
BIHANG N~ 68 • 

till 

Beredningsutskottets utlåtanden och memorial 

för år i89P. 
- - ~ - ---

Föl'slag om insln'älllmillg i arbetstiden för arbetare i sta(]eus tjellst. 

Motion. 

Det torde icke vara herrar stadsfullmäktige obekant, att det be!'ättigade i 
kraNet pä en förkortad arbetstid ät kroppsarbetarne numera blifvit sä allmänt 
iusedt och erkändt, att dels en ständigt fortgäende minskning i arbetstiden eger 
rum och dels lagstiftningen flerestädes antingen redan blifvit lindrad till förmån 
för detta anspräk eller kan väntas inom kort skola blifva det. Jag erinrar i 
detta hänseende om, att i England frägan om 8 timmars dagen, åtminstone be
träffande vissa stora kategorier af arbetare, ä!' den förnämsta frågan på detta 
lands sociala dagordning, att mänga stora fabriker därstädes redan genomfört denna re
form, att arbetstiden i flere af de Förenta Staterna är lagfäst till 8 timmar för 
privatindustrien och äfvenledes till 8 timmar för arbetare i unionens tjenst, samt 
att Englands australiska kolonier redan hafva en maximal arbetsdag af 8 timmar. 
Att äfven inom öfriga kulturländer en sta!'k utveckling i samma riktning före
stär, kan väl ej betviflas, om det ock mä vara sannolikt, att ett allmänt infö-
rande af 8 timma!'s dagen ej är omedelbart förestående. . 

Mänga anse denna rörelse blott vara ett uttryck för sträfvanden, hVllka 
hafva till mäl ett omstörtande af den bestående samhällsordningen och åsyfta slut
mål, som den luana eftertanken endast kan betrakta såsom utopier. De, som 
h!sa en slidan uppfattning af den nämnda rörelsens karakti~r, anse den naturIi~t
V1S vara skadlig och följaktligen böra undertryckas, hvarvld de dock synas for-



Bih. n:r 68. 
-2- • ar 18112 

bise, att en förkortad arbetstid icke i .. och för sig. kan . ~edföra sädana följder 
som de ofvaJJJJämnda, och att frägan darom. ar en l poht~skt hänseende mycket 
fristäende fräga med en sä ofantligt stor socIal och humanItär betydelse, att den 
är förtj ent af att SlLrskildt behandlas och sä ~~t möjligt lösas. Den är enligt 
sin nattW helt och hället oberoende af alla pohtiska trosbekännelser och bör en
dast betraktas säsom en humanitetsfräga, hvilken enligt skenet har vnnnit sin 
stora omfattning genom politisk agitation, men i verkligh eten därigenom att den 
stär i full harmoni med en förädlad uppfattning af de ömsesidiga pligter, sam
hällsklasserna hafva mot hvarandra, och om de bördor, som skäligen kunna pä
läggas de olika kategorierna af samhällets medlemmar. Om frägan, säsom rätt
vist är, uppfattas pädetta sätt, blir det en naturlig sak för oss alla att under
stödja detta sträfvande i den män och öfverallt, där sådant utan störning af den 
normala utvecklingen och fOTtgängen af samhällsarbetet kan ske. 

Äfven i värt land har fordran pä förkortad arbetstid framträdt i bestämd 
form och med stor kraft. Den har ock medfört syn bara verkningar, i det att 
längden af en arbetsdag i mänga, kanske de flesta industriella etablissement i 
Sverige endast uppgär till eller föga öfverstiger 10 timmar, hvilken arbetstid 
med 1 11 2 timmar understiger den, som för blott 1 11 2 är tionden ännu var 
allmäu h'Ll' i landet. Såsom exempel mä anföras följande uppgifter, hvilka jag 
personligen inhemtat "id de uppräknade fabrikerna (är 1890): 

Antal 
arbota.re. 

