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BIHANG N~ 4 
till 

Beredningsutskottets utlåtanden och memorial 

för år 1893. 
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rttl'auclen öfyer för laget om inskränkning i arbet ticlen föl' arbetare 
i stadens tjenst. 

• 

r. Ga verk tyr Isens yttrande i frågan (sidd. 1 3). 
II. Kyrkogärd nämnden yttrande i samma ärende (sid. 4 ). 

nr. Byggnadschl'fens till drätselnämnden andra afdelning afgifna tjenste
memorial ( idd. 5 17 ). 

-- -

l . 

Till Stockholms stads fullmäkti O'e. 

Sedan l anmodat styrel en öfver Stockholms gasverk att afgifva yttrande 
angående en af herr S. A. Andree väckt motion rörande inskränkning i arbets
tiden för arbetare i stadens tjenst, fär styrelsen anföra följande. 

Motionäreru äsigt, att i värt land under nuvarande förhällanden en arbetstid 
af 10 timmar dagligen kan anses vara att betrakta säsom normal och säledes, 
d.iir sådant utan olägenhet kan läta sig g~ra, ej bör öfverskridas, dela fullkom
hgt af styrelsen och har, sä om ock i motIonen framM,lIes, ända sedan juni mä
nad år 1890 prakti erats vid Stockholms gasverk. Denna arbetstid gäller i regel 
för alla arbetarne vid reparations-, mätare- och rörledningsafdelningarna för 
de arbetal'e, hvilka äro anställda vid gasyel'kets nybyggnader, för närvarande om
kring 600 man. Dä arbet tiden uppgår till '10 timmar och ro. ttiden till 1 1

/ 2 

timme, äro äledes arbetare bundna 11
1
/ 2 timmar om dagen. 
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Hvad beträffar de arbetare, om äro y l atta vid sjlilfva gasberedningen, 
där arb tet m te p gä dyO'net om, äro de indelade i 2:ne lag, dag och natt-
kift och mll te allt ä "ara till täde 1 2 timme längre, Uer 12 timmar h\-urdera , 

laget. Men härvid iiI' att märka, att jälfva arbetet nnder d nna ti~ för dem är 
. till omkring 6 timmar, och den öfriO'a tiden' arbetarne för hvila 
och mältid ra ter. ntalet af d . a arbetar viixlar allt efter, r tiden mellan 30 och 
160 man. De af dem haf\' a vi erligen . k. eldarearbete, som i motionen fratn-
hålle så om ett bland de mest hel oförödande, som finna. Erfar nhet n frän ga verket 
visar emellertid icke, att å är förh,llandet. Sjukdoms- och död fall inträffa icke 
oftare inom denna kategori af arbetare än inom de öfriga, och fastän arbetet 

är strängt, medan d t pägär, Ii blir det för arb tarne ej mera an-
hängande i in helhet under dagen lopp genom de ofvan nämnda tändigt åter

kommande hvilo tunderna, då arbetarne kunna köta om sig och hemta nya krafter. 
Att, i motionen inskränka arbet tiden för arbetare på å 

Sätt, att 3 arbet lag skulle med hvardera 8 timmar i täHet för 2 lag 
med hvardera 12 timmar arbet tid och den egentliga arbet tiden inskränkas 
till cirka 4 timmar i stället för, s:lsom nu, 6 timmar och med bibeMllande af 
samma aflöning, kan styrel en för sin del icke på något sätt till t yrka. Att ar
betarne själfva icke finna denna tjen tgöring för hård utan gerna taga den, synes 
bäst af den ifver, med hvilken detta arbete sökes. D e s. k. långvakterna, som 
inträffa hvar fjortonde dag, då för ombyte af dag- och nattvakter den förra \:ak
ten tjenstgör 24 timmar under det den enare är alldele fri under samma tid, 
äro vi erligen mycket ansträngande, och de hafva därför borttagit under de må
nader, där sädant låter sig göra, nämligen under tiden 1 februari 1 novem
ber, då gasberedningen under halfva dygnet inställes. 

I motionen föreslås äfven, att ångpanneeldarne skulle, såsom utöfvande ett 
mera helsovädligt arbete, erhålla endast 8 timmars arbete. Utan att dela för
slagsställarens mening om arbetet. skadlighet, vill styrelsen dessutom påpeka, hvilka 
olägenheter skulle uppstå, ifall ängpanneeldarnes arbetstid skulle bestämmas till en
dast 8 timmar, under det att den allmänna arbetstiden utgjorde 10 timmar. Det 
finge då naturligtvis engageras en extra eldare för de äterstående två timmarna. 

Utom de ofvannämnda kategorierna finnas vid styre!. ens ,-erk lykttändarekåren 
och personalen vid elektricitetsverket. Att bestämma en viss arbet tid för dessa 
är icke möjligt. Den är fullkomligt beroende af årstiden. Alla härtill hörande 
åtnjuta månadspenning och fä den ena månaden arbeta mera och den andra 
mindre. 
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Rvad lutligen an 0', r motionär n h m tällan, att kulle minskas 
å de dagar, 'om föregä h 19- o 11 'öndaO'ar, fär tyr l en anföra, att vid 
ga - om elektricitet yerken nnna . bestämda arb ten, om daglig n mäste 
utföras, antingen det år h l dag afton eller j, o h dä per onaIens torlek är af-

fter de a arb ten, if ter nägon in kränkning iO' icke göra i arbet tiden 
för y' dagar, utan fin lTe i . ä fall do. i tället ökas under sädana 
daO'ar, men detta är näppeligen utförbart. Äfven hal' allmänheten an. präk på. 
att jäJuYhl på. de daO'ar, om fÖl'eg helg- och öndagar, och under den vanliga 
arbet tiden fä möjligen upp tående f l afhjälpta , h\' arför per onalen därför stän
di",t mä te finna tillhand . 

