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A v fröknarna Hedin och Quint, om dyrtidshjälp fii,' 

(I>' 1917 åt lärarinnorna vid de al' stadcn ",,,ler

stiidda högre {lick8kolornct i Stock/wllll. 

Till Stockholms stadsfullmäktige. 

Bland de löntagare, som kännbart beröras a" den i riket 
rådande dyrtiden, befinna sig även lärarinnorna vid de kommunalt 

understödda högre flickskolorna i Stockholm. 
Rörande dessa lärarinnors ställning och av!öningsförmåner 

samt den inverkan, dyrtiden har pa deras ekonomi, tilllIta vi oss 
hänvisa till den utredning, som innehälles i en hlir bifogad, a" 
Stockholmskretsen av ]'lick- och samskoleföreningen avgiven pro
memoria (Bil. A). Av dcnna utredning framglIr med all tydlig
het, att ifrågavarande lärarinnor äro i stort behov av dyrtidshjälp, 
men även att ingen utsikt finnes att de skola kunna erhalla sådan 

frän skolornas innehavare. 
Säsom av promemorian ses, förefanlls vid dess avfaltande 

ännu den förhoppning, att fran staten möjligen något dyrtidsbidrag 
skulle komma att lämnas för nästkommande år. A v hlir bIlagda, 
till styrelserna för stadsunderstädda högre flickskolor samt enskilda 
mellanskolor ställda skrivelse från kungl. liiro,'erksöverstyrelsen 
(Bil. B) synes dock tyvärr framgå. att utsikterna hlirtill äro 
mindre än som antagits. Ett bispringande frän Stockholms stads 
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sida [[1' d li rfö r desto nöd"iindigarc, och det kommunala understöd, 
som kao ifrågakomma, borde, vid ett godkiinnande av det i pro. 
memo'riau uppgivna beloppet per individ för den erforderliga dyr. 
tidshjlilpen, egentligen vam vida stärre, lin där anförts såsom be. 

hövligt. 
I Stockholm knnna lärarinnorna vid de högre flickskolorna 

väl icke sugns vara i stadens tjiinst anställda, mon en del av deras 
löneförmåner utgår ju dock fran staden. Kommunen liirer da även 
böra känna sig manad att bidraga till , att dessa löntagares av 
dyrtiden orsakade bekymmer bliva lättade. 

• • 

Pä grund av vad nu anförts få vi hemställa: 

att stadsfullmliktige ville uppdraga ät berednings· 
utskottet att iukomma med förslag angående dyrtidshjälp 
för är 1917 ät lärarinnorna vid de av Stockholms stad 
understödda högre flickskolorna. 

Stockholm den 16 oktober 1916. 

Alllla Hedin St ;11(( Quint. 

19W. Dyrfidshj<dp ell lfi,'arinnar ui(l av stoden unrlcnitijdrlo. (fir:ftsko7or. 

Bilaga A. 

Promemoria 

rörande lärarinnornas vid de stadsunderstödda enskilda läro· 
anstalterna löneförhällanden. 

3 

1:0) Enligt kungl. maj:ts nåd. kungörelso 29 okt. 1909 be
stämdes lönerna för lärarinnor "id statsunderstödda enskilda läro

anstalter till följande belopp: 

För iim/lcsliimrilll!(' med lön enl. hiig?'e liineskalan: 
== I 

Lönegrad. 

La 

2" ... . .. 
3:e . 

.F rån 
Rkollln. 

1,200 

1,200 

1,200 

I 

I 

Lönetillägg 
frän 

staten. 

~OO 

200 

200 

AMen- Alders-
tilH\.gg fran tillägg fran Humma. 

I 
statE'll. kommunen 

• 
I 

- 1.400 

200 100 1.700 

I 400 200 2.000 

För 
. . gymnastik, teckning., di/skrinlini!, 

iivningsliirannnor , . 
och huslig el:ono",' pr veckotimme. 

sån!! 

I 

(jO 

I 
l:a . . . .. . . . . 

60 
I Q'a o • • • 

". .. ... . . . . . . . . . . 
60 

30e .. .. . 

För övningslära1'inna 
50 

1:[1, ... . . . . . . . . . . . . . . "."-
50 

2:a . . .' ..... - . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
50 

ö: t'} . . " ........ .. . .. . . . . . . 

• , 

Från 
staten. 

-
6.67 

13,33 

han(/arbcte 
-
6,67 

13,33 

pr 

l"'umma. 