Kockums mek. verkstad i Malmö ..... ... . .. .. .. .... . 600 man 
» varf, Malmö ............................. .... ..... . 500 » 
» to baksfabl'ik, Malmö .... .. .. .... .............. . 250 » 

Möllers strähattfabrik, Malmö .. .... ....................... . 16 » 

Makm'onifabriken, Malmö ................. .......... ........ . 7 » 

Hultman & 0 :0 chokladfabrik, Malmö ..... ... .... . 120 » 

Arlöfs leksaksfabrik, Arlöf .......................... .... .. . 30 » 

Helsingborgs mek. verkstad ............................. . 150 » 

Hattendorfs pOl·temonnäfabrik, Mahnö ... ........... . 16 » 

Mahnö kaffesurrogatfabrik ... .......... . ................... . 16 » 
Skromberga tegelbruk .................................. .. ..... . 160 » 

Sundells mek. verkstad i Hahnstad .. .... ..... ....... . 100 » 

Wallbergs hattfabrik d:o ................. . 200 » 

Uddevalla tunnbinderifabl'ik ..... ... ....................... . 20 » 

(varierande) 

• 

ArbcL,tid, 
timm'Lr. 

10 
10 
10 

901 11 1001 - -
10 
10 
10 
lOJ -
10 
10 
10~ -
10 
10 

vanligen 10 
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cösters snickerifabrik, Uddevalla ..... ... .. .......... ...... .... ... ..... . : .. 
Ronneby kärlfabriks valsverk (16 timmars hvila) ...... .... . 
Landskrona sockerfabriksaktiebolag .... .......... ...... ........ .......... . 
Skånska superfosfat och svafvelsyrefabriksaktiebolaget, Hel-

sinoO' borg . . . . .. ......... . ........ ....... ...... ... .. ... . .. ... . 
••• •••••••••• • • •• 

Limhamns oem en tfa brik. . .. ...... ... .. .... .... . .... ... .. .... .. .......... ..... . 
» snickerifabrik ..... .. .......... ... ... ....... .. ..... ....... ........ . 

JTosta glasbruk... . ........... ......... .. ... .. ....... . l.. ..•..•...• .. . ... • ... / ...•.. . . 

Lessebo pappersbruk ................ ......................... ................. . 
Karlskrona lampfabrik ....................... .... .. , ........... .. .. . ... ... .. . 

» n ya galvaniseringsfabrik ......... .... .. ... .... ... ... ...... . 
Motala •• ••••••••• ••• ••••••••••••••• ••••••••••• • •••••••• ••• • •••••••• • ••• • • •••••••••• • • •• 

Motala valsverk (16 timmars hvila) ..... . ..... ........... .. : ... .. ... . 

• 

Antal 
arbetare. 

30 man" 

250 

300 
40 

300 
50 

500 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Arbetstid 
timma.r. ' 

10 
8 

10~ 

lO} 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
8 

Hvilken ställning privatindustrien intager till denna fråga, torde häraf vara 
tämligen tydligt. D en har synbarligen erkänt det beräHigade i h'afvet pit arbets
tidens afkortning och är på god väg att blifva enig om, aH 10 timmars arbets
dag är den hos oss för närvarande mest lämpliga. Jag fäster uppmärksamheten 
pä, att tabellen icke upptager exempel från endast storindustrien eller från de 
mekaniska verkstäderna utan äfven omfattar mycket små etablissement och jämväl 
iudustrier af mycket olika slag. 

Samma förhållande träder oss till mötes vid statens fabriker, såsom exempel 
hvarpå jag vill anföra följande uppgifter frän desamma: 

• 
Arbetstid, 
timmar . 

Lil]' ehoimen (lördagarna 9) ....... .. .... ....... ......... ......... ..... .. 10 
Marl'eberg ( » 8 ') , ... .... .. ... ... lOJ :! . . ... . .•.... . .. . . .. . ... 

10 Varfvet i Karlskrona ...... ....... . ; ........ ... ...... ....... ...... ... ... . 
» i Stockholm .... . ... . ·· 0.0 . .•. •• _ .•• 0.0 . ·· .... . . . ...... .. ... 0' 0._.··· 10i 

Och hvad slutligen ställningen 
belysas genom följande uppgifter: 

i Stockholm beträffar, torde den tillräckligt 

Arbetstid, 
timmar. 