tyrel en har med d t anförda velat vi a, att 10 timmars arbet dag är, där 
.ådant utan alltför tor olägenhet lätit ig göra, införd inom tyrel ens förvaltning -
omräde, men att styr l n där mot icke kan finna skäl att för natt- eller eldare
arbeten införa timmar arbet tid, och likalede att inom detta område finna så 

är kilda förhällanden, att en generell be tämmel e angående arbetstiden 
icke kan finna tillämpning. \ 

tyrel en, om är fön'i ad att i tadens öfriga verk liknande förhållan
den förefinna, anser det därför vara olämpligt, att en vis arbetstid för tadens 
arbetare af stad fullmäktige be tämme , utan torde, såsom hittill varit fallet, det 
böra öfverlemna till vederbörande myndigheter att uppgöra med hvar sin arbets
per onalom lämpliga te arbetstid, hvilket ock torde tillhöra hvarje nämnds eller 
styrel es förvaltningsområde. 

Stockholm den 27 oktober 1892. 

På gasverks tyrelsens vägnar: -

B. ABR. LEIJONHUFVUD. 

il. W. Heclenstierna. 
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II. 

Till 'to kh olm tad fullmäktige b erednin g ut s k ott. 

Det af Eder genom remi den 6 i ·tlidna oktob r fr n kyrkogård nämnden 
infordrade yttrande öfver ett inom tad fullmäktige väckt för lag ang ende be· 

• 

. af !U'bet tiden för arb tare i tjen t f r nämnden häl'm d afgifva. 
De kropp arb tare, om af nämnden , äro förnämligast af två lag: 

dödgriifvare och träd årdsarb tare. De förr , som hafva att hålla erforderliga grafvar 
a ut atta tider färdiga och eft r grafmrna begagnande t ter jO'enfylla dem 
biträda vid minne Tårdar upp ättande och n dta~ande, arbeta i de fl esta fall på 
beting enligt därför uppgjord taxa och hafva ':llede ej för sig fao t tälld någon 

. daglig arbetstid, utan arbeta endast i må.n af behof af grafvar, Trädgårds· 
per onalen åter, me t af qvinnor, anvitndes dels för värd och skötsel af 
grafvarna, del vid växthusen och del för underhå.llet och tädningen af begraf. 
ning plat ens vägar och plant ringar; och aflönas denna personal med vi "t belopp 
per timme med en arbetstid under april september månader af 12 timmar. 
De fl e ta af arbetare itro frän landsbygden och hemförlofvas på hö ten, då 
dera biträde icke vidare erfordra . De arbeten, med 'hvilka de y 'selsättas, be· 
drifvas aldrig nattetid och äro ej af någon hel ovå.dlig be kaffenhet; och då icke 
heller ho de arbetande jälfva port någon önskan om arbet tidens förkortande, 
yne anledning för närvarande akna att i detta hän eende vidtaga nå.gon för· 

ändring, helst tvifvelaktigt är, hnruvida de timmar, som genom min kning af tiden 
för dagsarbetet blefve för arbetarne öfriga, komme att använda pä något för dem 
nyttigare sätt. 

Ifrågavarande arbeten itro i öfrigt af be kaffenhet, att de må te fullgöras i 
män af b,ehof; och hvad särskild t beträffar städningen af hela platsen, kan det 
hufvud akhga arbetet därmed icke lämpligen företaga förr än vid arbet veckan" 
slut. Nägot afdrag pä arbetstiden de dagar, som föregå. ön. och helgdagar, 
kan nämnden säledes i afseende ä sina arbetare icke medgifva. 

Stockholm den 11 november 1892. 

Pä kyrkogärdsnämndens vägnar: 
• 

T. A. BILLBERGH. 

Gustaf Norst1'Ö/lt. 
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III. 

Tjen tern morial. 

edan byggnadskontoret yttmnde infordrat" m d anl dning af herr S. A. 
Andree ' motion om in kr~lnkning i arbet tiden för arbetare i taden, tjenst, fär 
kontoret t lemna nedan täend utl, talJde: 

Då. tör ta delen af de arb tare, om auvändas vid stadens allmänna arbeten, 
utgöres af jordarbetare, bergsprängare, murare, stenhuggare, timmermän, tensät
tare och dylika. hvilka tliga hafva itt arbete utomhu. , ä torde det vara 
lämpliga t att i för ta ha;nd yttra ig om denna kla af arbetare, hilka säväl 
i af eende å. arbetet be kaJfenhet som arbetaren ställning i öfrigt väsentligt 
kilja ig fr, n handtverkare, fabrik arbetare, och andra, hvilka 

arbete h ker inom hu. 
I nnan kontoret öf\'erO'är till be varandet af frägan om arbet tiden, torde det 

"ara kiil att förut kicka några allmänna reflektioner om kroppsarbetarne nu
varande ställning. 

Då man er tillbaka en tidrymd af 30 till 40 är, under hvilken fl ere af 
de å. toret anställda tjen temän ledt arbeten och därunder stätt arbe
tarne mycket nära, sä måste man erkänna, att dera existensvilkor a t för
bättrat , och detta ej allena t i af eende å aflöningsförmäner utan ännu mera i 
fråga om det sätt, hvarpä de behandlas af såväl arbet. gifvare som allmänhet, 
eller med andra ord deras ociala ställning i de s helhet. 

edan tående diagram, om grundar sig på. utdrag ur byggnad kontorets 
räkenskaper, torde p, tydliga te ätt angifva huru timpenningen för jordarbetarne 
här i Stockholm ändrats under areu 1860 1892. 

