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l. 

Till toc kholm tad fullmäktig es b e r e dning sutskott. 

Anmodad att inkomma med yttrande öfver herr S. A. Andrees hos stads
fullmäktige framlagda motion om in kriLnkning af arbetstiden föl' arbetare i stadens 
tjen t, fär driLt elniimnden för ta afd lnin O' anföra följande. 

Dä det torde kunna antagas, att motionären med itt för lag icke afselt 
poli en, fångbevakn ingen, brandkären, hamn- och slu b tjente eller de yid skilda 
verk och inrättningar ä afd lningens . tat upptagna vaktmästare, kammardrängar 
och dylika, h vilka samtlige icke heller torde kunna an ses med vanliga arbetare 
jämförliga, har afdelningen funnit sitt yttrande kunna in kränkas till de hos ren
hällningsverket an tällda arbetarne. 

För att erh lla tillräckliga fakti ka upplysningar angäende sistberörda ar
betares förhå.llanden har afdelningen i frägan hört direktören för renhällnings
verket, hvilkens utlåtande jämte däri äberopade arbet uppgift härvid bifogas. 

De af nämnde tjensteman anförda sk iLl och om tändigheter anser afdelningell 
tillräckligt ådagalägga, att herr An ifrägavarande förslag icke viLl egnar sig 
för tillämpning ä renhållningsverkets arbetare. Sä vidt afdelningen kan finna, har 
motionären sökt stöd för sitt förslag hufvudsakligen, att icke säga uteslutande, 
däruti, att liknande åtgurder redan genomförts med afseende ä arbetare i indu-
triens tjenst. Det mä dä tillätas att erinra, att renhällning ,-erket icke iir att 

betrakta såsom nägon indu trielI anläggning, utan har till sin uppgift att fullgöm 
ett kommunalt besvär, hvilket oafsedt vilxlande förh, Handen måste utföras. För 
att detta arbete, hvilket för kommunens samtliga medlemmar är af så stor vigt, 
skall kunna verkställas på tillfredsställande sätt och utan alltför tor kostnad för 
staden, är det framfÖl' allt nödigt, att den förvaltningsmyndighet, åt hvilken upp
draget blifvit anförtrodt, eger frihet att utan hinder af bindande före krifter fräu 
stadsfullmäktige ordna arbetet och af tala med arbetarne. 

P ä grund af hyad sålunda blifvit anfördt, finner afdelningen he1'l' Audrees 
ifrågavarande motion , i hvad den afser renhållning. verkets arbetare, ej böra för
anleda vidare åtgärd. 

R eSe1"Vation af henar Anner tedt och Philipson , bvilka ansett ifn\gavftl'Rude 
utlåtande bort hafva följ ande lydelse : 
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Då i förevarande motion väcke förslag, att stad fullmäktige skulle pröfva 
och beslu ta vi nrbet tid för ärskilda, af stadens förvaltning använda arbetare 
amt föreskrifva fullständigt bibehällande med afseende å dessa arbetare af de 

afiöning förmäner, om nu äro gällande, af 'er motionen en verkställighet åtgärd, 
med hvilken tad 'fullmäktige enligt 5 § si ta punkten i förordningen om kom
munal tyrelse i Stockholm den 23 maj 1862 ej må ig befatta; och hemställes 
på sädan grund, att motionen ej må föranleda vidare ätgärd af stadsfullmäktige. 

Stockholm den 29 december 1892. 

På afdelningells vägnar: 

WILH. WALLDEN. 

Emil Kincmclel' . 

• 

• 

II. 

Till drät se l nämndens första afde lnin g. 

Ålagd afgifva yttrande öfver öfveringeniören S. ~. Andree motion. om för
kortning af arbetstiden för, bland andra, arbetarne vid stadens renhållnlllg verk, 
får jag till en början angående arbetares nuvarande tjenstgöringotid hänvi a 

till vidfogade arbetsuppgift. .. . . 
. Af denna arbetsuppgift synes, att re~hållmngsarbetarne 1 allmänhet lOke 

hafva länO're arbetstid, än motionären föreslagit. . 
Af °dem, som hafva längre arbetstid, äro kärlmålare och tunnbllldare s .. k. 

st k b t ch deras arbetstid är beroende pli. deras egen arbetslu t och hll-yc ar e are, o . "f . 
gäng på arbete, och dessa skulle . äkerhgen lOke bh va belåtna, ifall man för-
bjöde dem att arbeta, sä länge de VIlle. " 

Timmermän, pudrett- och diversearbetare hafva tlmpenmng. 
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{löning förmånerna äro: 
för tinlm rmän o h pudr ttarb tal' 25 ör per timm , och 4 af dem hafva 

familj bo täd r jämt y dbrand mot O kronor hyra p r är; 
för diver earbetarn 20 ör per timma. Den högre aflöningen betinga för 

timmermilnnen af d ra yrke kunnigh t mt kyldigheten att jälfva MUa ig 
m d möxerktyg och för pudr tt:1l'b tarne af arbetet o nyO'ghet och däraf, att 
ma kindriften tvingar dem till ra kare arbet . 

f arb tare hafva de 4 m d familj ebo täder för edda timmermännen 
för länge edan kunnat f andra arbet po ter med kortare arbetstid och högre 
afIöning, men de hafva icke v lat detta, hvilket tyckes . att de föredraga 
att arbeta under längre tid, men i akta mak, och det är föga troligt, att det 
kulle blifva mer fart i d ra arbete, om arbetstiden förkortades till 10 timmar. 
om dera arbete i allmänh t icke k r annat än vid dagslju , sä blifver arbet · 

tiden under den mörka år tiden endast timmar, men jag har aldrig kunnat 
finna, att arbet produkten per timme varit törre dä än under den ljusa ärstiden, 
då arbet tiden är längre. 

Om arbet tiden förkortade till 10 timmar, men arbetarne i allt fall med 
förkortad arbetstid skulle, som motionären . t, fä lika stor 

skulle timpenningen höjas frän 20 till 24 öre, men dä upp tår en annan fråga: 
kall denna högre timaflöning beräkna jämväl för den tid af äret, dä arbetstiden 

i allt fall understiger 10 timmar? I ådant fall kommer arbetaren att, per år 
räknad t, fä kortare arbet tid, men icke, som motionären afsett, lika stor aflöning, 
utan törre än hittill , och om man för att hindra detta be tämmer aflöningen 
till resp. 30 och 24 öre per timme under sommaren, men endast till 25 och 
20 öre per timme under den öfriga delen af äret, så tror jag, att arbetarne 
skulle finna det orätt, att deras arbete betalades sämre, dä köld och däligt väder 
gjorde det obehagligare, än under den vackra ärstiden. 

Dessutom finnas andra skäl, som tala mot arbetstidens begrilnSning, åt· 
• 

minstone i den ovilkorliga form, som motionären angifver, och som enligt mlU 
uppfattning skulle lägga ett bestämdt hinder i vägen för att vid de me t trängande 
fall använda arbetarn e utöfver den föreskrifna högsta arbetstiden. 

Mänga omständigheter göra det alldeles nödvändigt att ibland utsträc~a 
arbetstiden; storm kan tvinga till pumpning och bergning af pråmar; tillfällig 
och stark ökning af hemtningen kan tvinga till ett öfverskridande af den normala 
arbetstiden, hvilket bör vara lätt att inse, då lägsta hemtningen sistlidna sommar 
omfattade 825 och den högsta 2,501 kärl per natt. 



93. 5 Bih. n:r 32. 

tt in kränklt arbet tid n dag n före helgdag är alldeles omöjligt, för så 
vid t det gäller Mana arb ten, om ega sammanhang med hemtningen och sop
ut keppningen; till och m d p julafton n må te detta arbete fortgå; när dubbla 
helgdagar in trtiffa, mä te hemtnillgen ske den ena, och soplastllingen måste fortgå 
alla hel O'daO'ar. 

