis: hufvudvärk, hjärtklappning och underlifssjuk

dOll1ar. - Vid en jälnförelse nlel1an tobaks- och bryggeriarbeterskornas hälso

tillstånd bör sibågkonl1nas, att ~e flesta tobaksarbeterskorna äro infödda stock

holnlskor och följaktligen icke kunna vid inträdet i yrket ba en sådan fond

af hälsa och lifskraft, SOIU den flertalet af bryggerihandteringens arbeterskor

medföra från sin landtliga födelsebygd och uppväxttid »)i skogar, på berg

och idaIom. »

Antalet mure'rihandtlangerskor llled '1nindre än ett år i y'rket är på

vårt diagrain visserligen alldeles för litet för att någon betydelse skulle

kunna tillmätas procentsiffrorna 80 i a-klassen och 20 i c-klassen. Men

att utseendet af kolumnen för de 33 Inurerihandtlangerskorna med 5-10

år· ,i yrket är ganska typiskt eller åtminstone icke öfverdrifvet fördelaktigt, t

synes lner än sannolikt} då ll1an jämför lIlotsvarande siffror å tabellen.

Att d-klassen der alldeles saknas, kan visserligen vara en tillfällighet eller

endast bevisa, att arbeterskor, som hafva någon svårare kronisk sjukdolll,

i allmänhet lnåste snart lelnna det ifrågavarande yrket. Men påtagligt

synes lnig vara, att detta hårda och sträfsaluma yrkesarbete, SOlU ju i all

mänhet icke åtnjuter särdeles godt anseende och SOlU nog har åtskilliga

skuggsidor, är en fÖ11 hälsa1~ ganska nyttig sysselsättning, åtlninstone för

ursprungligen friska och starka qvinnor.

Att trädgårdsarbetet är sundt till ocll lTIed för lnånga slags sjuklingar

är ju en känd sak; den bestyrkes ock till fullo af vårt diagrall1: bland

de 55 qvinnor) som lned en medelålder af 24 år nyss inträdt i yrket, visar

hälsotillståndet sig· der icke alldeles utnlärkt - procentsiffrorn8.. 70.9, 5.5,

20 och 3.6 'för de fyra klasserna a, b, c och d äro ll1indre gynsalnnla än

i åtskilliga andra yrken - 111ell af de 17 llled 5-10 års (sornrars) yrkes

arbete finnes ir1gen sjuk och blott 2 (11.8 %,), SOlll kunnat föras till b-klas

sen; och bland motsvarande 22 på tabellen är väll i d~klassel1, 111en ingen

i c-klassen och blott 2 »)tämligen», alla de öfriga obetingadt friskit.

På diagramnlet finnas ännu två par yrken eller yrkesgrupper, Oill

hvilkas l1älsoförhållanden kurvorna och siffrorna tala ett ganska tydligl

språk. Det stora söm1nerskey'rket är deladt i två grupper, hvardera i11ne-·

fattande ett flertal olika specialiteter. I den ena gruppen, 111ed speciali

teterna lllÖSS- och pelsvarusöln, danlskrädderi, lnode-, stråhatt-, rosettsöln

· och dylikt samt kappsörn, visar yrkesarbetet ett rätt gynsall1t inflytande på

hälsotillståndet; i den flndra grurpen~ som olnfattar herrskrädderi, 1irlne~
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Söln och ett antal slnäl're specialiteter, är hälsotillståndet bland arbeterskorna

med D-lO yrkesår ögonfallande sänlre än bland »noviserna» i yrket, mycket

Iller försärnrad än åldersskilnaden af knappt 8 år i och för ~ig borde be

tinga. Och försälllringen skulle blifva ännu luycket större, Oln blott en

eller ..annan specialitet ur den förra nled afseende på hälsotil~ståndet jäm

fördes nled t. ex. linnesöln1l1erskorna ur den senare gruppen.. Att jälu

förelsen utfaller för denna så ogynsalnt, beror väl isynnerhet derpå, att

så lnånga arbeterskor af denna grupp Inåste för att vinna en knappt

nödtorftig Utk0111St arbeta - med· eller utan »svettning » - snart sagdt

både natt och dag eller åtnlinstone i .regeln Ined en orilnligt lång daglig

arbetstid nästan året on1, under det att sådan för större delen af den

~. förra- gruppens arbeterskor förekommer mera sällan eller bufvudsakligen

under den brådaste delen af de s. k. säsongerna.

En jäluförelse n1ellan hälsoförhållandena· i yllefabt"iken och i bomulls:

fabriken utfaller i det hela n1ycket till fördel för den förra, luen visar

derjälllte det öfverraskande förhållandet, att yrkesarbetet synes n1edföra

i yllefabriken någon försälllring men i bomullsfabriken rent af en förbätt

ring af hälsotillståndet. Emellertid är det ju tvifvelsutan en tillfällighet,

att alla de 13, som arbetat i yllefabriken mindre än 1 år, voro obetingadt

friska; och Oln t. ex. en af deln luåst föras till b-klassen och 2 till c-klassen,

hade hälsoklassernas procentsiffror inom denna lilla grupp ändå förblifvit

åtn1instone något gynsalllll1are än rnotsvarande procentsiffror för hela an

talet arbeterskor med samma rnedelålder (18.2 år). Detta yrkesarbetes

inflytande på hälsotillståndet hade då kOll1mit att - såson1 äfven de all

ll1änna hygieniska förhållandena i Stockholll1s yllefabrik synas' förtjena 

framstå i mycket gynsanl dager, enär, på vårt diagrarn, af de 34 arbeterskor

nå Illed yrkesålder af 5-10 och Iefnadsålder af i rnedeltal 26.7 år tillhöra

a-klassen 73.5, b-klassen 11,8, c-klassen 14.7 och d-klassen 0.0 J{, under

det att de luotsvarande allnlänna 111edelsiffrorna för 1,209 i enqueten hörda

20-29-åringar äro resp. 60.9, 14.1, 20.9 och 4.1 /'t. - Hvacl angår arbe

terskorna i bomullsfabriken, är antalet i »novisernas) kolurnn så obetydligt,

·att procentsiffrorna i och för sig knappt kunna anses ega någon betydels~;

men i hufvudsak. bestyrkas de af siffrorna i tabellen. Och utan att vi

behöfva fästa oss vid sjelfva procent- eller antalssiffrorna, synes det vara

tämligen påtagligt, att de i yrket äld·re arbeterskornas hälsotillstånd här

är i det hela bättre än deras, SOlU nyligen börjat arbeta i fabriken. Detta
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förllållunde torde knappast kunna förklaras, 0111 icke så, att denna fabriks

befolkning - h vilken notoriskt rekryteras väsentligen ur sina egna led,

ity att Inycket ofta barnen (så tidigt som lTIöjligt) k01l1t11U i fabrikens

tjenst och blifva ll1ödrarnas eller föräldrar.nas yrkeskamrater .- är i

viss lnån kroppsligt degenererad eller åtlninstone lnåst. genomlefva sina

barndo111sår undei" synnerligen ogynsaU1111111a hygieniska förhållanden.

Detta synes ock otvetydigt fralngå af de specialundersökningar rörande

sanl111a fabrik, hvilka verkstälts af Gustaf (tf Geijerstarn och hvilkas resultat

offentliggjorts i dennes» Anteckningar Olll arbetarförhållanden i, Stockholn1»

(Skrifter utgifna af Lorenska stiftelsen, n:1' f), Stockholm 1894).

Gäller on1 h'älsoklassernas procentsiffror redan i de på diagralll VI

upptagna yrkena, att deras betydelse är hufvudsakligen, Oln icke uteslu

tallde, »SYlllptomatisk» - i några fall särskildt lnanande till ytterligare

och n1er speciella undersökninga.r af hithörande förhållanden -- så är detta

väl i ännu högre grad fallet med de siffror, som allgifva de hörda arbe

terskornas fördelning på yrkesålders- och hälsoklasser . i enquetens öfriga

yrken, hvarför jag tillåter nlig att 111ed afseende på delu nu endast hän

visa till tabellen sid. 22. 1

1 De afgifna svaren på några af vårt formulärs llled hälsofrågan direkt eller in
direkt salnmanhängande frågor - under n:r 17 och 19 (b-d) - hafva icke blifvit i
denna redogörelse salunlanfatta.de.

Skälet härför har varit, hvacl beträffar svaren angående arbetslokalen, att - i 1110t
sats till svaren å de flesta andra frågorna i formuläret - dessa till rnycket stor del
voro aLtför obestämda, till och nled hvarandra motsägande i flera punkter rörande
samma lokal, t. ex. om arbetareantalet pr rum, rUlnnlens teluperatur och ventilation
In. 111.

»Rörelse i fria luften» var för flertalet af de hörda arbeterskorna hufvudsakligen
== gång till och från arbetslokalen) hvadan rörelsens lnått väsentligen var bestälndt
af dels afståndet lnellan bostad och arbetslokal, dels huruvida a.rbeterskan i fråga
intog en eller flera luåltider dagligen i bostaden, på matställe (då vanligen i närheten
af arbetsstäUet), eller inom sjelfva arbetslokalen. Huruvida de för öfrigt afnlånga
omnänlda pronlenaderna »qvällar och söndagar~ (af några äfven »under middags
rasten») företogos »ofta», »någon gång) eller »sällan», berodde påtagligen i regeln på
rent individuella orsaker, såvida de ej omöjliggjordes af en alltför lånz daglig arbetstid.

Om ~vistelse utom' Stockholnl~ hade (frånsedt trädgårdsarbeterskorna) blott ett
ringa antal något att förtälja; och när sådan förekolu, hade den gelnenligen till orsak,
att ifrågavarande arbeterska fått vistas en längre eller kortare tid hos någon sHigting
i ]andsortell,
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F'Orll1ulärets frågor n:r 9 och 11-14 (n1ed underafdelningar) harva

besvarats af 2,981 arbeterskor, aln än rner eller lniI1dre utförligt, do~k så

att svaren kunnat nled ganska stor sannolikhet för slutsumn10rnas appro

xiinativa riktighet läggas till grund för beräkning af hvarje arbeterskas

årsinkomst. De fall, då en arbeterska, till svar på frågorna 15 och 16,

angifvit sig hafva någon afsevärd biinkorTIst, hafva varit 111ycket få, och

i det följande har alldeles bortsetts ifrån dern, utOll1 när biinkon1sten enligt

uppgift erhållits genolll annat lönearbete under längre tider af arb.etslöshet

i det egentliga yrket. 1 De här i grafisk eller tabellarisk forn1 lneddelade

kront~len beteckna alltså i regeln de hörda arbeterskornas årsinkomst af

yrkesarbetet enligt deras egna uppgifter om såväl ordinarie penninglön för

tid och inkomst af ackordsarbete (stycklön), SOln ock lön för öfvertids-, resp.

söndagsarbete, och extra förnlåner in natura ~tc., för så vidt dessa kunnat

i penningav evalveras (således ej t. ex. fri läkarevård eller 111edicin), sarnt

ined nödig 11änsyn tagen till all ofrivillig och ej på sjukdonl beroende

arbetslöshet. 2

~Ied afseende på den sålunda beräknade årsinkolDstens storlek hafva

arbeterskorna indelats i regeln endast i tre löneinkon~stklasser,. kl. 1 rned

en årsinkolllst af ·vid pass 4.70 kronor eller derutöfver, (i lnedeltal pr vecka

året om IJn/tnst 9 kronor); kl. 2 111ed en årsinkomst under 470 kronor,

IDen uppgående till lninst 365 kronor; san1t kl. 3 med n1indre än 366

kronor årlig lÖlleillkolnst. !(]assel'l1a skulle naturligtvis kunna annorlunda

begränsas; ja.g .tror dock, att de bär valda gränserna äro ganska lälnpliga

för att känneteckna de vigtigaste eller mest typiska hufvudgruppernu af

dessa arbeterskor i fråga 0111 årsinkolllsten. Det behöfver ej särskildt

t T1'äclgårrcl8arbet~/f'8lcm'n({, af hvilka flertalet tillbringar endast ungefär halfva ttret
i Stockholnl och vintel'halfåret i sin henlbygd (Inestadels Snlåland eller Dalarne), hafva
förts till den »lö~leinkonlstklass», sonl de skulle tillhöra, ifall de hade året om SalnnlH:
daglön SOln under Stockholmsvistelsen.

2 Det kunde lnöjligen ifrågasättas, huruvida ieke varit lälnpligare att sUlnnlanfatta
de afgifna svaren på hvar och en af fornlulärets hithörande frågor säl'skildt för sig.
1\len ett sådant förfaringssätt, gifvetvis indiceradt för socialstatistiska yrkesmonografier,
skulle nödvändiggjort en häl' icke afsec1(l eller lTIöjlig utförlighet snnlt ett ll1ycket stort
antal tabeller eller grafiska fran1ställningar.
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fran1hållas, att dessa arbeterskors (liksaln andra san1bällsn1edlen1rnars) hela

ekOnOITIiska ställning ingalunda är bestälua uteslutande af deras inkolTIst

förhållanden, enär ju i allnlänhet ITlycket kOlnlner an på, huru hvar och

en förstår och vill eller kanske lnåste använda sina inkou1ster. Men

ju 111indre individens faktiskaI frihet är lTIed afseende på ~~tglftsbudgeten,

eller lned undra ord: ju större del af inkomsterna måste tagas i anspråk

för tillfredsställande af rena existensbehof, i' desto högre grad blir in k0111

stens storlek afgörande icke blott för ,sjelfva ekonoluien utan äfven för de

flesta andra lefnadsförhållanden.

l'yvärr gäller väl on1 det Ojälllföl'ligt största antalet, särskildt af de

inkon1sttagare, lned hvilka vi här hafva att göra) att deras faktiska frihet

i fråga on1 sättet för inkornsternas användande ej är mycket stor) ifall de

för sin egen' existens utesluta,nde äro hän visade på hvad de sjelfva för

tjena genon1 sitt yrkesarbete - äfven om de icke, hafva någon annan att

sörja för. 'Under sistnän1da förutsättningar torde dock kunna sägas, att

en afsevärd skilnad eger run1 1l1ellan de olika löneklasserna, begränsade

SåS01TI nyss bär blifvit näuldt.

Den lägsta, tredje klassens lönesiffra betyder helt visst de känbaraste

försakelser, icke sällan tvång att både frysa och svälta. En stor del, kanske

flertalet, af arbeterskorna i denna löneklass torde dock i sin kall1p för till

varon åtnjuta något stöd -- af föräldrar, syskon eller vuxna barn, af den

enskilda välgörenheten eller af offentlig fattigvård.

De, sorn tillhöra klassen 2, ä~~o derelllot säkerligen till större delen

helt och hållet sjelf{örsörjerskor, och nog är äfven dessas lif rikt på för

sakelser. Att llled en inkon1st af i 11ledeltal .1 krona eller i bästa fall

ungefär 1 krona 25 öre Oln dagen hushålla så, att debet och kredit gå

ihop, lnåste väl under nuva.rande förhållanden erkännas vara ett konst

stycke, äfven om hushållaren är en enSalTI stående qvinna, som afsagt sig

alla anspråk på lyx, häri inberäknadt sådan, S,Olll i n1era lyckligt 10ttade

samhällskretsar i allmänhet anses ottndgänglig. 1tlen detta konststycke

utföres dock af lTIånga, och af icke få llled relativt god fraingång.

Möjligheten af att lyckas hålla all egentlig 'nöd på afstånd blir för

den arbeterska, son1 vill och kan hushålla filed sina sinå rnedel, n1ärkbart

ökad snart sagdt llled hvarje tiotal öre, hvarrned veckoinkomsten stiger

öfver 7 kronor; och när den hunnit upp till 9 kronor oell derutöfver, kan

rnan väl någorlunda räkna 1l,t, hur det kan gå till att lefva på såqan
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inkomst, älven om man icke sjelf skulle kunna göra det, icke ens onl

lllan vore ensarYl, sjelfförsörjande qvinna. ..A..tlninstone torde kunna sägas,

att för en nödtol~ftig utk01DSt lned den inkolnsten erfordras icke i {trämsta

ru llllnet försakelsens he1"oislfl't, utan fraInför allt klok förrnåga att »rätta

Blunnen efter matsäcken» eller, för att begagna ett modernt vetenskapligt

u~tryck, på rationelt sätt följa Iregeln om gränsnyttornas }ä11~vigt.l

Då jag härmed i korthet antydt min uppfattning af, så att säga, den

alltnänna karaktären af våra tre inkon1stklasser, har dervid helt och hållet

bortsetts frän att årsinko1l1stens totalbelopp kan vara mycket o}ä1nt fÖ1"

cleladt på årets olika månader, veckor och dagar. Ju srnärre inkon1sterna

äro, dess vigtigare och fördelaktigare är det ju att de erhållas någorlunda

likformigt fördelade på de slnärre afdelningarna af året. När deremot, så

som i åtskilliga yrken eller hos enskilda arbetsgifvare, sysselsättningen är

mycket ojärnil, eller till och med allt arbete och då i de flesta fall äfven

all löneinkolllst tidtals saknas, kan det äfven för arbeterskor i den första

löneklassen vara lnycket svårt att af den jälnförelsevis höga inkolnst, SOIU

de tidtals hafva, lägga af tillräckligt för de Iner eller nlindre arbetslösa

periodernas behof. Och naturligtvis blir detta, under för öfrigt lika oln

ständigheter, så lnycket svårare, ju. lnindre inkolllsterna äfven under de

bättre perioderna äro. Sjelfklart är också, att, inkornster, som kunna

var'a någorlunda tillräckliga eller till och 111ed jämförelsevis rikliga för den 5

SOlD endast Ilar sin egen person att sörja för, kunna blifva absolut otill

räckliga, om ar~eterskan äfven har utgifter för andra.

SåSOlll nyss nälndes, hafva arbeterskorna här i allmänhet blifvit sall1

lnanförda i endast tre löneinkomstklasser. På diagraIn VII hafva dock första

och tredje klassen delats, hv.ardera i tvänne grupper. Arbeterskorna af

{Ö'rsta löneklassen hafva - SåSOlll . ock nyss blifvit nänldt - en årsinkolnst

af lninst 470 kronor; för' flertalet af dem håller sig årsinkolllsten 11lellan

detta belopp och närIl1aste lOO-tal kronor deröfver. I aUnlänhet är det blott

en eller annan »förestånderska» eller, isynnerhet när stycklön begagnas,

rnöjligen äfven en och annan ovanligt fortfärdig och skicklig arbeterska, SOITI

llinner upp till en årsinkomst af minst 600 k1~onor. Undalltag härifrån göra

dock några få yrken, i hvilka flertalet eller åtminstone en stor del af arbe-

1 .Tfr »])et ekonorniska sanlhällslifvcb>, första handet, sid. 4:5G ff.
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terskofna hinna till sistnän1da årsinko1l1st, d. v. s. i lnedeltal 12 kronor i

veckan -. vid högst 2 veckors arbetslöshet på hela året. H vad angår i1~edje

löneklassen, så håller sig årsinkolnstell för de flesta dithörande arbeterskor

rnellan 350 och 300 kronor. Mindre än i 11ledeltal 5 kronor i veckan året

onl hafva i de flesta yrken endast nybörjerskor eller, isynnerhet vid styck

lönsarbete, sådana - äfven äldre - arbeterskor, som sakna handlag eller

arbeta ovanligt långsamt, -sarIlt slutligen sådana, S01l1 af sjuklighet eller

ålderdornsskröpligbet icke kunna förrätta ett effektivt arbete och kanske

dessutolTI ofta få vara ,arbetslösa. I några yrken är dock den nämda

orinl1igt låga årsförtjensten af lnindre än 260 kronor mycket vanlig eller

till OCll 111ed förherskande.

Diagram VII visar nu, att af de 2,981 arbeterskorna (i 46 olika yrken

eller yrkesgrupper) tillhörde

klass 1 (lned lninst 470 kronors årsförtjenst) 30.1 %;
» 2 (llled 365 - ej fullt 470 kronors årsförtjenst) 32.2 /{; och

» 3 (med lnindre än 365 kronors årsförtjenst) 37.7 %;
saInt att af l-klassens arbeterskor hade ungefär fjärdedelen de högre års

inko111sterna (600 krollor eller deröfver) och af 3-klassen ungefär två sjun

dedelar de lägsta -:.. lnindre än 260 kronor. Af löneinko1l1stförhållan

dena in0111 de särskilda yrkena visar diagrall1lnet VII blott de båda

ytterligheterna: å ena sidån bryggerihandteringen, i hvilken alla arbeterskor

tillhöra första 16neklass8n, och 70.6 ~% af denl hafva 1l1era än 600 kronors

årsinkomst; och å andra sidan n~jölkafie1n1ti'ngen,der ingen enda 11unnit upp

ens till 260 kronors årsinkomst, utan alla tillhöra löneklassen ·3 b. - Angå

ende bryggeriarbeterskorna n1å bär i förbigående olnnänlnas, att alla de,

sorn förts till klassen 1 b, antingen arbetade i porterbryggerier och vid porter·

nederlag eller voro anstälda i ett och salnn1a ölbryggeri, hvaremot alla i 1

a-klassen arbetade i andra ölbryggerier och der hade en årsinkomst, som för

de flesta steg till 700-800 kronor. H vad angår den andra ytterlighetens

arbeterskor, vara de i enqueten börda ju lnycket unga (medelåldern 14.4 år),

hvadan on1 deras löneinkolnsts låga belopp väl icke är så mycket att 8äga,

ehuru deras sträfsalnlna görolllål, son1 vanligen börja mycket tidigt on1

lTIOrgnarnu och ofta måste förrättas i ur och skur, nog -borde vara värda

högre lön. 1\1en såsoln den värsta ytterligheten j fråga orn svältlöner,

n1åste nog det yrke betec nas, SOlD eriligt siffrorna i följande tabell är nurl1

mer två i fråga om 3 b-klnssens relativa talrikhet, nämligen 11task11/i1ng eller
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stickning af yllestrulnpor, västar och dylikt för hand. Visserligen är detta

yrke ej för alla sina idkerskor deras enda sysselsättning eller existens111edel.

De flesta af de i vår enquete hörda 111askerskorna vara gifta qvinnor 111ed

Antalet arbeterskor de olika löneinkomstklasserna.

l
_l 1\_2I~_I SummaI

a -I-b-I - I a I b

laSidenfabriker -...-.--.----.--. __ . . .__ . . ... 1 2113 23 8 47
b Bandfabrik ----.----------.---.-------------.-.-- .---.-------- -I 6 9 15

2 Bokbinderier ---~-----------------__ . . .________ 9 40 29 15 8 101
3 a ICartongarbete o. dyl. . __ , .__ 3 13 12 19 47

b Tillverkning af artificiella blomnlor 1 3 1 6 11
c Polygrafiska yrken etc. . "________________ 1 1 4 1 2 9

4 Boktryckerier .. ._ 16 15 11 9 2 53
5 Borstbinderier __ . . . .. .__ 1 3 12 8 4 28
6 Tobaksfabriker .-.-----___ 33 78 118 76 36 34:1
7 Korkfabriker - . - .. .__ 5 21 49 9 3 87
8 Trikåtillverkning ~ . . ._____________ 1 10 24 40 6 81
9 Metallvarufabriker, elektr. glödlalupfabr. o. dyl. 16 34 19 7 76

10 a I{apsylfabrik ._ .• ~ . .__ . ._._________ 1 13 9 1 24
b Pennfabrik -________________________ 1 15 19 35
c I(nappfabriker ._ . .___________________________ 7 4 11

11 a Bonlullsspinneri och väfverL .. . .--.----- 46 49 22 12 129
b Vaddfabriker . ~.;_. . __ . ._____ 5 7 1 13

12 a Sömnad: lnöss- och pelsvarusölll .__ . ._.______ 5 33 39 27 7 111
b - danlskrädderisöln (beställn. o. lager) 7 22 47 57 15 148
c luode-, stråhatt-, rosettsöln o. dyl. 11 28 30 27 14 110
d kapPsöln (beställn. o. lager) .____ 1.2 23 32 37 6 110
~ l~errs~~·ädderisöm (beställ~. o. lager)- __ ,__ 7 17 28 40 9 101
f hnnesonl .__ . '" -----.------ 1 16 48 56 45 166
g ) slnärl'.e specialiteter . , 3 16" 34 39 11 103

13 a Guld- och silfverarbete . ._________________ 4 7 8 4 2 25
b :Förnicklingsfabrik , 2 1 7 3 13

14 Yllefabrik ~ ~. . . . ._____ 2 36 52 6 4 ioo
15 Skovarutillverkning (fabriker och handtverk) 1 5 17 14 7 6 49
16 Porslinsfabrik . .__ . .________ 2 24 30 12 5 73
17 11, Kemiskt-tekniska fabriker o. dyl. ._____ 10 34 12 56

b Stearinfabrik_. ._ .. 18 3 1 22
c Ilnpregneringsfabriker 111. 111. . -.--. . .•• 1 10 5 16
d Sockerbruk . . .. . .____ 2G 1 1 28

18 a Sprängälnilesfabriker .. __ ... 12 5 17
b Stubinfabrik .____________________ 9 7 16

19 a Bagerier . . .- .~ .__ 23 23 7 1 54
b Sockerbagerier .__ . . . ._________ 9 4 8 21

20 a Tvätt . . .. 8 14 12 21 1 56
b Strykning . ._... __ I 27 39 17 83

;~ ~ Rfr~:~~~;~:~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 1 == I 14~ 10: J 1:~
23 LU111psoltellD b .--.-----------------------.-------------------. -I f) 12 21
24 a Bryggerier -----.--- . . ... .__ .... _. 1 48 20 68
l b Läskdrycks- och nllneralvattenfaul'iker ---------------1 ,- 6 8 1 15125 l\iurerihandtlangning .__ 1 16 27 28 4 76

Snn11na12251 G721 9091 798 1327 12.981
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huslig verksamhet vid sidan af detta yrke; några voro minderåriga, SOlU

bodde hos föräldrai~; några ålderstigna lnaskerskor åtnjöto enskild eller

-offentlig fattighjälp. l\1en åtskilliga voro dock helt och hållet sjelfförsör

jel'skor - och sådanas inkoITlstförhållanden äro bedrötliga. En af de

tillsporda rnaskerskol'oa (en gift, fullt frisk 32-åring, SOIU bodde med luan

och två barn i ell lägenhet på två rum och kök, hvara.f det ena rummet

var uthyrdt) sade sig kunna med ytterligt lång d~glig arbetstid och stor

kraftansträngning förtjena ända till 7 kroll0r 50 öre i veckan, llvarför hon

registrerades såsonl tillhörande löneklassen 2; 4 personer (något öfver 7%

.af hela antalet) kunde fötas till klassen a a, enär deras årsinkomst enligt

uppgift' steg till någ~t öfver 300 kronor årligen; flertalet af de örriga för

tjenade mindre än 200 kronor pr år. Orsaken till de låga lÖl~erna i

(letta yrke äro naturligtvis i frän1sta rU111nlet arbetets beskaffenhet - dess

lättlärdhet, dess lärnplighet SåSOlll sysselsättning på lediga stunder samt

för svaga och sjukliga personer och dylikt - samt att yrket utöfvas af så

lnånga, son1 icke behöfva lefva. uteslutande på sin yrkesförtjenst. De talrika

för välgörande ändamål ~nordnade försäljningarna till underpris af arbets

stugors eller af »välgörenhetsföreningar» understödda fattigas produkter

af handstickning göra nog också ej så litet till för att nedtrycka rnaskerskor

nas arbetsförtjenst. För verkligen a'l'"betsdugliga qvinnor är maskning eller

stickning för hand väl sällan, och borde naturligtvis aldrig vara annat än

en sysselsättning för tillfället, i brist på bättre, t. ex. under kortare arbets

löshet eller på lediga mellanstunder.