All" . 
PT~ 

F ± -+ =+ =t: -:t :t ± -:t 

20 ör e. 

~=! :t:=+ 
-l: 

-Of ;;Z 

~ 3: 
=I =t: I 10 dn 

i~~ MJJU 

• 
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Häraf 'yne_, att und r r(' n 1 (jO 72 höll 'ig timp nning n mellan 12 
och 14 ör , eller mot yarande Tt fÖl'tj n t af 1,44 till 1,68 h onor för 12 timmars 
dag. Eft r i tnämnda är t grnd timp nn ing n ha tigt, 8ft att den 1 74 upp
gick till 22 öre, och föll där ft r ti ll 2 ör , om bib hölls intill 1877. 
Fn n 1 7 ~ till 1 9 växlade betnlniuO' n mellan 15 och 17 öre (= 1,80 2,04 
för 12 ' timmar dag) och har derm ra varit kon tant 20 öre (= 2,40 för 12 
timmar da 0'). 

De fl variation r hafva t cHi en sin or ak i konjunkt ur rna. Onder den 
för tnämnda perioden, 1 60 7 2, dref,-o staden arbeten i .i . liten 
kala, hvarj ämte den en kilda byggnad ,'erlc amheten var obetydlig. En ökad 

byggnad verksamhet i Stockholm jämt en mängd eJl"kilda j ärlll7ä~sbyggnade]'s 
tida bedrifyande framkallade bri 't pä arb tare och i följd däraf en tegring 

af timpennin O'en. I följd af denna . t gring och de tillfällen till arb t för~enst, 
hvilka en i tor kala drifven en kil d erbjöd, tillströIDmade en 
mängd arbetare till Stockholm , hvilket åter föranledde timpenningen nedgående. Att 
timpenningen ökat från och med 188 , ehuru amtidigt arbetena härstäde bör
jade af taga i omfäng, torde förklara däraf, att lifsmedelstullarna . nämnda 
fil', af hvilken anledning amtliga ar ansägo sig böra höja arbetarnes 
inkom tel'. Oaktadt priset pa lifsförnödenheter är högre nu än förr, to rde dock 
kunna , att arbetarnes ekonomi, ka tällning varit i ett tadigt framåtgående 
under de a te tjugo aren, d l på gr und af högre betalning. vilkor, men 
ännu mer med anledning däraf, att nykterhetsreformen gjor t stora framsteg inom 
denna Men under denna tid hafva ock behofven ho arbetaren tegrats. 
Sä till exempel dä arbetaren fÖlT nöjde "i O' med att äfven sön- och helgdagar gä 
. b 

l grofva, ofta hemmagjorda, arbet kläder , har han nu behof af att ega en snygg 
och klädsam drägt. Denna förändring i åsigter bör icke förvåna eller anse klan
dervärd. Den ordentlige arbetaren, som i vära dagar är fullt medveten om, a.tt 
han ltr en nyttig medlem i . amhället, önskar att vid de tillfällen, då. han, ledJg 
efter träfsam.t arbete, uppträder bland andra, kunna göra detta utan att behöfva 
blygas för m yttre menniska eller utpekas ås om den på. samhällsskalan lägst 
s~ående . . . P ä grund af fullständigare skolunderbyggnad och ett nyktrare lefnads
satt ätnJuter han ock en aktning, som sällan eller aldrig kom arbetaren till del 
för ett trettiotal af ar sedan. 

Huru mycket än arbetarens ställninO' förbättrats sä äter tär dock mycket . d k b , 
mnan et an sägas, att hans vilkor svam emot det arbete som han redbart 
utöfvar. R vad särskildt den O'ifte arbetaren angår, så äro ha~s inkomster otill-
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riicklio-a ott h lla hemm t i g tdant kick , att han d}lr m d trcn1ad kan tillbringa 
sina l diga tunder . För rh , ll ande af n. o-on hjälp t in utgift rna nödgas fami ljen 
taga , kollad iun boar ; In'i lk n otr fnad d tta medför fö l' hemmet, och hvilken 
kada det i edligt hän e nde < tadkommer för alla familjemedl mmarna, är lätt 

att iu e. Utan alltför tora uppoffriuo-ar kan yi rligen mannen blifva delaktig 
i en sjnkka a, men ban kan , ärligen skydda ig emot n längre tid arbets
bri t, och för , lderdom n dao-ar har han ingenting sparadt, utan är dä i mänga 
fall fattighu et eller för örjningsinrättningen han enda til lf1ykt ort. 

Det är obe trid lio-en en . tor ekonomisk vin t för et t land att ega en k unnig, 
lif kr:lfti". o b förnöj arb tar stam , och torde betydel en bäraf i politi kt och 

. lt ,ara iinnu törr. Samhället och den enskilde arbet gifvaren 
böra därför göra allt för att förbättra arbetarne lefnadsvilkor ; ty i annat fall 
afo-ä. de dugliga te till andra orter , där deras arbet . bättre uppskatta, och de 
qyarvarande bilda en dc ii , tam , hvars afkomlingur , annolikt icke kulle komma 
att räkna till landets närande medlemmar. 

Ehuru kontoret l unda af förenämnda i korthet anförda käl är full t enigt 
med motionären i afseende p, yftemälet, nämligen fö rbättrandet af arbetarnes lef
nad vilkor, ä är kontoret icke en e med honom i det förslag, han nu framställt, 
eller fa stställanclet af 10 tim1lla?'s at'betsdag såsom ma.ximum~ för kommunens 
U1·ueia?·e. 