Någon ändring med hem ledande till det målet , torde 
icke kunna ke utan att i tället förorsaka olägenhet föl' den stora allmänheten 
och icke min t bland arbetarebefolkningen, eller ock genom att införa hemtning 
på be tämda tider. 

UtIa tnin'" af den färdigberedda pudretten kommer alltid att ske ytterst 
ojämnt; och därvid torde det icke heller kunna undvikas, att arbetstiden ibland 
ut träcke öfver den vanliga. 

Pråm tyrarnes och ångbåtsbesättningen arbeten äro beroende af omständig
heter, om icke utan tora olägenheter medgifva den föreslagna begränsningen af 
arbet tiden. Ångbätsre orna räcka ofta öfver ett dygn; folkets arbetstid kan så

icke blifva mindre än 12 timmar per dygn , sä vida icke besättningen ökas 
så, att de kunna indelas till 3 vakter; och detta torde icke vara behöfligt, i syn
nerhet om gängen sällan sker oafbrutet öfver 8 timmar, ehuru hela resan kan 
vara ända till 3 dygn. 

Af ofvanstående synes, att enligt min uppfattning stora olägenheter skulle 
vållas af en ovilkorlig begränsning af arbetstiden , och som arbetstiden i allmänhet 
redan nu är lika tor eller lägre än den, motionären föreslagit, anser jag, att en 
dylik tidsbegränsning icke skulle för renhällning a.rbetarne medföra sä stora för
delar, att de motsvarade olägenheterna, 

Stockholm den 14 november 1892. 

F. G. F, Wallande1'. 
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Äntal 

man. 

84 

7 
3 

3 

7 

11 

2 

3 
1 
l 
8 

2 

12 
10 

• III. 

Arbetsuppgift. • 

B c f a t t n i n g. A r b e t s t i d. 

I staden. 

hemtningsarbete ...... ...... kl. s/,11 e. m.-sist 6 f. m.... .. .... ..... .. ... .. ... . .... .. 
dessutom i medeltal 1 timmes dagarbete .. .............. .. 
kl. 1/26-8 f. m., 12-3, Ö- I/28 samt 1/210-11 e. m. 

kl. 3-11 f. m. och 4-5 El . m . ...... ... . .... ....... .. ..... .. 

stalldrängar .... . ........ .. .. 
förmanskarlar vid last s ta-

tionarna .' ................ .. 
nattvakter vid last statio- {\10 e. m.-6 f. m .. .... .... ............ .. .......... ...... ..... .. 

lIerna ................... . .. . . 
l" . 1/ 26-11 f. m. och 3-7 e. m. vintertid .. ............... . .. 

sop ampal c ......... .... .. ... 1/26-9 f. m. och 3-7 e. m. sommartid ................. .. 

Vid Löfsta. 

kärltömmare och -tvättare kl. 8-11 f. m. och 1/21-l{ c. m. vid vanlig hemtning;\ 
styckarbetare ........... . .... .. . . . . ....... . . .... . .. .. ... . .. .. 1 

kärlskrapare och loektvät- samma arbetstid som kärltvättarnc; dagaflönlng ........ 
tar e . ..... ....... ... .. . .. .. . 

k" I °1 ar ma are . .. ....... ........ .. 
tunn bindare ... . . . .... ..... .. . 

styckal'betal'c . .. ... ..... ..... ... .. .. .. ... ... _ .. ... , .. .. . .. ....... .. . 
d : o . .. ... .. .... ...... ... .... .. .. ... .. ..... ...... .. ... .. . 

maskinist vid landmaskin 
t · .. lmmerman ................ . .. 

dagaflöning; i medeltal .. .... .... .......................... ... .. 

Oli ka arbeta,re i pudrett-
fabriken .. ...... ..... ... .. . .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. . ...... .. . .......... . ............ .. .. ... ... . .. .. . 

Olika diversearbetare .... .. 
ständiga prflmstrykare . .. . 
Olika tillfälliga Ilrämstrv-

k • are. . .... . ... . .... .. ........ timaflöniug 
BoputIastare ... ..... . ........ styckarbetare ............ ... ...... .. ..... . . .. ... .. .... . ... . ..... .. . 

d:o I ell kort tid af äret for utskeppning af vintoruppl agct, .. . ...... . ....... . , t k bt s ye ar o o .... . .......... .. ........... . .. . ................ .. 

dagaHöning myelwt olika tjenstgörillgsti I bädo natt 
och dag. 

Stockholm den 15 november 1892. 

år 1893. 

Summa 
t immar 

dag. natt. 

1 

81/2 

6 

-

91/2 
71/~ 

61
/ . 

81112 
8 il 12 
81/~ 

7 il 12 

6 

81112 

71
/ . 

3 

8 

F. G. F. Wallander. 

-
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lY. 

Till tadsfullmäktiges beredningsutskott. 
• 

Genom remiss den 6 sistlidna oktober hafven I anmodat fattigvårdsnämnden 
att afgifva utlätande öfver en af S. A . Andl'ee hos stadsfullmäktige väckt motion 
med förslag om inskränkning i arbetstiden för arbetare i stadens tjenst. 

Med anledning hiiraf har nämnden infordrat yttranden i frägan frän styrel
serna öf,'er Sabbatsbergs och Södermalms fattighus samt arbets- och allmänna för-
örjningsinrättningarna; och fär, med öfverlemnande af samma yttranden, för egen 

del anföra, att nämnden, som finner dessa yttranden väl grundade, icke anser nä
gon förändring i arbetstiden för de i nämnden underlydande anstalters tjenst an
ställda arbetare erforderlig. 

Stockholm den 16 januari 1893. 

• Pä fattigv1\.rdsnämndens väguar: 

A. G. LAGERGREN. 
Reinh. Thm'ell. 

- - ---_._.-

v. 

Till Stockholms stads fattigvärdsniimnd. 

Uti skrifvelse den 17 sistlidna oktober har fattigväJ'dsniimnden jämte öfver
lemnande af en tryckt, utaf herr. S. A. A.ndre~ ho h~rrar stadsfullmäkt~ge väckt 
motion iunefattande förslag om mskränknll1O' l arbetstiden för arbetare l stadens 
tjenst, , anmodat styrelsen öfver Stockholm stad .' nriitt~ing att däröf,'er till 
nämnden inkomma med yttrande; och fär l anledmng däraf anföra, att 
de uti ofvanberörda förslag i niimnda häns nde jff(\ga tällda föreskrift r enligt 
styrel~eus äsigt icke iiro beträffnnde l\rbetsinriittning u och där iutagna hjon tilliimp-
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liga; hvadan tyreisen vördsamt hemställer, att nämnda förslag, om härhos åter
ställes, icke mätte, hvad arbet inrättningen angår, till någon åtgärd föranleda. 

Stockholm den 11 november 1892 . 

• A styrelsens vägnar: 

JOH. ÖBERG J:or. 
• C. R. Ulfsax . 

VI. 

Till Stockholms stads fattigv ä rd snämnd. 

Styrelsen för Stockholms "tads allmänna försörjningsinrättning får, efter ta~en 
kännedom af styrelsen delgifna, hos herrar stadsfullmäktige väckta förslag om !D

skränkning i arbetstiden för arbetare i stadens tjenst, såsom infordrad t yttran~e 
i frågan anföra, att styrelsen anser försörjningsinrättningen icke vara hänförl~g 
till inrättningar, med afseende ä hvilka förslaget må. vara tillämpligt, och att y~d 
sådant förhällande styrelsen ej heller finner sig kunna förorda ändring i nu \'Id 
inrättningen bestämda arbetstiden. 