Här följa nu - utan vidare kOITllllentarier - fQrteckningar öfver de

enqueten representerade yrken, som visa de' största afvikelserna från de

gellOlTISnittliga procentsiffrorna för arbeterskornas fördelning på de olika

löneinkolnstklasserrla.

, P~~ocentsiffran för löneinkomstklassen 1 var, SåSOlll nämdes, 30.1 % af

hela" antålet i enqueten hörda arb~terskor. I .följande yrken hade mer än

halfva antalet minst 470 kron'örs årsinkomst:

) ,

'»,

92;9 l> »

42.6 » »'

70.6 » ~,

44.75» )
28.3 » »

54.2 ~ »

21.05 »

30.2 »

4.15 »

,42.6 ~

Bryggerier. . ._. 100.0 0/0 - i kl. la 70.6 %, i lb 29.4 0/0 af hela antalet hörda
Sockerbruk __ ._ ....__ 92.9
Bagerier. . __ .. '85.2

Sprängäll1nesfabrik 70.6
~letallvarutillv:kn. 65.8
Boktryckerier 58.5
Kapsylfabl'~k __ ..•. 58.35 i)

3
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Under det att till klass 2 (365 -- ej fullt 470 kronors årlig lönein

komst) hörde i lnedeltal 32.2 ,%, tillhörde i följande yrken lller än hälften

af de hörda denila klass:

Stearinfabrik .---------_. ._. -- .. .. __ .81.8
Inlpregnering etc. ._ ._. .: __ .. _. __ ._. .__ G2.5

Kelniskt-tekniska fabriker etc. .. --- ._ .. __ .__ ._. . 60.7
Korkfabriker __ .. _. . ._. .__ ._ ...... -- 5f3.3

Stubinfabrik . ' -_.__ .--_. -.-_-_-----, -. -'- .-----. -_.----.. -' ---~_ _ 56.25
Förnicklingsfabrik _- _.-_ --- --- .-- --- __ o ._. •• -- •• - - o - __ 53.8
Läskdryckstillverkning ,. .!_ .----- .--.------.- .. .__ . 52.0

Af de 2,981 arbeters~orna tillhörde klass 3a 26.75 och 3b 10,95 ~(

således hade tillsalTItnan 37.7 :{ af dem årsinkotTIster uppgående till ej

fullt·365 kronor. I följan~e yrken hade 1ne'r ät~ hälften af de hörda arbe

terskorna nälllda låga löneinkomst:

» » )

» » :»

7.7 » }) ~)

7.4

27.1

i 3b 100.0 % af de hördas antal
o/o• 60. O }) i) ;)

36.4 i)

91.05 ii ;)

54.3
1.3 j; /) ~)

40.4
17.0 » ;~ ;.'>

54.5 )) ))

25.5 ;.
48.9
9.1 »

53.85 f,

33.71) ~)

57.1 »

49~4

Mjölkaflernning ._. 100.0
Bandfabrik ... 100.0
Knappfabriker _.. _.__ . __ ._ 100.0
Maskning ._ .. _.___ 98.2
Pennfabrik .______________ 97.1

Trädgårdsarbete __. .~_ 68.85 ~)

Kartongarbete o. dyl. .-_ 65.9
Sidenfabriker . . 65.9

Tillv. af artif.blonllnor 63.6
Vaddfåbriker .__ .'___________ 61.55
Linnesönl . . . __ .. _ 60.85 A>

Lumpsortering _. .' 57.1
Trikåtillverkning . . 56. 8 ~j

. Diagran1 VIII,soln vill åskådliggöra förhållandet lllellan ifrågavarande

arbeterskors civilstånd och löneil1kolll~t, visar af de ,gifta arbeterskorna

relativt flera än af de icke (f. n.) gifta tiU~ärande lönekla~sen 1, relativt färre'

tillhörande de båda andra· lÖ'neklasserna; bland de icke gift~ äro' ntödratrnc/t

representerade relati vt talrikare i andra, derenlot i de båda öfriga (första och

tredje löneklassen) mindre talrikt än de barnlösa. Hufvudorsaken till dessa

- för öfrigt föga betydande eller anmärkningsvärda - skilnader ligger väl

i de olika åldersförhållandena och torde ej behöfva bär närluare un

dersökas.

Af något större intresse är väl diagran1rnet IX, som påtagligen bekräftar

den' gamla satsen, att »hälsan är värd pengar», Af de 1,632 arbeterskorna
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i hälsoklassen a tillhöra 32.6 % löneklassen 1, och att detta procenttal, lik

SOlll motsvarande procenttal i andra odh i· tredje löneklassen, icke lnera

afviker från de alhnänna 11ledeltalen (resp. 30.1, 32.2 och 37.7) beror natur

ligtvis i synnerhet ~erpå, att relativt största antalet nybö'rjersko1't i de olik~

yrkena bafva god bälsa. .Skilnaden luellan hälsoklasserna a· och b är på

vårt diagranl jämförelsevis föga betydande. Derelllot visar hälsoklassen c en

betydlig ll1inskning i den första löneklassens procentsiffra (från 32.6-25.3),

hvilken minskning till större delen motsvaras af. den tredje löneklassens

tillväxt från 36.4--41 %. Dell ytterligare lnillskning af första löneklassens

och höjning af tredje IÖl1ekl~ssens procentsiffror, som diagrammet visar

för, löneklassen d, är icke öfver.raskande; det är j u tälnligen sj elfklart,

att personer med svåra kroniska sjukdolnar icke .kunna ega stor arbets

kraft eller förvärfsförmåga. Att första löneklassens procentsiffra dock är

så pass stor sorn här (20.9 U10t 33,6 för andra och 45~5. för tredje löne

klassen) beror naturligtvis derpå, att relativt 11långa i d.el~na hälsoklass

hafva hög yrkesålder och förvärfvat ~tor skicklighet i sitt yrke, fastän

krafterna äro svaga.-

Det följer nu att påpeka de huf~udsakligaste punkterna af vår el1quetes

resultat angående yrkesålderns inflytande på löneinkol1lsten. j\.tt detta in

flytande lnåste vara mycket stort, är ju a priori tänlligen sjelfklart. Huru

dant det varit för a.lla de häronl hörda arbeterskor.na i genleIl, är åskåd

Jiggjordt på de båda diagralnlnel~. X och XI. Vi återfinna der våra tre

stora löneinkolnstklasser, kOlllbinerade med fem olika yrkesåldersklasser,

som omfatta:

N:r 1 Arbeterskor, S01l1 vari t ·l11illdre än 1 år i' Yl'ket
2
3
4

'il 5

lninst l lnell ll1indre än 5 år i yrket
5 » 10

» 10 ~ 30
30 år och· derutöfver.

Diagra111 X visar,. huru Inånga procent af arbeterskorna i hvar ocb

en af de fenl' yrkesåldersklasserna tillhöra hvar och en af de tre löne

klasserna. Vi finna sålunda, att af dem, som varit tnindre än ett år i
yrket, 14.2 :/,;" redan hunnit upp i första löneklassen, '21.2 % befinna sig

i den andra, salllt 64.6 /~: i den tredje löneklassen. Utan att för öfrigt

ingå i detaljer n~ed afseende på llH)tsvarande förhållanden lndin de' sär

skilda yrkena - hvilket ock, hvad angå~" flertalet af dem, skulle på gruJld
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af de ctbsohttct talens litenhet vara af föga intresse - vill jag här blott

i förbigående anmärka, att nyssnämda, kanske oväntctdt höga procentsiffra,

14.2, skulle reduceras till föga Iller än t1~edjedelen, 5.3, vore icke, de tre

~rkena: bryggeri med ITIotsvarande procentsiffran 100, bage-roi lned 75 och

metallva1ltutillverkning Ined 56.4 %.

I and/ra yrkesåldersklassen har första löneklassens .procentsiffra stigit

till 23~1 och andra löneklassens till 36.9, hvadan alltså' endast 40 X åter

stå i tredje löneklassen; n1en äfven bär är det några få yrken, S0111 llled

sina höga procentsiffror och relativt stora absoluta tal förnälnligast åstad

komma den jämförelsevis höga procentsiffran för första löneklassen; detta

gäller förnämligast om nyssnämda tre yrken: bryggeri, bageri och Jl1etall·

varutillverjrning", lned res~. 100" 85 och 75 }{-, samt 8ockerbruksnärringen,

som med sina 95.5 X här kommer närmast bryggerinärin-gell.

I t14 edje yrkesåldersk-lassen har -första löneklassens procentsiffra vuxit

betydligt - till 41.1 - hufvudsakligen på bekostnad af tredje löneklassen,

till hvilken höra endast 24.4 % (till klass' 2: 34.5 ,%'); oel1 här påverkas

slutresultatet icke synnerligen starkt af något särskUat yrke, ehuru visser

ligen procenttalen -variera mellan 11l,axima af 100 % (i bryggerinäringen,

sockerbruken, kapsylfabriken samt förnicklingsfabriken) och å andra sidan

minima af O X (i ett tiotal yrken). '

I- det hela' nå' lönerna sin höjdpunkt i yrkesåldern 10 -- ej fullt 30

år: procenttalen för de tre löneklas~ertl äro' här resp. 44.9, 34.u och 20.2;

och den en gång uppnådda så att säga allmänna lönenivån synes ej 'un

dergå någon afsevärd sänkning under denna långa period förr ~n alldeles

i slutet af denSalTIrna; det SY-MS vara först, inell10t det 30:de yrkesåret,

som arbetskraften -och derlned löneinkomsten väsentligt sjunker för fler

talet af de få, hvilkas yrkesålder blir så hög. Den sista yrkesålderns pro

centsiffror för de tre löneklasserna äro 231/3, 131/3 san1t 631/3; 111en de

absoluta talen i sin helhet äro så sn1å, att l;ågon vidare betydelse ej kan

tillmäta~ den). Och äfven de i denna höga åldersklass representerade Y1'"

kenas antal är mycket ringa. Ensamt de två (eller tre) yrkena, siden- och

bandfabrikationen samt tobaksindustrien, hafva tillsammans, det förra med

21 och det senare med 16 arbeterskor, le~nat lller än 2/3 af hela antalet

i 'denna ,yrkesåldersklass; och idess'a yrken hafva procentsiffrorna från

yrkesåld'ern 10- ~ej fullt' 30 år förändrats:
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i siden- och bal1dfabrikerna: l:sta löneklassens från 9.1 till 3.8
2:c1ra 31. 8 j) 15.4
3:dje 59.1 80.s; och

i tobaksfabrikerna.: 1:sta 47.8 » 33.3
2:dra 33.3 » 25. O

B:dje 18.9 ~ 41.7

Diagrall1 XI VIsar förhållandet Inellan yrkesålder och löneinko111st från

en annan sida, nänl1igen huru 111ånga procent af de hörda arbeterskorna

i hvarclera löneklassen 1, 2, 3 befunno sig i de olika yrkesåldersklasserna :

n:1' 1 (n1inclre än ett är), 2 (1- ej fullt 5 år), o. s. v. Men enär (till följd

,af ett ll1issförstånd vid det tekniska utförandet) de olika linjernas bety

delse på detta diagranl ej angifvits och dessutoln ett par siffror äro otyd

liga, 111eddelas här följande tabellariska samlnanställning. 1

tillhörde % yrkesåldersklassen
_-\f ar beterskol'l1a

1 2 3 4: 5

i löneinkonistklassen 1 8.45 25.75 28.75 35.15 1.9

2 11.9 38.7 22.i 25.65 1.05

I
1> 3 ------1 31.8 36.85 14.05 13.05 4.25

I

t"';

~t;J VII.

\lid beräkningen af arbeterskornas årsinko111st har naturligtvis i före

kOlll111ande fall tagits hänsyn till sådana särskilda »(öY'tnånet"» bos arbets

gifvarell ,sonl kost och bostnd. 2 F'Iri kost Ilar upptagits till 5 eller högst 6 kro

no'r i veckan, fri bostad åter till Inera varierande belopp, motsvarande hvad

i alln1änhet plägar betalas för bostad af ungefär san1mabeskaffeohet som

den ifrågavarande. ,Äfven hafva i årsinkolusten n1edräknats sådana grati

fikationet~,. SOlll af vissa arbetsgifvare pläga gifvas åt hela eller någon del

af arbetatepersonalen t., ex. vid jul och nlidsomn1ar. I allnlänhet varG

dock dessa gratifikationer föga betydande.

1 K0111mentarier härtill torde vara obehöfiiga.
2 I bageriyrket är fri kost äfvensonl bostad hos arbetsgifvaren regeln; annars

förekol1uner fri kost blott i enstaka fall fri bostad dessutom 11lera allnlänt för trU.d
gårdsarbeterskol' och vid ett par utanför staden belägna fabriker.
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I VIssa industrier, S01l1" producera närings- eller njutningso1edel, är

det vanligt, att arbetarepersollalen har, såsom extra förmån, rätt att på

stället förbruka »a discretion» eller erhålla någon bestälnd mängd af en

eller annan produkt af industrien: t. ex. i bageriyrket bröd, i bryg

gerier öl eller dricka (det sistnäLl1da äfven i många bagerier), i kondito

rier karan1eller, i vissa kelYliskt-tekniska fabriker tvålo. s. v. Det pekuniära

värdet häraf har endast undantagsvis kllllnat eller ansetts böra beräknas.

Det sa1l1ma gäller Oln· de likväl n1ycket vigtiga förlnånerna {tri läkare·

vå1rd och 11tedicin saInt försäkring. Den förstnämda af dessa förmåner, fri

läkarevård, lenlnas i regeln åt arbetarepersonalen vid nästan alla fabriker

eller större verkstäder i Stockhohn, hvarerl10t fri ll1edicin synes leni.nas endast

af ungefär ett tjugotal af de arbetsgifvare, hvilkas personal varit represen

terad i vår enquete. Många fabriker (och rnekaniska verkstäder), hafva egna

sj-ukkassor (i flera falllned en af arbetsgifvaren skänkt grundfond) till hvilka

arbetarna få betala vecko- eller månadsafgifter, som vnll1igen afdragas vid

lönens utbetalning. Dessa afgifter äro af olika storlek, stundOl1l graderade

för olika kategorier af arbetare i Dalnnla företag. Exen1pelvis 111å nätnnas,

att vid Barnängens bOlTIullsspinneri och väfveri, SOUl ger sina arbetare vid

sj ukdoll1stillfälle fri läkal'evård men icke 1l1edicin, finnes en fabrikskassa,

till hvilken erläggas af al'betel~skor 5, 10 eller 20 öre i veckan; kassans

prestationer äro 1,50, 3 eller 6 kronor sjukhjälp i veckan satnt vid döds

fall 25 a 50 krallar begrafningshjälp. Qch för att anföra ett annat exen1

pel: vid Mariebergs a1l1111Unitionsfabrik, sorn ger arbetarna både fri läkare

hjälp och fri 111edicin, betala arbeterskorna till fabrikens sjukkassa 75 öre

ll1ånaden sanlt erhålla derför vid sjukdonl i högst 10 veckor 8 kronor

i veckan, hvarjälllte kassan len1nai'l 75 a 80 kronor till begrafningshjälp.

I ett fall (Barnängens tekniska. fabrik, sonl icke sjelf bekostar vare &ig

läkarevård eller lnedicin) betalar fabriken till en }) hundralnannaförening»

sjukkasseafgift för sina arbeterskor, så att dessa erhålla till sjukhjälp un

der högst 8 veckor 10 kronor i veckan.

Olycksfallförsäkring af hela eller en väsentlig del af personalen be

kostades af 25 i enqueten representerade fabriker eller större verkstäder. 1

Försäkringsbeloppet utgjorde i de flesta fallen 1,000 kronor pr individ.

1 Bland dessa voro alla bryggerierna uton1 tre, san1t de större boktryckerierna.
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Här 11lå olnnäulnas 11vad af enqueten har fralngått nled afseende på

den behandling, sorn arbeterskorna få röna af arbetsgifvare, verknlästare

~ller andra förn1än. SåSOlll bekant klagas i arbetarekretsar lllångenstädes

i utlandet bittert - och bevisligen 111ec1 fog - öfver svåra rnissförhållan

den i sedligt afseende, fran1kallade af nlaktn1issbruk, särskildt gent enl0t

de yngre arbeterskorna; oc11 enstaka upprörande fall af här111ed antydd

beskaffenhet äro nog kända äfven från vårt land. ~len, glädjande att

säga, har vår enquete gifvit föga att förtälja 11äro111; och flertalet af de få

fall af råhet eller brutalitet, SOll1 blifvit olllnänlda af hörda arbeterskor,

hade, egendolnligt nog, föreko11111lit, der Verk111ästaren i fabriken eller

verkstaden var utl~nding. Detta var ock förhållandet i ett industrielt

företag - en skovarufabrik - hvars arbeterskor tycktes hafva grundade

skäl till klagan öfver lllissbruk af ett löneafdrags- eller pliktsyste11~. J..Jö

neafdrag praktiseras i de flesta fabriker och i åtskilliga slnärre företag.

I regeln när arbeterskorna betalas efter tid (sällan -vid stycklön), pliktas

för sen ankomst (t. ex. genom afdrag af 1 a 2 tir11111arS lön, om ankoln

sten sker ll1inst 5 a 10 111inuter efter det faststäIda klockslaget). Vidare

är det gifvetvis vanligt, att för mera afsevärda fel i. arbetet stipuleras

plikter, sonl kunna af arbetsgifvaren utkräfvas geno1l1 afdrag å arbeterskans

lön. Äfven när sådana afdrag måste anses fullt berättigade från arbets

gifvarens synpunkt, kunna de icke blott vara lnycket känbara, utan äfven

förefalla arbeterskorna SåSOlll orättvisa eller åtnlinstone obilliga, SåS0111 t.

ex. när de ann1ärkta felaktigheterna åtnlinstone delvis berott på arbeter

skans trötthet eller minskade upp.märksanlhet 1110t slutet af en lång följd

af arbetstilnmar (såsoin ju, enligt hvad erfarenIletell visat, ofta är förhål

landet med olycksfall i ar'betet). Men ifrågavarande afdragssystem hand

11afves, så vidt af vår enquete frau1går, hos de allra flesta arbetsgi~vare

på sådant sätt, att åtnlinstone dugliga och ordentliga arbeterskor sällan

eller aldrig få skäl att beklaga sig deröfver. Undantag härifrån förekolll

Ina dock; och t. ex. i den nälnda skofabriken fick arbeterskan, Oln något

fel i nåtlingsarbetet upptäcktes på ett enda par skodon, icke blott utan

betalning såvidt möjligt afbjälpa felet, utan äfven vidkännas afdrag å sin

betalning för nåtlingen af de öfriga 11 paren af det dussin skodon, för

hvilket stycklönen beräknades skola utgå, hvadan denna ganska ofta helt
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och hållet gick åt och kanske icke ens räckte till att betala plikten för

ett rätt.obetydligt fel i arbetet. Detta enligt flera arbeterskors salristänl-'

11liga uppgifter.

][ella1~ha'J'tdssyste1net användes i afsevärd utsträckning företrädesvis

inorn vissa sÖlnnadsspecialiteter. Af lnellanhänder sysselsatta voro: kaJ.J1J

sörn1nersko1'~ 39 eller Iller än 32 %, alla i mellanhandens lokal; U'nneSÖ'IJ'l

merskor 29 hos lnellanhanden och 20 i hernnlet, tillsammans 49 eller lller

än 27 %; her-rskrädde'risörnn~erskor 37 i lnellanhandens lokal och 43 i

hemrnet, tillsarnmans 80 eller öfver 57 % af de i enqueten hörda.

Frågas nu, huruvida de af l11ellanhäncler sysselsattas arbets- och löne

förhållanden visat sig göra den för hela 111e11anhandssysten1et vanliga be_

nälnningen );u,tsvettni'ng» berättigad, så kan svaret härpå näppeligen gifvas

med ett enkelt ja eller 'nej. Sjelfva systenlet innebär ju en stor fala för

arbetarens utsugning, i ty att mellanhanden, SOll) af sin arbetsgifvare er

påller stycklön, Inåste för att hafva någon vinst på sitt företag erhålla denna

ur 'skilnaden luellan lläluda lön och den betalning, son1 ll1ellanhanden

ger sina biträden. IIuru stor den å skilnaden erhållna vinsten är, kan

emellertid långt ifrån alltid -!11ed säkerhet utrönas. Icke sällan erhålla

arbeterskor 110s n1ellanhand sin aflöning beräknad efter tid; och äfven näe

stycklön användes; är det stundon1 ganska svårt att afgöra, huru stor del

af skilnaden ll1ellan den t/al oell den af 111ellanhanden gifna arbetslönen

luåste anses SåS0111 skälig ersättning derför, att mellanhanden bekostar ett

eller annat arbetsllledel, t. ex. arbetslokal, synlaskin, tråd ffi. ID. En di

rekt jälnförelse försvåras ofta äfven derigenom, att ll1ellanhanden sjelf

»skär» eller »klipper till» för sina biträden, öfvervakar deras arbete och

vid behof korrigerar fel deruti; yrkesskickligheten bland de utsvettade är

nog .i genoluskärning något 111indre än bland arbeterskorna hos sjelfstän

diga arbetsgifvare i san1tna yrke eller yrkesspecit~litet.

Säkert är, att arbetsvilkoren under 111ellanhandssystell1et äro syn

nerligen hög grad ,beroende af lnellanhandens personlighet. 'I vår enquete

hafva förekolDluit icke, få fall, då ll1ellanhanden, sjelf arbeterska i yrket,

enligt fullt trovärdig egen uppgift hade föga större inkolllst att lefva' af än

den, SOlD ett eller annat s. k. »utsvettadt» biträde hos henne erhållit, och' der

lnellallhandsbiträden olntalat den (vanligen »frun» eller »fröken~»), son1 de U1'-
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hetade hos, SåSOll1 »)ll1ycket snäll». * Å andra sidan stå dock talrikare fall, då

en n1ellanhands arbeterskor ~. sannolikt på goda grunder - sjelfva ansågo 

sig vara både underbetalda och i öfrigt illa behandlade af Inellanhanclen. I

åtskilliga fall har särskildt klagats öfver arbetslokalens beskaffenhet: »furn-

Per styck Per dussin

Betalning
------------- ---------------------

I par sin1pla. byxor II I
Jaketter I Paletåer -----·----;I-f-·---n--- i sin1pla par sin1p]a

f 11 -a n10 - \1 skJ' ortor kalsonO'er
a y e skinn il I o

Kr. 1(1'. Kr.! Kr.. il I{r. . .Kr.

