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skildt fästes uppmärksamheten I·id den brio
stande luftvexling, som i flera arbetsloka·
ler tir rådande, och nämndes särskildt en
större fahrik här i Stockholm, der en ar·
betslokal, belägen öfver en osund garfveri.
mark, ej har den ringaste luftl'exling än
den luft som möjligen insläppes vid dör·
rars öppnande. Den osunda luft, som stän·
digt är rådande i otaliga arbetslokaler, der
ej tillräcklig syrgas finnes, förorsakar ofta
hjertlidande, lungsot och blodbrist, och kan
till och med den kraftigaste menniska duka
under vid 40, 50 il. 55 års ålder. Exem·
pel finnas dock att personer, särskildt ma·
skinister och eldare, kunnat uthärda ända
till 50 graders värme, fast de flesta blott
kunna uthärda i 35 il. .. o grader.
. Normalarbetsdagen är ej så lätt att in·
föra i Sverige, der arbetsgifvarne ej gerna
gö ra sig föreställning om hl'ad en lång
arbetsdag ä r för arbetaren. I England och
Amerika är vanligtvis arbetstiden högst 9
timll1ar on) dagen och erhålier und ock ar-

Normalarbetsdagen.;
Lördagen '8en I 2 nOl"em ber hölls före.
drag af hr d:r Anton' Nyström, i Typogra.
fi ska föreningen s lokal I"id Brunkebergs
torg, med ämne: Normalarbetsdagen och
dess inflytande på arbctarnes välstånd samt
intellektuela och medborgerliga utl"eckling».
Först påpekades de skadliga följder,
som en lång arbetsdag mhte medföra å
menniskans hel so förh ållanden, i synnerhet
för dem som hafva en arbetstid af J 2 il
J 3 timmar på dagen och dertill hafva sitt
arbete inomhus, t. ex. skomakare, skräd.
dare, snickare, fabriksarbetare m. fl . Sär.
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betaren en hög dagpenning, i stället för
den s. k. styckberäkningen, som i de flesta
fabriker nu är borttagen. För att något
så när kunna lifnära sig måste nu en ar·
betare här i SI'erige arbeta 12 timmar om
dagen och de som ,ubeta för beräkning
eller per styck måste äfven många gånger
uppoffra flera timmar om dagen på öfl'er·
tid, samt äfl"en söndagarna, utan att n3.·
gon särskild förhöjning derför erh3.lles.
Större ledighet fordras ol'ilkorligen för sjelf·
studium eller åhörande af förelä,ningar
eller bel'istande af föreningssammanträden
o. s. v. Dess värre tyckas många arbets·
gifl'are ej vilja medgifva sådan ledighet af
politik, då folkets medborgerliga mognad
är dem förhatlig.
En normal arbetstid kan, under nuva·
rande förhallanden, ej så lätt genomföras,
äfl'en derför att hl"arje år en stor mängd
af arbetare inflyttar från landet, der de haft
en arbetstid af !..I il IS timmar per dag,
för en aflöning från 75 öre till I krona
och har i Stockholm erM.lla 1,50 il. 2 kro·
nor per dag. Som dessa arbetare äro vana
I'id lång arbetsdag, så tycka de det I'ara
ganska lätt att arbeta en 12 timmar om
dagen, men taga ej med i räkningen skil·
naden, att i stället för den fnska landtluf·
ten erhålla den osunda luft, som för det
mesta finnas i arbetslokalerna; hans krafter
börja dock snart aftaga och han lin ~ig
snart inse nyttan af en förkortad arbetstId.
i betraktande den ];\nga
Då man tager
,
arbetstidens fysiska och intdlektuela I'ådor
samt kanhtinda afl'en en och annan för·
hättring af arbetaren 3. de saker som till·
'UkaS i det fack der han är anstäld 11111·

ket bnskc inbrirl!!m\arb~ts~iPlllv'en flera
kronor hJigcn o h arbet<tren otleraf
möjligen ~o
00' kn~no" sqm
belöning för si n ,isade tjenst ,'o n~ det
kanhända ej för mycket begärdt att fi en
normal arbetsdag af omkring 9 il 10 timmar i förening med höjning af timbetalningen. Att nedsätta arbetstiden ett par
timmar kan ej heller blifva nagon förlu st
[ör arbetsgifvaren, emedan denna tid 1'11.
de öfriga timmarne af dagen inbringades
genom mera ihärdighet i arbetet, som troligen blcfve Cöljden af en normal arbetsdag.