Aktiebolaget 
Boethii korkfabrik ... .. .. ...... ........ ......... .... ... .. 10 

." ......... .. ...... ....... 10 
• Atlas ...... o'·· o ' · · o.· o,. ··· o -

o . o" . .... 
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Arbe!.stid, 
timmar, 

W ideströms aktiebolag ......... .. .... ....................................... . 
Barnängens tekniska fabrik ................... ... .. .. ....... ... .... ..... . 
BerO"sunds mekaniska verkstad ..... ......... ... ............ , .... ..... .... . 

o . 
Nybergs glödlampfabrik ....... .. .... ......... ..... ... .. ..... .... .... ..... .. . 
Lyths instrumentfabrik (lördagarna 9) ...... .. ..... ... ..... ... ..... . 

Stahll'ns korkfabrik .... ...... ........... .. ... ...... . , o • • ••• • •• 0 ••• • • 0.0 • ••••• " •• 

Aktiebolaget Göranssons mekaniska verkstad... .. ...... 9 il 
» Svenska kapsylfabriken ... ... .. .. ..... ....... .......... . 

Stockholms gelatinfabrik ........... .. .. ......... .. ... ..... .. .... .. ..... . 
Ekmanska snickerifabriken (lördagarna 6) ... ....... .... .... ... . 

10 
1 0~ -
10 
10 
10 
10 
10 
lOJ -
lO'\' -
10 

Om alla dessa data jämföras med hvarandra, torde det befinnas, att ställ
ninO"en i allmänhet för närvarande är sMan, att arbetstiden för statens såväl som o 
för privatindustriens arbetare tenderar till minskning och, hvad vårt land angår, 
i ett mycket stort antal fall, kanske i de allra flesta, redan nedgått till 10 tim
mar for alla dagar utom lördagarna, för hvilka icke sällan en ännu kortare ar
betstid är fastställd. 

Den ställning, Stockholms kommun f. n. innehar i denna fråga, är, så vidt 
jag kunnat finna, icke betingad af någon bestämd uppfattning af den ena eller 
andra arbetstidens lämplighet eller skälighet. J ag förmodar detta däraf, att en
ligt de underrättelser, jag inhemtat, arbetstiden för i stadens tjenst anställde ar
betare är tämligen variabel , från 10 till 12 timmar eller mera, såsom framgår 
af nedanstående tablå, hvilken jag har anledning tro vara i hufvudsak riktig. 

Vattenleclningsve,' leet. 

1) maskini ster 
9 eldare 
2 
1) 

4 

kollämpare 
putsare och 
filare 

hafva omvexlande 
om eller 12 

6 timmars arbete och 6 timmars fritid 
timmars arbete och 12 timmars fritid. 

pannrengörare 
12 timmars arbetstid. 

dygnet 

9 ordinarie och 2 extra distriktsförmän 12 timmars arbetstid och skola dess-
utom stå till disposition när som helst. 

7 biträden till distriktsförmännen hafva samma arbetstid. 
Pä sommaren äro anställde 250 11 300 man föl' uiarbetena 

arbetstid, därvid de ofvannämnda förmännen skola närvara 
med 12 timmars 
för tillsyn. 
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Gasverket. 
• • 

För o-asproduktionen under sommaren 24 man med 12 timmars arbete och 12 
°timmars hvila genom natt och dag. 

För gasproduktionen under vintern 80 man med samma arbetstid. 
Alla öfrige 250 a 300 man hafva 10 timmar . 

• 

Maria sjukhus. 

1 maskinist tillgänglig dygnet om. 
2 eldare med 12 timmars vakter dygnet om under 9 

den öfriga delen af äret 12 timmars dagsarbete. 
9 tvätterskor 
2 

11 timmars arbete pr dag. 
manglerskor 

Sjukhuset S:t Göran. 

mänadel' af äret. 

2 maskinister med 12 timmars (dag och natt) vakter under vintertiden. 