o60

3.50

2. \'id hernarbeteför sJcljst.
arbetsg., inräknadt till·
klippning, 111askinsön1

och tråd -----------. ------

I I I
1. 'Tid hernarbete för sJelj'- I I

ständiga arbetsgifvare,

~~~~.:;l:t~:~l ~. ~;l~:, ;>. . ~l I,. ~ -'1' 1.

1

,1, _

skalluno _._ ... ------------ 2- tJ.bO (4-,) ). 2.Qo-.).-
j Ii

. i 'I'I I

l il

I --' ii
2.25-H.-- :11.-·--1,50 1.25-1. '; 5

i II

II

II
--.---- ----- 1.--1.25 1.10-1.251----- ------

- I

l
I

il

I II I

1.30
2-iJ.- 11.i3-4.-< --·----[------Ij------ ------1

l ! 'I'
1.23-2.-3 !1.25-2.30. -----I·-----1;0.iO-1.-5 0.iO-0.95"

l I III., I I

! I II
i I 'I0.90-1.:25 :1.25-1.60 1.25-2.- Il.50-1.951p·65--0.iO

3. 'Vid henUlIfbete för 1nel

la·nhi.incle1" då lnellall
handen olnbe8örj~r el
ler bekostar tillklipp·
ning,'111askinsönl o. tråd

4. \Tid arbete hos sJelfst.
-arbetsg. å atelier eller
verkstad (ej syfabrik),
då arbetsgifv. bekostar
111askinsötn oeh tl'å<L __

5. Vid arbete hos 1uellan-
lländer etc. == B. o. _

(5. 'Tid arbete å syfabriket'
(nled elektriska moto
rer), då arbetsgifvaren
bekostar 111askinsöm
och tråd ---------- _

;;: Hos en (nlanlig) lnellanhand i herrskräddel'i hade en arbe~erska enligt egen upp
gift lner än 700 kronors årsinkomst af stycklönsarbete.

1 Enstaka uppgifter från 1890; torde gälla 1Jwrl tillskärning. - 2 Hos en arbets
gifvare betalas enligt en uppgift, 1nellan säsongerna, blott 75 öre. - 3 En enstaka upp
gift från 1890 onltalar D.75. - 4 Uppgifter Oll) 5 kr. (elle'r deröfv,er) gälla förn10dligen
1HCrl 111Rskinsörl1. - r. Ett par uppgifter från 1890.
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lTIet litet och n1örkt», »lnycket qvaft» , »ingen luftvexling», »osundt», »kal1t

och dragigt» - dessa. och dylika uttalanden ° förekoID 111a jälTIförelsevis ofta i

lnellanhandsarbeterskol'nas svar på frågan 17 i vårt forn1ulär. Men oftast

och bittrast bar klagats öfver a.rbetstidens längd; i detta afseende synes

utsvettningssysteinets natnn verkligen i de allra flesta fall vara fullständigt

befogadt.

SåS0111 exelupel till belysning af förhållandet lnellan stycklönens stor

lek vid arbete för sjelfständiga arbetsgifvare och för lnellanhänder har här

(si~. 41) n1eddelats en tabellarisk salnnlanställning af några hithörande

uppgifter, S01l1 lenlnats af de i vår enquete hörda arbeterskorna inom sönl

lladsspecia1iteterna kappsön1, herrskrädderi (lagersö1l1) och linnesöm. (Löne-

.na efter rubrikerna 1 oc11 2 äro de, SOlll lnellanhänderna sjelfva erhålla

af sina arbetsgifvare.)

,TIll.

I regeln utbetalas arbetslönerna en gång i veckai1 oftast lördags

e. 111., men ej sällan. någon annan veckodag; i en' och annan större fabrik.

äro olika aflöningsda~ar bestälnda för olika grupper af arbeterskor. På

några ställen beta.las lönerna blott hvar fjortonde dag; endast undantagsvis

förekoll1mer månadsaflöiling. Helnarbeterskor erhålla vanligen sin betal

ning »vid arbetets aflemnande». - Klagon1ål öfver bristande punktlighet

lned betalnillgen hafva blott undantagsvis uttalats - och då i ett par

fall (inorl1 sörllnadsyrken) med särskildt angifva.nde af orsaken, ätt arbets

gifvaren (»frun» eller »fröken») hade svårt att få ut betalningen af sina

kunder.

Frågan 0111 a/rbetskont'j'"akt (n:r 7 på forllluläret).bar alllnänt besvarats

nekande, uton1 af strykerskorna i el~ skjortfabrik och arbeterskorna vid

planteringarna på nya kyrkogården..

Någon egentlig lä'rotid förekolIl1l1er i alhnänhet icke, uton1 för stry

kerskor, SOD1 vanligtvis i 2--3 lllånader, luat en afgift af 10-20 kronor,

fä »lära» ·på något större eller lnindre arbetsställe, sau1t i vissa spe

cialiteter af sön1nad, der nybörjare i regeln Inåste betala ett eller annat

lO-tal kronor för att hos någon äldre sömlnerska eller i någon (vanligen

lnindre) ~atelier» få under några veckor eller IDånader lära ifrågavarande
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specialitet. Oftare förekolll111er det, att nybörjerskan får arbeta längre eller

kortare tid utan betctlni1lg - längden af denna betalningslösa tid bero

ende dels på nybörjerskans anlag och flit, dels och icke ll1inst på arbets·

gifvarens personlighet. I vål' enquete hafva påträffats flera fall, der arbets

gifvaren (vanligen en 11~i1ldre sådan, eller 1nella1~hand) påtagligen lagt an på

att få arbetet förrättadt företrädesvis, Olll icke uteslutan~e, af icke eller ytterst

lågt aflönade »nybörjerskor». 11e11 oftast - och särsk:ildt gäller dett~ 0111

nästan alla fab1"iker - får den nybörjande arbeterskan genast någon, 0111 ~n

ringa, lön, h vilken under de första dagarna eller' veckorna i de flesta fall

utgår efter tid, äfven Olll annars i Sa111111a näringsdrift uteslutande använ

des stycklön.

I de flesta yrken, SOlll OInfattats af vår enquete, kbnl111er för öfrigt

såväl tidlö1~ SOlU stycklö1t till användning - dels så, att olika arbetsgif

vare begagna llteslutande eller företrädesvis den ena eller andra fornlen ;

dels så, att hos en och sanl111a arbetsgifvare vissa arbetsspecialiteter aflönas

.efter tid, andra derernot pr styck (individuelt eller i gruppackord) ; dels

äfvel1 så, att en och san111la arbeterska får sin lön än efter den ena, än

efter den andra lönefornlel1. Att i sistnan1da' fall stycklönen i regeln

varit så hestärnd, att arbeterskans genonl denna löneforrn sporrade an

strängningar medfört en icke oväsentligt stegrad dags- eller veckoinkoll1st,

fralTIgår af en ll1ängd svar å vårt fornlulärs hithörande frågor.

Följande öfversigt är grundad dels på de af arbeterskor afgifna

delvis dock tänlligen otydliga - svaren angående lönefornlel1, dels på ar

betsgifvares bäronl lenl11ade llppgifter.

Endast tidlön användes (stycklön på sin höjd i undantagsfall) l:

3 c Tapetfabrik
11 b Vaddfabriker
12 c (delvis) ModesÖll1
17 b Stearinfabrik
17.d Sockerbruk

18 a SprängäInnestil1yerkning1

18 b Stubinfabrik
19 b Sockerbagerier
21 a, b Trädgårdsarbete och 111jölkaflelnning
25 1\1urerihandtlangning

Endast stycklö1t användes (tidlön på sin höjd i undantagsfall 2
) i:

1 a Sidenfabrikerna 12 c (delvis) Herrhalsdukssönl och stråha.tt-
b Bandfabriken sönl

l Oftast lned tidsbeting så, att lönen beräknas för tid, n1en 'under förntsättlling att
ett visst qvantunl arbete under tiden förrättas, och betalas) äfveil on1 ej hela den be
räknade tiden tagits i anf3\)l·åk.

2 Förestånderskor och dylika äfvenson1 de flesta nybörjerskor saInt paketererskor
eller packerskor hafva i regeln tidlön.
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5 Borstbinderier
8 ·Trikåtil1verkning

10 b, c Penn- och knappfabrikerna

15 Skovarutillverkning (fabr. o. handtverk)
22 Maskning

Dels tidlön, dels stycklön användes:

a) för olika arbetsspecialiteter eller arbeterskor l:

f) . Tobaksfabriker
"7 ICorkfabriker

11 c BOlllullsfabrik
12 b Danlskrädderisöll1
16 Porslinsfabrik
12 e Herrskrädderisönl

2 Bokbinderi

b) bos olika arbetsgifvare i:

12 d ICappsönl
12 g Snlärre 8pecia1it~ter af sönlnad
14 Yllefabrik
24 a, b Bryggerier o. läskdryckstillv. (lllest

stycklön)
4 Boktrvckerier

il b Tillverkning af artificiella bloll1nlor
;~ a ICartongarbete o. dyl. (hos de flesta tidlön)

12 a Möss- och pelsvaruaffär ( » ~ )

17 a Keul.- tekn. fabriker ( » )

19 a Bagerier ( c )

12 f Linnesönl ( ) » stycklön)·

c) (äfven) för Sanl111a arbeterska vid olika tillfällen l:

9 a, b Metallvarutillv. o. glöcllalupfabriker 10 a I(apsylfabrik (Inest stycklön)
.13 a, b Guld-, silfver- o. förnicklings- 19 c Ilnpregnering

arbeten 23 LUlUpsortering
20 a, b 'l'vätt o. strykning (Inest stycklön)

Den dagliga arbetstide1~ är naturljgtvis nlera bestä1nd i de yrken eller

specialiteter, der tidlön användes, än i stycklönsyrkena eller specialiteterna.

Elnellertid är oftast äfven i de senare - liksOlTI alltid i de förra - för

arbetet i arbetsgifvares lokal bestälnd en viss »ordinarie» arbetstid. I

alhnänhet infaller denna lnellan kl. 7 f. m. och 8 e. rn. - oftast ll1ecl

tidigare slut på lördag (i några fall redan kl. 3 eller 4 e. 111.), Ininc1re

ofta äfven på .lnåndag - och olnfattar 111estadels 12 eller 111/2, Inindre

ofta 121/2 eller 101./2 , sällan 10 eller ·13 tilTIrnar »brutto», hvarifrån afgå

oftast 11/2, mindre ofta 1 eller 2, sällan 2 1/2 tirnlllar för ll1åltidsraster ~

för rniddag 1-11/2 (sällan 2), för frukost 1/2_1/4, för kaffe på e. Il1. l/.!,

sällan 1/2timnle. Frukost-och kafferasterna inskränkas dock hos åtskIlliga

arbetsgifvare till »en kort stund» eller bortfalla alldeles, eller Il1an »äter

llnder arbetet». Det sistnälncia är n1ycket vanligt vid stycklönsar

bete - isynnerhet sonl det e.ndast luera undantagsvis är arbeterskorna
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förbjudet att uppehålla sig i arbetslokalen un,der rasterna. Den effektit'Clt

(j'rdinarie arbetstiden på söckendag understiger sällan 9, utgör lnestadels

91/2-10, IDen uppgår ej sällan till 101/2, hos en och annan arbetsgifvare

till 11 och endast undantagsvis 1 till 12 tin11nar eller lnera. Men genolll

öfvertidsarbete stiger de effekti·va arbetstitnlnarnas antal i de flesta näringar

tidtals, stundom betydligt öfver sistnäll1da luaxiInUll1. Öfvertiden erp.ålles

ofta åtll1instone delvis ge1101~n afknappning på de vanliga lnåltidstimularna.,

för öfrigt och hufvudsakligen på qvällen, 111era undantagsvis på nl0rgonen.

Här följer (sid. 46-49) en tabellarisk öfversigt af öfvertidsarbetes före

kOll1St i större eller 111indre utsträckning inoln de olika .yrkena, och är i den

salnina en .. särskild kolull1n anslagen åt söndagsarbetet. Sådant är dock i

8tockhobn jälnfÖrelsevis föga vanligt och. förekonlmer, så vidt af vår enquete

kan slutas, icke i någon näring eller hos någon arbetsgifvare, orn icke

lllöjligen hos en eller ett par bryggeriidkare, regelbundet året on1, 111en

väl tillfälligtvis (t~ ex. vid brådskande beställninga.r eller leveranser) saint

under kortare, syllllerligen bråda arbetsperioder i vissa yrken, son1 hafva

(ärligen vanligen 1-2) regelbundna »SäsoI~ger», skilda af flera eller färre,

111e1' eller 111indre arbetslösa lnånader. Äfven i dessa yrken finnas emel

lertid icke få arbetsgifvare, llvilkas arbeterskor enstämmigt uppgifvit, att

söndagsarbete »aldrig» förekommer - liksom' i flera fall) då åtskilliga·

<1rbet~1'skor s~gt sig »vidbrådska», »stundoln». eller »ofta» arbeta på sön-

.dag, andra hos 8amrna arbetsgifvare energiskt förklarat sig (vanligen af

religiösa skäl) aldrig göra detta. 2

Öfvertids- och söndagsarbete bet~las vid' tidlön oftast proportionsvis

något (10-25 0/0, sällan deröfver ända till 50 %) högre än arbetetunder

d~11 o~dinarie arbetstiden; ej sällan utgår dock lönen derför efter beräk ~

ning i salnma proportion so-m den .vanliga tidlönen pr dag eller tiInme,
~

och det är hos en· del arbetsgifvare'- företrädesvis lnellanhänder -·långt

ifrån sällsynt, att tidlönsarbeterskor få u~an all ersättning arbeta en eller

annan tin11ne lltöfver den ordinarie arbetstiden.. Särskildt gäller detta om

sådana arbeterskor, hvilkas ordinarie tidlön är (äfven relntivt) mycket låg;

. 1 Trädgårdsarbeterskornas effektiva ordinarie ~rbetstid .är dock hos flertalet ar
betsgifvare 12 timmar pr söckendag.

2 I ett par bryggerier synes regelbundet åtminstone under en stor del af året ar
betas hva1··,ie söndag och stundom lika länge som på hvardagarna. Annars är vid sön
dagsarbete regeln, att det pågår endast 'några timlnar, vanligen på morgonen och säl
lan längre än till den vanliga middagsrasten.
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~:r

y r k et s

N anl n

Effektiva arbetstinl1nar pr vecka 2

9 a, b ~Ietallvarutillverkning etc.
10 a Kapsylfabrik . __

Korkfabriker . ._: 4

Tillverkn. af artif. blolll11l0r 2

Bokbinderier ------ . 2f,

2 lOt. pmkr. 52-62; ts: uppgifterna vari~ra Inellan
I 69 och 37 (»nlånga galnla arbeta aldrig vid ljus»).

» olnkr. 64; öt. >stulldom) (~1 mån. en timme dag
ligen~). Arbeterskorna skola turvis elda och
städa lokalen.

) van1. 58.:......60; öt. luycket ofta 6-30, stund. ~nnu
flera (:v stund. hela nätter)), nlest lnånaderna
före jul.

9 (1) I :il 57---:.:60, hos en nlellanhalld för en fabrik 63;
öt. vanl. (nlest på hösten), dock ej så SOl11 i
bokbinderi.

l' 60-61; öt. någon gång 2-4 tilnlnar dagl., nlest
före jul och fram på våren.
mycket varierande (45-63 t.); öt. :vofta:v, »~äl1an»

eller »aldrig).
~ 56'-':'65; 'öt. hos ett par ag. aldrig eller sällan,

hos flertalet stundonl eller ofta, mest före jul
och under riksdag.

,) (j3; öt. obetydl.
:. 54-64; öt. hos flertalet' ag. sällan el. aldrig, hos

ett par (smärre) då och då. .
57-59; öt. sällan el. aldrig, stund. vid jultiden
under 2-flera veckor 1-2 timInar dagl. .
van1. 60-63; öt. "aldrig eller stund. 1-2 timluar
dag1. Hemarbeterskor hafva ofta mycket lång
daglig arbetstid.

» 52-60}' mest ODlkr. 55; öt stund. 1~3 t. dagl.
» omkr. 58; öt. några arbeterskor ingen, andra

stund. eller ofta, l-flera timmar dagl.
» omkr. 60; öt. ofta.

60 hos en, 56 hos en ag.; öt. hos den
förre obestänld, hos den senare aldrig.

}) 60; öt. fqr,· rengöring af maskin 2-3 ggr i vec·
kan 1/2-1

1
/ 2 timme.

p 57-63; öt. ofta (»iblalld nattarbete» hos en ag.).
nlest omkr. 60 (57-:...64), hos lnh. 61-66 (el. »obe
stänldt» vid stycklön); öt. hos flertalet ag. sällan.
cirka 51-63; öt. under säsong vanl. 1--6 tim
mar dagl., »stund. hela nätter:v.

1

5

8
l

1
2

1

3
---- . 15

Sidenfabriker --- _

Banclfabrik . . _

Kartollgarbete '0. dyl. _

Polygrafiska yrken nl. 111. _.. _

Boktryc,kerier.- .. 12,

Borstbinderier
Tobaksfabriker

Trikåtillverkning . .__ 13 (3)

\7"addfabriker . .._. 2
Möss- och Pelsvarusönl 20 (6)

Bomullsspinneri o. väfveri

Pennfabrik . _
I{nappfabriker _.. . __

!Danlskrädderisöl1l _

c

b

b

b
c

b

2

1 a

3a

4

5
6

"7

8

11 a

b
12 a

c Modesölll_.'_. _~ ._______ ________ 13 54--62; öt. = förege

Stråhattsöul" . __ . . _

IRosettsöm o. dyl. ------------

2

8 (3)

omkr. 60; öt. obestämd vid brådska.

» 47-54; »sällan å fabr., lnen hemarbete
obestämdt. Hos 111h, 55-66.t. + obestämd ött

1 Enär icke förut i detta föredrag angifvits, på huru lnållga arbetsgifvare (eller sär
skilda företag) de i enqueten hörda arbeterskorna inom de olika yrkena (resp. yrkes-grup
perna eller specialiteterna) voro fördelade, meddelas detta här genom siffrorna i denna
kolumn. Siffrorna inonl klammer angifva, huru många af arbetsgifvarna voro mellanhänder
(s. k. utsvettare eller ackordmästare) ; anlnärkas bör dock, att dessa siffror äro minirJ'~aJ eme
dan icke ålltid med säkerhet kunnat utrönas, huruvida en arbetsgifvare tillhörde denna ka
tegori, och endast säkra fall hiträknats. Siffran för arbetsgifvarna i allmänhet är i sömnads-
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s ö 11 d a g s ar b e t e

1 a Intet.

1 b

i~rbetslöshet

lingen eller »ingen fullständig», ~·e11 eller annan dag~ ~
I
l
Ingen.

2 Hos de flesta arbetsgifvarna »el1 Säll~Ul, hos de f:le~ta ag. )\aldrig~, hos några en eller
o. annan sönd., då vanl. half- annan vecka., högst 1-2. lnånader, då på S0111Ina-
va dagen» (»Iiågon gång hela» ). ren eller efter nyår.

3 a »Någon gång», ~sällan» eller »al- == bokbinderi.
drig».

3 b Sällan eller aldrig. IIngen.

3 c »Vid brådska» eller »aldrig».

I
eller »ingen fullständig».

4' Sällan eller aldrig: eller »en och annan gång».

5 Intet.
6 == öt.

7 Intet eller undantagsvis.

== öt.

Ingen eller »någon dag'b eller 2-3 veckor.
I

8 Intet. (Hemarbeterskor stun- == föreg., säll. )f1era veckor>, utonl för hemarbeterskor,
donl.) som till en del hafva mycket ojänlt arbete.

9 Intet eller högst sällan.
10 a

10 bl »
10 c = öt.

11 .al Intet.

11 b »el. »någ. gång på hösten».
12 a Sällan eller aldrig.

12 b 'Under säsongen - hös de flesta
(ej alla) ag.

12 c == föreg.

Sällan eller aldrig.

Aldrig (å fabr.); ofta hos' mll.

Ingen eller undantagsvis.

eller undantagsvis.

I~tt par träderskor och rulIerskor hafva uppgifvit
»stundonl halfva da~en».

el. en och annan dag, hos några ag. nlera - hos
mh. ända till 6 mån. full~t. eller halftidsarbete.
hos ett par ag. ingen eller sälla!!, hos flertalet
jullst. några veckor och delvis längre, h<?s några
Inb. fullst. utom under säsong. .
för en. del arbeterskor ingen, för flertalet Iller
eller mindre fullst. mellan säsongerna.

Några veckor ända till (för några arb.) 4--:.-5 Inån., mest
på somUlaren. .

Ingen eller säll. fullst. - en och annan dag.

specialiteterna b och d - g, vidare i skovarutil1verkning, tvätt, strykning, maskning och 11lureri
handtlangning endast ungefärlig, emedan flera eller färre af arbeterskorna hafva uppgifvit.
sig arbeta hos två eller flera (delvis icke namngifna) arbetsgifvare eller »åt allmänheten».

2 De siffror, som angifva antalet effektiva arbetstilnmar pr vecka, äro icke medeltal för
hela året, utan gälla i allmänhet, eller när det arbetas, eller för Aärskildt angifna tider. 
Följande förkortningar hafva här ofvan användts: Ot. = ordinarie arbetstid; öt. == öfvertid~

ts. == tillsamman; ag. == arbetsgifvare; lnh. == nlellanband eller n1ellanhänder.
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-~~ -IIy r k e t s '6b$-
I-------'------------I~~ ~ I Effektiva. arbetstilnluar pr vecka (uton1 söndag)

I ~ ~ ~l
N:r I N a In n < re I

~ !

12 d Kappsöm . -142 (15) Ot. omkr. 53-63; öt. uncl. säs. ända till 5-G t. dagl.

e Herrskrädderisöm 65 (45) ); » 60-6B; öt. lnycket yarierancle.

f Linnesönl . ------------ 70 (35) Q 54-63; öt. SOlll f(ireg.

l b St~arinfabrik . _____ .___________ 1

c Impregnering etc. ____________ 4I

I d Sockerbruk ___ -.. ____ .______ . ____ 2

18 a Sprängämnestillverkning___ 2

b Stubinfabrik --------- .. -_ .. _---- 1
19 a Bagerier _-_. ____. ---.----------- 10

b Sockerbagerier ------- --------- 6
20 a Tvätt --._--------------.-------- 20

b Strykning ____ ._ a. ______________ 40

21 a Trädgårds'a1"bete --------- --- 34

b Mjölkaflemning -__________ . _-- 2

g
13 a

b
14

15
16
'17 a

Smärre ~pecialiteter------.-- 40 (10)1 :,) 57-69; öt.· 801U föreg. v

Guld- och sil{verarbete 4 )1 oDlkr. 60; öt, ingen~ eller några veckor före jul
l-flera tiulDJar dag!. '

Förnickl.lngsfabrik --------- 1 l» omkr. 57; öt. okt.--jul obest.
YllefabrIk --------------------- 1 I» t· 59-65; öt. för flertalet arb. sällan - nå:.

gta uppgifter »ofta».
Skovarutillverkning -----'---- 10 (3) I » omkr. 57-63: öt. ofta 1-2 .timmar dagl.
Porslinsfabrik 1 » » 60 (nlålers"kor omkr. 48); öt. som föreg.
Kem.-tekn. fabriker o. dyl. B »56-59 (hos en ag. 66); öt_ hos några ag. sallan,

hos andra ofta (mest på hösten' före jul)"
» olnkr. 62; öt. på hösten till jul.

Ts. omkr. 66-69 (ingeh öt.).
Ot. omkr. G3; öt sällan eller någon' gång (på oliktt

tider för olika personer).
~ 58-H3; öt. sällan.

n 54-07; öt. »sällan:.) eller »obestämc1H.
i) mycket varierande, lnen i regeln n1ycket lång. hos

, ett par ag., mer än 90· tinllnar; ofta nattarbete.
» omkr. 60-66; öt. -ofta 2-3 timniar dagl.
» mycket varierande; ts. onlkr. 56-72 timm_aJ~.

:II vanl. 12 t. dagl. nled obestämda nlåltidsraster
= omkr. 66--69; dessutom ofta öt.

» omkr. .72-75; i stadens planteringar, år '1895
nedsatt till 60 (öt. sällan).

» 42-57.

22
23
24 a

Maskning _. . 12
Lumpsortering 3
Bryggerier ~ . 13

Endast hemarbete - ytterst varierande arbetstid.
Ot. 66-69; öt. sällan eller aldrig.

» 60-78 (mest 63-69); öt. hos några ag. sällan,
ho's andra »någon gång) eller ofta.

25

b Läskdryckstillverkning 4'

MurerihandtlaD~ning 46

» 63-75; stund. Öt.

I » 54-69 (mest omkr. 60); sällan öt.
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Söndags arbete Arbetslöshet

= förege
Ingen eller (isynnerhet för helnarbeterskor) stundolll

ojälnt arbete.
Ingen.
Ingen el. ingen fullständig.

Ingen fullst., stund. ojälnt arbete.
Ingen.

ag. Hos de flesta ag. ingen eller undantagsvis, hos ett pai
ofta..

6-8 veckor på sommaren - men lned half aflöning
(och ofta trädgårdsarbete såson1 biförtjenst).

Ingen.

(hos en

c
d

b Sällan.
14 IAld~ig eller sällan.

15 == foreg. .
16 I Aldrig.
17 a Aldrig eller sällan

I ofta).
b Aldrig.

12 d Hos några ag. aldrig, hot; andra/För ett fåtal arb. ingen, för några ingen fullst. el. »ett
ofta under säsong. par veckor)), för flertalet 3-5, för en del 6,·-7 mån.

e .AJdrig eller hos några ag. gvidlHos några ag. för alla eller flertalet arb. ingen eller
brådska». oj . ingen fullst., hos de flesta ag. vanl. 1-3 mån. (en-

staka hemarbeterskor uppgifvit ända till 8 mån.).
f Hos flert. ag. aldrig el. sällan, hos Ingen - flera lnånader.

en mh. kvar söndag på vintern.
g .A.ldrig, sällan eller }\iblandi).

13 a .Aldrig eller någon gång.

~18 a Ingen (på Mariebergs) eller januari och juni-aug.,
tillsamman omkr. 4 mån. (på Vintervikens fabrik).

b » Ingen.
19 a Stund. rengorll1g, hos vissa ag. Aldrig eller sällan, hos en ag. stund. några veckor,

2-flera tin1mar på aftonen hos en ag. ofta, men derunder kost utan lön.
b Sällan eller aldrig. Ingen eller obetydlig, hos ett par ag. 3-8 veckor.

20 a Hos yrket tillhörande ag. ingen eller obetydlig, för privat-
, tvätterskor ofta ojämt arbete (isynnerhet sommartid).

b Hos några ag. aldrig, hos andra Ofta måndag, f. ö. ungef. son1 förege
ofta.

21 a Vanl. 2-6 tin1mar.1 I regeln 6-7 'månader (okt.-april).

Hos en del ag. (apotek) aldrig, hos andra ända till hela
månader.'. I

I regeln 2 ända till 6-7 mån. årligen, samt under
arbetsmånaderna ofta vid ogyp.sam väderlek.

Sällan eller aldrig.

b Hvar el. hvarannan sönd. kl. 1/26 Ingen.
el. 6-11 f. m. el. 1/21 e. m.

Aldrig eller ofta. Aldrig eller ofta.
Sällan eller aldrig. Ingen.
Hos några ag.. säll. el. aldrig,hos

andra ofta - hos ett par nä- Ingen eller undantagsvis.
stan i regeln bvarje eller
hvarannan sönd. f. m.

Stundom.24 b

25

22
23
24 a

1 Hos en del arbetsgifvare erhålles balf dagspenning för söndagsarbetet, äfven då det
varar endast ett par timmar.

4



50 1896 den 29 oktober.

ju högre ordinarie lön, dess större lltsigter att erhålla skälig extra betal

ning för öfvertidsarbete! Någon gång - ofta i vissa sömnadsyrken, i

synnerhet hos mellanhänder ~ gifves ersättning för öfvertid in natura,

t. ex. ett mål mat eller vanligen endast kaffe, lned eller utan »dopp».

Samma extra förplägning gifves då vanligen äfven åt stycklönsarbeterskor,

om sådana finnas. Annars beräknas deras lön för öfvertidsarbete mesta

dels på samlua sätt sonl för arf>ete, utfördt å ordinarie arbetstid, eller efter

specificerad tariff. ':--- Hemarbete betalas gifvetvis alltid pi' styck.

I vår enquete har ett slags p1/Oemielön - p1"~gressiv stycklön - anträf

fats blott hos en arbetsgifv~re: i en skjortfabrik erhöllo dervid anstälda

fil1stryketskor, utom den vanliga stycklönen, ett tillskott af 10 %, ifall arbe

terskans veckoförtjenst uppgått till ett visst belopp, och ytterligare 10 %,
ifall stycklönen under veckan uppnått en ännu högre sumrna.'

Med afseende på de I i del1 tabellariska öfversigten äfven införda

uppgifterna om arbetslöshet i de 'olika yrkena bör anmärkas, att det icke

i hvarje fall kunnat på grund af arbeterskans svar afgöras, huruvida

arbetslösbetell 'berott på, att arbetstillfälle hos arbetsg~fvaren (eller i yrket)

saknats, eller varit mera individuel - beroe~de på sjukdom, tillfällig

sysselsättning på annat håll, vistelse utom Stockholm o. s. v. Emeller

tid har jag försökt att, .så godt sig göra 'låtit, här eliminera all sådan

arbetslöshet, ·som frainkallats af orsaker å arbeterskans sida.

I samnla tabellariska öfversigt har ingen skilnad gjorts mellan arbets

tiden för' vuxna och för minderåriga "arbeterskor - detta af det enkla

skälet, att nagon, sådan skilnad endast i sällsynta undantagsfall visat

sig existera i· de af vår enquete omfattade yrkena. Undantagen från den

allnlänna regeln, att, i trots af kongl. förordningen den 18 nov. 1881, arbets

tiden för »yngre personer)) sarnmanfallit lned den vanliga ordinarie arbets

tid'en i yrket, äfven närdenua öfverstigit 10 timlnar netto pr dag, hafva

knappt varit andra än sådana, som betingats deraf, att ifrågavarande 14

17·äringar (»SOlll ej fylt 18 år») höllo på att beredas till'den kyrkliga kon

firmationen samt (i ett par fall) att 14-åringar fingo besöka en aftonskola två

gånger i veckan från kl. 6 e. ID. Och af de 22 »barn », SOlll blifvit hörda

i vår enquete, var. det blott 0, hvilkas arbetstid (åtminstone något så när)

begränsats i enlighet n1ed lagens föreskrifter: en 12-åring, som, sedan ett
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par månader anstäld i en påsfabrik (yrkesgruppeu 11:1' 3 a), arbetade der

unde1'" skoltef'1ni1terna blott på efternliddagarna, tillsal11111ans olnkring 32 tin1

nlar i veckan; tre 13·äringar i bomullsspinneriet (n:1' 11 a), af hvilka de två

arbetade »omvexlande fö1'- och efte1'llliddag, 36 eller 22 1
/2 tinl111ar», och

en »36 tiIllmar i veckan», den sistnälnda dock »vid brådska hela dagen»;

samt en 13-ärig tråckle1'ska (n:r 12 g), SOlTI redan ,rarit ett år i yrket,

men gick i skolan på f. 111. och arbetade. i sträck 5 timmar på c. 111.

~ 30 tirqII?ar { veckan (lned en veckoinkon1st af »olllkring ~o öre»! l). 
För alla de öfriga 12-13-åringarna i industriella yrken varierade de

effektiva arbetstimn.1arnas antal pr vecka (oberäknadt event. sönda.gsarbete)

nlellan 49 och 64; och en 13-årig bröstsjuk trädgårdsarbeterska fick (för 75

öre pr dag) arbeta minst 12 titnlnar dagligen och hade dessutom att gå

~orgon och afton 20 lllinuter' från och till helllnlet (hvarifrån Illaten för

dagen lnedfördes till arbetsplatsen).

IX.

Våra undersökningar rörande arbeterskornas bostadsförhållande1t hafva

ej blifvit så fullständigt genolIlförda, SOln väl kllnde hafva varit n1öj

ligt, ehuru långt i detalj gående sådana undersökningar (nled noggrann

uppmät1?il?~ .af hvarje rums, längd, ?redd och höjd, fönstrens storlek

nI. m,) visserligen ofta stöter på lnotstånd från i rUllllnet boende per

soners sida. Men när detta lnotstånd kan öfverviunas, är undersök

ningen ej sällan ganska ti'1södande, isynnerhet när rUInmen hafva oregel·

bunden form. En särskild anledning till att afstå .fr~ll dylika, mera de

taljerade undersökningar fanns ock deruti, att en lnycket genunlgående

enquete rörande bostadsförhållandena i Stockhohn var tillämnad af konl

munalstyrelseu. 1 Vårt for1l1ulärs frågor under n:r 18 hafva enlellertid af

2,852, arbeterskor besvarats så pass fullständigt, att på de följande tabel

lerna sid. 54-59 kunnat angifvas såväl antalet rUlll (utan eller med eget

kök) i 11varje lägenhet, som ock antalet personer i lägenheten. Den första

af dessa tabeller sammanfattar de häronl afgifna svaren af f. n. gt'fta

1 Dithörande primärundersökningar hafva ock under år 1896 verkstälts af ett
flertal personer och äro för närvarande under bearbetning af aktuarien i kon1n1erskol
legiuID} d,:r K, KeY-Åberg.
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- i lagligt äktenskap lefvande ~ och detta särskildt för ba/r1'~lösa och.

för ntödrar. Svaren af de icke {. n. giftet - ogifta, enkor, frånskilda och

definitivt af Inanllen öfvergifna - äro sa1l1manfattude i 2 särskilda tabel~

ler, elY för mödrar och en för barnlösa af denna kategori.

De t 11. gifta arbeterskornas bostad'sförhållanden bestänl11las naturligtvis

ofta hufvudsakligen af ITIannens inko111stförhållanden och äro derför af jänl~

förelsevis lllindre intresse för syftet af vår enquete. Jag skall ock llled

afseende på dem inskränka lnig till några få anlnärkningar.

Ehuru de absoluta talen äro f'ör srnå för att tillåta några säkra slut

satser, synes dock af delll framgå, att endast i undantagsfall en gift hustru

lned eller utan barn icke med mannen bor i särskildt (i första eller andrEt.

hand) hyrd lägenhet, utan innebor hos icke beslägtad person eller falllilj. '

Och lika eller ännu 111er sällsynt toi~de vara, att i dessa arbeterskors helll

bo sa'1ntidigt både anförvandter och. icke beslägtade personer. Mycket,

sällan synes. någon gift barnlös arbeterska med lnannen bebo större lägen

het än ett 1"un~ och kök; Inen när detta undantagsfall inträffar, torde paret,

sällan hafva någon frän1nlande inneboende i sa1l1111a lägenhet. Detta gäller

nog äfven om sådana fall, då en gift moder 111ed Inan och barn. bebol~

sådan lägenhet (å n1inst 2 rUIn och kök), bvarenlot i dyljka fall mycket ofta.

finnes en ung flicka eller gan11nal qvinna (»gumma»), som, under ,hustruns'

frånvaro i och för yrkesarbete, för kost och lön biträder vid hlIshållets

och barnens skötande,l hvilket annars ofta, SåS01l1 ersättning för fri bostad

och mer eller lllindre fullständigt underhåll, förr~ttas af någon nära an

förvandt.

Det talar ju icke fördelaktigt onl de krOPIJSarbetande klassernas bo

stadsförhållanden i Stockholm, att Iller än hälften af de barnlösa hust

rurnas och nler än tredjedelen af de gifta 111ödrarnas antal på våra tabeller .

finnas inoln kolulDnerna för ett .rUIn utan kölr sanlt att 0111 kring 25 i
af de gifta falniljerna Ined barn i ett-runlslägenheter Ilade i salnlua rUl)l

boende en eller annan frärnmande person, SOlU i dessa fall endast Dlera

undantagsvis var en tjenstflicka och ?ftast tillhörde kategorien »inneboende

manspersoner». Af förut antydda skäl skall jag emellertid icke ingå i

t

1 Detta var förhållandet i de flesta af de antecknade 10 fall, då en hustru bodde.
med man, barn och icke nära beslägtad person i lägenhet å Dlinst 2 rUIn och kök.
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närnlare analys af de giftas tabell, utan får nu blott hänvisa till denSanl111a

och dithörande noter. 1

Sås0111 hufvudresultat af de hithörande tabellerna sid. 57-59 franlgår,

.att af sanltliga icke f. n. giftCt vid pass lOJ{ »innebodde» hos främmande

fallliljer - af de barnlösa 10.35 och af luödrarna 9.8 ,; -- hvaremot nära

hälften (46.92 X) af de barnlösas, 1ne11 endast ungefär fjärdedelen (25.36 %)

.af luödrarnas antal bodde 110S eller tillsamnlan 11led l1ära slägtingar, lnesta

{lels föräldrarna eller 1110dren, san1t mer än 2/5(42.73 ~') af de barnlösas och

l1ära 2/3 af luödrarnas antal tillhörde kategorien s;jelfständiga hyresgästel~.

Anlnärkas bör dock, att af de barnlösa, sorr1 förts till sistnäulda kategori, icke

få uppgifvit sig vara »inneboende» ......:- 11len hos någon ensalll qvinna (mesta

{lels yrkeskalTIrat) utan barn eller endast med något barn i späd ålder.

Det son1 i främsta rUIDluet gör »inneboendet» till ett så förderfligt bostads

system, byars freqvens i ett samhälle. det är af vigt och intresse att lära

känna, är ju att l11ed hvarandra icke rnycket nä1ttCt beslägtade, fullvuxna eller

.åtlninstone ur de första barnaåren hunna personer af olika kön bo i salnma

rUIn. Då alla våra »inneboende» voro detta i nyssnämda trängre eller

,egentliga benlärkelse, är procenttalet för' denna kategori visserligen jälllt

100 %' större, än det b01ttde vara) mel1 likväl, i betraktande af de qvinliga

arbetarnas i alh.nänhet lnycket kna11pa löneinkomster, nästan oväntadt litet

-- i alla händelser ojänlförligt nlindre än luotsvarande procenttal af 8tock

holIns rnanliga kroppsarbetare.

Många ogifta arbeterskor bo hos eller tillsalnman lTIed föräldrarna,

så länge dessa eller någon af dem lefver. I ögonen fallande äro de höga

hithörande procenttalen på tabellen, sid. 60 för yrkena 2 -5, hvilkas arbe

terskor till störstå delen äro födda i StockhollIl; det låga procenttalet för

det allra fl'älllsta )stockholtllskeyrket» beror utan tvifvel derpå, att sidell

fabrikernas och bandfabrikens ganlla arbeterskor icke längre hafva sina

föräldrar i lifvet.

1 Här lnå blott anlnärkas, att i vår enquete endast' två. fall förekolUlnit, då en
gift arbeterska bott Il1ed nlan och barn i lägenhet å 3 rUIn och kök.

2 I några fall har den ~inneboende» arbeterskan visserligen sagt sig bo ensanl
eller med en qvinlig kanlrat :d ett rUIn » (eller kök), men detta har då ej kunnat af
henne ensanl disponeras, utan varit när SOlll helst tillgängligt för värdfarniljel1s ll1ed

lemmar.
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De f. n. giftas

G-ifta arbeterskor

Lägenhet af 1 rUIn
utan kök

Ett l'Ull1 Illecl

Personer i l'lUnlnet Personer i

l I
31 41 5- 6

=1 =
70.0 5 j
20.0 -I 1

5.0 -11 - -

21[ =1 ~21=1~ ~01=1=1= =

I I 1 I I ~ I %
A: Barnlösa, boende --------..... '--'-'---'" 2131 415-61 71 ~ I
a) Ined nlannen ensanl --------------------- 1142~-I-' -l-OS II -_

42 1

b)>> » och nära allföryandter 1- 51 4 l 12
c)>> » andra p~rsoner __ - 1 62 - -- 3

d) ~ » både 80]11 b) qch c) --_

e)>> » såsonl inneboende hos

icke (nära) beslägtacle personer ------

Sunl1na 1431 61 61 51-1 6011~O.01 51 21-1 -
-1-1-1-1-1-1 02.21-1-1-1 -

:: l~:~h::~nb::~d~~:.:~.- ::::::::::::::::::::: \351126\722 12181 145\76\ 69.1 -110 21 107

b) » » samt som ofva~ b) -.- ..-.-- 411 1 135 11 8 7.3 - 1 1 -
c) ;) ~ ~) i. » c)--_______ - 531812\ G 11 22 20.0 - - 2 1

d) ) » » ,> både b) och c) -1- -I 1 - 'I 1 0.91- -I ~ -
e) såson1 inneboende --------- -1--1 nil 1iJ2 3 2.7 - -1-

Sunl111a II 51 S0
1 36 1 30 1 9/1101100.°1-/111 51 8

--1-1-1 - 1--1 ~ I 35.2öl-l- !--F
Sununa SU111111arUIll I 48 1361 42 1 Böl 911701 39.sl 51 13 1 51 8

1 Bland dessa eil 59-årig tobaksul'beterska, boende ensam i ett stort kök; lnannen
på sjukhus. - 2 l\lurerihandtlangerska, boende nled sin lnan (grofarbetare) i ett kök.
- 3 Bland dessa 2 SOlll hade hvar sitt barn, den ena hos morföräldrarna, den andra
bortackorderadt hos frälnmande personer; 2 (trädgårdsarbeterskor) sonl bodde ensamma,
den ena i ett kök (fritt lnot städning), den andra i en bagarstuga, samt 1 (d:o) SOlU bodde
med en gosse i ett kök (alla tre hade sina män i hembygden (Slllål., Vennl.) och skulle
dit återvända' på hösten. -- 4 Barn bortackorderadt. - 5 1 af dessa murerihandtl. med
man (stenarbetare) och 1 innebo mansperson - barn bortackorderadt (äfven de andra
2 hade hvardera ett barn bortackorderadtJ. - 6 Bland dessa 1. sonl bodde llled tre arbe
terskor (mannen förmodligen i Dalarne). -- 7 1 nled man och två systrar (1 barn bort
ackorderadt); en sjuklig nletallarbeterska (af lönekl. 1 b) med man (krympling) och 2
barn i ett kök (11.16 O nl. golfyta - »yttel~st torftigt och otrefligt)); en trädgårdsarb.
med man och 2 barn i köket (lägenhetens rU111 uthyrdt); en 52-årig sjuk], Hnnesöln
merska med sjuklig och slarfvig man och 2 flickor (15, 12 år) i 1 rU111, 15 kubikll1.
(hyran 7 kr. i månaden). - 8 En 36-ärig lUlnpsortererska ll1ed man, gosse och 1 innebo
mansperson; en d:o med man, dotter och 1 innebo niansperson ; en 31-årig Inaskerska
med 3·årig flicka och 2 Barnängsflickpr (»Inannen i Alnerika, nlen sänder penningar»);
en 19-årig kappsönl111erska 111ed nlan och ett barn »hoR en vän». - 9 En »ptivat gift.
(== ogift?) 46-årig lumpsortererska lTIed »nlanl och 14-årig son hos 11lanlig värd. 
10 En af dessa nlurerihandtl. 111ed luan (stenhuggare) och 3 barn i ett kök, hyrdt i andra
hand" - 11 En af dessa kappsönlnlerska, inneboende hos en pråmskepparefamilj och
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andel i kök Ett funl och kök l I2 (eller 3) runl och kök T'll
(eller 2 rU111 utan kök) Il sanl-

lälg~n~eten '--1-7rsan~r i lrenht;lll IFeisar!' i Iläge~~r~;--I ~ans I

i 1 ~ I % I21 31 415-6 1 71 Il I % 21 31 45-61 71 ~ % I ~ I % I

1-:1:.3 - - -

_ 1J.3 _ =I ::~ = 1= = ~::

~ '1-1 - 1-1-1- 1,9
1 1- ! 11 2 41- - -I ~ 1- - - I 41 3.5

l-l 71 100.0133 1 21 31 11 21 411100.0 I 51 1111 - 1- 1 71100.011151 -

1--1-1 6'11-1- I - I - I - i-I 35.61--1-1-1 -- 1- 1--1 6.1 I 1100.0

112~.11 76.9 - 16 1820 III 2°28 2411175 51.0 IJ2 5!·\ 11 2 10134J
l
181 58.0

I" 7.7 - - 2 17 I 5! 241 16.3 -I 1 25.21 41 262 t 91 31.0 I 43 13.8

I~I i! 1~4 =II ~ I ~31 n2~ I ~ I 4:
1 2::~ ==!I ~I_51_1 1~1134'5 8:

1

2~::
1-1- - - - - I 1 - 1 0.71- - -I - 1- 1- - 4 1.3

I 21261100.0 1-1 17 1 05 1 72 1 2311471100.0 I-I 31 11 1 lOt 5[29[100.013121 -

1-1-1 8.35 1-1-1- j - 1- 1-1 47 .1 1-1-1-1-1-1-1 9.31-1 100,0

21 33 1 '7.71331 ]91 '38 1 '73\ 251188144.115141121 101 51361 8.4\4271100,0

stunclOln 1 inneboende nlansperson (ll1allllen i Finland). - 12 E~ af dessa, llled 4 barn,
hade nlannen i ....tl111erika (» nlen han skickar pengar»). - 13 En af dessa nled n10r och
3 barn, f. ö. som förege - 14 Bland dessa en stubinfabriksarbeterska nled Ulan oc};l 8
barn; en lnaskerska lned nlan och 5 barn i 1 rum lned 12 D 11leter golfyta. - 15 En
trädgårdsarb. l1led '7 yrkeskanlrater, en d:o llled 11 d:o - bådas män förnlodligen i
Dalarne. - J6 Bland dessa en med 4 barn - ll1annen, efter olyckshändelse ofärdig,
inlöst på försörjningsinrättning af arbetsgifvaren. - 17 En af dessa linnesömnlerska
111ed iDan och 1 innebo ll1ålare. - 18 Bland dessa en linnesönunerska 111ed 2 egna och 1
fosterbarn (mannen i An1erika., »skickar penningar, dock oregelbundet».) - 1l) 4'7-årig
tobaksfabriksarb. lned dotter innebo hos fal11ilj l11ed 1 dotter (nlannen - för tillfället
arbetslös - boende annorstädes). - 20 Bland dessa en 45-årig lU111psortererska Il1ed
rnan och 4 barn; rU111111ets golfyta11 1

/ 2 DIlleter. - 21 Bland dessa en 39-årig linnesöIIl
nlerska l11ed IDan (»supig skräddare»), 2 barn och 1 inneboende gesäll. - 22 'robaks-'
fabriksarb. med nlan, 6 barn och en gumlna - »otrefligt heIn». - 23 BandfabriksRl'b.
med luan, 9·årig dotter, två systrar och 1 innebo l11ansperson - hos styfIllor. - 24 Bland
dessa en trädgårdsarb. 11led man och 7 barn, rUl1l1nets golfyta 11 1/ 2 D In.; en IUlnp
sortererska 111ed man och 7 barn; en linnesömmerska lned nlan och 6 barn, rUlnmets
golfyta 14 D 111. ~ 25 Den ena trikåstickerska llled 2-årig gosse och 1 svägerska 
Inannen mestadels på sjön. - 26 I det ena fallet begagnades ett af lägenhetens 2 1'11111

till skolnakareverkstad.
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De icke (f. n.) gifta möd-

Lägenhet b e-
Icke (f. il.) gifta lllödrar, -------------:-----:-----=-----------:----~--I

boende I I Ett fUll) llled del I 1
1 rUlll utan kök i i kök

(l11ed eller utan sitt Personer i rUlnlllet Sunlll1a II % 1 Personer i lägen- ISUlll1nal %
eller sina barn) l' 2 n heten

u 4-5 G-fl. 1 2 3 4-5 6-fl.

75.0

25.0

3

1

i

I

I
I

l

I
I

I
I
I

I i
I 4 1100.0

1=100.0 I hl>

1

1504vandtel . ._.

äldrar ell~r andra

äldre nära anför-

I hos eller nled för-

II SåS0111 »hyresgäste~'»

I
I

l

19.0 - -I
I

aj ensanuua (obe- I I

räknadt barn) --- 19 237 413 '21 2 82 31.2 -11 11

b) lnedhyr.·kalnr. el.

andra personer... 24 531 841 "7 103 1\ 39.2 -I I.
IIII såsom ,>inneboende»

~:~i~:::~l:~_~~~~~~J _I _ 10 1915 1123 28 110.61-1 I I

Sunll11aI9 165 171 11105 1113 I 263 1
100,°1-' 1 I 1 I 2 I

% 3.42 :,24.72127.0 39.92 4.941 =100.0 75.8 -125.0125.0,50.0,

* Inräknadt här nedan särskildt specificerade fall, hafva af hithörande i enqueten hörda
arbeterskor: 6 haft bostad i kök (utan boningArUlll);

9 uppgifvit sig sanl111anbo med »fästlnan», »älskare», 'Ibarnfadren» el. dyl.;
9 delat rum JIled annan icke nära beslägtad mansperson;

32 uppgifvit sig hafva barn, boende hos anföryandter eller bortackorderadt.
1 Bland dessa en 70-årig enka, tobaksfabriksarbetel'ska (hälsoklass c, löneklass 3) boende i ett

litet kök - »hjälper fattig gift dotter». . .
2 Bland dessa en 27-årig enka, l11askerska) 11led 3-årig dotter, boende i ett litet nästan nlörkt

rUl11 på nedre botten. .
3 Bland dessa en bageriarbeterska l11ed far och »l11an» - ett barn bortackorderadt.
4 Bland dessa en 47-årig enka, skofabriksarb., llled 2 gossar boende i ett kök, 7 3

/ 4 OIneter
·golfyta.

5 Bland dessa en 69-årig enka, bandfabriksarb., lned 27-årig: son (halllnarb.) och en inneboende
qvinna: en enka, bryggeriarb., lned lnor och 4 barn att försörja i Dalarne, bodde här ll1ed 2 qvinliga
yrkeskal11rater; en 35-årig frånskild hustru, 111ecl 13-årig flicka och en inneboende lnansperson.

6 Bland dessa en 27-årig sidenfabriksarb., boende llled 2 barn och ))fästnlall)) hos sin mor; .en
34-årig enka, nlurerihandtl., lned 8-årig dotter, mor och en inneboende mansperson; en 40-årig från
skild hustru, nlurerihandtl., nlecl 2 egna barn, lnor och en inhyst gosse.

~ Bland dessa en frånskild hustru l1led 4 gossar (~4-3 år) boende i ett kök.
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r
s t å e 11 d ·e a f

1 rum och kök I I (Minst) 2 rum och kök I I ISammanräknadt
Personer i lägenheten I SUllllna I % Personer i lägenheten I Sunllna I ~~

1. 2 3 4-5 6-fi·1 I 1 2 3 4-5 G-fl. I IAntal I %
I

I
I I i I I I I

l I

II

I I

I

I

- - - 1H 5 24 37.5 - 2 1 133 145 13 81.25 88 25.35

- 7 2 .6 -

I

15 23.4 - - 1 - - 1 6.25 101 29.1

I
- 1. 7 12 - 20 31.3 - - 1 - - 1 6.25 124 35.75

I

I

I

- - 2 2 1 I 5 7.8 - - I - - I l. 1 6.25 34 9.8I I I I l

-I 8 1

11
1

39
I

6 I 64 1100.0 I-I 2 I 3 I 5 I 6 I 16 1
100

.0 I 347
I

== 100.0

- I 12.5 17.2 60.9 9.4 =100.0 18.40 - 12.5. 18.75131.251 37.5 =100.0 I 4.6 100 I

s Bland dessa en 22-årig linneSÖl11111erska lned sina två barn och en järnarbetare S3111.t )en
annan inneboende» i ett litet rUIn på nedre botten; en 53,-årig tvätterska l11ed en gosse, en annan
qvinna och två manspersoner; en 24-årig nlurerihandtl. med 7-årig flicka, >;;fäshnan» och en »gubbe».

9 Bland dessa en 26-årig sömmerska, sonl hade sin l-åriga gosse bortackorderad och bodde jäll1te
en annan ogift qvinna ll1ecl 1 barn hos värdinna 111ed 1.5-årig son; en 21-årig 11lurerihandtL n1ecl
ett barn och »fästInan» bos »värcl».

10 Yllefabriksarbeterska ll1ed ett barn, boende hos föräldrar och syskon, tillsalllmans 9 per
soner i ett runl 111ed 17 O 111eter golfyta.

11 Bland dessa en 35-årig sönlmerska lned 3 egna barn (8, 6, 3 år) och två andra. ogifta
qvinnor 111ed hvarc1era ett barn (»helnskt, en röra» -- 1890); en 37-årig lUlnpsortererska 111ed 3
barn och en annan ogift qvinna lned ett barn.

12 Bland dessa en 27-årig borstbinderska, inneboenc1e hos värdfolk nled 4 barn (hennes egen
11 ll1ån. gosse bortackorderad); en 31-årig guldsmedsarbeterska med sin 4-åriga gosse, inneboende
hos värdfolk nled 4: barn.

13 Bland dessa en bokbinderiarbeterska nled ett barn, boende hos sina föräldrar i lägenhet å
3 run1 och kök.

14 Bland dessa en 27-årig bOlllullsfabriksarb. lned sin 5-åriga flieka., boende ll1ed 11101' och syskon,
tillsau1nlans 10 personer i 2 rUI11 och kök.
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De icke (f. n.) gifta, barnlösa arbe-

I I I I I I

I
I~ägenhetens 'storlek I Lägenhetens storlek

1 1'nn1 lltan kök
I

1 rUIn 11led def i kök ro
Icke f. n. gifta I

~barnlösa, boende Personer i 1'Ul1ll11et. : SU111111a % Personer i lägenheten %
I

~

1

I

:2

I
')

I4-5 IG-fl.I l

I

2 I 3
1

4
-

5
1

6
-

fi.j I'J
I

II

I I I I i
I I I I II I

I hos föräldrar I I
eller andra nära

äldre anförvandt.

(Hernn~aboende. ) - 72 88 176 103 439 I 32.95 - 4 G 9 5 I 24: 61.6

II såsonl hyres-

gäst utan eller

med hyreskam-

408 1198rat ___ .______________ 95 52 32 785 58.95 4 5 2 2 - 13 33.3

lIT såsaDl »in-

neboende»hos icke

I
I

nära heslägtad
I

l

Ifalnilj --_._------- - - 37 54 17
I

108 8.1 ~I- -
l

2 - 21 5.1

I
.. SU111111u195 . 480 1323 282 1152 1.332

1

100
.0 I et 9 8 13 5 39 100.0

J % 7.15 3G··124.25 21 ..2 1 11.4 100 64.1 10.3 23.1 20.5 33.3 12.~ 100 1.9
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terskornas bostadsförhållanden.

I i
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Icke f. n. gifta, barnlösa a·rbeterskor i' nedanstående
yrken etc.; boende:

I hos för

äldrar

II SåSOlll III SåS0111

)inneboen-
hyresgäster de»

ffi
~

S
~
II

I

AntalI % %

7 137 16 ~Sidenfabriker o bandfabrik1 a b.' t: ------ .1 >.J ..
2 Bokbinderier --------_ ..... -----------._- 69 76.7 19 21.1 2 2.2 90
3 a, b, c I{artongarbete IU. 111. _____ . _________ 54 96.4 1 1.8 1 1.8 56
4 Boktryckerier --.------_.-.----------- ._. 42 87.fl 4 8<) 2 4.2 48• .:>

5 Borstbinderier________ . _________ .__ .__ .'__ 20 83.3 2 8.4 2 8.3 24
6 Tobaksfabriker --- _.- --- .. _- ------ ... -- _.- 114 58.8 53 27.3 27 13.9 194:
7 l{orkfabriker ---- -- --- _... --------- .- ... --- 37 63.8 11 19.0 10 17.2 58
8 Trikåtillverkning --------_._---.-.- ... - ... 138 48.7 231 39.8 9 11.5 78
9 Metallvarufabriker ---_. ____ ... ---.-- ___ 40 66.7 11 18.3 9 15.0 60

10 a I{apsylfabrik --_ .. -.,'------------ ... ----.. 11 61.1 7 389 - - 18
b Pennfabrik och knappfabriker --. 23 51.1 16 35.6 6 13.3 45

11 a, b BOll1ullsfabrik och vaddfabriker _-. 159 55.1 40 37.4 28 7.5 107
12 a Söll1nad : Möss- och pelsvarusöll1 49 58.3 30 35.7 5 6.0 84 I

b » Damskrädderisöm ---.----- 46 40.7 57 50.45 10 8.85 113

I
c » 1\Iode-, stråhatt-, rosettsöm

o. dyl. ..-. -- ---- --- .. _- ._---. 56 82.35 110 14.7 '2 2.95 68
d » I(apPsöln .. _------------ ..----- 28 35.9 40 51.3 10

1
12.8 78

e » Herrskrädderisönl ------ .. -- 14 18.9 56 75.7 4 5.4 74
f » LinneSÖ111 ___ e._ .• _____________ 42 38.9 58 53.7 I 8

I
7.4 108

g » Slnärre specialiteter --- --- 37 49.3 33 44.0 5 6.7 75
13 a, b Guld-, silfver-, och nickelarbete__ . 6, 23.1 18 69.2 2 7.7 26
14 Yllefabrik ------------------_.- .._---.-- 50 78.1 8 12.5 6 9.4 64:
15 .Skovarutillverkning ----_ .... -- -_ ....... _- .. 127

1

47

.4

2~ 38.6 8 14.0 57
16 Porslinsfabrik ---_----0------ .--_._--- ___ 14 38.9 120 55.55 2 5.55 36
17 a, b, c Kenliskt-'tekl1iska . fabriker m. ill. 23 31.9 39 542 10 13.9 72

d' Sockerbruk ______________________________ 2 10.5 14 73.7 3 15.8 19
18 R, b Sprängänlnesfabriker och stubin-

fabrik ----------------- .._.------_ ....... _- 15 75.0 5 25.0 - - 20
19 a Bagerier _.------------------------'.------ 6 13.95 35 81.4 2 4.65 43

b Sockerbagerier ... ----_ .. _---------------- 5 26.3 11 57.9 3 15.8 19
20 a Tvätt __________________________ . ------------ 5 14.3 25 71.4 5 14.3 35

b Strykning ------------------------.----- 6 11.1 33 61.1 15 27.8 54
21 aJ b Trädgårdsarbete nl. m. ____________ 118 16.8 283 77.6 6 5.6 107
22 Maskning ____ . _______ ------------ --------- 5 71.4 2 28.6 - - 7
23