Stockholm den 11 november 1892. 

På styrelsens .. vagnar: 

JOH. ÖBERG J:or. 
F1'. Möller. 
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VII. 

Till Stockholms stads fattigvårdsnämnd. 

Sedan I uti hit afläten skrifvelse af den 17 sistlidna oktober anmodat sty
rel en öf\rer Sabbatsberg fattighus att till Eder inkomma med yttrande öfver en 
vid krifvelsen fogad motion af S. A. Andree angäende förslag om inskränkning 
i arbetstiden för arbetare i stadens tjen t, så fär styrelsen härmed äran meddela: 

att arbetstiden för de i fattighusets tjenst anställda personer, hvilka motio
nen afser, kan beräknas vanligen utgöra 10 a 101/2 timmar per dygn; 

att flere af dessa personer varit i fattighusets tjenst under en längre följd 
af år, utan att nägon öfveransträngning eller klagan försports af för längt dagsarbete; 

att nuvarande förhällandena vid fattighuset ej medgifva någon ändring i 
arbetstiderna för ifrågavarande personer, samt 

att fattighusets tvätterskor äro sysselsatta endast 3:ne dagar i veckan med 
tvättning i fattighusets är 1890 nybyggda, rymliga, tillräckligt uppvärmda tvätt
stuga och de 3:ne öfriga dagarna i den öfver tvätt tugan belägna torra, varma 
och ljusa lokal för mangling m. m. af tvättkläder, hvadan här ej kan tillämpas 
iunehället i motionen »att arbetet vid kommunens tvättinrättningar betingar för 
där anställda personer en ständig vistelse i lokaler, hvilka från golf till tak äro 
betäckta med fuktighet och till hela sin luftmassa mättad därmed •. 

Då således skäl ej förefinnas för vidtagande af några in kränkningar i det 
syfte, motionen afser, hem täller styrelsen vördsamt, att densamma ej må föran
leda till någon åtgärd yid fattighuset. 

Stockholm den 1.8 november 1892. 

Pä styrelseus öfver Sabbats bergs fattighus vägnar: 
• 

A. G. LAGERGREN. 
A. M. Rosenst,·öm. 
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VIII. 

T i 11 S t o k h o l m s s t a d s f a t t i g v h' d s n ii. m n d. 

tyrel en öfver Söd rmalm fattighus, h"ilken anmodats till fattigvärds
nämnden iukomma med yttrande i anledning af utaf herr S. A. Andree hos 
Stockholm tad fullm~iktige VlLckt motion med förslaD' om minskning i arbetstiden 
för arbetare i staden tj en t, f r meddeb, att den b gr~iu uing i arbetstiden för 
de arbetare, om äro vid fattighuset au tallda och i motionen åsyftas, redan vid 
fattighu et förefinne . 

Stockholm den 13 januari 1893. 

Pä styrelsens vägnar: 

SIXTEN VON FRIESEN. 
R. Bowallius. 

IX. 

Till Stockholms stadsf u llmäk tiges b e r e dning. ut s kott. 

Efter erhällen remiss ä herr S. A. Andree hos stad fullmäktige väckta förslag 
om inskränkning i arbetstiden föl' arbetare i stadens tjenst har drätselnämndens 
andra afdelning i sin ordning h ört stadens byggnadskontor, hvars yttrande blifvit 
tryckt i bihang n:r 4 till beredningsutskottets utlätanden och memorial för inne
varande är. _ Vidare har afdelningen före ärendets slutliga handliiggning haft för 
sig tillgängliga, förutom de i berörda bihang tryckta utlätanden från go. verks
styrelsen och kyrkogärdsnämnden, jämväl drätselnämndens första afdelllings svar 
ä dit ingången remiss i frägan. 

För egen del får afdelningen anföra följande. 
Den af byggnadskontoret verkställda utredning finner afdelnino'en för sakens 

bedömande tillfyllestgörande. Genom denna utredning torde fä a:Ses tillräckligt 
ädagalagdt, dels att den ifrågasatta förändringen ingalunda skulle utfalla obetiu-
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gadt till arbetarne ' förmån, och del att den 'amma icke skulle kunna genomföras 
utan kännbara uppoffringar från kommunens sida eller betänkliga rubbningar af 
arbetena gång. 

Men framför allt gifyer byggnad kontorets framställning vid handen, att, i 
likhet med hy ad ga verks tyreIsen i fråga om iua arbetare erinrat, beträffande 
de under afdelningen lydande arbetare i än högre grad förefinnas så många sär
kilda och växlande förhållanden, att det icke läter sig göra att genom en allmän, 

för tliga arbetare gällande föreskrift reglera arbetstidens längd, utan torde ord-
nandet af denna fråga böra öfverlemnas åt den fÖl'l' altande myndigheten, hvartill 
ock gällande komm uuallag synes gifva anledning. 

Pä grund af det anförda finner afdelningen ifrågavarande förslag, för så 
yidt det afser de under afdelningen ställda arbetare, ej böra föranleda vidare åt
gärd frän stadsfullmitktiges sida. 

Stockholm den 19 januari 1893 . 

Pä afdelningens vägnar: 

ALGERNON BÖRTZELL. 
Emil Kinander. 

x. 

T i Il S tock holm s s tadsfu 11m ä k tig e s be r edn i ng s u ts ko t t. 

G 'ss den 6 oktober 1892 har ut kotte t infordrat enom remI 
dens yttrande öfv er en af her~ S. A . . Anc1r~e hos stads~ullmäktige . väckt motion 
med förslag till in kränkning l arbet~tiden for arbetare l stadens tJenst; och fär 
niimnden i anledning häraf anföra fölJand e. 

I denna fr,O'a har hel oyärd nämnden f?rst hört de fyra under niimnden 
lydande jukhusstyrelserna, af hvilkas här b1:ogade .. yttranden framgår, att de 
enst;· . t . att inga i\to'ärder böra af motIOnen foranledas. Såsom skäl här-,Lm mIg an. e, o 

för anföres hufvudsakligeIl : 
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att {tTbetet vid jukhu en icke medfört öfveran. trängning för eldare och 
tvätter kor eller andra där an tällda arbetare, bland hvilka ock ä hel otillståndet 
plägar vara godt; 

att eldarnes arbetstid, om afdrag göres för dera måltid stunder, i regeln 
icke torde öfver krida 10 timmar om dygnet, samt att dera nattarbete, hvilket 
förekommer endast uncler den mörka är tiden, narare är att anse om vakttjenst
göring än om trängt kropp arbete o h för öfrigt är så orclnadt, att hvarje ar
betare periodvis är fri från natt-tjenst; 

att äfven i tvätter kornas arbet tid, sådan den i motionen angifves, ingå 
dera måltid timmar och märre rast tunder, så att deras verkliga arbetstid icke 
torde öfverstiga 10 timmar om dagen och sär kildt på lördagarna är betydligt 
kortare (vid Maria sjukhus verk tälles tvätten ännu på entreprenad) ; 

att eldningsrum och tvätt tugor pA. de nyare sjukhu en äro luftiga och goda, 
samt att det tyngsta arbetet vid tvätten i allmänhet utföres med tillhjälp af 
ma kiner; 

att intet missnöje med arbetstiden försports från arbet personalen själf; 
att arbetstiden på. sjukhu en, hvilka dag och natt, helg och söcken, maste 

vårda de sjuka, i allmänhet icke kan bestämmas till vissa timmar utan bör reg
leras efter förhå.llandenas kraf, hvilket allra tydligast framstår, om man fäster 
sig vid sjukvård personalen, som innesluter de kanske mest ansträngda af juk
husens arbetsper onal, helst om man tager i betraktande, att deras nattro sällan 
kan lemnas ostörd; samt slutligen 

att en förändring i den af motionären föreslagna riktningen skulle kräfva 
en ökning i arbetspersonal och arbetskostnader, hvilken af styrelsen för sjukhuset 
S:t Göran anslå.s till 50 procent. 