Under 

4 eldare med 8 timmars arbete och 8 timmars hvila i ständig cirkulation, sä
ledes vissa dagar 16 timmars arbete, i medeltal 12 timmar. 

4 tvätterskor 11 a 12 timmar pr dag. 

Sabbatsbergs sj~bkhus. 

1 maskinist tillgänglig dygnet om. 
2- 4 eldare (efter ärstiden) alltid 12 timmars vakter med natt-tjenst. 
4 tvätterskor 
1 strykerska 

11 timmars daglig arbetstid. 

Stadens renhållningsvet·k. 

Arbetarne i staden 6 a 7 timmars nattarbete och under dagen till disposition. 

D t b Il t d att ino-en viss arbetstid är allmänt genomförd, enär varaenna a e an y er, o. . . 'd .. tet 
tioner . b t t'd" t·· ligen betydliga och ti Jhka synes, att arbetstl en l ID nalareSl aro am .' . . 
fall d ti . anska stor omfattning öfverstiger den arbetstid af 10 un ers ger men l g . 
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timmar, om privatindu trien och staten numera anse det vara skäligt att fordra 

Ilf Sinll ar be tllre. 
An)edn;naen till dessa förh llanden beträffande kommunens Ilrbetare torde viiI 

få !IJlses var:' dels Iltt de urskilda inruttllingarna utvecklat ig oberoende af 
hvarandra, dels att omsorgen om kommunens intre se föranledt vederbörande att 

. såvidt möjligt undvika att ådraga kommunen större utgifter, än som varit 
nödvändiga för inrätt !liugens behöriga drift. I bri t pil. enhetliga bestämmelser 
om arbetstidens längd, har denna därför i hvarje särskildt fall blifvit bestämd, pä 
sätt man ansett vara lämpligast. 

J ag vill här uttryckligen betona, att jag icke klandrar dem för dessa åt
göranden, enär de därvid endast gjort sin pligt, en förklaring, som jag gör så 
mycket hellre, som jag har mig med visshet bekant, att per oner , som diirvid 
kunnat handla annorlnnda och fastställa en kortare arbet tid, ej ansett sig böra 
göra detta, just därför att de ansett, att gången af de arbeten, som de blif,-it 
satta att leda, därigenom skulle i någon mån kuuna komma att lida, och jag be· 
tvifJar ej, att samma bevekelsegrund talat hos dem alla. 1I1en lika visst som det 
bör erkännas mra deras fulla rättighet att icke blott gå fria från tadel i detta 
hänseende utan jämväl erhålla tack för den omsigt, de visat om komDlllnnens in· 
tresse, lika visst synes det mig också vara, att det är kommunalstyrelsens pligt 
att tillse, det kommunens arbetarekår såsom helhet erhåller en så fördelaktig 
ställning, som omständigheterna kunna tilläta, och i alla händelser ej en ofördel· 
aktigare än de industrielle arbetarnes inom landet i öfrigt och särskildt inom 
denna kommun själf. 

J ämförelsen mellan de tabeller, jag här framlagt, tyckes visa, att denna sak 
blifvit i någon mån förbisedd, och hvad jag med denna motion åsyftar är, att 
skälig rättelse härutinnan mil. vinnas. 

J ag kan nämligen icke tro, att Stockholms kommun behöfver eller bör be· 
gära mera arbete af sina kroppsarbetare än staten eller åtminstone ej mera än 
enskilde industriidkare eller bolag. Pli. dessa utöfvar konkurrensen ett stundigt 
tryck, som ensamt. sedt verka: i. riktn~g åt arbetstidens förlängning eller för· 
svärar dess förkortnlllg, och dä pTlvatindustnen detta oaktadt kunnat töj a arbetstidens 
förkortning, torde det äfveu vara möjligt för Stockholms kommun att göra det· 
sarnm~. J ag ber därför at~ fä underst~lla herrar stadsfullmäktiges pröfning, om 
det ej kan anses vara rättVlst och skälIgt, att staden af sina arbetare ej fordrar 
längre arbetstid än 10 timmar, och lMa sig göra att minska arbetstitlen till denna 

--------~ . ---------------------
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storlek för veckans alla dagar utom lördagarna, för hvilka en ytterligare afkortning 
synes böra ske. . 