~~~~:~[::r~~~ lä~kdry~k;tiil~~~k~1
1 10.0 6 60.0 3 30~0 10

24

'l\t~;~~h~~;dt-l~l~-g;;i~-g~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~J 4 7.4 36 66.7 14 25.9 54
25 2 5.7 120 57.15 13 1 37 .15 35

SUlll1nal 975 \46. 921 888 \42.731215 110.3512,078
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Anm.ärkningar till tabellerna angående

Icke f. n. gifta, barnlösa arbeterskors bostadsförhållanden.

7
8
9

10
11
12

7
8
7
8
9

10
11

9
10
11

» 4-12

;.> »

l) ,)

,) 3 rum och kök,

» »
» 2 rum och kök,
» »

» »

» 1 runl och kök,
» »

» »

» ~)

» »
» »

»'11 »

» »1 rum 111. andel i kök, »

:. » »5
45
18
11

3
1
1
4
1

46
22
9
8
2
3
1
2

10

Inräknadt här nedan' särskildt specificerade fall - med undantag för cle i annl.
2 under n:r 21 a (Trädgårdsarbete) anförda - hafva bland dessa arbeterskor

17 uppgifvit sig bo i kök (utan boningsruIn).
24 . ~ »»» 1 rum tillsaminan med någon vuxen lnansperson (öberäknadt nästa

5 - och de fall, då arbeterskan var »inneboende»).
tillsanlman med »fästman).

(utan kök), der antalet boende (äldre och yngre) var

Anlll. vid yrket n:r 8: 1 Bland dessa en 25-åring med föräldr., 3 syskon och en in-
neboende 13-årig gosse i 1 rum.

2 Bland dessa en 25·åring i ett »runl}) nled 3 1/2 O nl. golfyta
- och 2 yrkeskam.rater i ett rum Dled 7 D m. golfyta..

11 a: 1 Bland dessa en epileptisk 15-åring med bror och 6 syskon
i 1 rum nled 15 D Ill. ~olfyta.

2 Bland dessa en 16·åring med nlor och 2 systrar hos värdinna
nled 2 äldre gossar (tills. 7 personer) i 1 runl och kök.

12 e: 1 .Bland dessa en 36-åring och en annan qvinna i en liten
vindskupa 5 tro upp.