Den stora och värlösta frågan om normalarbetsdagens betydelse i sin all
mänlighet behöfver här icke vidröras; det är tillräckligt att endast framhålla 
några fä synpunkter, om äro af är kild vigt för bedömandet af det speciella fall, 
hvarom nu är fräga, nämligen afkortnd arbetstid för kommunens utarbetare. 

Det är egentligen för fabrik -, handtverks- och grufarbetare, eller alla dem, 
hvilka vistas i osunda, instängda arbetslokaler , som en afkortad arbetstid ansetts 
behöflig, och detta förnämliga t af sanitära käl. F ör den i fria luften arbetande 
ställa sig förhällnndena mare i detta hänseende, och det har äfven erkänts, 
att exempelvis jordbruk arbetarne icke hafva behof af en förminskad arbetstid, 
och att en normalarbetsdag icke heller kan vara lämplig för jordbruksnäringen. 

, Förhållandet blir i hufvudsak detsamma för hvarje annat lag af utarbetare. 
En annan synpunkt, som är speciell för et t så nordligt land som värt, är 

den, att vär egentliga tid för arbeten under bar himmel knappast är mer än sex 
mänader af äret, nämligen maj oktober. Under ärets andra hälft är dels väder
leken mindre lämplig eller alldeles olämplig, dels erbj uda ,intermänaderna sä 
korta arbetsdagar, att nntalet arbetstimmar per dag till och med understiger hvad 
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d ifriga te anhiln O"arue af normaLarb t daO"en hittill för la it, 11er för december 
och januari enda t uppg1'tr till (j å 7 timmar. enna si tnämuda omständighet, 

ans dill'med att för Tecrll eller viider bortg 30 till 50 arbet dagar pa 
aret, manar ovilkorlig n till att myck t om möjligt tao-a vara p den korta 
tid af äret, som är gynn, am för utarb t n, och har byggnadskontoret bland annat 
af detta käl an ett j O" böra vidhålla d n gamla arbet tiden af 12 timmar fl om 
normal för den lju ar är tiden. nd r istnämnda tid af ~ ret hafva p, vissa 
helgdag aftnar , ä om "id ping t och mid ommar, arb tena af lutat vid middag 
ra ten kl. 12 och p, hvarje af de öfricra dagarna, om föregä sön- Uer helgdag, 
af lutning skett kl. 6 e. m. ATbetaren har för nilmnda dagar i r gel icke er
Mllit betalnincr för annan tid än dä han arbetat. 

Huru arbet tiden är indelad under l1rets olika månader, inhemtas närmAre 
af nedan tående tabell. Talen i de tvä i ta kolumnerna grunda ig pä det an
tagandet, att tre arbetsdagar per mänad afg för otj enlig väderlek, hvarjämte i 
den ista kolumnen afdrag gjorts för de timmar, om pä dagarna före sön- och 
helgdagar afgä frän den ordinarie arbetstiden, utgörande sammanlagdt 41 timmar 
för är. 

.hl lt n a d. 

Jamlal'i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 
Februari . .. . . . . . .. . . . ......... ........... 

I 
~lars .. .. . ... . .. ... .. .... . . ..... .. . .. . ... .. 
April . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maj ••••••••••••••••• •• •• • •••••••• • • •• • •• •• 

J u n i .. ... ..... ......... ..... .. ..... ..... ... 
Juli .. ....... ... 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Augusti 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Septomber 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Oktober ....... .. .. .... .. . .... ... .. . . .. . ; 

November 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

December · . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 

• 

Arbet tiden 

börjar 
f. m. kl. 

8 

7 

6 
(; 

6 
{; 

6 

6 

6 

6 
7 
8.so 

slutar 
e. m. kl. 

4 

5 
6 

7 

8 

8 

8 

8 
7 

6 
4 
3.so 

.hlltltidsraster. 

Antal. 

1 
1 
3 

3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 
1 
1 

Summa 
timmar. 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

1 

Summa 

Antal 

arbets

timmar 

por dag. 

7 

9 

10 
11 

12 
12 
12 
12 
11 

10 

8 

6 

för ett o a r 

arbets
dagar. 

22 
21 
20 
23 
21 
~2 

24 
23 
24 
22 
23 
22 

267 

arbets
timmar. 

154 
189 
200 
249 
241 
254 
280 
266 
260 
220 
184 
129 

2,626 



år 1893. 9 Rik. n:r 4. 

At förestående tabell inhemtas: 
att under fym månaclet· af äret uppgår arbetstiden till 12 timmat· per dag; 
att under årets öfriga åtta månade?' uppgär arbet, tiden i medeltal enda t 

till 9 timm a?' ; 
att i medeltal för hela ch' et blir för hva?je a?'betsa~tglig dag arbetstiden 

endast 10 timma?'; och sI u tligen 
att om ärets alla helgf?'ia daga?' tagas i beräkning, eller de som stå den 

inomhus arbetande till buds (= 303 dagar), sä blir utarbetarnes användbara tid, 
fördelad på hvar och en af dagar, endast 8 J/J timma?'. 