Om denna uppfattning vinner henar stadsfullmäktiges bifall och maximi
arbetstiden under dagen för kommunens arbetare säledes bestämmes till 10 
timmar, följ ~r ~äraf, att äfven ."i~sa andra ändringar i arbetstiden böra företagas. 
Det torde namh gen vara obestndhgt, dels att nattarbete är vida mera anstränO'ande 
än dagar bete, dels att vissa arbeten äro mera anstängande och ohelsosam~a än 
andra. Arbetstiden för dessa kategorier bör dä äfven sättas lägre än arbetstiden 
för dem, hvilka hafva endast dagarbete och fä utföra detta under gynnsammare 
sanitära förhällanden. Om arbetstiden i allmänhet fastställes till 10 timmar för 
dagarbete, bör den säledes för dy lika nndantagsfall göras kortare. Till sädana 
fall bör enligt min mening räknas dels allt nattarbete och dels sädant arbete, 
som tillkommer arbetare vid stadens renhållningsverk samt eldarne (vid ång
pannor, gasretorter o. s. v). De senares arbete, som ofta delvis tillika är natt
arbete, är icke blott i och för sig tyngre och mera ansträngande ntan äfven hels 0 -

vådligare än de flesta öfriga kroppsarbeten i kommunens tjenst. De ofta ätEn'
kommande natt-tjensterna,' de vid omväxling från dag'- till natt-tjenst (eller tvärtom) 
förekommande sä kallade längvakterna, uppgående frän 18 ända till 24 timmar, 
koldammet och delvis äfven de framträngande förbränningsgaserna, som mäste in
andas, de häftiga temperaturväxlingarna, för hvilka de äro utsatta i närheten af 
eldstäderna, göra eldarnes arbete till ett bland de mest helsoförödande, som finnas. 
Allt arbete af detta slag anser jag därför böra göras kortvarigare än annat och 
säSOni regel ej böra upptaga mera tid än 8 timmar i dygnet. Privatindustri~n 
har äfven härvid föregätt med exempel, i det att t. ex. valsverksarbetare (vId 
Motala, Ronnebv m. fl. ställen) och grufarbetare vid arbete under jorden (t. ex. 
under Fa"ersta· samt Norbergs gemensamma grufveförvaltning) endast hafva 8 
timmars ; rbete pr dygn. F ör en sädan indelning talat: äfven d~n omständig
heten, att det endast däl'igenom är möjligt att erhälla en Jämn delnlllg af dygnets 
24 timmar. 

Liknande hänsyn torde jämväl bör~ göras gälla~de i. fråga .om totala arbets
tiden för arbetarne vid stadens renhållnlllgsväsende VId RIddersvik o. d. . 

Äfvensä vill jag särskildt taga uppmärksamheten i a~språk för ytterligar~ ~n 
klass af arbetare, för hvilka en kortare a~betstid iin 10 tl~]rr:ar .syn~s v~ra skalig, 
näml' d . om äro anställda VId kommunens tvattlllrattnlllgal. Åfven Igen e qVlnnor, s . lf 'll k 
detJta . b t b t' gal' en ständiO' vistelse i lokaler, hVllka från go tl ta ( ar e e, som e In . o . .. " d k . 
äro betäckta med fuk tighet och tIll hela sm luftmassa mattade d"fme , an ej 
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vara annat än i högsta grad menligt. Det är så, ic~e blott för den s~ändiga fuktig_ 
hetens skull, utan äfven därför att arbeterskorna ICke. kunna undvIka att ätmiu
stone vintertiden ömsevis utsättas för starka upphettmngar och hastiga afkylnin_ 
gar, d. v. s. häftiga temperaturVäxlinga:, och dyl~a äl'O, säso~ bekant, att räkna 
till de skadligaste inverkningar, för hVllka orgarusmen kan blifva utsatt. Därtill 
kommer att detta arbete utföres af qvinnor, d. v. s. af personer, hvilkas fysiska , . 
kraft i regeln är mindre än männens, ett förhällande, som Jämte andra hänsyn 
förmätt lagstiftningen i alla civiliserade länder att gifva qvinnorna fördelaktigare 
ställning än männen beträffande arbetstidens längd. Om 10 timmars arbetstid 
för männen anses skälig, för sä vidt arbetet ej är helsovädligt, och 8 timmar, 
ifall det medför direkt men för hels an, torde det säledes böra medgifvas, att en 
längre arbetstid än allra högst 8 timmar för qvinliga arbetare, sysselsatta med 
för helsan skadliga arbeten, ej bör förekomma. Jämväl beträffande denna speciella 
del af frägan, anMller jag säledes om herrar stadsfullmäktiges pröfning och beslut. 