- 60 

3,33 70 

6,67 80 

veckot i m1J1.('· 

50 -
3,33 60 

6,67 70 

j 
I 
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3:0) Dessa löner kort dårefter otillräekligl1, "arför iil·en kungl. 
maj:t 10 okt. 1HI3 uppdrog at lUmrlönenlimnden utt utarbeta 
förslag- till uy löuereglerillg för sagda l:lrarinnor. 

c , 

3:0) Lel"lladskostnndernn yltel·ligt stegrade. Enligt Stntistisk 
mänadsskrift, utgi,en al' Stockholms stads statistiska kontor, Cn 
stegring al' omkr. 48 % för lil·smedel, lyse och bränsle under 
tiden juli 1914 juli 1916 De allmii nnn lenndskostnatlernas 
stegring under samma tid enligt Statistisk m:\nadsskrift approxi
matiyt beräknad till 30 ?';. 

4:0) En löneförbättring ay 300 kr. för iimnesliirnrinna nöd-
e 

,ändig för I1tt sätta henne i ,bind att med största sparsamhet 
draga sig fram utan skuhblittning. ,Tfr liirol·erksöl'erstyrelsens 
underdåniga anhållan om tillflillig löneförblittring för Hmnesliirarinna 
.id statens samskolor och för k.innlig lärare yid kommunal mel· 
lanskola med 300 kr. samt för l:a llirnrinna yid statens sam
skolor och för kvinnlig brare I·id högre lärarinneseminariet med 
350 kr. 

5:0) Tre håll, frän 
hamre, stat och kommnn. 

yilka hjälp knnde förutsättas: skolinne-

a) Skolornas , 
.Ar 1914 anhöllo 

innehamre icke i stäntl att niimn\'iirt ingripa. 
liirarinnorna yid Stockholms enskilda läroanstalter 

Skolstyrelserna förklarade ,ig ieke i stnnd att om dyrortstilliigg. 
lämna sadant. 

b) Oentraistyrelsen för Fliek- och samskolefören ingen har hos 
knngl. mar.t underdanigt anhållit om dyrtidshjälp föl· 1917 ät 
larannnor VId statsunde"tödda enskilda läroanstalter i riket. Riks
d~gen har hittills vid anslag at flickskolorna krävt kommunalt 
bIdrag. Erhålles intet dyrtidstillägg frän staten för 1917, stora 
bekymmer för lärarinnorna. 

c) Hänvändelse till kommunen nödvändig. 
6:0) Antal lärarinnor vid höo-re flickskolor i Stockholm, som 

kunna .. ifrägakomma att erhålla dy;tidshjälp: 

.Amneslärarlllnor med full tjänstO"örinO" (förestandarinnor inbe-
räknade) 202. o o 

•• 

O~·ningslära,.innor med sammanlagt antal veckotim mar 1,137. 
TImlärarinnor i läsämnen med minst 10 veckotimmar, sam-

manlagt antal veckotimmar 329 (se Bilaga "). 

*) Dpnna bilu"u. innehäJI·1 ·fl.J .. . 
och timlltrarin .? " ,... an~c specl ceru.uc Uppgl1tcr ä åmues-, ÖVnIngs-
holm, är här ej~~Y~k!:lsamuell \'Id de stadsunderstödda flickskolorna i Stock-
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Komnlllllen lämnar pensionsbidrag till samtliga tlessa lärarinnor 
samt ttlderstilliigg till föreståndarinnor, ämnesliirarinnor med fnll 
tjU.ustgörlllg och övningsliirarinnol'. 

7:0) On,kem:\l: 100 kr. för ämneslärarinna (även förestanda
rinna) samt för övnings- och timlärarinna i proportion därtill. 

Stockholm den H; oktober 1916. 

Å. Stockholmskretsens av Flick- och Samskolcföreningen vägnar: 

MA'l'lLDA WIDEGREN. 
OrdfOraudp. 

Elll'Il Us/rrmd. 
~t' kn' LI' ra re. 

Bilaga B. 
• 

l ( ii·" ,tatsnnderstijdda hagre {lick· Till styre stf/W f 
skolor samt enskilda IIIelIanskolor, angäende åtg>~~I~:I~; 
ut\'erkande hos vederbörande kom~uner av e:kolor. 
löneförbättring ät lärarpersonalen \'ld namnda 

. d löne- och pensionsregle,~ng för 
I den utredll1ng angåen ed nYt M den av kuna!. maj:t den 

k t . som upp ragl s o .. 
vissa lärar a egon er, .... d iuo-är även en tenSIOn 

f d d lärarlonenamn en, o . 
5 juli 1912 öror na e l..· a vid flickskolor och Vlssa . r· l rna för urarm norn t d 
av avlönlllgsbes amme se D t t rde härav framgå, at e 
andra enskilda hiroanstalter. H. o de äro gällande för sist· 

d för Dun'aran L·· 
avlöninO"sförhällan en, som . a tillfredsställande. one-

o . k k na anses ,ar h 
nämnda lärarinnor, le e un l.. f' päaår för nlirmrande oc 