Emedan arbetstiden under mänaderna januari och december endast uppgår 
till 6 a 7 timmar, skulle arbetarens förtjenst under dessa mänader bluva oskäligt 
låg och i allmänhet under tiga hvad som kan anses vara exi tensminimum, om icke 
aflöuing vilkoren underkastades en däremot svarande ändring. Hittills har, för 
att afhjälpa denna olägenhet, den praxis bl-ifvit följd, att för dagsverksarbetaren 
aldrig räknats mindre än nio timmars dag, hvarigenom han således för januari 
erhållit 2 och för december 3 timmars betalning u töfver den verkliga arbetstiden. 
Detta sätt att motverka de ogynnsamma förhällanden, som de korta vinterdagarna 
ä tadkomma för utarbetaren, har ansetts bättre än att höja timpenningen yid 
den mörka årstidens inträde, emedan en därefter skeende minskning af timpen
ningen visat sig medföra missnöje bland arbetarne. Ehuru, teoretiskt taget, en 
arbetare bör kunna arbeta mera intensivt hvarje timme, då arbetstiden per dag 

. och därför vid sådana fall borde vara berättigad att erhålla en förhöjd 
timpenning, sä talar verkligheten mot en sädan uppfattning. Det enda, som kan 
drifva arbetaren till att spänna sin arbetskraft utöfver den vanliga, är ackordet 
eller löftet om en extra ersättning för att inom viss tid verkställa ett "isst 
mätt af arbete. Det har likväl observerats, att i regeln arbetsprodukten för 
ackordsarbetaren minskas i nästan samma grad, som dagarna afkorta. . Det har 
därför vid ackordssättningar under den mörkaste ä . en stundom sig 
nödVändigt att betala högre pris, än hvad annars är brukligt. 

Jämföres nu utarbetarens förhällandeu, sådana de här skildrats, med öfriga 
arbetares, så torde inses, att den förre i allmänhet arbetar under gynnsammare 
förhällanden i helsovärdshänseende, samt att han ingalunda, med den arbet tid, 
som här anCYifvits och som betingas af vära naturförhällanden, bör bluva mera 
öfveransträngd än exempelvis den fabriksarbetare, har 10 timmars arbetsdag 
ftret om. 

Bland motiven för minskandet af arbet tiden brukar älven framhålla, att 
2 
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fl er arb tare diirig nom skull kunna ch I1rb b lö b t n p!\ detta 
iit t upph id'ya~ 11 r l lmin ton min~ka. H \'ltd tad n allmiinnn, arh t n ,'id-

k Ulma, l titta ' dlirvid i r g l ~ m n O'a arb tnr , om d t m d god 
• 

nrhet ordnin" iir förenligt, h\' l1rför mnämnda m ti\' bitr ick ger uågon till-

litmpninO'. 
Ett anuat kiil om ofta nnför till förm!\n för minskande, 

iir att arbetar u hör få am'iilllla nag n ' t und af dag n till bildnnd Iii ning, upp
fri:.kande föriltröel r II r, om ban g r familj, a tt "'no. ,j t h mm et. D nna 
tanke iir ju myck t heaktan ' Yiird, m n för rand är d t icke nog med 
att min ka Ill'bet tiden. 11 l dig tid al trur och "anli 11 af d t slag, 

ko tar penningar att til . N itr ren trots afk rtad arbeHid 
kan förtjena mer, tin han ound"än" liO'en b höfver för i t t och de inas IiI uppe
hälle, d kan d n tid, han f r öf" r fr , n arbet t, blif"a honom till ed rqvi kel e 
o h n)ita. Förh ~ Ilandena ,id tad n tenhugg ri kunna i detta fall anföras 
exempel. Den om h an har under en följd af år 
upp"'ått till 300 man, Ulen utgör för näl'\'arande i följd af min knin '" af an-
laO'et till a enda ' t omkring 200 man. nde1' fl ere , r har 

ma tam här bibehållit , och har d nna alltid . ' t en godartad karaktär. 
Skälen härtill äro af flerfaldig art. tenbuggarne inkom ter uppgä i medeltal 
till 2 ,80 kr. per dag. piri ' . ng finne icke i trakten; däremot har, pä 
före h ndaren initiati \' och genom han bemedling, uppfört en salubod för lifs
förnödenheter, i hvilken affär hvarje arbetar ingl\r som delegare. Arbetaren er
MUer p detta ätt n god och närande föda till ett pri, som närmar ig det i 
partihandeln o-ällande. Bo täd rna äro iilldamål enligare och undare, än hyad som 
i de fle ta fall tå arbetare inom taden till bud. D es utom finnes vid Stenhamra 
en sjnkka a, i hvilken h varj e arbetare må te ingå som delegare, vida han icke 
är delegare i någon annan sjukkas a. Bland stenhuggeriarbetarne har här tiides 
äfven illöfvats en mu ikkär, till tort nöje föJ' såväl medlemmar som kam
raterna, F öre tåndaren har dessutom anskaffat en samling goda böcker, hvil1m 
mot en ytterst ringa afgift utlåna.s. Under de länga vinterq,ällarna anlitas detta 
l nbibliotek ganska flitigt, men under den ljusa .• rstiden föredraaer stenarbetaren, 
som alltid har ackord och en viss frihet att arbeta när han behao-a~ att hilla på Dled . b o , 
SItt ar ete så länge som möjligt och ofta nog mer än 12 timmar. Det är alldeles 
säkert, att våra stenhuggare icke äro med om en normalarbetsdag på 10 timmar. 