15: 1 Bland dessa en 15·åring nled föräldrar, farmor samt en
tuberkulös ogift syster med ett barn (tills. 6 pers.) i ett rum.

» 16: 1 Bland dessa i ett fall 3 qvinnor och 2 manspers. i 1 rum.
21 a: 1 en 14-åring Illed föräldrar, syskon och en mo-

ster - tills. 11 äldre o. yngre personer - i 1 rum och kök
på nedre botten (»fuktigt och osundt») ); en 16-åring med för
äldrar och syskon - tills. 11 - i ett större rum. utan kök;
en 16-åring med föräldrar, en syster och 2 inneboende mans
personer i 1 rum.
Bland dessa hafva 29 uppgifvit sig bo tillsanlman med yrkes
kalnrater, 8 -12 i ett runl, hyresfritt tillhandahållet af arbets
gifvaren.

) . 25; 1 Bland dessa en 40- och en 37-åring, boende tillsamman
Ined två murare i 1 rum (med andel i kök), sanlt en 45
åring nled 2 inneboende nlanspersoner i 1 rUln.
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Att gruppen II icke blifvit för de barnlösa på tabellen sid. 58-59 delad

i två undergrupper, beror derpå, att jämförelsevis sällan någoll af de förra

bor såSOln ensam hyresgäst, och så godt som hela antalet hithörande fall

i vår enquete fraingår af siffrorna i första kolumnen för bvardera af de

fyra lägel}hetskategorierna. Hyreskalnraterna äro ll1ycket orta äfven yrkes

kamrater, icke sällan äfven ogifta systrar eller, mera sällan, bröder (när en

arbeterska uppgifvit sig bo hos gift br~r eller syster, har hon förts till

gruppen I). I öfrigt får nu hänvisas till noterna under dithörande tabeller..

Diagrarnmen XII och XIII hafva upprättats i syfte att söka få fram

det sanlmanhang eller den vexelverkan, sorn möjligen kUlide .förefinnas

mellan å ena sidan bostadsförhållandena, å ~l1dra sidan ålders-, hälso- och

löneinkomstförhållandel1a bland de barnlösa, icke f. 'n. gifta arbeterskorna.

Att ett nära sanlmallhang Olåste ega rum lnellan åldern och bostads

{örhållanden(t var ju på förhand tämligen sjelfklart. Detta sammanhang

visar sig. ock synnerligen' tydligt i vårt diagram XII A. Af de i enqueten

hörda 12--"-19-åringarnaR hela antal - 665 - äro fullt 83 X ,he~maboende,

11.9 :~' hyresgäster (tillsammans lTIed andra) sa~t 5.1 ,~~ inneboende. Bland

de 997 i åldern 20-29 år tillhöra ännu 43.5' % k.ategori-en hemnlaboel1de,

men hyresgästernas procentsiffra har nära fyradubblats - den utgör 44.1

- och de inneboendes har stigit till 12.(1; ,t. I 30-t~lsåren stiger hyres~

gästernas procentsiffra ytterligare till 57.4 (af hela antalet -~ 319 -), hvar

emot Q,e inneboende något lninsk-ats - till 9.(1; - OCll de hemmaboendes

sjunkit till 33.2 ,~~. Bland de 135 i 40-talsåren dominer~ hyresgästerna

alldeles aJgjol'dt med 82.2 .%' mot de hemmaboelldes ] 3.35 och de inneboen

des 4.tl5; bland de 60 i 50-talsåren finnas blott 2 (=== 3 1/3 ~t) i hvardera af

de båda sistnälnda kategorierna, och de 38 arbeterskorna af 60 års eller

högre ålder äro saIntliga sjelfständiga hyresgäster, till stor del ensalll

boende.

I alllnänhet synes det subjektiva värdet af att hafva ett »eget», ll1ed

ingen deladt boningsrunl stiga med åldern; och flera af de gamla ensam

boende arbeterskorna hafva förklarat det vara deras »enda glädje» att få

bafva bostaden för sig allena och hålla den snygg och treflig. I ett par

fall rådde en i ögonen fallande kontrast mellan bostadens relativa »pryd

ligllet» och den deri boendes i öfrigt påtagliga fattigdom.
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Diagranl111et XIII A visa~~ förhållandet 111ellan ålder OCll bostad, sedt

från en annan sida. Af de 1,112 hen1111aboende äro nära halfva antalet 

49.7 X 1 - i åldern 12-19 år, 39 o{ 1 20-:d9 - ocb9.5 ~{1 30-39-åringar,

samt ej 111er än 1.8 :%' 40-år eller c1eröfver (bland dessa en individ i 50-tals

åren). Af de 907 hyresgästerna befinna sig derelTIot endast 8.7 % i lO-talsåren,

men nära hälften (48.5 X) på 20- och 20.2 /t på BO-talet; 12.2 % äro 40-49,

6.2 /t 50-59 sanlt 4.2 % 60 år .eller deröfver. Bland 195 inneboende är

åter de gall1las antal ganska obetydligt: blott 2 individer (ungefär 1.0 %)

i åldern 50 år eller deröfver och 6 (3.1 ~;;) 40-49-åringar; äfven här bilda

20-29-åringarna hufvudmassan 111ed 63.1 '0' - jälute 15.4 % 30-39- och

17.4 /o 12-19-åringar. ·

Förhållandena lnellan våra löneinkomstklCtsser och bostadskategorier

äro åskådliggjorda å diagramnlen XII B och XIII B. Det förra visar, att

af arbeterskorna i den första löneklassen äro nära halfva antalet - 49.4 }{

. - hyresgäster, 43.1 /~~' .henlrnaboende och 7.5~' inneboende. Af deln i

andra löneklassell är derelllot flertalet hemmaboende, nlen nära dessas

procenttal 48.0 komtner hyresgästernas 44.2, och de iIll1eboendes - 7.8 

höjer sig föga öfver den första löneklassens lTIotsvarande p'rocentsiffra. I

tredje löneklassen åter bafva de hell11uaboellde äfven absolu,t lnajoritet nled

59.1 :%, och de inneboendes procentsiffra har stigit till 10.4, under det att
•hyresgästernas sjunkit 30.5 ~{. - På diagram XIII B visa fprsta och tr~dje

bostadsklassernas »lönekurvor » en nästan öfverraskållde parallelislu: de

heinillaboendes kurva stiger från 25.1 ,~: i första till 30.2,% i andra och

44.7 J: i tredje löneklassen, under det att de inneboendes från 25.55 i första

.~tiger till 28.7 ,% i andra och 45.75,% i tredje löneklassen. Hyresgästernas

kurva har derenlot el? lllotsatt ril(tning; från 36.1 J:: i första sänker den

sig ;till 34.9 i andra och ytterligare till 29.0 :{ i tredje löneklassen. För

klaringen härtill ligger tydligtvis deri, att flertalet af deln~ som hafva en

årlig löneinkomst ej uppgående till 365 kronor, tillhöra de på individer

rika åldersklasserna under 25 år, i hvilka åldersklasser de Ilenlinaboende

äro förherskande; att relativt lnånga gaIllla arbeterskor både tillhöra salllnla

(tredje) lönekla~s och äro hyresgäster kan - på grund af de låga absoluta

persontalen i de högsta åldrarna - icke utöfya något ll1ärkbart inflytande

1 Nogare räknadt 49.64, 39.03 och 9.53 %.
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(i 1110tsatt riktning) på hyresgästernas »lönekurva». - Det jäu1förelsevis

stora antalet inneboende i första löneklassen beror gifvetvis derpå, att dessa

arbeterskors löneinkolllst, ehuru hög i förhållande till flertalets, likväl,

åtulinstone när den, SåSOlll oftast är fallet, håller s,ig omkring 500 kronor

pr år, är liten nog för att i många fall kunna synas tillräckligt motivera

största möjliga inskränknjng af den betungande utgiften för hyran., Och

bland de inneboende af (äfven) första löpeklassen befinna sig icke få så

dana arbeterskor från landsorten, SOl11 begifvit sig till hufvudstaden i syfte

att under några års eller kortare vistelse derstädes göra besparingar å' sin

arbetsförtjenst -- såsom förhål~landet är rned många dalkullor, småländskor

111ed flera.

Af diagrammen XII C och XIII C, till hvilka här torde få utan vidare

kOlnUlentarier hällvisas, framgår, att resultatet af våra sammanställningar

af hälsoklasser och bostadskategorie1r blifvit i det hela negativt, i ty att

någon vexelverkan rnellan hälsotillståndet och bostaden svårligen kan fås

fram ur dessa kurvor (hvilket naturiigtvis icke bevisar någonting emot

det kända sakförhålland.et, att bostadens beskaffenhet i allrnänhet har ett

11lycket stort' inflytande på hälsotil.lstånd och dödlighet).

x.

M'ed kapitlet om bostadsfömållanden hafva' vi kOlnlnit in på, så att

säga, förbrukningssida,}t af. arbeterskornas ekonolni; hy'rcfJn. bildar i sjelfva

verket, onl än icke den största, åtminstone i många fall del) känbaraste

bland deras uJgiftsposter. Denna utgift är ock ,den, 80rn arbeterskorna

säkrast hafva reda på, och vårt formulärs fråga n:r 20 b har blifvit be

svarad af så godt som alla de tillfrågade, med undantag likvisst af en

nlycket talrik grupp: de hos föräldrar eller andra äldre anförvandter herJ~

mab'oende. Af flertalet minderåriga och några äldre arbeterskor, tillhö

rande denna kategori, har vår fråga 11:1' 20 (om utgifterna) med alla dess

underafdelningar besvarats helt enkelt lTIed ett; »lelnnar förtjensten till

föräldrarna}) eller »till mor» eller »i hen11net», ofta med tillägget »och

får hvad som behöfs» - ett 'uttryck, som nog i de flesta fall torde böra

betecknas såsom synnerligen »optimistiskt» eller åtlninstone gällande endast

llnder förutsättningen af mycket inskränkta behot I några enstaka fall

hafva hen1maboende arbeterskor sagt sig få »allting fritt hos föräldrarna»
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eller fä använda »hela förtjenstell till kläder och diverse»; lnen i regeln

bafva de helllulaboende, som icke lemnat hela förtjensten till den gemen

salnina faluiljekassan, uppgifvit sig betala' »i ett för allt» hvarje vecka

ett visst "belopp, oftast ett par kronor mindre än den vanliga veckoin

komsten ; och ofta har särskildt uppgifvits, att den sålunda icke i ett för

allt betalda delen af arbetsförtjensten användes till »kläder och diverse»,

i några fall rned »hjälp till kläder af föräldrarna). Å andra sidan saknas

icke fall, då äfven helnmaboende uppgifvit sig få hjälpa sjukliga eller

arbetslösa föräldrar och minderåriga syskon.

Såvida helnmet icke är "beläget mycket nära arbetslokalen, få hem

maboende vanligen i salllma lokal eller dertill börande matsal intaga icke

blott mellanluål (0111 sådana förekomtna) utan ofta äfven sin lniddag, denna

då vanligen bestående af hemifrån medförd UJ at, som i bästa fall upp

värlnes på arbetsstället luen icke sällan ätes kall. Mera undantagsvis äta

helnnlaboende nliddag regelbundet på något matställe, kafe, »)lnagasin»

eller dylikt, och anslå dertill af sin arbetsförtjenst eller erhålla af den till

föräldrarna erlagda veckobetalningen vanligen 25 öre pr 11liddag eller 1

krona 50 öre för veckans söknedagar.

. Äfven de till kategorierna hyresgäster och inneboende hörande arbe

terskorna hafva lnestadels ganska surnmariskt och ofullständigt besvarat

våra frågor angående deras utgifter - med undantag af, SåSOlll nyss

nälndes, frågan onl hyresbeloppet. Svaren hafvaock i det hela endast

bekräftat, hvad rnan ju redan förut visste gälla icke" blott för den qvin

liga arbetareklassen i alllnänhet utan äfv~nför flertalet af andra personer

med lnycket slnå årsinkolnster, nämligen att tre stora utgiftsposter: föda,

kläder och bostad, taga i anspråk så godt som hela inkomsten, lemnande

föga öfrigt vare sig till mera godtyckligt valda förbrukningsarter eller till

besparingar.

Fl'älnst bland de tre stora utgiftsposterna nämde jag födan, och,

utan all fråga gör denna utgiftspost de relativt största hålen i kassan

för· flertalet af de stockbolnlsarbeterskor, som uteslutande filed inkomsten af

sitt yrkesarbete försörja sig sjelfva. De flesta" i vår enquete afgifna svaren

af barnlösa ogifta eller" f. d. gifta arbeterskor sätta utgifte~ för kost till 3 a 5

kronor i veckan, motsvarande omkring 40 a60 % af arbetsförtjensten. Der

näs~ i storlek kOlnlner tvifvelsutan i regeln utgiftsposten kläder (inräknadt

skodon och tvätt), tagande i anspråk minst 20 a 30 % af årsinkomsten. Då
5
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i kostnaden för bostaden väl rätteligen höra inräknas utgifterna fÖL' bränsle

och ljus, har denna post för sjelfständiga hyresgäster i vår enquete ofta

uppgått till S31TIlna procentta! som posten kläder, 111en har i åtskilliga fa.ll

inskränkts ända ned till 1O /~{ af årsinkolTIsten eller till och lned något der

under i sådana fall nälnligen, då 3 Et 4 arbeterskor tillsamn1811 hyrt ett rUIll,

eller då arbeterskor tillhörande första eller andra' löneklassen varit inne

boende och sluppit undan med en betalning af 4 eller i enstaka fall endast

3 kronor i ll1ånaden för sofplatsen (som' då nog i regeln )var. derefter» ;

den betalning, som inneboende ,få betala till sitt värdfolk, är annars van-O

ligen 5 kro'nor i månaden, hvarför dock i en del fall erhålles äfven kaffe

'Oln morgnarna - då vanligen utan »dopp»). Å andra sidan bafva åtskil

liga fall förekomlnit, då utgifterna för bostaden för ensamboende sjelf

ständiga hyresgäster medtagit mer än 40 % af årsinkomsten. I ett af de

på föregående sid'an 62 oillnämda fallen betalade en galnmal arbeterska

för sin »enda glädje», det »egna» rUlllmet, sanlt ljus och bränsle, 140

kronor (till hyran 100, ved 30 och ljus 10 krollor) af de 2.60 hon uppgaf

sig förtjena om, året. Men för flertalet af de -sjelfständiga hyresgästerna

belöpa sig utgifterna för husruIll (med bränsle och lyse - vanligen fotogen)

till 75 Et 90 kronor årligen; hyran erlägges i förskott, vanligtvis pr månad,

lnera sällan pr qvartal eller pr vecka. Ved eller kol till eldning köpes van

ligen i mycket slnå poster för llögst en eller ett par kronor, stundom blott

några öre isender.

Äfven utgiften för kläder fördelas af många på ett stort antal små

poster eller blir en nästan regelbunden vec,koutglft, derigenom nä111ligen

att åtlninstone större klädesplagg och nya ~kodon köpas på afbetalning,

en metod som naturligtvis i verkligheten ofta blir ganska dyr.

De flesta arbeterskor, som epdast hafva sig sjelfva att" försörja och

hvilkas inkornst luedgifver användandet af 75 öre Et 1 krona Oln dagen till

föda, intaga vanligen lniddag på något kafe eller matställe till ett pris,

varierande 111ellan 30 'och _40 eller högst 50 öre, hvarför i regeln erhållas

2 rätter och i allnlänhet nöjaktiga portioner. Arbeterskor med 111indre

tillgångar, eller sorn äro synnerligen förnöjsamnla, hemta från .något 11lat

ställe en portion (vanligen för 25 öre) och dela denna och kostnaden med

någon kanlrat. Många arbeterskor äta dock sällan varm mat till rniddag,

utan laga sådan åt sig sjelfva helnma på qvällen eller lefva i regeln helt

och hållet på s111örgåslllat eller brQd jälute kaffe eller 111jölk. Särskildt
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. blir detta ofta ell nödvändighet för sådana, SOlU hafva äfven någon annan

att af sin inkomst underhålla -. i all synnerhet för luånga af dem, "Som

n1åste betala 10--15 kronor i lnånnden för ett hos frälllmande »bcJl..tackor

deradt~ barn.

Här idet följande lneddelade uppgifter
l

, som af arbeters.kor lelunats

angående deras saintliga inkotnster och utgifter under en eller flera Inåna

ders tid, torde vara ganska typiska exelnpel på den olika användning,

S01l1 ordentliga oell aktningsvärda arbeterskor göra af sin hlkomst, allt

efters01l1 denna är större eller mindre och skall räcka till för en eller

flera personer~

Till en början en redogörelse för e11 ovanligt gynsamt situerad arbe

terskas in~omster och utgifter augusti-oktober 1895. Personen' i fråga

- 31 år gan11nal, ogift, barnlös, frisk, tillhörande ett i våra tabeller under

n:r 3 c fördt yrke - bodde tillsaO)lUan med 1 bror och 2 systrar i en lägen

het å 2 rUIn' och kök; årliga' hyran utgjorde 350 kronor, bvaraf denna

syster betalade en tredjedel; en af de andra systrarna skötte hushållet.'

Augusti: inko1l1ster: 4 veckolöner a 15 kronor = 60 kronor

Utgifter: luat (henlll1a) 22 kronor, kaffe och lujölk under arbetet 2.36;

vin och konfekt 3'.87 (summa föt »närings~ och nj'utningsmedel» kronor

26.23); tvätt kronor 2; bad 0.30; :föreningsafgift 0.30; sjukkassa '6.10; spår

vagnsafgifter 0.20; frimärken 0.20;. ell bok 0.75; gåfva 1 krona; på rösträtts

listan till folkriksdagen kronor ,2.50. SunlIna utgifter kronor 39.58.

SeptembelJ'": i kassan ifrån föregående nlånad 20.42; 4 'veckolöner 75;

sumIoa kronor 95)l2.

.Utgifter: filat (hemrna) 16.50; kaffe och lujölk under arbetet 2.97; kara

rneller och sInåbröd 0.43 (tillsanl1nans 19.90); ett paraply 5.50; tvätt 1.55;

skolagning 2 'kronor; ~pårvagnspengar och krans 0.f35; gåfva 3.57; nöjen

2.81. SUlll1ua utgifter kronor 35.68.

Oktober: i kassan från septelnber kronor 59.74; lån kronor 35; 4 vecko

löner a 15 = 60 kronor. Tillsamnlans kronor 154.74.

Utgifter: lllat (hernma) 28 kronor; kaffe och nljölk under arbetet 2.92,

(tillsaiYJlllanS 30.92); en kappa kronor 35; hatt och kjol',24, tvätt 2.20; qvar

talshyra 29.17; ved 8.60; bad 0.50; föreläsning 0:40; frilllärke 0.10, blolumor

0.65; nöjen 3.55; diverse 1.1 g; gåfva 0.25. SUlpln~ utgifter kronor 136.53;

i kassan kronor 18.21.
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Det i ofvanstående räkning (bland tillgångarna j oktober) angifna

lånet var icke ett pantlån; deremot, när i de följande uppgifterna talas om

erhållna eller återbetalda'lån, var långifvaren nog oftast en pantlånare, annars

någon yrkeskamrat eller annan väninna.

Här nu ett exelnpel på 'en sömmerskas utgifter och inkornster under

en i det närlnaste »död» tid af året. Personen, hemarbeterska, bodde ensatn

i ett ytterst litet rnnl i en utkant på Söder.

December 1894: arbetsinkomst kronor 2.75; betald fordran 0.65; gåfva

kronor 3; lån 'kronor 13.50. Surnma kronor 19.90.

Utgifter: bröd. kronor 2.75; kaffe och socker 1.87; kött och fläsk. 1.18;

lnjölk och grädde 1.0~; gryn och bönor 54 öre; lnjö~ 53; potatis 48; fisk

42; smör 40; kor f ocll sylta 21'; flott 15; kryddor 11; rotsaker 5 - allt

öre (SU1l11Tla för »närings- och njutningsmedel» under Julmånaden krollor

9.73); hyra 5 kronor; .ved 2.70; fotogen, ljus och tändstickor ·kron~:n~ 1.0~;

afbetalnillg å klädesplagg 50 öre; tvål 13; frilnärke och kuvert 12 saInt

syte.hör 10 öre SUrrllna utgifter kronor 19.32.

Januari 1895: i kassan från decelnber 58 öre; arbetsinkolllst kr. 7.25;

lån, 8 kronor. Sun1ma kronor 15.83.

Utgifter: bröd kronor 3.05; kaffe och socker 1.05; mjölk och grädde 90 öre;

kött och fläsk 74; smör 70; potatis 36; lnjöl 30; fisk 24; flott 10 och kryd

dor 2 öre (tillsalumans kronor 7J~6); hyra 5 kronor; ved 2 kronor; fotogen

42 öre. SUlnma utgifter kronor 14.88; i kassan till nästa ln~nad 95 öre.

Utgifterna för födan reducerade i. december rnånad' till 31 1/2öre, i

januari till 24 öre pr dag, och likväl icke nledel till någon annan utgift

än för föda och bostad, salllt. af medlen härtill tner än hälften genom

lån, tvifvelsutan pantiån - en liknande situation är, sorgligt att säga,

säkerligen alldeles icke ovanlig för arbeterskor i sådana y~ken eller företag,

der arbetet är icke blott lågt aflönadt utan äfven - hvad i och för sig .

nästan värre är ~ ojämt!

Den närmast följande -- här i tabellarisk fortn återgifna. - mycket

noggranna redogörelsen för san1tliga utgif.ter under en tid af 11 veckor

somlllaren 1895 härrör från en 16-årig cigarrfabriksarheterska (Rtriperska)

lTIed en veckoaflöning' af 4 kronor. Flickan bodde med en yrkeskamrat

hos dennas lnoder (enka), lagade söknedagarna sjelf sin Inat i bostaden
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(när någon »lagning» förekon1), lTIel1 fick på söndagarna äta llliddag (ulat

någon hjälp i hushållet sarnma dagar) hos sina föräldrar - fadren grof

. arbetare, ofta arbetslös, Inadren kappSÖlTIlllerska, 3 yngre SYSkOll i helTInlet.

I

I .J u n i 111 å 11 a el .J u l i In å n a d Augusti R

11-718-1~115=--21122-28129-5116-12113-191120-261:'27-314-1011~-17 ;:~:::.

I

I Kr. lCr. 1\..1'. lCr. Kr. Kr. lCr. lCr. Kr. Kr. l{r. lCr.

IBr~d (sfisbröd och . 0- I , I _ I "
lunpa) ! 0.33 0.40 O.UV! OuO 0.45 0.40 0.40 l 0040 0.40 0.40 i 0.00 4.38

Smör ---'- .1 0.30 0.30 0.30 l' 0.30 0.30 0.30 0.30 I 0.30 0.30 0.30 I 0.30 3.30
Kaffe 1 0.25 0.25 i 0.25 0.25 - 0.25 - I 0.25 0.25 0.25 I 0.25 2.25
Mjöl 2 • . .- __ , 0.15 0.22 0.12 j 0.25 0.25 - 0.25 -- - - 0.25 1.49

SkumInjölk ~_I 0.10 0.10 0.08 I 0.15 0.15 0.10 015 0.15 0.10 0.10 0.15 1.33
Potatis -- , 008 0.08 0.10: - 0.10 O.] O 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.96

Anjovis ---------.---.. - 0.15 0.15 i - - - 0.25 - - 0.10 0.65
Sill· . . . 0.15 - - i - I ~~o - - - - 0.20 - 0.45

I{orf ------.----------- - - - II - I - - 0.30 - -- - - 0.30
Fläsk ------------ .. _--- - - - - - - - - I 0.30 - - 0.'30

Flott ------" .-.0---···1 - - 0.05 i 0.05 0.10 0.05 - - I - -.- 0.05 0.30
Strömming_----------- - - - I - - 0.25 - - I - - - 0.25

SkumosL------,------ - - I - i 0.13 i - - - ~~ 1 =_ 0__'10 1 -- 0.23

:l~tb~~d-(;)k~k·~~~)· ~:~~ =I =j' = =il _= il =I :: I = I

I1

I ~:~~ I
Dricka- .-------.,--- 0.0 11 - I - I - - - II - - - I - 0.04
Grädde ._. _.0 - - - 0.02 o_o - - I --- -- - 0.02

1."illsamrnan : Mat- I I I I I I I I l' II

varor. i.58 1.50 140 1.65111 .. 4550 111 .. 4550 11.50 l 1.50 I 1.45 I 145 I 1.50 I 16.43

Kläder (afbetaln:) 1.00 1.50, 1.50 I 1.25 1.50 11.50 ! 1.50 1 1.50 I 1.50 15.75

Hyra __ o ----- ••• _,31.50 1.00 11.00 l 1.00 11.00 1.00 \1.00 I 1.00 11.00 I 1.00 \1 00 11.50

Ved' '--'~1~~~~J54~81 4~0 I :::: II :::: II ~::: I :.:: I 4~0 l 4~0 I :::: I :::: I 4~0 II 4~:::
Detta är onekligen en tabell, SOlTI kan gifva att tänka på! Antaget

att söndagslniddagen hos de fattiga föräldrarna kunde räcka till nöd

torftig föda för 2/3 dag, så är det i rundt ta170 dagars kosthåll, SOlU l1låst

b~stridas med kronor 16.43, d. v. s. knappt 23 1/2öre pr dag. Dessa pen

ningar hafva blifvit i det hela lllycket förståndigt - SIlart sagdt instink

tivt· väl ---: använda. lTör något mer än 20 öre pr dag hafva anskaffats

så' i~elativt »billiga» lllatvaror, att den dagliga födan kunnat innehålla

1 Mycket ofta ga1nmal - för att fås billigare. 2 Hufvudsakligen till välling eller'
pannkaka. 3 Häraf 50 öre skuld från föregående vecka. 4 För ll1atlagning.. 5 Häraf
8 öre af behållning i kassan från föregående vecka.
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(under förutsättning att varornas qvalitet varit någorlunda god och att ej

för mycket af näringsvärdet gått förloradt vid tillagningen) vid pass, högt

räknadt, 65 gram qväfve, 35 gram fett och 300 gram kolhydrater, hvilket

väl torde vara för en ung kropps sunda utveckling för litet - lllen i

fysiologiskt ganska r~ktiga proportioner. Dessa skulle visserligen kui1

nat ytterligare förbättras genolll användande af de disponibla 3 örena

dagligen till, exelnpelvis, flott (skiradt ister) i stället för det från närings

synpunkt ju tämligen värdelösa kaffet (utan socker eller grädde); lnell då
sistnän)da »njutningsrnedel» var den enda extravagans, son1 den 16..äriga

flickan tillät sig under 11 veckor, så torde - ja, så torde reflexionerna

göra sig sjelfva, och jag skall ej upptaga tiden lTIed sådana!

I stället .. följa nu några uppgifter af en arbeterska med något större

Maj J il n i m å n a d Summa

20-26127-213-9110-16117-23124-30 Sex~eck.
Kr. Kr. Kr. Kr. !{r. Kr. l\-.f.