I sin egenskap af förvaltande myndighet bar belsovårdsnämnden inga arbe
tare anställda omedelbart under sig och har därför endast att åberopa sjukhus
styrelsernas erfarenhet. Då emellertid motionären betecknat eldarnes ocb tvät
terskornas yrken såsom speciellt helsoförödande och på denna grund önskat arbets
tidens nedsättning för dem till 8 timmar, har nämnden velat från allmänt sanitär 
synpunkt något belysa frågan. För ändamålet bifogas en af nämndens tekni~kB 
biträde, ingeniör K. Sonden, gjord sammanställning af några observationssener, 
som nyligen anställts öfver temperaturförhållandena i sjukhusens eldningsrum samt 
öfver temperatur och fuktighet i tvättstugorna. 

Helsovådor för eldare kunna tänkas uppstå dels af det 
dels af de temperaturväxlingar, hvarför de äro utsatta. I 

koldamm, de inandas, 
fråaa om koldammet 

l) 
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If uOl·k h kUll t, lit II !to mil\(!rl' im lIudl'll . t(lltnrl r 1ll dför fnror. Jliri och 
Jf, rlitl ) 1Il1',1,1,,11I n tnti,tik ö, r kolnrhrfnJ' i .. frtl '\'hh'~i n, omfntlllud 
l-l ,-!~\l untll'r,iiktn od\ :HI, 7!1 imill't ~j\lka und('r 1\1' n l (i2 li'167, r h 
R d, n I do ,~I , l~ ', - :!:! , pr ., III' hr/j~t,jukdomnr l\\uriblnlld :~4; , = O, proc., 
fl lu n~,ot. 'IIII Jhmfur I, hurmr!l nufnr ur IlJllIllI\ I\rh t (,id. 1 5), nit hinna 
jukn '1IIl',ler funuit" l\1wriplll\ nf hma,ot 11 l ~ proc., af filbug nr 62 pro. 

och bill ud ol\n ~lll'" nrh Inr(', !:oom iiro utsnltll föl' iunnc\uin ... nf m tnllstoft, i 
medeltal :? , pr c. I d för"tniimndn lt pp/-6 f t hu ,·idar . jilmfönt di tTikt ltikn1'll S 

i !oekholm u]lp"ift r, t. x . för 1\1' 1 Hl. Enli .. t h lson\ rd nilmnd n lir beriit
t~b 'Il nlnc\p, dl\ nf de. "o. liiknr : ,5H fattigo. miill nf ulla pk n i ,ldern 20-
6 flr. Af u ' m l d nu, = 2;3 pror. , nf 1)l'ö"bjukdomal' och 245, ller niira 
7 proe., nf IUlIg'~ot. ,'iffroffiu onlyda hl d" att ing n onmligt tor y da är 
för nnd m d arb t i n m d koldnmm b miinrrd atmo::.fiir. För de nf lJIerkel an
förda kohnb t rn vnr jukligb t n uti brö tsj ukdomar öfver hufl'ud icke törre, 
än hyod d n pluCl'or yara för arb tore i allmän b t hur i staden, och af lungsot 
ledo de vida mindre. 

l'clII)JcmfurräJ.'lillgama i arbet lokal rna äro ett annat h ufvudmoment i de 
kadliga infl , hyarför l D "'pannecldar äro ut ntta. da sammaD
tällning af inO'eniören onden berör detta moment, om dock icke kan af de au

förda iffrorna full tändigt bedöma, d de a hänföra ig all na t till en enrla 
år tid. Emedan ob en 'ation rna härrt'ra frlin den kallaste del n af en exceptio
nellt kall vint r, äro de dock af gan ko stor betyd el e. De kunna nämligen 
an e angifva de svåm fe temp raturförbållanden, hvarför eldarne vid våra juk

hu blifva ut a tta. 
tör ta differen en, om under observation tiden för kommit mellan samtidigt 

iaktta!!1la värme"'r ader mellan det heta te tället framför en ån L!panna och o b) ..., 

den kalla te plat en vid "'olfvet i eldning rummet, har uppgätt till 1 o O. D etta 
är . ' . en betydande skillnad; men eldaren behöfver icke uppehålla sig 
i den tarkaste hettan, anD at än när han inkastar kol t uDder pannau och 
elden. H an kan ock genom aktgif\'ande på fönster och dörrar undvika alltför 
lå<>a temperaturgrader. MennJ kokroppen eg r de utom mycket stor .förm åga att 
lämpa sig efter den omgifvande temperaturen, då densamma håller SI g inom hur 
ifrågakommande gränser. Särskild t är så fallet under rörelse och kroppsarbete. 

0) L. Birl u. G. ",,,·kel. Die Gewerbekrankheiteu. L eipzig (Vogel) 1882, sid . l i 1. 
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tt eldurcyrket gliller . å om ett synnerligen hel ovädligt yrke, torde hafva iu 
grund i erfarenheten fr:ln ängfartyg, där den kontinuerliga vi tel en i tr n , 

öfverhettade och bri tfälliO"t ventilerade ångpannerum, hvare t värmen liiUelig n , 
uppgår till 46 a 60° O. ~'), visat ig vara mycket skad~ig, och dill' eldarne lätt 
dra'a i" förkylningar, då. de halfkliidda gå upp till däcket för att ,-alka i. 

P, jukhusen blifya eldningsrummen icke G heta, att arbejarne behöha aflä~_ 

kläderna och utan oför igtighet ådraga ig s. k. förkylningar. 
Tillrlil.'klicr:1 skäl yna ålede icke vara anförda af motionären för att k -

• 

ruttiga honom att stämpla eldarne görom:ll, !'ldana de ställa ig Il' lUra ,jnk-
hu ' , :l~om framför andra yrken helsoförödande. 

Nattat'betet, om dock icke k an undvaras vid sjukhu en, må~te dill' mot 

erkänna vara äf" n fr- n hygieni k ynpunkt en oliiO"enhet. Kunde Dlt"on in
skriinkning diiruti bereda arbetarn e, kulle helt äkert dera Yillbefinuande dii ( 
friiroja . 

Vidkororoand tvätter ?ontas arbete erinra för t, att Maria jukhU5 tTåtl-
tuga utan tvifvel iiI' ohelsosam att vie ta uti , å om ock inO"cniör n , onden, rP<! 

göfel 'e för fuktighetsob eryationema diirstäd ""ifm ,id hand n. Den oamma ~kllll 
do -k enligt , tacl fullmäktig b slut r dan i ftr rsutta uf en ny tid~ uli h-illt· 

inrättnin"", clan om de, h\"araf abbat b rg o h :t öran ~ jukhu redan u 

i beittnillg. Fuktighet b rvationerna i de enare l mnn. inga Ilf,kriicknUll ~iffr"r, 
oaktadt den pil. r tiden ero ud jumför l vi 1. ""fl. minimit mp miur n i tratt· 
lu~orna DU ifvit llögr tal för r bti" fukti b t, än b m und r varmar \' 1'1 i 

tord f"r k roma. 
•• • 

Ofv r fukti~ luft itw rk::m Il m nni, koor~llnisl11 n fY" r IllIlD ln~ n I' ulll 

lillfr d .liillll ud il ktta~ b r grundad klinn dom. En r luli\" uk igh t II jO "Tot'

n... i ldlmiinh' i('k\> '!lm f"nllluli'" iifn'Jl fiir bOllill~ ... ruUl. Il ·l~r fu ti~h l·, 
'r dN Il! r man trott kll1lUo. hillnmo. nl((\>nnLöndrio" n nln huu och 1uo_ r. 
De nya le und r ökllill"'al'lll\ p_ d tttL Olllr d ""I dOl-k i 11 l nu u riktlliJl~, _ I 

ro ut UrdlL!\ pr ~ r lll/IJlII,. .>iI) i I ('l'lin \·h bufY:L I dt honom till d,-n ,1_1 

n.t I IIni nWD (>rfl) 'nr Ii \ I'r krtlfti"ll hjitlpm d l nit ilt\ f\ iUII J hil d"T 