För arbetarebefolkningen inom taden kunna icke förhållandena blif\'a sä 
gynnsamma som för de ofvannämnde. ArbetsbeIillet kan af flere skäl hiir icke 
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egna arbetaren om tan ke ller inverka pä hans förehafvanden under de 
leiliga timmarna. Stadsarbetarne hafva icke att pål·tikna . yssel ättning året om, 
arbets t yrkan växlar betydligt under de olika årstiderna och om byten ke oupp
hörligt, särskild t bland de icke yrkesskickliga. De nöjen, om erbj udas en arbe
tare i hufvud taden, äro till tör ta delen af det lag, om icke kan vara att 
rekommendera. En förmån af tort värde erbjudes emellertid Stockholms arbetare 
i yära aftonskolor; och dä såväl dessa som arbetareinstitutets och arbetareföreningens 
föreläsningar äro tillgängliga just under de mänader, då utarbeiaren har. ina eftermid
dagar lediga, fL sakna honom icke tillfälle att med de nuvarande arbet tiderna förkofra 
sig i intellektuellt hänseende. Efter hvad kontoret kunnat inhemta, har utarbetaren 
dock enda t undantag vis begagnat sig af nägra bildningsanstalter. För alla dem, 
som sakna en god bo tad, eller rättare ett godt hem, är det därför fara värd t, 
att en ledig afton tund hvarje dag af äret skulle blifva, äfven för den ordentli
ga te arbetare, snarare till slmda än gagn samt nästan med nödvändighet betinga 
en absolut förhöjning i dagspenningen. Enligt motionärens förslag skulle denna 
bibehållas oförändrad. 

• 

Efter ofyan tående yttrande, som af er utarbetarne i allmänhet, torde vara 
skäl att sär kildt nämna nå.got om de staden. arbetare, hvi1ka arbete är af be
kaffenhet, att de icke äro att hänföra till den klass, hvarom här ofvan talats. 

Hit höra i friimsta rummet de vid vattenledningen an tällda faste arbetarne. 
De per män ad anställda yattenledningsal'betarne för ny läggning, underhäll 

och köt el af rörnätet i O"atorna blifva ofta under svära vintrar öfveransträngda o o 

af nattarbete, om mä. te verkställas oafsedt rädande väder och vind. Atski1liga 
af de sa arbetare hafva däraf ädragit sig ohelsa och en för tidig död. En förän
dring till det bättre har dock inträdt genom den år 1888 anlagda vattenlednings
stationen med bostäder för dem, som i första hand användas vid nattarbetena, i 
~.et att numera ett ombyte af arbetsfolk är möjligt att verkställa under natten. 
Afven har man genom fri beklädnad (kavaj och stöflar) sökt skydda dem för 
förkylning. 

De vid vattenledningsverket anställda maskinister och eldare hafva 12 tim
mars vakttjenst, 6 pä dagen och 6 under natten, dock sä, att alla hafva hvar 
tredje vecka fri frän nattjen t. Vakterna äl'O indelade frän kl. 8 på aftonen till 
2 på ]latten (6 timmar), dä ombyte sker, och från kl. 2 till 8 f. m. o. s. Y. 

De som sålunda haft nattjenst pä förnatten, äro edan fria 6 timmar och inträda 
äter i arbete från kl. 8 förmiddagen till 2 e. m. Si tnämnda arbetare hafva 
relativt det lättaste arbetet vid vattenledningen. Eldningen vid vattenledningen 
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kan ej auses vara ett strängt arbete. H varje pi'telduing under natten tager 1 a 
2 minuter, med 10 a 15 minuters mellantid. Pannrummet hal' vanlig rums
temperatur och är ej att jämföra med maskinrum i ängfartyg. 

Man kan åledes tryggt pästå, att eldarne under natten ej arbeta sam
manlagdt mer än 8 a 10 minuter i timmen. De eldare, som hafva nattjenst 
från kl. 2 till kl. 8 f. m., äro lediga en halftimme, frän 6 till 1/2 7, då de flpsta 
bruka gä till sina närbelägna hem. Under dagen sker päeldning ungefär hvar 
7:de minut. De i maskinrummet vakthafvande äro under natten 'med 
smörjning af lager m. m. Maskinisterna hafva lika långa vakter som eldarne. 

Det nya vattenverket vid Eriksdal har hittills med få undantag varit i gäng 
enda t under dagen, om sommaren frän kl. 7 f. m. till kl. 9 e. m. , och för 
närvarande stoppas maskinerna redan kl. 7 och stundom kl. 6 e. m. 

För att de, som skola vara på vakt kl. 2 pä natten , må komma i rätt tid, 
och för att de skola kunna sofva lugnt och utan 01'0 för att komma för ent, 
hafva sedan några är tillbaka elektriska ringklockor blifvit upp atta i hvarje 
bo tad. Alla vid vattenledningen anställda faste eldare och maskinkarlar hafva 
fria bostäder, belägna i närheten af pumpverken. 

Vid de äld ta pumpverken, som äro i gäug natt och dag, erfordras 3 eldare 
och 6 maskinkarlar samt 3 maskinister, och skulle man utan nägon betydlig 
kostnad kunna ändra vakterna sä, att hvarje man endast hade 4 timmar tjenst 
på natten och lika många pä dagen, eller tillsammans 8 timmar i dygnet. För
hållandet skulle likväl då blifn, att icke nägon af arbetal'lle finge en hel natt 
fri. Såväl arbetare som maskini ter anse det därför lämpliO'are att under två ,e ekor' o . 
tid hafya 6 timmars nattjenst och 6 timmars dagvakt och att under den tredje 
veckan vara alldeles fria från nattjenst. . 

Af det ofvan anförda framgår, att arbetena vid vattenledninO'en äro af så olika 
be kaffenhet, att det skulle vara högst olämpligt att bestämma lika läng arbet"tid 
för alla i vattenledningens tjen t anställda arbetare. 