Middagar 1 •• _•............... _.. ~ .....• _ (7)0.981(5)0.71 (6)0.79 (6)0.851(7)1.37 (6)0.9211 5.62
l{affe och uröd .---____________________ 1.37 1.21 1.43 1.26 1.84 1.8'1 8.95

Qvällsl11at . (2)0.33 (1)0.10 l2)0.31 (4)0.53 (4)0.60 (4)0.73 2.60 .
Frukost . __ . .________ 0.25 0.25

Smörgås ------------ -------__ ----__o - - - - - - O. i () 0.10

Dricka ------------------------------------ 0.04

1

0.04
Mjölk ------______________________________ 0.02 0.02

Betald skuld (å kläder) ------------ 3.50

») » (il, kängor) ------------ II 2.00 '
» » (fl. klocka) 0.50 '

Ändring af en klädning ------------ I 5.00

Hatt ------------------------------------___ 8. OO

Skolagning -:-------._-----.:---------_____ 4.00
Strulupor --------------- . "-1.25

.Handskar ---------.---------------________ .,.- 1.50

Tvål ------------ ------------ .-----.--- --- --- . _.9.1 .5
Ett synålsbref -'_____________________ 0.10

Spårvagns- och hisspenningal' -__ 6.15

:~~:nfö;·l·_~å~~d:~:::::::::::::::::::1 I I =I::~~
Summa (för matvaror pr vecka) Kr./ 2.741 2.021 2.531 2.641 3.911 3.7411.50.73

1 Bestående oftast af 1 från ll1atställe helntad portion, som delades ll1ed en yrkes
kamrat.. - Siffrorna inom klammer angifva, huru ll1ånga dagar i veckan lniddags,,:,
resp. qvällsmat anskaffats.
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inkornst (tillhörande vår andra löneinkolnstklass); en 23-ål'ig, ogift, barnlös,

frisk, kartongarbeterska. Uppgifterna gälla, hvad beträffar inkolllsterna,

för tiden 18 maj -29 juni ~895.

De under samnlH tid erhållna veckoaflöningarna inbringade resp. kro

nor 7.35, 8.10, 8.50, 7.75, 7.35 och 8.10, tillsanllnans kronor 47.15, hvadan

. redogörelsen visar en brist af kronor ~.58.

rrill afslutning af dessa redogörelser för inkolllster o'ch utgifter följer

här en, SOln lemnats af en enka - skomakeriarbeterska, 41-årig, sjuklig

(»kronisk lungkatarr~) lTIed 5 barn, af hvilka dock två (gossar, 8 och 4

år) vistades, förluodligen gratis, hos slägtingar. Hos lnodern 'bodde en

sjuttonårig och en 4-årig son saInt en 16-årig dotter) hvilken bufvud

sakligen skötte hushållet och under 11loderns frånvaro tillsåg sin lille bror.

Bostaden, ett s. k. spiselrunl n:~ed ungefär 23 D Ineter golf);ta och af 68

k~bikmeters rymd samt med 2 fönster åt gatan, var (enligt vår kUl1ska

perskas olndÖ111e) »lnycket treftig» ; hyran derför 11 kronor i månaden.

Arbeterskails årsinkolTIst (genoln stycklön i fabriken) uppgick - ifall ej

sjukdom vållade afbrott i arbetet - till tninst 500 kronor, tälnligen jälnt

fördelade på de olika 111ånaderna (åtlninstone ingen fullständig arbetslöshet).

Sonen, anstäld i lnekunisk verkstad, lemnade bidrag till hushållet i 11en1

met, och ur en fond fick enkan årligen 25 kronor vid julen. - Redogö

relsen anger i december 1894: arbetsföl'tjenst å skofabriken 59, af soneh 5, af

understödsfonden 25, tillsarnlnans 89 kronor, sanlt ijctnua'l"i 1895: llloderns

förtjenst 37 och sonens bidrag 16, tillsaminans 53, sumll1a SUlllll1arUln 152

kronor. Utgifterna gestaltade sig som följer: (se tabellen på nästa sida.)

Redogörelsen slutar således med ett öfverskott i kassan af kronor 37.13

- hvaraf dock 25 kronor härrörande från det blott en gång årligen utfal

lande understödet »ur en fond». Emellertid blir nämda öfverskott påräk

neligt för kläder och dylikt, som under dessa två rnånader kräft relativt

alltför små utgifter (äfven Olll den 17-årige sonen klädde sig af egen arbets

inkol1.lst). lTör öfrigt är det bland de arbeterskor, SOln hafva äfven någon

.annan att sörja för, el1 mycket vanlig klagan, att »nästan ingenting blir

öfver till kläder». Och utan tvifvel är det äfven bland endast »sjelfför

sörjande» yngre arbeterskor relativt ofta just ett - i och för sig både lätt

förklarligt och ursäktligt - begär efter' en finare yttre habitus, SOlll närmast

bär skulden, när frestelsen till att på osedliga vägar söka biinkomster blir
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December

1(1'.

Januari

l(r.

Tillsallllllans

l(r.

Bröd . . __ . __ . . ~ _.
Mjölk och grädde ... . . _
Kaff~, the och socker __ . . . _
BInör .._._._..._. o .~ __ - • .:. ••• _

Korf och sylta .. __ . __ .... ... ~ . _
l\1jöl, gryn och bönor - . .
Kött och fläsk . , _
Potatis . . .... .. . _
Flott ... __ ._. .._. .. _
Dricka . . .; _
Fisk__ .... __ .. .__ . . . _
I<:ryddor ..... . . _

Grön- och rotsaker . .. . __ _
.L~pplen, russin och nötter .__ .. _
Ägg __ . .... _. ... . o _

Chokolad .._. . . . . _
Jäst .__ . __ ._._. __ . ,_, ._
Sirap och ättika .. _. _
Vin .._._ __ . _
Karameller __ .. .. . . _
Honung ._. ~_. ._. .. .

Summa Matvaror o. dyl.

8.37
3.88
4.18
4.86
4.18
8.44

3.07
1.30
0.83
1.20

0.58
.0.54

0.47

0.40

0.24
0.10
0.20
0.21
0.25

0.13
0.12

38.55

7.06
5.55
4.67
3.36
3.50
2.99
272

1.55
1.19
0.40

0.80
0.35
0.40

0.33
0.24

0.37

0.17
0.15

0.10

35.90

15.43
9.43
8.85
8.22

7.68
6.43
5.79
2.85
2.02
1.60
1.38

0.89
0.87 .

0.73
0.48
0.47
0.37
0.36

0.25
0.23

O.] 2

74.45

Skodon (lagning) .-- --- ... -- ------- --- .-. -- -.--- --- 2.75 2.75
Afbetalt (för nlöbl. o. kläder) --------------- 2.- 2.-
Sybehör, -garn m. nl. --- .._.----- .. -. ------------ 0.63 0.48 1.11
Tvätt -.-------------------_._---------------------- ... 1.- 1.-
Tvål, soda och stärkelse ._-----_ ... -.----_ .. _-- 0.55 0.40 0.95

Kläder, skodon, tvätt etc. 4.18 3.63 7.81

Hyra --------- --- --- ._- --- --_._ .. --- .. _---- --- --- --- --- 11.- 11.- 22.-
Ved och kol-__ . ____ . _____ .. ____ ·______________ -_____ 2.18 2.71 4.89
Ljus, fotogen och tändstickor _______________ 1 69 0.34 2.03

Bostad, värme och ljus 14.87 14.05 28.92

Hushållssaker _____ 4_'_____________ .... _ ... ___________ 1.10 1.- 2.10
Tidningar --._----_. __ ..-.. -... _----.-------- ........ _._-- 0.58 0.10 0.68
Leksak -----------------------------_ ... -------------- 0.50 0.50
Gåfva --------- --. __ . ------ --- ._ .. --- --'. --- --- ..------- 0.41 0.41

Diverse 2.59 1.10 i3.69

Utgifter: SU1111na S:rum T(r. 60.19 04.68 114.87
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öfverlnäktig. Att verklig nöd särskildt under arbetslösa tider är en annan

kraftig orsak till sedliga felsteg, är en känd sak. 1

.L\.fven i yrken och företag, SOlU icke lida af periodisk arbetslöshet

eller olnskiftelser af bråda säsonger och 111er eller lnindre »döda» perioder,

är ek0110lUiskt trångmål' naturligtvis ofta en följd af individuella arbets

afbrott på grund af sjukdorn, när den deraf träffade arbeterskan icke ge

n01l1 Inedleinskap i någon »kassa» eller sjelfhjälpsförening är tillförsäkrad

existenslnedel .under sjukdolUS- eller konvalescenstider.. I det föregående

har redan (sid. 38) olnnämts, att 111ånga fabriksföretag i Stockholtn hafva

egna sådana »kassor», hvilka·. underhållas ll1er eller nlindre uteslutande

gen0111 afgifter, SOln vid lön~betalning~rna afdragas å (äfven de qvin

liga) arbetarnas tillgodohafva~1de. Ungefär]5 '..% af de hörda arbeterskorna

torde genoln sådana fabrikskassor vara i ekonolniskt afseende nödtorftigt

skyddade för svårare olägenhet af icke alltför långvariga sjukdonlsfall.

Minst lika stort var antalet lnedlemmar i fria sjelfhjälpsföreningar, hvadan

att dölna af enquetens resultat onlkring en tredjedel af hela antalet arbe

terskor torde hafva att, i händelse af sjukdol~), påräkna ur en eller annan

kassa pekuniärt understöd, varierande mellan 5 OCll 10 kronor, i veckan

{sällal) mindre. eller Iller); de flesta kassor gifva äfven begrafningshjälp,

varierande mellan 50 och 80-100 kronor. Sjukhjälp~n är i allmänhet

begränsad till en tid af 10-13 veckor, sällan längre. De efter dessa

J Af lätt insedda skäl har i vår enquete så godt SOl11 inga direkta uppgifter er
hållits om biinkomster af ofvan antydda art; men icke blott de upplysningar, som på
indirekt väg kunnat in~emtas, utan äfven det så att säga alln1änna intrycket af de
flesta hörda arbeterskornas personlighet, hafva alldeles afgjordt b~kräftat., hvad förut
blifvit framhållet t. ex. af Gustaf af Gei}ersta1n i »Ann1ärkningar oln arbetarförhållan-

. den i Stockhohn») att osedlighet såsom medel till penningförvärf är bland verkliga arbe
tersk01~ väl icke alldeles sällsynt, men långt mindre vanlig än mången torde föreställa
sig på grund af den beryktade ~osedligheten i Stockholn1». Säkert är, att arbetel~skor,

I som misstänkas för att idka sådant förvärf, äro i regeln lnycket illa anskrifna bland
kamraterna, äfven 0111 dessa icke skulle hafva synnerligt att invända U10t sådana fria
könsförbinde]ser, son1 grunda sig på önlsesidigt tycke, eller ~anske helt enkelt härröra
af ungdolnligt lättsinn~. - De henlinaboende - hvilka endast ~era undantagsvis äro
111edlemniar af fria sjelfhjälpsföreningar - äro naturligtvis i flertalet fall icke i lika
hög grad son1 hyresgäster eller inneboende utsatta för ekonolnisk 'och sedlig undergång
vid tillfällig arbetslöshet (af en eller annan orsak). Men när två eller fl~ra .arbeterskor
bo tillsar~llnan8, hjälpa de hvaranclra ofta efter yttersta förlnåga i nödens stund. På

. den stora hjälpsan1heten bland de lnycket lit~t b~lnedlacle ha.r äfyen i Yår enql~et.e

erhållits talrika bevis.
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prestationer afpassade medlelTISafgifter"na äro' sällan lägre än 50 öre eller

högre än 1 krona pr nlånad; vid lägre månadsafgift tillkomn1er stundom

en uttaxering af (Inestadels) 25 öre vid hvarje bland föreningens medleln

Jnar inträffadt dödsfall. ,Endast i ett ringa antal föreningar (och enskilda

fabrikskassor) erhålles mot särskild afgift en liten \» pension» vid varaktig

arbetsförnlåga till följd af ålderdom eller obotlig sjukdonl.

Af de i enqueten hörda arbeterskorna hafva tillstlrnnlans 68 uppgifvit

sig tillhöra någon egentlig fackförening - nänJligen 39 tobaksarbetare

förbundet, 15 bokbinderiarbetareförenjngen, 10 bryggeriarbetareföreningen,

7 typografiska föreningen sa-mt 3 sörnmerskeförbundet. Afgifterna till

fackförening erläggas i regeln månadsvis med, 20--25 öre. De ofval1

uämda fackföreningarna såsom sådana lemna icke sjllkhjälp eller dylikt,

111en hafva särskilda sjuk- och understödskassor, till hvilka ock erläggas

särskilda afgifter.

•
Den härnled afslutade redogörelsen för l1ufvudresultaten af Lorenska

stiftelsens' enquete rörande de industriella lönearbeterskornas lefnads- och

löneförhållanden i Stock~olln kall ingalunda göra anspr~k på att hafva

gifvit en fullständig, allsidigt i detalj gående skildring af "undersökningens

föremål. Likväl vågar jag till sist uttala den förhoppningen, att vål' Ull

dersökning skall erkännas bafva varit fullt opartisk och att den kan anses

l1afva lemnat ett, om än ringa, dock icke alldeles värdelöst bidrag ·till

~ällnedomen om förhållandena - och nlissförhållandena - i saluhället,

hvilken kännedo1l1 utgör en oeftergiflig förutsättning för det planmässiga

sociala reformarbete, sonl lyckligtvis alltmera inses och erkännes vara

icke blott en samhällspligt, utan en nödvändighet för vår europeiskt-vester

ländska kulturs bestånd och lyckosamma utveckling.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

saUlmanträde den 26 novenlber 1896.

Ordförande: EX1)edit1~onschefet~ Grefve H. lfl ACHTlJIEISTER.

Herr e. o. Anlanuensen I. Flodströnl höll ett föredrag öfver änlnet:

Arfvet af lefvebröd.

Det finnes ett allbekant talesätt, SOlll lyder: »c1en enes död, den andres

bröd». Egendo111ligt är, att så rikliga tillfällen det än gifves i det dag

liga lifvet att iakttaga och bestyrka riktigheten af denna sats, så djupt

den än inträngt i det allInänna lnedvetandet, likaså få äro de försök, SOln

gjorts att tillgodogöra densamnJa för salnhälIsvetenskapen. Jag skall i

afton försöka gifva ett uppslag till en sådan användning af satsen i fråga.

Den iakttagelse, hvaråt det nänlda talesättet gifver formulering, är så

alldaglig, att det knappast torde vara behöfligt att gifva exempel derpå.

:B'rån ernbetsmannen, innehafvarell af en större affär, ledaren af ett indu

strielt företag, uppsynil~gsmannen, förvaltaren, inspektoren, kassören, förste

bokhållaren eller hvad allt de' kunna heta,till helTIlnansegaren, torparen,

11ljölnaren, slagtaren, landthandlanden, skräddaren, skomakaren - alla

lelnna de efter sig vid sin död platser, sonl lnåste besättas och SOITI skänka

lefvebröd åt någon efterträdare. Och sker detta icke alltid omedelbart,

så kan man dock i de flesta fall spåra en indirekt öfverlåtelse. Dör en

arbetare, SOlTI icke haft någon viss anställning, utan SOlll förtjenat sitt

uppehälle med att gå tillhanda lned tjenster af hvarjehanda slag, SOlU än

varit vedhuggare, än tegelbärare, än· deltagit i skördearbetet hos l1ågoll
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bonde eller på en berregård, så kan väl ingen säga h-vetn SOln blir dennes

efterträdare. Halls arbete kornrner att upptagas på det ena hållet af den

ene, på det" andra, af en annan, och dessa arbetsportioner äro icke till·

räckliga att hvar för sig utgöra eller bilda ett lefvebröd. Men allt son1

allt torde dock kUllna sägas, att g"enon1 hans död en hel plats, om jag

så får uttrycka sig, i salnhället blifvit obesatt, oell på detta sätt har äfven

denne arbetare vid sin bortgång Ielnnat ett lefvebröd i arf åt "det Yl?gre

slägtet.

Likasorn nu ett dödsfall betecknar en arflåtelse, torde det kunna

sägas, att arftagandet betecknas genom ett gifterinåI. Det kan visst hända,

att en och annan vinner ett Iefvebröd utan att derför gifta sig; det kan

också hända, att någon "går till presten och tar ut lysning, utan att så

noga veta, h!Jru han skall försörja sig och en familj. Men detta lär väl

kunna betraktas såsom undantag, och" jag torde såSOln bland statistici

allltlänt antagen kunna beteckna den af Eilert Sundt formulerade satsen:

»så många lefvebröd, så många giftermål.» 1

Det finnes sålunda ett visst samband mellan dödsfall ochl1yingångna

äktenskap, ett sanlband, SOlU - trots alla de olnständiglleter, sonl härvid

"äro att taga i be~raktande och på hvilka här ej är tillfälle att närlnare'

ingå - likväl är tillräckligt" påtagligt, för att man n1å kunna vänta sig

en viss öfverensstälnmelse i de statistiska siffrorna för ifrågavarande båda

företeelser. En sådan öfverensstämmelse förekominer också, och jag skall

här gifva ett par belysande exelnpel derpå.

l' sin" afhandling »On1 d0deligheden i Norge» har Eilert Sundt gjort

en beräkning af antalet döda under 20-års-perioden 1831-1850 i hvart

och ett af Narges 53 »Pro'vsti» -distrikt. Dessa 53 distrikt har han vidare

ordnat och indelat, på grund af dödlighetens relativa storlek,' ntan hän

syn tjll det geografiska läget, i feln större grupper och för hvar och en

af dessa grupper sedan beräknat, utonl dödligheten, jänlväl en del andra

förhållanden under sanl1na tidsperiod, deribland äfven gifterlnålsfreqvensen.

Sammanställas nu dödlighet OCll gifterlnålsfreqvens, visar. sig följande

relation:

1. Från Montesquieu har Ulan följande yttrande: »Partout ou une famille peut
vivre a son aise, il se fonne un m.ariage.»)
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o .L~.Tligt antal
Arligt antal. o "kIngangna a .
döda 0/00 af tenskap oI00

medelfolk· af n1edelfolk-
ll1ängden.

l:sta gruppen . - -_. - -__ 16.8
2:clra . ._. o_e_o •• 19. ~
3:dje . . ._. ... . .. ._. " .___ 20.3
4:cle .. __ : . . A • • • • __ • .___ 21.1
5:te . .__ . .__ 25.3

111ängden.
7.00

7.18

7.34

7.53

8.00

Då ofvanstående gruppers salnlnansätt.ning icke är gjord efter lands

delar utan uteslutande efter dödlighetsförbål1anden, så att t. ex. 5:e gruppen

innesluter jämte hvarandra så olikartade' distrikt SOlU Kristiania och Fin

lnarken, och då undersökningen oln'fattar en så lång tidsföljd som tjugu

år, lllåste tillfälliga likheter vara så godt SOlll fullständigt uteslutna. Man

synes derför 11led en viss grad af sannolikhet kunna sluta till, att gifter

njålsfreqvensensstorlek här till väsentlig del varit bestälnd af dödlighetens.

Det andra exelllplet på samlna sak är henltadt från ett flertal euro

peiska .länder. För de tjugu åren 1871-1890 erhållas för dödlighet och

.gifterlnålsfreqvens, pro nlille af befolkningen, i nedanstående stater följan

de årliga nledeltål:

Ungern--_-----------_.----------.---------.----.--..... _-.-------_.-._.--- .. ----.
Galizien-Bukovina --.----- ..... ----- .- .__ .---- . . .__ --- ..__ . __
Ryssland 111ed Polen .. _.. _ _._ _. . ..

Italien ------------ .-- _.. --- .,. --------- --- .-. ------ .. -.-- --- -_.--- ----- .. --------
-'lest.ra Österrike --- ------ .-- --- --- --- --. --- .-- -- ----- -. --. -- ---- --. o •• --

Tyska riket .__ .--------------.-- --' _.- ----------- .. ------.----------- .. -__ o ---

~"'rankrike.__ . __ ._----. -_--. -_.. ------. -----. - .. --. --.--._. -_. -_- .. __
Hollal1d ._--.------_----------.-------------" _.. ----- . . __ . __
Schweiz . .. -- . __ --- -__ --- --- --- -- -' --.-- - . . ... __ .__

Belgien..:------- -.------------. --------------.------- ..-------- __ . _

Dödlighet.
36.6
34.8
34.5

28.7
28.6
-26.0

22.9
22.6
22.(
21.7

Gifterll1åls~ .
freqven8.

9.84

8.81

8.~)1

7.83

7.80

8.17

7.70

7.56

7.32

7.20

Finland---.----- --------- .--.-----.--------.----- .-.---- .. -- . ._____ 21.6 7.79

Skottland--- .-------- .-----------.---:- .. -... - .-.---.-------._-- ._____ 20.4 6.9:3

Englancl .----- .-- __ o ---------.-------. --- ._- ------. ' '.' , __ • ._ 20.2 7.7 G

Dannlarl\: o __ o --- - __ .-- --- --- • • • • •• ._ ._ •• _. 19.0 7.58

Sverige ---.-----.-- -----.--- ------- ---~-----------.----. ._. 17.6 6.53

Norge ---_.- .-. --- .. --------.- -- .----- .. -- -- ---------.------_.,_-_-"_--_--_-._--_--_-._--__1_7._.0_· 6_.87

I genolTIsnitt 28.3 8.26
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Häraf gifves i diagramrnet n:r XIV en grafisk framställning, der de lnörka

pelarna utinärka dödlighet, de ljusare giftermålsfreqvens. Dock återgifvas

icke de verkliga dö~s- och gifternlålstalen (de senare äro, SåSOlTI lIlan ser

af siffertabellen, i allmänhet olnkring 3 .gånger lnindre än dödstalen), utan

- för att salnbandet bättre 111å åskådliggöras - deras höjd i förhållande

till en tänkt ge1nensaIJn' genomsnittsnivå (på diagramlnet den linie, SOlll

betecknas lned 100).1, ,

Länderna äro ordnade efter graden af dödlighet.. ~åsom Jnan finner,

råder lnel1an ~e båda serierna på det hela taget en ganska stor öfverens

stäu1111else. Gifternlålsfreqvensen aftager i jämbredd lned dödligheten.

Men det finnes .dock å andra sidan einelIan dem äfven en viss olikhe~,

yttrande sig deruti, att de pelare, sqm utlnärka gifterrnål, till venster å

diagramrnet äro något lägre än det andra 7laget, men sedan ju 111er åt

höger man kommer höja sig till. jämbredd med och slutligen öfver dem.

Desslltoln girvas en del ojäJnnhet~r i enskildä fall. ~,'

' .. Huru skola nu. dessa undant~g från den i det stora ,hela :rådande

öfverensstämlnelsen förklaras?

Såsoln väl kl~appast behöfver påpekas, gifv~~. det utom från det äldre

slägtet ärfda lefvebröd äfven ett annat slag af sådanå, n~nlligen de SalU,

ska.pas af salnhälle.t sjelft under dess alltjänlt fortgående utveckling. SalIJ

hället växer, det får större och större behof, som nlåste tillfredsställas,

'och dessa gifva tillfällen till nya utk~inster, SOlll också finna sitt uttryck

i gifternlål. Och sålunda uppstå två kategorier af giftermål, af hvilka

den ena grundat sig på ärfda lefvebröd och står i samban~ med dödlig

heten, under det den andra har sitt ekonomiska underlag i de nyskapade

leEvebröden och alltså står isainband nled graden och snabbheten af saUl

hällets ekonolniska framåtskridande.

Detta frainåtskridande har nu varit tämligen skilda i de olika euro

peiska staterna. Det bör kunna tagas för gifvet, åt1ninstone för de 20 år,

som nu äro i fråga, att utvecklingen o~h framåtskridandet varit starkare

i den mån sonl industrien och handeln egt en större betydelse i jän1förelse

nled jordbruket, hvilket haft att kämpa med den transoceaniska korikur

rensen. I Öst·Europa - Ungern, Gali7.:ien, Ryssland - finnes nu ingen

1 Genon1snittssiffran för dödligheten - 28 3 %0 - och för giftermålsfreqvensen
- 8.26 °/00 - hafva båda antagits = 100, och de särskilda nöds- och giftern1ålstalen redu
cerats i förhållande dereftel'.
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nämnvärd' industri. I Italien och Österrike torde den också kunna anses

vara jämförelsevis obetydlig. Först i r.ryska riket lnöta vi en industri

och handelsstat af betydenhet, och der fralnträder ock' den kraftigare indu

strialisrnen i en högre giftermålsfreqvens.

Bland Vestra Europas stater - Frankrike, Holland, Schweiz och

Belgien - skulle lnan nlåhända vänta sig en starkare utveckling åtmin

stone i Belgien, hvars industri otvifvelaktigt står på en hög ståndpunkt;

att en sådan icke fraInträdt under 1870- och 1880-talen, torde bero på

sociala missförhållanden. När dessa så småningom aflägsl1f-LS, är det an

tagligt, att Belgien komlner att intaga en högre plats i gifterinålsskalan.

De år, som gått af 1890-talet, hafva också haft att uppvisa en starkt ökad

gifterlnålsfreqvens i detta land.

Finlands .gifterlnålsfreqvens är oväntadt bög. Dess höjd bör måhända

delvis tillskrifvas större förnöjsamhet och lIlindre anspråk på lifvet hos

den finska stalnlnen. I lnotsats 1110t den belgiska har den finska gifter

11lålsfreqvensen under de sist gångna åren varit i ett star~t sjunkande,

och man kan antaga, att då Finland så sInåningom alltmer hinner växa

in i vesteuropeiska förhållanden, det icke i läI~gden skall kunna hålla sig

uppe i sin unda.ntagsställning.

Att England så betydligt skjuter öfver sina grannar, bör icke väcka

någon förundran. l\1era' egendoluligt kan då synas, att Danlnark står så

högt i fråga om gifterlIlål. Förklaringen torde ligga dels i lyckliga jord.

brllksförhållanden, dels ock i landets starkt utvecklade handel. Man lnå

erinra sig, att ensamt staden I{öpenhamn innesluter en sjetteuel af landets

hela befolkning.

Att Sveriges giftermålsfreqvens och deraf betecknade ekonolniska frarn

åtskridande ligger under Norges torde kunna förklaras deraf, att jord

bruket hos oss har en mycket större betydelse i jämförelse med andra

näringsgrenar än i vårt broderland. Tager man hänsyn till endast det

sista årtiondet, 1881-1890, står Sverige SOlll bekant i fråga onl dödlig

heten sist ibland de europeiska staterna, OCll dess plat~ sist i fråga 0111

gi fternlålsfreqvens är då också den riktiga.

* * *
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Jag öfvergår nu till de svenska länen. Den uppgift jag i' fråga Oln

dem satt mig före är att utreda förhållandet rnellan ärfda lefvebröd och

nyskapade sådana. Summ~n af dessa kOlumer man snart till rätta lned:

den kan anses vara representerad tälllligen noga' af antalet första giften,

från lnannens synpunkt räknadt. Kunde man nu få ett sifferuttryck för

den ena af de båda kategorier lefvebröd, som dessa gifterInål beteckna,

så hade man endast ,att göra en enkel subtraktion för att finna det antal,

som tillhör den andra.

Det är tydligen i dödlighetsstatistiken som man måste söka den hllf

vudsakliga ledningen härvid. För Sveriges del vill jag dock äfven försöka

taga någon hänsyn till emigrationen, hvars verkningar åtnlinstone i viss

lnån kunna likställas med dödlighetens - såsom lättande arbetsmarknaden.

Jag annlärker dock på förhand, att det endast är högst ogerna SOlll jag

indragit emigrationen i beräkningarna. Dessa sistnämda hafva del'igen0111

blifvit långt mera t obestämda än eljest varit fallet, och resultatet skulle

nästan blifvit vackrare, om uteslutande fästs afseende vid dödligheten.

Men helt och hållet torde. emigrationen dock ej få lenlnas åsido; huru

vida så stor hänsyn bör tagas dertill som .här skett, derom är jag icke

sjelf på det klara,.

Såsom en utgångspunkt skulle' jag vilja uppställa det påståendet, att

antalet ärfda lefvebröd motsvara.r antalet, afiidna gifta mä1't och enklingar

(frånskilda) san~t emigrerade giftet män. l.