H vad slutligen angär ersättningen för det utföI'da arbetet, i händelse detta 
blir inskränkt till en kortare tid än nu, torde böm bemärkas, dels att erfaren
heten mängfaldiga gänger förut ädagalagt, att arbetstidens förkortning inom de 
gränser, jag här föreslagit, i allmänhet icke hal' till följd en motsvarande minsk
ning i arbetsqvantitet, dels ock att den nuvarande arbetslönen, försävidt den an
ses vam skälig ersättning för ett dagsverke, icke blir oskäligt hög, därigenom att 
tidsmåttet pä ett dagsverke, en dags arbete, undergär en förändring, förestafvad af 
en med tidsandan bättre öfverensstämmande uppfattning af hvad som skäligen 
bör fordras, för att ett dagsverke skall anses vam fullgjordt. I betmktande häraf 
synes det ock vara rättvist, att samtliga de här ofvan föreslao-na minskningarna 
i arbetstiderna böra ske med fullständigt bibehållande af de aflö~no-sförmäner, som 

. o 
n~ ä:o ~ällande. ~amrn.a uppfattnmg har ock, enligt hvad jag har mig bekant, 
blifvlt tillämpad VId VIssa föregäende tillfällen af arbetstidens förkort.ning för 
kommunens arbetare. Sä t. ex. medgaf gasverkets öfverino-eniör den 20 maj 1890 
arbe~stidens sänkning frän .11 till 10 timmar för en det af gasverkets arbetare, 
därVId förklarande, att aflömngen skulle blifva bestämd sä att den blefve ungefär 
lika fö~ 10 son: förut för 11 timmar, en förklaring, som' synes mig vara förtjent 
af obetingadt glllande. Ett faktum är det ock, att arbetstidens förkortninO" inorn 
privatindustrien icke varit åtföljd af någon som' helst rninsknino- i arbetarn:s löne-
förmåner. o 

• 

Ehuru. jag icke i detalj känner alla de förhållanden, som måste tagas i be
traktande VId frågans afgörande, eller arten af de SVårigheter, som i de särskilda 
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fallen kunna uppstå. genom arbetstidens förkortning, tilläter jag mig dock, på grund 
af hvad jag i det föregående har anfört, hemställa, att herrar stadsfullmäktiooe 
efter verkställd utredning af hithörande förhållanden ville taga i öfvervägande, 
huruvida det må. läta sig göra . 

att den dagliga arbetstiden för arbetare, anställda i Stockholms stads tjenst, 
inskränkes till högst 10 timmar och i de fall, då al'betet skall utföras under 
natten eller är af helsofarlig beskaffenhet, inskränkes till högst 8 timmar; 

att afdrag å dessa arbetstider ske på de dagar som fÖl'egå helg- och sön

dagar; 
att nämnda inskränkningar i arbetstiden ske utan minskning af den ersätt

ning, som arbetal'lle skolat erhålla för den oafkortade arbetstiden. 

Stockholm den 1 oktober 1892. 

S. A. ANDREE. 

• 

• 

Stockholm, K. L. BecJ:man, 1892. 
, 
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