\II! 'naf j'IHJI iu (11 Olll dt'lI (lllJ'rif\ llllll. I IIIn-f:1 f( ' \l tll1lp wlllr- \I tiJ -
fllrh Handen kUlllI L IIpp tllllu, ' u Il Im lin', 1\10111 riJllli .ru "illi-c r, ~I) il 

• 

0 ) J' fur fultu pr. . Tr.J d'b I" ». h • 
• ) 'I I n r. Hi. n al h n n der r I mI f 

lu, Uylfl ". 'd I III I ;-H2 ... 'n b nkun n d r Lut r "",hll, il l b L t 
In Ibr 1\,,"" 'u Ibl fl b r 11\ w •• Jbhl. " "~l d. ItJl -I l . 
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rtlud f~ ,iolo~i ,kn pr ('(" ~ b r Il tl nf luft II fllktigh (' ! ~ rnd. Und r llrb t öka 
ock-. , ' I hum Il knnt , kr pjWll fijrlllil"ll att nf undra m U n. Man kan dllrför iek 
på r !pn,knpl i. il ' rund r o\)pti ll fl'ndt fÖl'kltmt n . dan fu kti c')lC!sgrad som d ssa 
h-U! tu ~ r. " Ih 111 knuli .,. fur nrb tarn, i yun rh L om d n do<>li il rful'en-

• 

h t u . ~Il(S tl\ln d iir 11\ t. Ej h 11 r kan b 'iUt r k rna liige tälln i j ämnbredd 
ffi d d Tt!', III b bo uk tigl b tild r. ])ill'l'id göru ig niimIi en helt andra 
iuB) t b r ~iillnlHI . 

I l'k Il lIer yi~1\ U nu y J ' ,UilluIL ob~ l'\'ation rna n hl"fa dtLli "'a t mperatur-
förh:\ l\lIl1ll n i h' iitl,t u~ rn a. NlI"ODl m)'l'k t .. ou a ar b tsr um m, t man"'liug~ -

lama all l", oe ll d m demo torkjn riittu iu"'arua iiro \ iiI anordnade, at t hettau 
fr u t!f'm il'k Illl~ hp ,,'[irur arb ,t l' korna. 'j ukhu en ty iiro 

ick iir .. kild t o"'nl1l amt Hillda oeh ,tik rli" n i allm iiJlh L vida bM!.re si t uerade 
• 

Hu B rtal t af d m likar i Jll'ivatindu t ri n h ·iittim iiHninO'al'. 
I~ilmnu n hal' h iirm d nda"t y lat l mna tt bidrag till bedömandet af juk-

hu n h'iitt tu ' or arb t lokal r utan att därför vilja beröra fr , gan, om 
qYinnonrb t öf,' r hufnid böl' in 'kr iinka ti ll tim ma r om daa n, 

H els ,'ård niimnd n , om jänwiil varit i tillfiille att taga del af samtliga de 
yttrand n, om i d una fråga af<>ify i t nf kommunen andra förvaltande myndig
h t r , finn er ing 11 tu 'å oförd lakti <> arbet förhållanden vara rådande, att min k
nin" i UJ'be t tiden för el "id kommun Il verk och inrättningar anställda arbe
tare af lt l orårcls käl kan an uödv ~ilJdi g, m n an er ön kViirdt, att i nattarbetet, 
där 'dant ro te förekonuna, sk r den inskränkning, om möjligen kan stadkomma .. 

'to\:kh olm d n 27 j anuari 1 93. 

l' , Tel nämndens "iignar : -
J. W. " ON DÖBEL J . 

Cml'l Schönmey'I', 

• 

XI, 

Till Stockh olm stads h e l ovi't rd s niimnd. 

Med anledning af en frlLll n,ilTIndens expedition till styrelsen 
sjukhus ankommen remiss med anmodan om yttrande angående en 

öfver Katarina 
af herr S. A. 

-
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ndr ho tlld fullmäkti e Y[iekt motion om min kuing af arb tstiden för arbe-

tar i iad n tj II ' t f t r tyr l n anföra: 
Bland t t j n t per onal torde nda. t ma kini ten och h 'ätter korna 

"ara att hänföra till de i motion n yftade. Af des. a har den förre 13 och 
de enare 9"2 timmar arbet tid om ö kendagal"U3,. Ehuru maskini ten är bunden 
1M'" tid, iiI' dock han arbete af d n het, att han j hela tiden är' sys-... 
el att. 

D< det lir tyr l en b kant, att 1\.vlll m 
nöjda med arb t tiden, an r tyr l n , att n gon 
b höfliO' , ynnerliO'a t som en . dan kull medföra 

toekholm den 9 DO\'ember 1 92, 

som tviltter, korna äro 
min kning af den Rmma 
ökade utgifter. 

Pä jukhu tyrel en vägnar: • 

ERIC KOOK. 
Gottlt. Dnhlents. 

-------

XII. 

Till Stockholms stads hel sov ärdsnäm nd. 

Sedan I genom remiss af den 28 sistlidna oktober anmodat styrelsen öfver 
sjukhu et S:t - Göran att afgifva yttrande öfver den af herr S. A. Andree bo~ 
stadsfullmäktige väckta motionen angäende minskning i arbetstiden för arbetare l 

stadens tjenst, fär stYTelsen, som ansett sig böra inskränka sig till ett uttalande 
i frågan allenast sä vid t den berör sjukhu, ets egen tjenstepersonal, anföra följande. 

Motionären angifver sitt för, lag ytterst ega ett töd i ,en förädlad uppfatt
ning af de ömse idiga pligter, samhällsk hafva mot hvarandra, och ODl 

de bördor, som skäligen kunna pälilggas de olika kategorierna af samhiil
lets medlemmar». Den föreliggande motionen begränsar sig' emellertid till att 
åsyfta len förkortad arbetstid ät kroppsarbetarne». ·· ·Vid ett uttalande öfver den
samma finner sig styrelsen därför kunna ytterligare inskränka sig' till ett betrak
tande af förhällandena vidkommande endast den del af sj ukhusets tjenstepersona1, 
som af motionären själf betecknas säsom hoppsaI'betar~; och fär styrel en således 
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blott i förbigåf'llde erinra, att det vid S:t Göran, lika om vid kommunens öfriga 
jukvård il11'tittllillgar, en mycket vigtig af t j enare . själfva sjukvärds-

personalen för h vilken verkligt torde kunna sägas förekomma i 
lika hög grad om föl' t. ex. en maskinist, men om hvilken man hittills icke 
ifrAgasatt, att mMtet föl' normala pligtuppfyllelse skulle rilknas efter ett \7isst 
begriinsadt autal timmar på en be tämd del af dygnet. 

kroppsarbetare vid sjukhuset S:t Göran, hvilkas arbetstid billigtvis 
borde förkoda , angif\'er motionären maskinisterna, eldarne och tvätterskorna; och 
borde enligt motionilrens framställning tagas i betraktande, huruvida icke, utan 

. g i de nuvarande aflöningsförmänerna, arbetstiden kunde för dem, såsom 
sy el atta med hel 'ovådligt arbete, hvilket dessutom föl' de två förstnämnda 
kategorierna delvis infölle nattetid, bestämmas till högst 8 timmar, med en ytter
ligare afkortning å de dagar, som föregå helg- och söndagar. 