Bland dem, hvilkas arbete i vä entliO' grad är 'aktiO't frän de vanliga o o 
utarbetames, äro de "id tadens planteringar an tällda arbetarne. baf,Ta 
ett i allmänhet lätt arbete af ädan be kaffenhet, att det i intet fall kan [lU e" 
helsofarligt. Många trädg rd arbeten, i synn rhet sådana, som kola utföra OD1 

v ren, såsom planteringar, af hvarjehanda lag m. fl. arbeten, äro helt 
och häll t beroende af \'äderlek förh, llandena och böra därför utföra p liimpli
ga t tid och m d stör ta kynclsamh t för att TU tt "'odt re uItat. D t iir 
nä tan en nödVändighet att vid ådana arb ten utförande ej vara bunden till 
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nåo-on bestllmd arbetstid utan läta arbetet fortgå sä mänga timmar om dagen, som 
behöfligt för att f, det amma utfördt i rätt tid. V" . skulle däremot 

den anmärkninO" kunna göras, att fl ere arbetare kunna intagas för att pä kortare 
tid f arbetet utfördt, men därvid är att märka, att ju t pä våren, då arbete i 
allmänhet är l~ittare att tillgä, det lir värare att pä kortare tid fä dugligt och 
vant arbet folk, som edan mä te af kedas. Vid stadens planteringar torde det 
därför vara förenadt med betänkliga ohigenheter att nedsätta den nnvarande ar
betstiden. 

Ofvan har anförts. att af daglönaren icke är att päräkna ett intensivare ar
bete, om arbetstiden afkortas, samt att detsamma i regel äfven kan sägas om 
ackords arbetaren. Att, pä sätt motionären föreslagit, min ka arbetstiden för dag 
från 12 till 10 timmar, men det oaktadt icke minska arbetarens aflöning, blir 
såJedes detsamma som att öka timpenningen med 20 procent; och att minska 
tiden frän 11 till 10 timmar har till följd en ökning af timpenningen med 10 
procent. Arbetaren vinner säledes icke genom denna reform någon ökad inkomst, 
endast en ledig tid af tvifvelaktigt värde, men staden fär däremot alldeles säkert 
sina arbeten fördyrade. H vad detta kan betyda för stadskassan, är naturligtvis 
beroende pä, huru mänga arbetare staden sysselsätter. Förlidet är, 1891, dä 
arbet styrkan varit jämförelsevis ringa *), skulle förhållandena hafva ställt sig unge
färligen enligt följande tabell: 

*) Utgifterna för stadens allmänna arb eten utgjorde: 

• 

1891 
1890 
1889 
1888 
1887 

2,270,778,94 kr. 
2,852,754,24 " 
3,312,816,07 " 
3,079,li\3,81 " 
3,117,163,20 " 
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Tabell , utvi ande ' vid "tacl ns allmänna ar1> t n uucl r. ,r 18!H an.tällda 
·b t e af dem uto'J'orda timv rken för mllnad, uthetald aflöllmg t den ökade al e ar ,/) ., . 

utgift, som kull e uppstl\. föl' staden: om arb tstlden tIll 10 .hmmal' för 
dag utan min kning af den ersättmng, om arbetarne skolat erh, l1a fol' den oaf

kortade arbet tiden. 
• 

Antal arbot,\!'o 
Ökad utgi f t for 

• dd 
Af hvaJ'jo Summa 

I tiden nodsättes tegel-
for aflöning ti Il 10 timmar murare man 

utan minskning och sten- m lind föl' mll.n:td don ers .. tt . siittare, 
utgjorda • runda som arbetaren modeIför- I 

erhdlla tj enst om· timverken. tal. den eafkortade ng 40 ·ö. 
arbotst idon . p . timme. 

gräs ten s-
jordnrbo- borgspriill- muraro, 

It- I garo och smedor, 
och stcnhug- :er l 

divorse, garo, o.byggnads· 
modelfor- mcdelfri r- snickare, 
tjonst 0 111- t j nst om- modolWr-

20 Ö. kring ~[) tj oll st om-
p. timme. p. timme. 30 Ö. 

M fl n ad . 

p. timmo. 

:K ron 01'. Kronor. 

III aj 12 • 761 406 179 22 241 76,205 15,24.0 

Juni 12 }) 6S!) 368 226 106 254 86,359 17,272 
Juli 12 » 690 365 226 107 280 95,158 19,032 
Augusti 12 }) 699 352 244 11U 266 91,770 18,354 

• 

April 11 » 436 423 185 14 249 63,259 6,326 
Septcm ber 11 » 734 348 231 82 260 87.334 

Snmwa 84,957 

Af det nu anförda torde framgå, att motionärens förslag till minskning a~ 
arbet tiden föl' våra utarbetare icke kan vara att förorda, och detta af följande l 
korthet sammanfattade skäl: 

att arbetarnes ekonomiska ställning icke därigenom förbättras; 
att arbetena för taden däremot bEfva dyrare; 
att d n nuvarande arbetstiden föl' utarbetarell i Stockholm endast under sex 

månader af året öfverstiger 10 timmaT, och att för den öfriga delen af äret tiden 
nedgäl' ända till sex timmar, samt att" om hänsyn tages till ogynnsam väderlek, 
arbetstimrnarna, fördelade på. hvar och en af de arbetsdagar, äret erbjuder den 
inomhus arbetande, för utal'betaren uppgär till knappast nio timma'/'; 



år 15 Bih. n:r 4. 

att firet egen tliga arbet tid lir å kort, att vi ofta nog behöfva använda 
hvarje timm af dacren, som därtill är möjlig, föl' att kunna före den olämpliga 
är tiden inträd m dhinna arbeten, om äro af brädskande art, ellel' för att icke 
onödigt länge behöfva hälla en vigtig trafikled afstängd m. m. dylikt; 

att de timmal', arbetaren und el' den ljusa rstiden skulle fä lediga, för fler
talet blefve utan nytta men föl' mängen möjligen till skada; 

att till intellektuell fÖl'kofran eller förädlande nöjen godt tillfälle erbj 
utarbe.taren pä vintern, dl\ törre delen af eftermiddagen alltid stär honom till buds. 