Mun torde nämligen kunna få göra den allmänna förutsättningen, att

hvarje, gift man eller enkling i regeln varit i besittning af en plats i sam

11ället, ett lefvebröd, sorn tillåtit bOl10m att bilda fanlilj, och hvilken plats

han vid sitt frånfälle (eller utflyttning ur landet) lemliar i arf åt någon

al1nan. .Det kan ju hända, att den, som blir bans omedelbara efterträ

dare, är en person, som redan förut innehar en plats, om också rrlindre

förmånlig, och att han redan är gift; lnen i sådant fali ll1åste han afstå

den gamla platsen åt någon tredje, och resultatet blir sålunda medelbart

det samma som om den ärfda platsen oluedelbart intagits af en ogift person.

Man torde kunna anmärka, att äfven en eller ann~n ogift lnan vid

sin bortgång lemnar efter sig ett lefvebröd och att sålunda. beräkningen

detta fall är för låg. Härvid måste man dock erinra sig, att det också

l 001 enligrerarle enklingar lelnnar statistiken ingen uppgift.
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inorn den arftagallde gellerationen förekolllina fall, då vinnandet af lefve

bröd icke leder till ingående at äktenskap, och de båda undantagsföre

teelserna kunna sålunda anses uppväga hvarandra.

\7fdare kan lnal1 invända, att lnången Inan vid sin död icke längre

bar ett lefy"ebröd att låta i art. Han kan för flera år tillbaka hafva tagit

s. k. »Iöc1oråd» ocb lemnat gården åt sin :son. eller sin lnåg; han kan

SåSOlll elnbetsn-ian hafva uppnått 'pensionsålder, tagit afsked och fått efter-

:trädare; han kan ändtligen hafva blifvit så att säga undanknuffad ,af yngre

o'ch kraftignre nledtäfiare och får sluta sina d~lgar på fattighuset. I alla'

dessa fall har ha,n dock i regeln en· gång haft ett lefvebröd, SOll) på det

ena eller andra sättet redan gått i arf till det yngre slägtet. \Tid den

beräkningslnetod jag här användt, hvarvid antalet arfg~ngna lefvebröd

beräknats efter antalet dödsfall, har detta sistnän1da slag af arHåtelser,

SOl11 tima före dödsfallet, icke kunnat antecknas just vid den tidr)unkt, då

de i verkligheten egt fun1; n1e11 de registreras nu vid dödsfallet. HeIn

felaktigheten härvidlag består sålunda derllti, att arflåtelserna. k01l11,na in

i beräkningen några år för sent. 11en SOlrJ detta är en ständigt fortgående

företeelse, har felet lnindre att betyda.

,Antalet verkligen ärfda lefvebröd kan dock icke antagas vara fullt

så stort SOln antalet 'arfiätua sådana. Ett yisst afdrag lllåste göras för

deul, SOlD under tidernas lopp förlorat sitt 'Tärde., Dels inträffa ju fall,

då ett befintligt lefvebröd genolll olllständigheternas lnakt helt ,och hållet

förlorar karaktären af sådant, och dels sker en lninskning äfven derigenoll1,

att a.nspråken på lifvet stiga och son försl11år hvad far oeh farfar funno

vara '. tillräckligt. Och 0111 de af "elnigranter 'lernnade lefvebl'öden också

ej helt och hållet kunna 1ernnas ur räkningen, så torde dock af denl en

lnycket stor del vara af b~skaffenhet att' ej gifva anledning till förnyade

försök.

Ett a.fdrag nlåste sålunda' göras, och jag har vid den undersökning

af förhållandena unde~~. 1871--1890, SOIU jag här gjort, antagit detta till

30 %'. Jag vill .d~rvid i förbigående anlnärka, att det för de jänlförelser,

SOln här äro. anstälda, är - in0111 vissa gränser - ,täluligen likgiltigt

hvilken '. procentsiffra so.m valjes. Resultatet blir i alla händelser i buf-

. vu.qsak. d'et .salnnla.

Efter de grundei< för l1vilka ill1 blifvit redogjordt, har jag' beräknat

det årliga nledelantalet ärfda och nybildade lefvebröd för hvart och ett

6
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af Sveriges län under tjllguårsperiogen 1871-1890. Resultatet af 'be

'räk~1ingarna återfinnes i nec1anst~end~, tabell, der i sista kolumnel~ äfven

angifyes de årligen nybildade lefvebrödens antal sedt j r.elation till folk

n1ä~lgdel1s storlek.

\41 5 6 II 7 l 8 ·1

I ! ,! I

{i59 II 106 536. /mo 15.291
G19 27 452! 417! 2.901,
, I I l II 4731 22 347 345 ,3.IIi

G091 32 449 I 43G 2.99!

1,0401 173 849 I 6462,431

704, 140 591 'I' '400, 2.08[
GOGI 114 504, 301 11.82[,
~1301 165 766 448 . 1.8i[

2461 40 200 83 1.551

,505

1

56 393 337 2.48t

'903 12,21 717 497 2.181
1,2981 ,215' 1,059 1,053 3.04,

497 1 121 I 433 . 272. 2.03!

,9411 1.231 745 867 3:301

1,03/?I. 208 871 536 1.891

,910 1 140 I 735 565 2"23 1

f

'

899! 186 759 534 2.03

6311 87 503 478 2.661

514147 . 393 428 3.361

778 1 124 631 I 522 2. 76 1

.1 7111
1

91 561 660 3.i~!
I 583 64 453 757 4.-48'

3061 47 i 247 328 3.8.9!

3401 19 251 442 4,16J
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On1 det nu ligger någon rilnlighet i den använda beräkningslnetoden

och hela det resonnelnang, hvarpå den hvilar, så bör det visa sig; att

relationst~len för årligen nyqildade lefvebröd utgöra en slags lnåttstock

på graden af ekonomisk utveckling under ~en tid) SOlll undersökningen

on1fattar. Det gäller alltså att pröfva, genoln jämförelse med andra 11lätul'e,

på fran1åtskridandet., Oln resultatet af beräkningarna i detta hänseende

. är riktigt.

Det är tälnligen svårt att finna ett tillfredsställande uttryck för graden

af ekononliskt fraInåtskridande. Ett någorlunda tillförlitligt sådant har

jag elllellertid trott lnig finna i den årliga tillväxtprocenten för det upp-

'skattade värdet af fastighet, såväl jordbrnks- SOlU annan fastighet. (Se

efterföljanåe tabell, kol. 3.) Ett annat och i det hela ,pålitliga.re uttry-ck

derför än fastighetsvärdets ökning, som ju delvis är beroende på en i viss

Ulan godtycklig uppskattning, är folkökningen. .Aj flera skäl anser jag

denna i förevarande fall .SåS0111 lnätare på franlåtskridandet vara den. .

andra öfverlägsen~ och jag Ilar derföre å tabellen (sid. 84) satt densau1n1u,

uttryckt i årligt pro niille åren 1871--1890, främst~ Slutligen kunde lnan

ju också söka en ll1åttstock härpå i tillväxten ',af uppskattad inkolnst af

rörelse och yrke. På grund af de stor~ skiftningar~ SOlTI härvidlag år från

ilr förekomlua och SOln bero af konjunkturerila, kan lTIftn dock icke ,nöja

sig 111ed att jätnföra ett år vid periodens början och ett annat vid dess

slut, utan lnall lnåste beräkna Inedeltal dels för begynnelse- och dels

för slutåren, exe111pelvis för fenl är i börjån och fen1 år i slutet. I-Iär

igenolIl blir dock utvecklingen 1871--1875 och 18,86-1890 bortskynld,

och då dessut0111 inkomsten, af rörels€ och yrke ej hänför sig till jord

bruksnäringen, 1l1åste dellhär i tabellens fjärde kolulnn upptagna procen

tiska årliga tillväxten ~f. denna inkolnst anses vara ett ganska otillfreds

ställande uttryck för det ekonolniska franlåtskridandet, hvartill endast

undantagsvis någon hänsyn torde böra tagas.

I fen1te ·kolumnen upprepas för jälnfÖrelseus skull siffrorna från 'kolulnn

8 i föregående tabell, alltså de relativa talen för ärliga antalet nybildade

lefvebröd. - 'rabellen får alltså följande utseende:
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,\ .' lo' o '1'
I l i'(Y fIl ." .A.rlig ökning ,A.rligt antal

Årlig fo}~ök- 'i rf~~ti~h:~:.tj ~~lkomsto af nybi~:la~e1efl
,ning, 100' T" -l o rorelse, }~, vebrod, 100 af
1871~90 ,alce, /'O, f e . r-l ~h d If lk

1871~90 ran I - to me e o lll.

t.ill 86-90 I 1871-90

I

2 3 I 4 5
'1

I

Stockhohns stad --_ ..---------------- 30.17 5.i 3 I 3.71 5.29*

I
y'"esternorrlands län __ . __ . ___ .__ ._... __ 22.19 3.86

I
4.14 4.48*

Jelntlands -_ ..... -.----------. 17.89 3.61 5.49 .3.89*

Gefleborgs _.----------.----- 17.10 4.41 I 3.34 3.72*

Norrbottens » ------------_.---- 16.15 3.70 I 4.. 17 3.81 *
Vesterbottells 1467 4.26

I
1.43 4.16._------.---------

/GötebOrgs och Bohus läl~ __. ______ 12.48 3.413 1.13 330*

IVe!ltmanlands »' --- --- ._- 9.38 2.74 1.74 3~S6

Upsala 9 .~- 255 3.33 3:11 *.ut)

~lahnöhus » 7.75 2.66 4.16 3.04

Stockholn1s » 7.60 1.92 4.32 2.90

Södernlan]ands »' 6.51 1.99 3,69 2.99

Blekinge läl} .. -------- --- --- --- ._- .. 6.19 2.37 3.37 2.48

Kopparbergs » ____ e'. - ____ • _________ 5.90 3.42 -1.34 2.76

Örebro » ..-...... ~_ ..-..... --- --- 4.2~ l' 1.94 0.89 2.00.

J önköpings ' .-. -- .. --- -. --_.-----. 3.71 1.45 4.14 2.08

Hallands ) -_.-.------.---_ .. -._- 3.38 1.97 3.36 2.03

Östergötlands, » --- ---.- .... -. -.. ---- --- 2.38: 1.51 0.86 2.43

Skaraboi·gs län ______ ._______.. 0. ____ 0.72 1.24 3.14 2.23t

Kronobergs » ------.- ....... ------- 0~61 1 82 3.06 1.82t

Kristianstads ) --- --- ------._- .-- --- -0.06 1. 33 ' 3.86 2.18

Kalmar. » ------._----.-_ ... ---- -0.06 . 1.5i 2.50' 1.87t

Elfsborgs » ------.---. _.. --- -.- -0.6t 1.25 2.38 1.89t

Vermlands ») ------ --- --- .----- .-- -1.37 1.55 0.07 2.ost

Gotlands » ---._- --- _... ----- _.- - 2.55 1.31 -0.64 1.55

Riketl 692
I

2.59 2~79 2.79
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I..Iänen äro ordnade efter graden af folkökning och indelade i fe1l1

tydligt och skarpt skilda gi~upper. Den första utgöres af Stockholms stad

ellsanl, den andra af de feui norrländska länen, och. den tredje af ~1älar

landskapen jätnte Göteborgs och Bohus saInt ~,Iahnöhus län, de sistnälnda

inneslutandec1e båda storstäderna Göteborg och l\lallnö. Fjärde gruppen

är en blandnillgsgrupp, SOln olnfattar Blekinge, I{opparbergs och Örebro

saint Östergötlands, Jönköpings och Hallands län, och till deu felnte grup

pen slutligen höra de öfriga - de egentliga utvandringslänen ...
rfabellens siffror lnå hufvudsakligen tala för sig sjelfva. Beträffande

vissa enskilda fnll n1å följande anlnärkningar göras.

Fastighetsvärdets ökning i Stockbohns län synes vara något för låg

för den plats länet intager. Dervirl 111å dock lTIärkas, att jordens taxe

ringsvärde i början af 1870-talet i allrnänhet var betydligt understigande

det verkliga värdet. I följd af en cirkulärskrifvelse från finansdepartelllentet

rättades detta 11lissförhållande vid 1879 års taxering, och jordvärdet höjdes

då i ll1edeltal föl' hela riket 111ed ej nlindre än 14 %'. I Stockholms län

var stegringen elnellertic1 endast 6 %, hvarför den årliga Inedelstegri~gen

för perioden för detta län 111åste bli något lägre än 0111 taxeringsförhållan

dena varit de salllIna S01l1 i riket öfver hnfvud. InkolTIsten af rörelse har

i· länet tillväxt afsevärdt och synes tala för att det bör intaga en tärniigen

hög plats.

. K.opparbergs län har en ökning i fastighetsvärdet att uppvisa, son1

pånlinner 0111 d~ norrländska länens och S0111 väl till en del är att till

skrifva Sanl111a orsak, SOlll i dessa sistnän1da varit verksanl, nälnligen skogs

värdets starka stegrin·g. Inko111sten af rörelse åter har, långt ifrån att

ökas, tvärtorl1 aftagit ej obetydligt, och det ekonomiska framåtskridandet

i länet torde icke hafva. varit så stort SOlU af fastighetsvärdets stegring

kunde. synas.

Jönköpings läns låga siffra i kolanln 3 lllotväges af ett afsevärdt högt

procenttal i kolunln 4.

Kronobergs läns jä111förelsevis s_tar~a stegring i fastighetsvärde torde

kunna anses stå i sanlnlaullang derl~ed, att vid nyss olllnänida 1879 års

taxering jordens taxeringsvärde i detta län höjdes på en gång Illed -ej

111indre än 20 X.
Fästa vi nu vår uppulärksnn1het på tabellens sista kolunl11 (det rela

tiva antalet nybildade lefvebröd), så finna vi den sökta öfverensstämlueIsen
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111€Uan .dessa siffror och de i föregående kolu1l1ner ll1eddelade verkligen

VHl'& för handen. De enda nlera betydande undantagen bildas af JÖn··

köpings och Hallands län, hvilka enligt talen i kolu1l111 5 bättre passa i

<:len sista· gruppen än i den näst sista.

Bland enskilda ojän1nheter må frarnhållas, att siffrorna för (iefleborgs,

Göteborgs och Blekinge län, .111öjligen också för StockbollilS stad, synas

v.~a.~a något för låga, under det motsatsen inträffar bland annat 11led \rester

bottens <?ch, Kristianstads läll. De förra länen höra till den1, hvilkas stads

befolkning .är. relativt stor, de senare till län llled särdeles fåtalig sådan,

och lnan skulle l11åhända här kunna spåra inflytande af de genom stads

{)ch landtlifvet fran1kallade olika lefnadsanspråken. Äro anspråken stora,

blir gifterinålens antal ej så stort som af de ekonomiska vilkaren kunde

s.ynas vara lnedgifvet, och tvärtonl i motsatt fall.

Här må nu anulärkas en bristfälJigbet i de gjorda beräkningarna,

hvilken ej kan afhjälpas. UtOlu till emigrationen borde nälnligen också

hänsyn hafva tagits till olnflyttningar länen einelIan. En till annat län

ftytt~nde person är ju i sjelfva verket en elnigrant. Vår statistik lenJnar

.(lock om den inrikes olnfiyttl.1ingen högst ofullständiga uppgiftel~ och gör

icke alls någon fördelning i detta fall efter civilstånd. - Den näluda

bristen har elIlellertid antagligen Inycker ringa betydelse för storleken

:af talen i sista kolu111nen, ty inflyttningen har varit störst i de län, SOlH

11tlnärkts 111ed en *, och .utflyttningen störst i de med t betecknade. On1, .
hänsyn tagits i beräkningen äfvel.1 till inflyttning och utflyttning af gifta

Iluän, skulle alltså den enda ändringen hafva blifvit, att de förra länen fått

något högre, de senare något lägre siffror.

Vidare lnå a111närkas, att enligt gällande kyrkoskrifningsförordningar

gifterlllålen registreras i den församling, SOlU bruden tillhört vid lysningen,

{)ch kOllJma alltså i statistiken icke på den plats, till hvilken de ur eko

n0111isk synpunkt oftast borde föras. Inolll så stora områden SOl11 län har

dock denna omständighet jälnförelsevis litet att betyda.

~ ,genoll1snitt för de fem länsgl'upperna erhållas följande siffror:
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.Arlig tillYäxt
.Arlig folk-

i fastighets
ökning.

värde.
1:sta gruppen ----- ---- .__~-- . . .--
2:(lra -_- ------ ------ --- - ---
3:clje --o . --- . __ . . -_ .. _
4:de ._. . 0 • 0 _

o:te

30.1 i %0

18.02 »

~).02 »

4.12

--0.30 ;)

5.73 ?~

·4.05 »

2.66

1.95 »

1..12 >i

lr1. antal
nybildade
lefvebröd.

5.29 °/00
4.03

3.12 :-~

2.42 :;

1.99 ~~

~L\.tt dödligheten i Syerige un~ler. detta århundrade varit i starkt af

iagande t är ett välbekant förhållande. Lika alln1änt kändt är, att gifter

'll1ålsfreqvensen salntidigt sjunkit betydligt. Det ligger ju då särdeles nära

till hands att antaga och torde knappast af. någon kU~lna förnekas, att

luan jt~st i dödlighetens lninskning har ntt söka en af de väsellt1igaste

·.orsakerna till det aftagande relativa antalet ingångna .äktenska:p. Att 0111

;giften af denl~a orsak Blåste ~lifvu sällsyntare än förr är ju sjelfklart;

lllel1 äfven antalet första giften 11låste bJi 111indre i saUl111a mån son1 arfvet

.af l~fvebröd gellolIJ aftagancle dödlighet inskränkes.

Det· kan 111åhända vara af intresse att söka beräkna., tj hvilk~en 1nå''J'l'

·dödlighetens ~tftagande - phul'u för de sista decennierna lnåhända i viss

.grad rnotverkaclt af ökad enligration - bidragit till aftagandet af gifter

Jr,ålsfreqvensen, särskilc1t freqvensen af första giften. Jag skall här för

-söka .en sådan b~räkning, 1nen a111närker på förhand, att resultatet - på

grund af de svårigheter, son1 försöket erbjuder - endast gör anspråk p,å

sin höjd på sannolikhet.

Beräkningsnletoden är den salnnla S01l1 den förut använda, d. v. s.

.att antalet ärfda lefvebröd beräknats efter antalet dödsfall bland gifta lnän

nl. In., ITled ett visst afdrag för förslnådda lefvebröd. Här 11löter dock

·en tänlligen stor svårighet, i det afdragsprocenten icke kan antagas lika

-för århundradets början son1 för de sista årtiondena. Det är nälnligen

icke endast så att säga på höjden, sonl välståndet OCll rikedornen tillväxt,

utan det är äfyen på bredden, d.' v. s. att välståndet blifvit allmännare

'utbredt och jälDnare fördeladt ino111 befolkningen. 1'i11 bestyrkande af

detta förhållande - hvilket stundon1 betviflas på den grund, att antalet

nnderstÖdstagare tillväxt i starkare proportion än befolkningen sjelf 

l11å ett par oll1ständigheter franlhållas, SOlll, -ehuru af stor't intresse, icke

blifvit synnerligen beaktade.
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Till och lnec1 år 1855 lenlnades hvart fenlte år af presterskapet upp

gifter' 'onl antalet hushåll, delade i tre eller fyra förnlögenbetsklasser.

Olyckligtvis äro grunderna för grupperingen' föränurade ett par gånger,

så att kontinuiteten i serierna rubbats. De olika klasserna innefattade

näI111igen:

(hushåll, 80n1 af egna tillgångar (egna lnetlel

t
eller arbete) kunde sig: försöl:jn. (kunde ega
sitt uppehälle).'

fhnshåll, SOlH af egna tillgångar egde 111e1'

än hvacl till dera.s fÖl'sörjall<le (uppehälle)lerfordrades.

åren 1805-1820:

{

hushåll t S0111 utöfver sina
ilrliga utgifter kunde anses

1:sta klassen 'lega ett öfverskott af olukr.
500 l'dr banko eller der
öfyer.

, Jhushåll, SOl11 egde 111indre,
2:c1ra klass,en\ n1en för sin herglling icke

tbehöfde sätta sig i skuld.

åren 1825-1835: åren 184:0--1855:

, fhU.shåll, SOlU ick~ utan svå-
righet kunde taga sig iranl,

3:dje klassen

l
,jän1te. sådana fastighets-,

egal'e, 80111 öfver sina till-
. ,gångar yoro gäldbundna.

[hushåll, sonl af andras gåf
4:de klassen lyor och tillskott ll1åste

underhållas.

'

hushåll, S6111 ieke kun- fhUShåll, S0111 af egnn
. de försörja sig utan ll1e(lel eller arbete

andras gåfyor och nu- lblott eg<.le en del
derstöd. .af sitt uppehälle.

{

hushåll, SOIU hehöf
de helt och hållet

'lförsörjas af all111ä.n
eller enskild välgö-
renhet.

rrrots denna olikforn1igllet äro siffrorna ell1ellertid af stort intresse.

I procent af sa~lltliga befintliga. hushåll upptogo vid nedanstående tidpunk

ter de särskilda' förrnögenhetsklasserna:

I klass. II klass. III klass. I\T klass.

1805 a.o 25.7 54.8 lG.;)

1810 1.9 2H.5 52.5 If).l

1815 2.2 HO.9 ' 50.6 lG.8

1820 2.4 31.~ 49.5 1(; 2---
1825 7.3 G9.7 28.0

1830 G.i (-)t).7 23.6
1835 7.7 G9.4 22.9

-'------
1840 n.4 ';2.i 22.8 -5.6

1845 10.8 ()1.7 9'> - 5.0.--.-.0

1850 11.i G3.i 20.1 4.5

1855 1;].7 G7.1 15.9 8.3

Ehuru nu icke för hela tiden full jä111förlighet råder, nlå dock föl

jande franlhållas: att 1:sta klassen, son1 för tiden 1825-1855 egeT fullt
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Sanlll)a begränsning, pa dessa 30 år stigit från 7.3 % iill 13.7 70'; (dell

2:dra förnlögenlletsklassens siffror för Sarrlrlla tid synas hafva rönt någon

jnverkan af den förän?rade omfattning, 'S0111 3:dje klassen fått); vidare

att klasserna I och II lnellan åren 1805 och 1820, sålunda utanföränd

ring i grupperingS110rlnen innefattande IlushåIl, son1 kunde anses ega ett

öfverskott eller åbllinstone för sin bergning icke behöfde sätta sig i skuld,

ökats från 28.7 % till 34.3 % ; samt slutligen: att klasserna III och IV~ son1

af egna 111eclel eller arhete blott egde en del af sitt uppehälle eller sonl

helt och hållet lefc1e af andras välgörenhet, från 1840 till 1855 lninskats

från 27.9 ~ till 19.2 ;% .

Ett annat bevis för l11era utbredd ~älmåga vill jag söka i 111inskningen

af antalet t j ufnadsbrott. ~.fan rnå väl åberopa den stegrade upplysningens

verkningar. I detta fall tror jag dock, att upplysningen tyvärr har ett

ytterst ringa inflytande, so111. dessutom, onl det skulle vara förhanden,

111er än väl uppväges af den större noggrannhet, hvarlned sådana brott

nu .torde beifras. I sin afhandling OUl »Skördarna i Sverige och deras

verkQingar» (Statistisk tidskrif~ lB71) har Jolln Hellstenius på ett slående

sätt. uppvisat, huru dessa förbrytelser af· eller tilltaga i .antal i jälunbredd

DJed skiftningarna i det ekonolniska tillståndet, och aln detta får anses i

bufvudsak riktigt, bör lnan kunna påstå, att nu ifrågavarande siffror vittna

högt onl välståndets utbredning i· befolkningens lägre lager. Antalet tjuf

nadsbrott (stöld och snatteri), föi' hvilka personer blifvit sakfälda, utgjorde

närnIigen :

åren 1831- 40: 25,234 eller pr ål' och 1,000 innebo 0.84
1841-50: 31,532 ;)
1851--60: 24,283 »

1861-70: 24,742 )
1871-80: 25,490 »
1881-90: 24,G77

0.95

0.67

0.61

0.58

0.53

Från 1830- och '1840·talen till 1880-talet har alltså en lninskning

inträdt i det relativa antalet tjufnadsbrott, uppgående till 30 a 40 ~~

- i sanning ett storartadt bevis för 11linskad·nöd bland Sveriges befolkning.

Af dessa grunder bHr jag ansett mig böra antaga,· att äldre lefvebröd

.förslllåtts i ökad proportion från årtionde till årtionde, och. Oln afdl'ags

procenten . för de två sista årtiondena bestälnlYleS - SåSOUl förut ~ till

30, torde nlan för det första årtiondet kunna anslå den till 20. Interpo-
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leringen för de mellanliggande årtiondena har sedan verkstälts 111ed hän

syn dels till kända ekonolniska förhållanden dels till enligrationens In

trädande.

Resultatet. af beräkningarna är fralnstäldt efterföljande tabell:

I ~, o. S p,o t; ~ol ~o /1(01 4+ko1. 5 oo~ ~
I
~ ~~, to;

;3~I Ci ~ ~: ~ S' ::": ~g. 2.- ~ 2.-
!

o- crS. ~.? g cro. o..(Jq 111. lninsk. af ~~ . I~ o c:-+- ~c:-t- ~:~H: ~ ÖfS': 'nedanstående ........;
I -l 00

i o n ~ crq §
I_~ocent~ -J g S. !Ir c

i .Aren ~ c:-t-i~~
~~ g

i
c:-+- ~S-~.

~~
~ ~~E. tj ~

~ ...... ~
t

~:

S S Ig]' e; l.id. ii'1da
~ ~ How

I ~
-----1 E!:t:b

Jrl. ny- ~I~
~

I
O~ .11'Z. 'Vunna, S'cr~

I

~: jooI.

;;.~ ~ Ile!l,ebrÖd 2.. S ~~ O" ..... ::scr" bildade
~ ~(O lefveb1~öcl I ~~ ~ lejl'eb?'öd t-::l

I ~ ~ ~ cp

1 2 3 I 4 5
I

6 7 I 8

I

9 10 11

1801-10 2,398,468 16,47B 14,484 - I 20 11,587 4,88616.Si 4.83 2.04

1811-20 2,472,880 17,961 I 21 10,9D4 6,967 7.26 4.45 2.8113,916

1

-

1821-HO 2,752,330 19,599 14,665 - 22 11,439 8,160 7.12 4.16 2.96

1831-40 3,013,722 18,332 15,708 1 - 23 12,095 6,237 6.08 4.01 2.0i

1841--50 3,306,26H 21,304 15,142
1

- 24 11,508 9,796 6.44 3.48 2.96

1851-60 3,G42,321 24,5J? 16,075, 23G 26 12,070 12,479 6.74 3.31 :1.43

1861-70 4,O7~),233 23,713 16,912
1

1,308 27 13,301 10,412 5.81 3.26 2.55

1871-80 4,386,953 26,446 16,655 1,342 30 12,598 13,848 6.03 2.87 3016

1
1881-90 4,673,225 26,2(-)3 17,4711 3,G47 30 14,783 11,480 5.62,2.95 2.67

Diagramnlet n:r X,T gifver af dessa förhållandellen grafisk fralllställ

ning, der .. bvarje,. pelares Inörka del l1tll1ärker ärfda lefvebröd och den

ljusa delen nyskapade lefvebi·öd. Pelarnas hela längd antyder sålunda

Sl1111Inan af vunna lefvebröd (=== hela freqvensen af rnäns första giften)

Af diagrarnn1ets venstra parti, der de nlörka delarna utgöra basen,

finner man, huru .arfvet ~f lefvebröd under tidernas lopp så godt son1

oafbrutet relativt förn1inskats'. f\.tt Ininskningen under de tre sista årti

ondena är tälnligen obetydlig - under ~det allra sista inträder till och 111ed

en ökning - är beroende derpå att ell1igrationen tagits 11led i beräkningen

detta lnå nu vara berättigadt eller icke.

r diagranlll1ets högra parti (son) endast är en olllvändnillg af' det

venstra partiet) finner lnan nu svaret på frågan, i hvad 111ån minskningen

af ärfda lefvebröd kan sägas bidraga till förklaringen af giftermålsfreqven

s'ens ~junkande. Det fri:ungår jläll1ligen. af detsalTIllla, att sjunkningen kan ·

af dödlighetens och de ärfda lefvebrödens lninskning helt och hållet för

klaras. rry frånräknas de giftermål, SOlll kunna antagas ingångna på,
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grund a.f 'lefvebröd, vunna genorn arf fr~l1 det äldre slägtet, så befinnes

det, att antalet ingångna äktenskap icke blott icke nlinskats utan till och

llled relativt ökats.