De underrättelser, om motionären meddelar angående denna personals arbets
förhällanden, och hvilka ic7~e härleda sig fr, n sjukhusförvaltningen, hafva emeller
tid räkat blifva mindre noggranna. 

Med af eende hilrå må först och främ t anmärkas, att, då motionären beteck
nar maskiniste1'llas aI'betstid om vintern så om . 12 timmaI's vakten pI' dygn samt 

, att jukhuset eldare hafva . 8 timmars arbete och 8 timmars hvila 
i ständig cirkulatiou», och att tvätterskornas arbetstid är . 11 a 12 timmar pr dag», 
h\' ilka exempel jämte ätskilliga andra i motionen anförda skulle visa, att arbets
tiden föl' kommunens arbetare »i ganska stOl' omfattning öfverstiger den arbetstid 
af 10 timmar, . om privatindustrien och staten numera an e det vara skäligt att 
fordra af sina arbetare., sä har motionären härvid förbisett, att den sammanlagda 
tid, som en hvar af sjukhusets nämnda arbetare använder till måltider, och hvil
ken till största delen infaller på de af motionären uppgifna .arbetstiderna. , utan 
öfverdrift kan sägas uppgå till 2 timmar om dygnet, och att åledes väsentliga 
afdrag böra beräknas i dessa uppgifna arbetstider, eftersom inga rastetider ing i 
de fabriksarbetstider, med hvilka motionären anställer jämförelse. 

Vidare må erinras, dels att eldarnes natt-tjen t är så ordnad, att de äro 
lediga frän sådan tjenstgöring hvar tredje vecka, dels att dessa arbetare om som
maren hafva alldeles ingen tjenstgöring om niltterna. 

Slutlio-en o-äller med af eende il, att allt aJ'bllte å tvätten af-
o o 

slutas kl. 3 e. m. il, dagar, som föregå. helg- och öndagal'. 
Motionären synes icke blott finna det berättigadt, at.t de vid ett sjukhu 

anställda maskinisters, och b"ättel'skors arbete utun \·idare lik tälles med 
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,d indu t riella arb tam s inom land t i öfri O't och är kildt inom denna kommun 
jälf" utan framh~ 11 r till och m d ju t de nämnd a arbetar kategoriernas tällning 
ä om mare än arb tam es i d fl esta öfl'i O'a bran cber , enlir bär de om
tändiO'heterna tillkomme, at t arbetet sker under hel ovidl'iga temperaturföl'hällan-

den t för ma kini terna och ldarn d lvi nattetid. 
Denna uppfattning kan tyret en föl' in del icke nnna tillämplig pä sjuk

hu et :t Göran. fÖl'bällanden. ångma kimum iiI' stor t och l uftigt, och äfven 
vid de lokala anordningarna af tvätten har ät ihira önskningsmäl egnats 
vederbörlig hän yn. Och med af ' eend å arLetets b \'~il'lighet äro här de är
skilda förhållanden att beakta, att arbetet i tvätten i vä. entlig män underlätta 
af ma kiner , t att ma kini tem a och om nätterna äfven ldarn e~ arbete i 
öfyervägande grad hal' karaktiiren af vakttjenstgöring, en tjenstgöring som vissel'
liO'en, af lätt in edda skäl, under de årstider , då den pe går dygnet om, bör vara 
indelad i jämna kift öfver natt och dag amt under hela året måste till lika 
tor ut träckning go. rum under alla dygn af veckan. 

I betraktande af nu anförda om tändigheter , och dö. å jukhuset 8:t Göran 
beträffande ifrägavarande arbetspersonal h varken försport. någon af arbetet för
orsakad sjuklighet eller några klagomål öfver, att des arbetstider skulle vara i 
sig jälfva eller i j timförelse med andras oskäligt länga, nnner styrel en sig sakna 
anledning att vare ig jälf fatta eller på grund af någon sin erfarenhet tillstyrka 
andra vederbörliga för valtningsmyndigheter att fatta m got beslut i den af motio
nären föreslagna riktningen. 

Till si t fär styrel en meddela, att, därest stad fullmäkti ge skull e finna sig 
icke blott öfver hufvud af de utredningar , . om kunna vinnas om hi thörande för
hållanden, uppfordrade till åtgärder , u tan ock föranlätna och oförhindrade aH 
fa t tälla de allmänna bestiimmel ' er , som motionären ifrågasatt, kan ett säd.al~t 
be lut beriiknas kola "idkommande här of,'an nämnda, af eudast ett fätal iudn'J-

der be tående arbetaregrupper vid sjukhuset S:t Göran medföra behofvet af en 
ökning med 50 procent i personliga arbetskrafter och följaktligen äfven i det 
prestel'ade aTbetets totalaflöning. 

Stockholm den 19 decem bel' 1892. • 

På styrelsens vägnar: 
• 

E. FRÄ CKEL. 
Vii h. G!J Ilell s din7. 

-------
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"'.'11 ' l (' k Il o lm , t I I I d l J . o. ( , lV å r u iL m u ( , 

, 'tyr I~ n öf,' r MariA. jukhu , h"ilk n anmodats ti ll h I. v rd näm nd n in. 
komma m d ) Urond 1 anl dnin " nr II ulaf h rr I'. . ndrc ho Sto 'kholm 
lad fullmiikti "[i kt m Ii u m d f 'r laO' om min,' knin i o.rbp t 'lid n för arb -

lar i tad n . t, f r , m d upply 'ning att ho, tyr l , n i ke an för t någon 
kla on öfn'r f 'r I n nrb btid nf 11 on yid d u nder , tyr l en förval hl ing tå
end juh rdj nrlittnin arna au. tälld mnnlig II r qvinlig arb tare, för in d l 
fö rklara , a tt , m tvätt och math ällning id , j uhärd ' inrättningarn a för när va-
rand . köta af n kiida ntr prellör 1', tyre! ' n i k kan b tämma arbet tiden 
lönad för d ho' ntt pr nör rna an täll da I)er oner ; att, när i en icke atl ägsen 
framtid n ny tvätt tuga torde blifva uppförd inom h ri a jukhu område, sty
r l n kall blifm i ti llfäll e bedöma, h uru 1, ng arbet tid lämpligen bör be titm
ma för d b ·ätt r kor och mangler kor , tyrel en där an täller ; att maskinisten 
o h eldarne ingalunda öf v ran tränga ' af den tj en tgöring de nu hafva; samt a tt 
af aken natur fram gär, a tt ' juk köter, korn a arbetstid i ke kan be tämma till 

• 

timmar . 
ägot afdrag p, arb t tiden d dagar, om ön- och helgdagar, torde 

iek lämpligen kunna medgifva d vid jukvärd inrättningarna an, tällda personer , 
enär dero. tj en t då i amma män om å andra dagar är af behof; och an er 

det vara oläm plig t, att en . ar . d för taden arbetare af stad -
fullm äktige be tämme, utan tord , sä om för närvarande är fall et, det böra öfve1'
lemna åt vede1'börande tyrel er och nämnder att hvar med , in per onal uPIJgöra 

om arbet tiden. 

tockholm den 12 januari 1893. 

På. styrelsens vägnar: 

EDV, R. PETERSSO r, 

ordförande. 