I cke heller för vattenledningen arbetare anser sig bygguadskontoret pä förut 
angifna bl kunna förorda t be tämd arbetstid. 

I afseencle ä motion n bör vidare märkas, att en min kning af arbet tiden 
yid taden arbeten t \' ingar den enskilde arbet gifvaren att göra pä amma ätt, 
och det kan ifr gasiitta , huruvida kommunalstyreisen bör ställa sig i petsen för 
en ädan reform. 

1II0tionärens exempel pä 10 timmal's dag af e fabriksarbetare, men icke sä
dana arbetare, hval'med byggnadskontoret hufvudsakligen hal' att skaffa, eller ut
arbetare. 

Slutligen synes tidpunkten för förslaget i alla händelsel' olämpligt vald, 
emedan hufyud taden under de senaste åren öfversvämmats af ar hvadan 
ytterligare förmåner , om ilfven skenbara, skull e komma att ännu mer hitlocka arbetare 
från land orten och därigenom öka den hittills hvarje vinter räd ande arbetsbri ten. 

Ofnnstående beräkningar och uttalanden grunda sig på ett strängt iaktta
gande af motionärens förslag till arbetstidens afkortning utan minskning af den 
ersättning, som arbetarne skolat erhålla föl' den oafkortade arbetstiden, så att, då 
arbetstiden under månaderna maj augusti minskats från 12 till 10 timmar, er
, ättning utgått med samma belopp som för 12 timmar, och dä tiden under april och 
september minskats frän 11 till 10 timmar, ersättningen bestämts lika med den 
för 11 timmal', och för öfriga tiden af äret, janual'i mars och oktober decem
ber, aflöningen bibehällits oförändrad. Detta skulle dock medföm stora olägen
heter, i det att timpenningen för samma arbetare blefve olika för olika män adel' 
af äret, och det torde kunna befaras att upprepade klagomäl snart skulle föran
leda en höjning af timpenningen för hela året till likhet med den under som
marmänaderna maj augusti, eller med andra ord en höjning af timpenningen 
under hela äret med 20 pl'ocent. 

I nedanstäende tabell hal' en appl'oximativ berilkning blifvit gjord af den 
afIöning, som under ål' 1891 utgätt till arbetare vid tadeu allmänna arbeten. 
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Tabell, utvisande vid stadens allmänna arbeten under är 189 1 anställda 
arbetare, af dem utgjorda timverken för mänad och därför u tbetald afIöning. 

A n t a l a r b e t a r e. 

GrA.tens- Af hvarjo Summa 
J ordnrbetare, Bergspl'än- smo~ 

Tegelmuraro der, ma.ki- man fö r aflöning för 
handtIangare och och . ten-gare nister och M o d . mllnad u t- mAnad, i a, n a och diverse, stenhuggare, sä ttare, byggnads-modolför- medel för- medel för- gjorda tim- runda tal. snickaro, tj enst om- tjonst om- tjonst om-medelför-kring 20 öro kring 25 öre kring 40 öre verken • 

tjenst om-timm o. timme timme. per per per kring 30 öl'e 
per timm e. Kronor. 

J anuari . . .. . ... . . ......... . .. . 456 361 210 16 154 38,631 

F ebruari ... .. ................ 538 362 185 18 189 49,291 

Mar ... .. . .... ... ... . . .. . . . ... . 395 445 184 20 200 50,690 

April ....... . ............... . .. 436 423 185 14 249 63,259 

Maj • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 761 406 179 22 241 76,205 

J u ni ...... .. . ... .... ..... ...... 689 368 226 106 254 86,359 
Juli . . . . . . . . . .. . ..... ... .... . 690 365 226 107 2 O 
Augusti • • • • • • • • • • • • . • ••••• 699 352 244 110 266 91,770 
September • • • • •••• • • • • • • ••• 734 348 231 82 260 7,334 
Oktober • • • • • • • • • • • • • • • • • • 543 353 206 64 220 62,535 
November • • • • • • • • • • • • • • • • • • 560 397 209 65 184 55,191 
December . . . . .. .... ....... . 552 449 I 209 25 129 38,100 

SumlDa 79H>23 

Obs. I denna taboU ingK ej undor rLl·~t intagna makadamslaga.re. 

Häraf synes, att den ökade ko tnad för stadens arbeten, om kolat upp t~, 
om timpenningen höjt. med 20 procent, uppgår för ifräo-avarande 1\.r till 168 .900 
kronor. 

Med undantag däraf, att genom denna höjning af timpennin o-en arbetarne~ 
ekonomiska , Hillning und('r en del af i\ret 11 got förbättras , gäller dock äfn>n l 
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detta fall alla de käl, byggnad kontoret anfört emot en ned ättning af arbetstiden 
under mänaderna april september pä de vilkor, som motionären före lagit, och 
fär därför byggnadskontoret äfven under denna form afstyrka den af herr Andree 
väckta motionen om inskränkning i arbetstiden för arbetare i stadens tjenst. 

Stockholm den 14 december 1892. 

O. J. Knös. 

• 

• 

Stockholm, K . L. Beekman, 1892. 
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