dl" denna one ruga o fd 
nämndens behan mg av. . I t d inom deu närmaste I ~n, 
torde kunna förväntas bh\'a alS u ~·d· t att uådio- fraJl1ställll1ng 

ehuru med all sannolikhe: lC~:o-:~ar~nte ' lärarinno; skulle kunDa 
allo-äende lönereglenng f OJ ,f.{ d Då [iven utsikterua for en 

o t.ll nästkommande ärs 1"I'S ag. b edling, avseende 
göras 1 . tatsmakternas em . . f.
tillfällig lönoförbättnng genom s. , es rino-a mÖJhghet öre 

torde vara OVIssa, S) n t:l 
nästkommande är, 
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finnas. att f,ir ,Ir 1917 m\gon förbiittriug i liirariunornus adöning 
skall kUllna beredas a\' statsmcdel. 

Den allnUSa1l11Ull kristid, som för uiirnnundc ö,-ergår vårt 
land, måste gin:,tyj ... kiiullll:-. :-;iirskilt tf: l'kande för eu grupp lön. 
tagare, ,ars adulling:-.fönnanel' redan före kristiul'US -iutriidande 
anS<l!!O~ otillr~ieklig-a. Och da för uiilTalulHle ingen ljmmillg kau 

~ 

skönjas i des'" tryeld" f,'rMllaudcn yilka i y:n:je fall knuna för
,~intas fortfara en ;l\':-:.t'\'iinl tid fl'amnt, m:bte uh-iigOl' sijkus att 
lindm, snll'ig-hetel'Ufl , 

Det iir för hUl"]. liirm-crksu\-e"tyrel>cll icke ohekant. att i ,., . 
at>killiga fall skolorna sjilh" triltt cml'llau och here tt sina lära
rinnor ungon tillökning a, de 1ag:-;tn.dgndr liilH'l' lIl1 i fonll :lY till. 
fälli!! löneförbiittring I nag:ou allmiinuare omfattn ino" torde cmel. 

'--' L. ... 

lertid detta icke kunnat ,h. da de I'n,kil,la ,kolo l'nas ekonomi i 
allmilnhet ich tillåter nagra ntgifter utö "er de oundgängligen nöd
,ändigu, Iibom oebil a\' denna auledning- de be\'iljade löneför
höjningarna. diir de förekommit, miht bli m jiimförelse\'i, obe
tydliga. 

Pli manga orter iiro kommunerna iigare a, de enskilda skolorna. 
Det torde med ,kiil kunna antagas. att dessa kommuner skola be
finnas ,illiga att liilllna sin med\'erkan till en tillfiillig löneför
bättring at de i dera, tjänst anstiilIda liirarinnorna. Även beträf
fande de kommuner, som icke haya iigallderiitt till respekti\'e skolor, 
torde det icke vara förmätet att ifrågasätta en dylik Yillighet. Dc 
skolor, om lilka det här är fra"'a liro 1)1'1 "rund '''' o-ällande för-o ' o o 
fattning-ar sedan flera Hr i avseyä"d män hiin\·isade till ekonomiskt 
understöd i olika former frän vederbörande kommuner. Det bör 
dll ären ligga inom omrlldet för det kommunala intresset att åt
minstone i nagon mär. söka Iiudra de nU\'araude svilri.,.heteroa för 

• o 
dem, som tylla läraren> och uppfostrarens ansvarsfulla och makt
påliggande uppgifter inom samhället. 

Med hänsyn till här anförda omstiindigheter har öyerstyrelsen 
ansett sig böra YHnda sig till de siirskilda styrelserna för f1ick ' 
skolorna och vis,a med dem Iikstiillda läroanstal ter i riket med 
hemställan. att skolstyrelserna matte genom lämplig framställning 
bli vederbörande kommunalstyrelse eller ]lä annat siitt söka ät den 
\'ld _ respektive läroanstalt anställda lärarpersoualell utverka eu t ill
fälhg- löneförbättring närmast för nästkommande är. Med tacksam 
hågkomst av den beredvillighet att understödja sina lärove rk, som 

191(,· Dyrfidslljälp tit läl'm'im/or vid l'W siad!'/! H/!dl')'slödda f/i"k.~li.ol()r. 7 

kommunerna yid flem tillfiillen pä ett uppoffrande sätt lagt i dagen, 
hyser överstyrelsen för siu del de bästa förb0l'l'ni ugar om fram
a:inaen a\- en <lylik hiiuYiindelse. o' o .. 

Stockholm den 14 oktober 1916. 

ArG FALK 

Glist. lIydlil·rr/. Anders Hell/lift. 
• 

Al/I/list J01UlIISS01/. 
• 

AJ'!'l A ström. 

(J. 8rllurell. 

• 

-~:--l;' ~l ~B;',:;:,k.k ,;;:,,;;,;;, ii;-k 11'. , t !lIG. 
Stockholm, \.. -' 
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