R. Bowallilts. 



Bill. I:r 

Till 'to kholm ' tad h 1 ' 0\' rd ' nämnd. 

umodad att nfgifnl yttmnd ID d anl dnin af h rr '. A. Il vid 
t d f flDlmantrii l d n 1 oktob r förtid t r vii ·kta motion om in
kriinknin i arb t ,tiden för arb tar i tat! u t j u t, f r tyr l n m dd la, att 

af d i motion n mnämnda, vid \tblmt 1> rg jukhu an tiillda p r ou rna hafra 
tv nn ordinari och tv un xtTa Idar h llrd ra n t j n t"'öring tid af ~ 2 
timmar i dygn t amt d fyra tYt(tt r korna o b tryk !" kan n arv t ,tid af 10 ~ 
timmar da ti u, m d undanhlO' af lörda u, dl d arb ta 7 1

12 timmar. 
ID ten kall vara till än li und r h la dy!!'n t, m n ur j bund n till 
arbet timmar och tord ick k unna h änföra till d n l at ori af arbetare, .om 

yftar, 
, 

Det arbete, om Idarn, tvätt r korna och try] r kan k la utföra, är 1'1 -

erligen "'an k o. t un at, m n i k m ra öfv ran_ träuO'and än det, 'om utföre af 
den arbetande j ukv rd 'p ronalen, h vilk u tom j kan påräkna att i o törd 
ro få njuta af till h vila af dda tiden, En förändrinO' af eldarne ar 
kan v rlig n gnomföra , u tan att t j n tO'öring. tideu unde r dygnet dela ~ tre 
kift om 8 timmar hvardera, h vilket kull e medföra all ,tällande af ytte rhgare 

tyenne eldare och or aka n ko 'tuad , om icke betinO'a af förhälland na. Tvät
t r korna ochtryk r 'kan arbet tid utgör, d den kortare arb t dagen, lördagen, 
tages i beräkning , redan nu i medeltal j mer än 10 timm ar dagli O'en, 

tyrel en an el' ig böra framhålla och betona det faktum, att hel o-
t ill tändet bland den ifrågavarande arbet I er onalen i allmiinh t vi at ig ti llfred -
ställande och eJ' , åvidt styr l en har iO' bekant företett nåara tecken häntydande 

. o' f .. Ad d f . b" ram-p", r .. an e ö veran trängning; hvarj iimte tyrel en slutli O'en un er 19 Qra 
hålla, at t yeterligen bland personalen j her kut nägot mi snöje m d rådande 
aTbet tid och fördelningen af elen amma, h vilket i sin män ock ä be. t yrke af ~et 
sakförhällande, att vid inträffad ledighet god tillgång p. behöriga och väl VIts
ordade sökande plägat förefinnas. 

Med fullt behj ärtande af sträfvandet att söka för komma den skada, so~ 
kan uppstå. genom ihällande öfverall, triingnillg i arbetet, kan dock , t yre Isen ej 
finna någon ratiollell grund för fastsläenelet af en för alla slags arbeta]'e och yrken 
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likformigt afpassad ar , utau an er , 
fakti ' kt äro, allt fter arbetet natur samt 

att arbetstiderna måste, såsom de ock 
arbetarnes ålder och krafter m. m. vara 

olika. 
Stockholm d n 26 jan uari 1893. 

tyreisen öfver Sabbat bergs sj ukhu vägnar: 

ROB. I,1\fSTRÖM. 
J. G. A lmquist . 

• -_._. ------

xv. 
- P. M. 

F ör att utröna temperaturförhållandena i ångpanne- och maskinrummen samt 
tom l uftfuktigheten i tvättinrättningarna vid resp. Sabbatsbergs och Maria 

sjukhu äf"ensom vid jukhu et S:t Göran hafva genom ma kinisterna å före
nämnda tällen utfört termometer- samt psychrometerobservationer under en tid af 
14 il 20 dygn. 

För att iakttaga olikheten mellan temperaturen vid golfvet och e:a 1,7 meter 
högre upp (man höjd) i ångpanne- och (vid Maria och S:t Göran) maskinrummen 
placerade termometrar å nyssnämnda tiillen ; för att vidare iakttaga inflytandet 
af värmestrålning från ångpannan ställdes en papp- eller tygskärm i dess närhet, 
och upphängdes c:a 1 il, 11/2 decimeter från skärmen termometrar del å den åt 
pannan vända sidan (vid golf och manshöjd), dels äfven å den {"ån pannan vända 
idan (vid golf och manshöjd). 

r tvättinrättningarna placerades psychrometrar, därvid man dock icke alle tä
des kunde välja plats för dem i rummets midt, utan å tvenne ställen (S:t Göran 
och Maria) måste på grund af tviittmaskinernas m. m. uppställning upp ätta dem 
närmare ena väggen. Nägon olikhet i utslag torde emellertid knappast hafva 

kunnat följa häraf. 
r. Sabbatsbet·y. 

Observationerna härstädes började den 20 januari och fortgingo till och med 
den 11 februari. Härvid verkställdes afläsningarna vid ångpannan n:r 2 under 
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tiden från den 20/ 1 2/ 2 samt vid pannorna n:r 3 och 4 under tiden från och 
med den % 11/2; afläsningstimmar voro här kl. 8 f. m., 12 midd. (under några 
dagar i början kl. 2) och 6 e. m. I »lilla maskinrummet» äfvensom i >gången 
till belysningspannan» utfördes under hela tiden vid samma timmar aftäsningar å 

termometrar, hängande vid manshöjd. I tvättinrättningen aftästes temperaturen 
å torr- och vät-termometer (hela tiden) dessutom kl. 7 f. m. och 2 e. m. 

Nedanstående tabell visar i sammandrag de erhållna resultaten, approxima
tivt uträknade. 

Pannan 2. 12 ouse1·vationsdagm". 

At pannan till. }' rll.n pannan. 

Tid. Mansllöjd . Golf. Manshöjd. Golf. 

::::: ~ _. 
~. ~. 

::I :s " • • • 

PannM'na 3 och 4. 8 observationsdagar. 

Tid. 

lt pannan till. 

Manshöjd. Golf. 

~ ::::: _. .. :> 
• • 

~ .. ... 
• 

Fr~n pan nano 

Manshöjd. Golf. 

~ ... 
• 

_. 
::I 
• 

8 30 21 24,9 24 12 18,7 27 17 20,0 20 11 

12 30 17 24 13 lD,l 24 15 20,6 20 10 15,5 

6 2D 18 24 16 1 24 16 20,0 20 12 15, 

" .. Yl ., - <+ 
Q..'- o: 
O> :; " 
~.~ 

.... Q. .. C> _. 

:; ",:l. Q. 
'O ~. 

go~ 
.. <:1' ...... " c: o ;:I 

" ... C> o <oO!I = 
... '" " • , ::I 

14 

• 

A n m. 

A Il m. I 

• Tidon får ob . osäker. 
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Såsom man ju kan vänta, räda tämligen stora temperaturolikheter mellan 
golfvet och de högre luftla,,"ren, särskild t om man jämför de varmaste (de högre, 
för värme trålning utsatta) och de kallaste (de lägre, för YärmestTålning kyddade) 
partierna; den törsta differensen iir 14 a 15 ""rader. 

J,i lla mask illl·ummct. 

Tid. 

Max. Min . Med. 

8 34 21 28,7 

12 • 32 20 27,4 

6 3ll 21 28,G 

GlIngen till belysning pallnun. 

Max . Min. Med. 
• 

3G 20 30,9 

3G 17 29,4 

3G 17 30,8 

A II m. 

20 observations- I 
daga r. 

• I början ob . kl. 2. 

Ofvanstående tabell visar, att lokalerna i fråaa äro synnerligen varma. En-
ligt uppgift behöfver dock ingen kontinuerligt vista i a. 