Att århundradets första tiotal står lägst i fråga onl äktenskap, ingångna

på grl1nclaf nybildade lefvebröd, är lätt förklarligt. Under dessa oroliga,

af krig henlsökta tider kunde ju icke någon stark ekol1ornisk utveckling före

kOlnn1a. ~len så snart freden och ordnade förhållanden åter inträdt, kunde

en kraftigare uppblol1lstring genast vidtaga. Visserligen helllsöktes landet

åren .1815 och 1816 af en svårare handelskris, Inen för landets näringshf

j dess. helhet Ilade detta icke så 11lycket att betyda. Man bör erinra sig',

att jordbruket för vår 11ushållning förut ha.ft en långt större och ~nera

afgörande betydelse än nu. 11an är nära nog i färd mecl att glÖ1TIlna
J

att jordbruket en gång varit för ·vårt land den i alla hänseenden bestätn

ulande faktorn för den ekonolniska utvecklingen och' detta kanske ända

in på 1850- och 1860-talen. Handeln, bergsbruket, och industrien hafva

nat~rligtvis, egt sin betydelse ä,fven de, men ett donlinerande infiytanc1e

kunna de icke sägas hafva fått förr än 11löjligen på 1870-talet.

lTrån århundradets början till 1860-talets slut hafva skördebeloppen

j Sverige icke långt ifrån fyradubblats, under det att befolkningen sanl

tidigt knappast fördubblats. Det är lätt att inse hvad detta betyder. Det

är icke· endast genon1 förbättriI1gar i' jordbruksnletoder sonl dessa resultat

vunnits: byggd har brutits, nyodlingar hafva gjorts, och nya lefvebröd

vunnits. Några goda skördar voro fullkolllligt tillräckliga för att lllotväga

handelns lnillskning och näringarnas aftynande. Derför kunde eX811lpelvis

on1 perioden 1821 till 1825 - trots hvad vi skulle kalla mindre goda kon

junkturer .- af tabellkol1l111issionell det o1ndölne fällas, att den varit »811'

af de lyckligaste perioder, hvari Sverig~ - --- - sig någonsin befunnit.»'

Skiftesverket fortgick, hushållningssällskap bildades, och efter att hafva

under, lninst ett århundrade årligen lllåst införa spanmål från utlandet,

kunde under 1820-talets första hälft lnera spanmål utföras än införas.

Under 1830-talet steg införseln åter öfver utförseln, lnen från och llled ].~40

talets början har utförseln af sp.an111ål från Sverige visat ett oafbrutet

stigande öfverskott, ända tills 111e<1 1880-talet å~1Yo en förändring inträdd~.

18BO-talets låga ståndpunkt i fråga OU1 giftermål kan synas egendomlig,

och jag erkänner, att jag icke. ser 11lig i stånd att fullt tillfredsställande

förklara den. Faktiskt är enlellertid, att det under 1820-talet föreko1l1-
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lnande utförselöfverskottet af spann1äl åter förbyttes till öfverskjutand~

införsel för en. tid. ~Iöjligen ligger förklaringen till .förhållandet· i de under

1830-1833 inträffade ll1issväxterna i Norrland san1t 1837 års i allrnällhet

lIlycket svaga skördar jälnte 111inskad afsättning af och låga pris på landets

förnämsta exportartiklar .rnot årtiondets slut i följd af rubbade li.andels

oell kreditförhållandet i utlandet.

Trots de lnissYäxter och svaga skördar, S01l1 under 1840-talet och

'särskildt ,·år 1845 inträffade, kunde detta årtionue för hvarje år uppvisa

ett betydligt ·exportöfverskott af span111ål, vittnande on1 att Sveriges jord

l~'rl1k nu var stac1t i en rask uppblo111string.' Detta förhållande jäll1tf.

gynsanl1na konjunkturer för jäl'ubandteringen och en friare näringslag-.

s~iftning 111edförde åter ett frainåtskridande i den ekollolniska utvecklingen,

s.orrl tydligt gifvit sig tillkänna i el) afsevärdt ökad gifterlnålsfreqvens.

Onl 1850-talet 'kunde friherre Gripenstec1t vid 1856-1858 ål~s riksdag

fl riddarhuset förklara, att' »)såväl landets kapitaltiNväxt SOlll dess näringslif

j. tllla riktningar visat en utveckling i bIon1string, sonl icke vore med någon

föregående tid hos oss' jälnförlig och sonl ej heller proportionalitel' af något

annat land i:Europå öfverträffats». Åren 1851-1855 rninskades också, enligt

den tabell öfver hushållen SOln jag förut 1l1eddelat, antalet sådana, so111

af egna rnedel eller arbete blott eg4e en del af sitt uppehälle eller sonl

helt och hållet lefde af andras välgörenhet, från 24.6 till 1n.2. Penninge

krisen 1857 111edförde yäl ett afbrott i dessa lyckliga förhållanden, oell

18öO-talet skulle lnåhända icke harva stått på fullt så hög ståndpunkt i

fråga OUl gifterll1ål sorn den nu visar, orn icke sftnltidigt inträff~t en ovan

ligt stark stegring i antalet unga ll1än af giftasvuxen ålder. Åldersklassen

20-50 år har nänlligen på hela detta århundrade icke någonsin varit så

talrik sonl just unde-r 1850-talet, och denna nngdolnsklassens talrikhet

torde redan i och för sig. hafva l11edverkat till det ,större antalet giften.!

~ :' p--.. frag'a>~tHn de tre' sista årtiondena torde jag kunna fatta. n)ig kort.

irrtr

1860-talet icke -'val~ någon blolllstl'ingstid i ekonOlniskt hänseende, huru

mycket det än gick frmnåt i politiskt,äl; ;äl bekant.' Penningbrist och

svårighet att erhålla hypotekslån, dåliga skördar och 111issväxter ntnlärkte

detta årtionde. Den starka' uppblon1stl'ingen under 1870-talets förRta hälft

1 1830-talets låga gifterlnålsfreqvens står n1öjligen oekså delvis i beroende till det
l'~tkt lllotsatta förhållande i åldersgrupperingen, S0111 då var rådande.
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har IDel' äu väl uppvägt det betryck, son1 de sista åren rådde. Och i
J

fråga on1 1880-talet torde slutljgen icke annat kUllna sägas, än att det

visar sig intaga en ståndpunkt, ungefär 111otsvarUllc1e hvacl n1an af detta

årtionde kunnat väntu.'

Gjftermålsfreqvellsens SjUD kande hos oss behöfver alltså icke förklaras. .

ur någon genoIn en. missriktad kultur inträdd obenägenhet för fa111iljelifvet.

Icke heller utgör den något beyis för en sänlre ekOnOll1isk ställning under

nyare tioer i allmänhet:. .

~Ien klagan öfver tryckta tider har, SåS0111 vi veta, under en längre

följd af år änd~ intill den allra sista tiden varit särdeles allnlän, ocl1 gyn

saU1Ula konjunkturer gå tänl1igen opåaktacle förbi. Har nu den låga fre

qvensen a.f ingångna giftermål llled denna uppfattning ingenting att skaffa?

Jo, ntan tvifvel. 'fy freqve.nsens nedgång rnå förklaras huru son}

helst, sjelf qvarstår den €luellertid S0111 ett oförnekligt faktu111. Och hvad

innebär den?

Den innebär, att det för unga Inän nu är 111ycket. svårare än förr att

komnla fram i verlden. Är det då så underligt,·Oln de skulle finna ställ

ningen tryckt? Den innebär, att deras föräldrar längre än förr få bidraga

till deras uppehälle och lika ifrigt sonl .de unga sjelfva se sig ?111 efter

platser för deras räkning. ~å nu dessa ,plats,er, till följd af 111inskad. död

lighet, äro svårare att erhålla, är det. då så 111ärkvärdigt, att också föräld

rarna finna utkolnstInarkeaden tryckt? Och lefva icke föräldrarna, så är

det slägtingar, SOlU de unga personerna ligga till last, hvilkas bjälpsanlllet

de allt emellanåt lnåste anlita och S0111 intet hellre skulle se än att kunna

skaffa deln al~ställning och sålunda bli af med den1. När allt k01111ner

onlkring, är det knappast någon i samhället, som ej i större eller lnindre

mån har känning af de ökade svårigheterna för ungdomen att finna ntkolIlst.

Man bar stundom funnit det svårt att förklara, hvarför, en ekonomi$k

utveckling till trots, som i äldre tider knappast Ilar sitt n10tstycke, klagan

öfver ekonomiskt betryck samtidigt varit så alltnänt och ihållande. Jag

tror, att lnan i den inträdda minskningen i arfvet af lefvebröd skall finna

ett uppslag till förklaringen af denna nlotsägelse. "
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··Det återstår till sist att. ll1ed några ord urskulda· arten af detta mitt

föredrag. Det kan lllot detsanlll1a anIl1ärkas, att det är vällnycket bygdt

på antaganden. Jag llledgifver detta villigt; och jag erkänner, att bevis

ningen i ll1ånga punkter YUl'it svag. Det enda anspråk jag i fråga onl

föredraget hyser är derför, att det ll1å betraktas SåSOlll ett försök att bringa

under vetenskaplig diskussion en sanlhällsföreteelse, sonl ~Yl1es luig hittills

hafva blifvit alldeles för litet beaktad.
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G·RANSTRÖ:\f, G"., grosshandlare.
ChtIPENSTEDT, C., Y. hänHlshöfdillg.
(-TROLL, V. 1../.) statsråd.
(1nöN'VAJ..L, F., fil. doktor.
C-T UI.. LBERG, I-I., förste aktuarie.
CfUl\LELIUS, ..A... , direktör.
(~UMPERT, nl., grosshnndlHre.
<+UNTIIER., E.) t. f. kOIHlner~er{ld.

(l y LD1~N, ] T., professor.
tlYl..I)li~NSTOLl'E., .A. 1.1. FEHSE:"", gl'(:~l'ye, L L

lninistre plt'llipotcntiaire.
(~ÖRANSSOX, E. F., ingeniör.

H.J~GGSTRÖ:\[, .i\. "T. T., kapten.

HAl\IIVl'ON, C;., grefYc, godsegarc.
l:lAl\IlLTON, 11·.., grefyp, i).fyerdin.:~ldör, J'i.jJ' ..

cninyen:; :;ckreter({'}'c.

llA~UL\HSl{.JÖT ..D, C. U·., justitieråd.
l:fAM)JAHSKJÖLD, II. L., e. ,o. professor.
FIAMMARSTRÖ:\I, ...L, byråchef.
I-IA1\Il\rER, C., juyeleral'e.
lIANsEN, 11., grosshandlare.
lIAUFFl\L\N, l{., grosshn.ndlul'c.
FIEcKscHEH, E., bankdirektör.

* Ständig ledamot.·

I-IEcKscHEll, L, Juris doktor.
I-IEDERSTIERNA, F: L. S., lanclsböfding.
liEDLUND, H., redåktöl'.
I-IEILBORN, O., generalkonsul.
I-IERLITZ, I{., Y. ,häl'adshöfding.
HERNl\fAHCK, C. G·., justitieråd.
lIERsLo,v, C., fil. doktor, redaktör.
I-IERZOG, p'.' generalkonsul.
HESSLER, H., grosshandlare..
I-IILDEBRAND, I-I., riksantiqvurie.
11IRSCH, C., grosshandlare.
I-IIRSCH, E., civilingeniör.
I-IIRSCH, I., grosshandlare.
I-IIRSCH, O., ingeniör.
lIoCHSCHILD, C. F. L., friherre, f. d. en YO~·c•

I-IoFFsTEN, ]~., byggnadsingenjör.
I-IoFsTE~, .Aoo. VON, kansliseki·etentre.
JIOI..l\f, (i. B..Aoo., Y. häradshöfding.
IIoL:\IERZ., C. et Ci., direktör.
1-IORNGREN, L. 11., grosshandlare.
I-IuJ..TnERG, JI. 'V., borgnlästare.
I-IusBERG, 1-1., v. häradshöfding.
Ilu~s, ~L 'V., justitieråd.
I-IunNER, E. L. F., sekreterare.
IIli{A~sSON, J., stadsInäklare.
IIöGLUND, .\., konsul.
llöcH.JuND, O. lVr., fil. doktor, gl'osslutlldlare.
Jlö.JEH., 1\1., lektor.
IIöRNELL, IL, direktör.

.JA~ZON, O., kaull'el'are.

.TENl'ZEN" C., 1ned. doktor.
J OIINSON, .\., generalkonsul.
.JONSSOX, O.~ bankofulltnäktig.
JOSEPHSON, ~'.' grösshalHoolIa re.
18AKso~, U.•T. .,.\., inspektör.

KASTE~GHEN, C. O. F., kH.llll'Crare.
l~EYSEn., C. T. (-T.,kolll111elldörkaI)ten.
.KEYSEn., S., konsul.

.K.EY-.\BERO, 1<:., fil. doktor.

.K:rEUUJ...F, O. l~., förutv. ~tat081nillist.cr.

l{r~ANJ)ER, l~., v. häradshöfdil~g.

I\::INBERG, l~. G., byråchef. '

l{.INBERG, L. O., grosshandlare.
1(.JEI.JLANDER, .A.) assistent. .
I(.TELT..RERG, C. O., grosshandlare.:!:
l~~cl\ul\r, L. P., godsegare.
!{ÖERSNER., ,V., :fil. doJ{tor, redaktör.

•
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]~R~E)l.E}{, .A. ]1. YON, friherre., hoflnal'skalk.
I(RusENSTJERNA., .J. E. VON, statsråd.

I~AGERBRING, G·. O. U., friherre, direktör.
LAGERHEIl\f, .A., kabinettskan111utl'herre, en-

yoye.
LAGER'VAIJIJ, B., v. h~tl'adshöfdillg.

LAMM, H., grosshandlare.
LANCKEN, C. I~. VON DER, un<lerståthål1ul'e.
LANDlN, J., lIanc1elskelnist.
LANGENSKÖJ,D, IC., friherre, hallkdirektör.
LARSON, A.. , grosshandlare.
LARSSON, E. F., grosRhandlal'c.
TJI\. VAlJ, G·. DE, fl1. doktor, eivilingelliöl'.
.LEl~FLEn., J ...A.., fil. doktor.
T.JEIJONHUFVUD, B.· .A.., friherre, general

löjtnant.
.LEfJONHUFVUD, C., friherre, f. d. jnstitie-'

kansler.
LE:;\fAN,' PH., fil. doktor.
LETTgTRÖM) G-., f. d. bankdirektör.
LE'VENHA UPl', C., grefve, el1voye.
LE'VENHA UPT, E., grefve, lec1alnot af riks-

dagens första. kaU1U1are.
LIDELL, P., bankdirektör.
LILJ E'VA LeH, T., f. d. stadslnäkInre.
',LU,T,IESRÖLD, }~. 'V., k~tl111'el'are.

T~lT~LIESTR..\LE, ,Y., president.'
LILL.TEQ,YIST, R' J civilingenjör.
L1NDETIERG, lC. lVI.,. ka.nsliråd.
LINDENCRO~A .,A. '1'., bandirektör.
LlNDEH, C. G-., v. häradshöfding.
LINDHAGE~)'TJ. (~., professor.
LINDROTH, C...A.. , grosshandlare.
LINDSTED1\ ...L, professor.

I .LINDSTEDT, A. 'V., bankdirektör.
LJUNGBERG) C. :E., f. d. ad\~okutfiskal.

L.TU'NGBERG, E. ~J., direktör.
L.JUNGGREN., U. J., v. häradshöfdillg.
LJUNGI"ÖF, 1(., grosshandlare.:!:
,L.rUNGMAN, A... 'V., fil. doktor.
'L.JUNGQ,VJST, le..0., Lruksegul'e.*
:LOVEN, C., f. d. professor, sekrete.rare.
:LOVE~, J'J grosshandlare.
LUDLIN, J., grosshandlare.
LUNDBERG, 1\::., handlande.
LUNDEllERG, C' J bruksegare.
LUNDIN, C. I·t, grosshandlare.
LUNDSTRÖ1\f, C. F., godsegare.

* Ständig ledamot.

ltIALl\fSTRÖ:\I, U. G'., f. d. riksH.l'kivHl'it,.
l\.fARTIN, B., jäglnästal'e.
l\iARTIN, I-I. \V. J generaldirektör.
l\IAY, J., kalnrerare.
2\fEVESJ J. S., byråchef.
l\IEYERSON J I-I., direktör.
~IICHAELT, J., grosshandlare.
~ITT1'AG-LEFFI...ER., G., professor.
3IoLANDEH., ..eL, direktör.
l\fOLANDER, C. ..::l., grosshandlare.'
~IoLL, F., varulnäkla.re.
l\IOLIJ, r." bankdirektör.
1\10I..r..., V., kUll1rerare.
:JloNTAN, C. O,., f. d. asseSSOl', redaktör.
:l\IoNTAN, E: ,r., professor.
~10NTELIUS, ,V., v. häradshöfding.
3IuNTHE, .A.., bankbokhållure.
nluNTIIE, ({., kanunarråd.
l\iÖRI{, .fL, bankkassör.
l\fÖRNER, le. A. G'., grefve, hofrättsllotnrie.

NACH~IANSON, ..A.. , handlande.
NACHl\fA~SON, H., grosshandlare.
~ORDENFAJ...K., C., lUlldshöfding.
~ORDENFAIJK, .J'" friherre, godsegal'o.
~ORDENFEIJT, L. :1\'1., f. d. lundttnätcri-

direktör.
XORDEN~KIÖLD, .A.. E." friherre, }Jrofe::;sor.

~ORDSTRÖl\r, C. F. T." kOllllnCl'Sen'id.

~ORIN, C..A.., v. häradshöfdillg'.
NORS1'EDT., E." bruksegare.

OLIVECRONA, ...\., Y. h~i:rad~hij:tdillg.

O,r.HOG, T., gl'OS~hHlldlal'c.

OLSSON, O,..' fa.hrikör.
OLSSO~., T." berglllHstare.
OXENSTIEItNA,B. G.,grefve,v. häl'ad~höfdillg.

))1 ALM, L, lG:unre~·al'e.

PA L:l\IE" .J.' 1-1., bankdirektör, lcdanwt (If'
rcdaldionskomitCn. :;:

PAI l\1E.., S. T., direktör.
PAJ :MQ,UIST, G .., direktör.
PAYKULL., L. G-. VON, friherre, f. d. kapten.
PETERSEN, A. F. SKO'V-, bankdirektör.
PETERSENS, If. AF, kansliråd.
PETERSSON, G. A., expeditionschef.
PETERSSON, P. A. G'., rådlnan.
PEYRON, ....\.., grosshandlare.
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Pl~YRON, L., grosshandlare.
PHILIPSON, J., uaukdirektöl;.
PHILIPSON, \V." Y. häl'udshöf<.1illg.
Pn-ILGREN, ~\., ingeniör.
PIPEH, C. G'. F., grefye, hof:-3talhllästnl'e.
PIJA'l'EN, L., friherre, aktuarie.
POSSE, ~\... H.. F:SON, grefve, f. d. statsndlli~ter.
PRINTZSKÖLD, O., kabinettskanl111arherre.

H AllE" P. IL, Y. härad~hördillg.

H.AJ\IS'l'EDT, Y", gl'ot'shandlnrc.
ItAl\1sTEDT, 'V", fil. <.loktor.
]{.APHAEL,. ~.\.., fil. doktor.
1{,EHBINDElt., H." friherre, konlluer~erih1.

ItENHOLl\f, G., kongl. sekreterare.
H,E'l'TIG, G'., generalkonsul.
H.ETTIG" T-I., Y. l~är~dshöfding.

I~ETTIG, J., grosshandlare.
lt~TZIUS, G'., professor.
H,EUTERSV~\.RD, P., hofllUtl'skalk.
I{,IBBING, G-., assessor.
l~IBEN, L. 'V", statskonllnissarie.
ItrcHTER, F., förste intendent.
H,lCHTER, F .., sekreterare.
H,INl\IAN, C.; bl'uksegal'e.
l{osEN, .A. P. VON, grefye, kannnal'hel're.
I-toSEN, C. G. VON., grefve, öfversteluunnlUl'-

junkare.* .
ItosEN, E. VON, gl'efve, juris kandidat.*
l~osEN, G. VON, grefve, hofrättsråd.
I{,OSSANDER, J. F., grosshancllare.
IluBENsoN, J., direktör.
I-tuBENSON, L., disponent.
I~uBENsoN, ~1.) sekreterare.
l~YLBERG, O. S,) kansliråd.
I-tYDIN, II. L .." f. d. profes~or.

I~YDING, B. T. eT., lanclshöfdiug.

Sl~1\ISON, E., direktör.
SAl\lZELIUS, p') statskoinnli::-;sarie.
SANDBERG, G.) byråchef. .
SANDEBERG, F. AF, bokhåliäl'e.
SANDEBERG" Ii.., löjtnant.
SANTESON, H., v. häradshöfclillg.

SCHA'LEN, C. .A., pl'otokollssekreterare.
SCHALEN, 'V., registrator.
SCREDI~, E., bankdirektör.
SCHNELIJ, C," gl:os'shandlare.
SCHUl\fACHER) C. 'V., fahrikör.
SCHUMBURG, R., konsul.

* Ständig ledamot.

S<.nnYEnlN, \r. (~. VON, friherre, god~cgare~

8EBARDT, C. 'V., hofapotekal'e.
SEDERHOLM, E., hl'uksegare.

SETTERVALL, C., grosshandlare.
SIDENI3LADlI" E." öfy·enlirektör.
SJÖBERG, G.,' Hrkitekt.
~JÖGREEN, C. 1\1., jäglllä:-:;bll'e.

8JÖGI{,EEN, O..A." lGnl~lin\d.:!:

SKOGLUND, F., bokförläggare.
~KOGl\rÅK.' C. J. A., friherre, f. d. kOHlllicn-

dörkaptell.
Hl\lERIJTNG, C. F., f. d. kal)~lil'å(1.

~l\1ERLING, ei. ,r., Y. hii.nl<.lshöfdillg.

:-:\l\IITII, TJ. O., gl'osShun<.llHl.'e>

NUl'l'H, O., fil. doktor.
~l\UT'l', J. 'V., generalkonsul.
~ÖHLl\IAN, 1I., redaktör.
~PARRE, ~. -G. .A., gl'efyc, lUll1Uuar!lul;ru.

~TARCK, ...A_., korisul.
STEDT, U. A., ryttnlä~tare.

STED~, N., lifförsäkring8in~pektöl'.

STEINl\:lETZ, H'., landtbruksingel1iöl'.
STENHOLl\f, E .., kapt.en.
8TJER~SPE'l'Z, P..A.. H., f. d. IllH.jOr.

STOLPE, C. ~l. G-.,' direktör.

STRANDBERG, G., studSIlläklare.
STROKIRK" Ct, bruksegare.
STRÅLE, 'V., godsegare.
STUART, J., riddarhussekreterare.
STYFFE, I{ .., f. d. öfverdirektör'.
SUNDBIRG, ti., aktuarie.
SWARTLING, .A., konsul.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.

SVEDELIUS, A. G., landshöfding.
HVENSEN, E., skriftställare.
SYBERG, F., grosshandlare.
SYDO'V, F. VON, halnnkapteu.

SÖDERBERG, .A,., kassör.

SÖDERBERG, J. E., förste a.ktuarie.
SÖDERLUND, C. A.,' ingenjör.
SÖDERSTRÖM, O", grosshandlare.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

'rAMM, .,A... , kontrollclil'ektör.
TAl\fl\l, C;, direktör.
TAMl\f, C. G. A., friherre, öfverståthållare
TEseH, 'V., direktör.
'rH'El\iPTANDER, O. R., landshöfdiug.
T~rEI.J, A.., grosshandlare,.
THIEL, E., bankdirektör.
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THOREN, J., bankbokhållare.
THUIJIN, C. F., skeppsklarerare.
'l'HYSELIUS, E. J. A., redaktör.
rrHYSELIUS, P., kanslisekreterare.
TIGERSCHIÖLD, H., Y. häradshöfding.
TILLBERG, 1(., v. häradshöfcling.
TITZ, C. i\... , konsul.
TROlLlUS, C. O., f. d. generaldire.kHll'.
TROlLlUS, C. IL, Y. häradshöfdin~.

'rROILIUS, H., grosshandlare.
TÖRNEIHJADH, T., landskalnrel'are.
rÖRNEllLADH.l R., lektor, fnlhl1äktig riks-

banken.

lJDDENBERG, E., generalkonsul.
UH~, G·., yrkesinspektör.
URSELL, B., grosshandlare.

1VACHTMEISTER, II. H:soN, grefve, expedi
tionschef, föreningens o·tdfö/f"ande.

,VADSTEIN, T., tjensten1an i riksbanken.
,V'JERN, C. F., f. d. president, ledanl.ot ((f

r~claktionskotniten. :;:
,ylERN, 1\'1. E., grosshandlare.:::
,VAHLIN, C. ...t1., grosshandlare.
\!ALENTIN, L, direktör.
vVALI..DEN, 'V., godsegare.
,VAIJIJENBERG, G·. O., kapten.
"\YAIJI.JENBERG, I<., hankdirektör.
,yAIJIJENBERG, 1\1.., v. härailshöfding.
'VAIJI.JENSTEEN, .J. r'l., kau1111R.rrn.ttRnl(1
,YANCKE, F., bankkassör.
,VARBURG, S., agent.
'VARBURG, S. E., genera.lkonsul.
,yAVRINSKY, .A... E., grosshandla.re.

:;: Ständig ledamot.

'VEBER, C. A., bankir.
",VERMEL1N, J. Il., jägn1ästnre.
'YESTRING, H. Ct, expeditionschef.
,VEYLANDT, L. R..., konsul.
'YICKSELL., IL, .fil. doktor.
'YIDEEN, A.. I-t., kassör.
,VIJK, O., grosshandlare.:::
,VIKBLAD, S. H., statsråd.
,VIK STRÖ1\f, C., grosshandlare.
"'VIKSTRÖM, P., grosshandlare.
,YINBORG, T.., fabriksirlkare.
'VINROTH, A. O., professor.
'VRETMAN, F .., fil. doktor.
,VÄSTFELT, C. C-r. N. L., hofrättsråd.

y GBERG, If., stadsingeniör.

ZELIJ:i~N, J. O. AF, byråchef.
ZETHEIJIUS, F., t. f. kanslisekreterare.
~ETHRJEUS, F., rlirektöl'.

ÅBOM, J.., grosshandlare.
....\.KERHIELM, L., friherre, stat~n.'åd.

.:\.KERLUND, E., godsegal'e.
ÅKERMAN, G., kongl. sekreterare.
ÅKERMAN, 1::1., envoye.
.AKERl\1AN, IL, genera.ldJrektör, jÖ1renh,ge1is

vice ord:förande.

ÖHl\fAN, E., grosshan(lla,l'p.
OHl\fAN, E., grosshandlare.
ÖRTENllLAb, T., ingeniör.
ÖSTBERG, CT. }~., direkt.ör.
ÖSTBERG, J.., knn11narriitt.sr{H1.

Korresponderande ledamot:
l\IATJARCE, A. I~. DE., 8ecretaire pCl'pet.nel de la Soci(~te deR inst.itntions cle pl'eVO~Tanr.(\

de France.
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