Öf"er b ufvud kan anmiirka , att de per oner, hvilka hafva att vi ta 
,ngpanne- som maskinrum och mellanlokaler, till följd af itt arbete lIro i 
rör Ise. 

i "iil 
myckn 

• 

T ,.;Uti111"1i"ttnil1gPI1. 20 07J.~P1·1·(ltiol1. dn.qm·. 

-
I 

R~l. f'lktigbet. Tomperatur. Ab •. fuktighet. 
A 1\ m. Tid . - -

May. Min . l od . M • . Min. Mcrl. Ma . . :M i tl . Mod. 

I l<il &I .-
7 17, I 9, I 1 3 , ~ 12, t r',9 ,8 I I 

12.9 100 - fl! 
M ~o,o 1:1,0 16,8 l 1,8 9, t I 

12 ~. ,O 17,4 2O,fi IR,. 10,7 HI,1 !IS G-t ~ 

17,0 r, 6 · 13,8 ',., 3G • 77 • nnulikt t lan, ning ; elj <, . );') , 1~ , • 20,s . -, - ~-, lO, . 

6 ~a,o 1 H,' !.oJO, • 17,7 11,7 H ,7 9\1 ti7 ~ •• ~ ful'{' , ud rI,l , "Ij 64 . 
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Att fuktiO'heten hos luften i en tviLttinriittniug . kall vara tor, är ju ej mer, 
än man kan vänta. Anmärkniugsvärdt är dock, att luften enda t i undantags_ 
fall är mättad med fuktighet. Vid arbetets början säväl pä morgonen kl. 7 som 
efter middag rasten kl. 12, är rel. fuktigheten i medeltal 77 proc. (under det att 
den absoluta :Her i ena fallet är 8,8 o h i andra 13,6 m.-m. fuktighet tryck) . 

• 

II. Maria .~i1( k h1( S. 

Ob eryationerna fortgingo här 14 dygn, från 
och samma ångpanna hela tiden varit i bruk. 

21 / 6 / 
1- 12, under hvilken tid en 

I 

• 

• 
Angpannentm. 

Skärmen val' här uppsatt nilra dörren till kolboxen. 

o 
Fran 

w 
At pannan till. pannan. ~ 

0 ' ... ... <> '" " ~ - .. 
'O 

Tid. 1Ilanshöjd. Golf. Manshöjd. Golf. 
C> '"" A n m. ... ~ . ., 

~ ... 
'" ... --

~ 
Q -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " " • -.. '" '" <> ., 

'" 
., ~. '" -~ . ~ . ~. lO .. " '"" 

,., 
" '"" 

,., 
" '"" ... " '"" ~ 

• • • • • • • • • • • ~ • 

8 32,5 17 29,5 17,5 24,7 14 21,0 11 17,4 
Dörren till det fria 

stundtals öppen. 12 31 21,5 28, 1 31 16,0 24,4 31 15,8 21,8 13 18,0 165 , 

6 26 28,8 29,2 20 24,8 30 18 25 12, 1 17, 

Mrts7cim·wn. 

8 27,5 13,8 24,4 25,5 10 16,4 I 'ade iUI,id Termometrarna voro p aeOl 

12 29,8 21,0 26,1 19,5 10 16, 1 
dyna l11omasldllclI. 

6 27,0 16,2 24,2 23,0 14 18 G Fönster stundtals öppet. , 
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Tvättinrättningen. 

Tomperatur. Abs. fllktig h t. RoI. fil kt ig h t . 

Tid. A n m. 

Max. ?liin . Mod. Max. Min . Med. Max. Min. Med. 

7 Il) 4 , ,9 12,2 12,6 8,2 • 8,8 97 82 84 En lufttrumma i taket får 

ventilation. 
8 17,6 11 15,6 14,5 9,5 12,6 99 91 96 • Mllndag morgon före 

12 20,7 10,7 17,6 18,8 9,2 14,4 100 93 96 arbet et . - Samtidigt var 

I I rel. fuktighet en 96 proc. 

2 18,9 10,4 16,1 15 8 9,2 12 5 98 85 91 ** Intet arbete pllgollr. , , 

7 20,9 9,7 ·' 16,8 18,4 8,7 13,8 100 88 97 

Luften är, såsom synes, under nästan hela dagen i det närmaste mättad med 
fuktighet. Allt uti lokalen dröp af vatten; yäggarna såväl som taket voro all

deles väta. • 

• 

4 
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• 

III. S:t GÖmn. 

Observationerna fortgingo i 17 dygn, frän 2:1/ 1 (aftonen) % (middagen), 
under hvilken tid en och samma ångpanna var j bruk. I maskinrummet hängde 
termometrarna invid dynamon. Observationerna härstädes utfördes 5 gänger dagligen. 

• • 

" A- n " p a n n e r u m. • 
t> 

-; M a s k i n r u Dl. 
° Jo' ° A t pa Ulla n till. ran pannan. , 

Ti I. 

Mansh öjd. Golf. Manshiijrl. Golf. Manshöjd. Golf. 

~ .... P< ~ l<:: ~ is:: l<:: .... l<:: l<:: ~ l<:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ..... 
" 

_. .. ., -' .. ., -' '" ., -' '" 
., _. 

'" lO -' " 
'"' " p. 

'"' " ~ 

'"' - ~ 

'"' " ~ '"' " r · " " "" - • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-:" 

7 f.ru . ... 37 24 3l. • 315 , 15 25,2 32 17 25,2 21 3 13.7 31 24 27,8 30 23 26,0/ 
• 

8 f.m .... 37 19 29,1 31 14 • 24,°132,5 13 22,0 21 2 12,3 32 22 26,8 30 21 24,8/ 

12 Dl . . . . . I 37 20 28,5 30 14 23,2/ 31 15 22,1 20 6 138 29 17 23,7 27 14 12 .,81 , 

2 e.m . .. 36 19 27,4 27, 16 23,2 28 13 21, 19 5 13,9 26 19 22 4 , 24,5 17 21,1 

7 e.Dl . .. 39 24 31 , I 31 19 26,6131 I 18 - 24,9 21 5 15, I 30 22 26,4 28 18 124,61 

Största differens mellan samtidigt observerade temperaturer i ångpannerummet 
var 18°. 

Tvättinrättningen. 

Temperatur. Abs. fuktighet. ReI. fuktighet. 
Tid. Anm. 

Max. Min . Mod. Max. Min. Med. Max. Min. Med. 

I 7 f. m. 19,5 ]2,2 16,0 12,8 36* 9,6 93 23* 71 * III!Lndag Dlorgon , 
fore arbetet. 

8 f. m. 21,4 13,0 17,8 18, I 7,8 11,9 99 63 78 
12 m. 21,8 12,6 18,4 16,. 7,8 12,4 97 66 79 
2 e. m. 22,4 12,5 19,1 15, l 7,4 10,8 87 46 65 
7 o. m. 23,5 12.2 20,0 19,1 7,5 132 96 60 76 , 
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Jämföras fuktighetssiffrorna här med dem frän Maria tvättinrättning, finner 
man en af evärd killnad. Visserligen är fuktigheten i medeltal öfver 7 O proc.; 
men, under det att det i Maria ,'ar omöjligt att genom vädring aflägsna någon 
af evärd mängd fukt, finner man vid S:t Göran, hurusom en dags uppehäll i 
arbetet kan ästadkomma en ned ättning af rel. fuktigheten ända till 23 proc. och 
till och med under middag rasten fuktigheten nedsättes från i medeltal 79 proc. 
till 65 proc. 

Stockholm den 28 februari 1893. 
Klas Sonden. 

--

• 

• 

-
Stockholm, K. L . Bockman, 1893. 
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