Man f::h ej förbise, att en normal arbetsdag ej bn 1'11. lagstiftningsväg bestämmas [ör alla yrken, utan blott soml iga,
samt att vid sidan af lagen den allmänna
opinionen och den odlade humanitetskänslan kunna uträtta mycket för ifråga"arande reform.
Talaren uttryckte den förhoppningen,
att alla arbetareföreningar i riket skulle
agitera derför och var yiss pa att reformen i så fall snart skulle genomföras af
riksdagen i den ubtrttckning detta är möjligt .
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Efter föredragets slut blef diskussion
öf,-er samma ämne inom Diskussionsklubben, dervid hrr J. E. Graf, J. Borglund,
F. O. Petersson, J. L. Dermenstoff, G.
Wilhelmsson samt äf"en d:r Nyström, ytt·
Hr Graf p1l.stocl att normalrade sig.
arbetsdagen m'ilkorligen stod på dagordningen samt önskade att riksdagen skulle
taga frågan om hand; hr Borglund nämnde
särsk ildt landtbruksarbetarnes ekonomiska
ställning samt deras långa arbetstid, och
hr Wilhelmsson fra mstälde nöd"ändigheten
af en normal arbetsdags införande samt
önskade att arbetaren skulle organisera sig.
Några af de talande yttrade sig tlere gånger.
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».\r inte 'farbror' här i dag> fnigade fakto rn,
da han p& morgonen kom ut i trycker:et och såg
bortat fraktnrregalen, gamle Bergströms plats.
»)I\ej. ~
Och sa var det intet vidare tal om den saken.
»Farbror - hade inte hostat värre i går än de andra
dagarne, och 2iJven om så varit, hade 111all inte
vidare fäst sig den'id.
Arbetarne å tryckeriet utgjordes huf\'udsakligen
af ungt folk, och ungdomen är i allmänhet sjelfvisk eller tankli..i s. Att lida när andra lida, och
att känna medan s\'drighet, hör en mognare ålder till.
Faktorn , »hetse n ., han som alltid uppträdde
despotiskt mot arbetarn c och krypande 1U0t boktryckaren, sku lle inte haft någo t emot, att }) farbrop
varit ur vägen . !\len boktryckaren hade naturligtvis ingen lust alt pensionera den gamle, so m han
fått som ett annat irwentarium , nä r han inköpte
tryckeriet. Derför fick han sta der vid sin frakturregal, som faktorn - en den nya tiden s man och
följaktligen vän af antiqvan - så gerna ville göra
.tyg> ar.
,Farbro r» var verkligen sjuk. Han hade förts
till lasarette t.
Och här lag han och tänkte öf,'er si tt enfm"·
miga, glädjelösa, släpiga lir. Det var en sa "anlig historia!
Etl torparfolk hade tagit honom som inackordering frh.n harnhuset. Späd och klen var han,
och kosten var inte egnacl att upphjelpa hans sl<rala
fysik. 11 an - dugde inte till arbete», SOIU torparen
sade, och h,' ilket betydde, att han inte \'ar lämplig till grofarbete. Man såg sig om för att sä tta
honom i någo n lära, men det fans inte annat lin
skomakare och skrärldare i socknen, och dessa yrken grät och bad gossen att slippa komma i. !.{oktryckarens fru hade i åratal köpt ägg och Sl1lor af
torparhustrun, och s5 kom gosseu i läran n tryc·
keriet.
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en trang, osund verkstad • tog om
sIg hustru och barn hit ut till hagen.
barnen
rullade tunnband och lekte , och
matsäck
och. hade så roligt åt att
uta frisk luft,
solljUS och natur.
. Sa kom en dag
praktisk karl, som
VIlie förtjena pengar och inte var så noga om
sätte t. Han bjöd staden en vacker sUlllma i arrende för hagen, om han fiuge lltskänknings rätt.
Och s tad sfullmäktige, som ville ha pengar i stadska ssan, och so m tyckte, att deras stad, som alla
andra, borde ha etl utvärdshus, upptago förslaget
med förtjusning.
Snart reste sig der eu el~gant l<rog uled vaclo'a
uppasse rskor, fin musik, varicte o. s. v.
Idyllen var slut. Men man var i stället • med
sin tid _o Hit förde man turisten, och han beundrade. 1Jär var det »High life". H är orrrade de
rike af sitt öfverflöd. Hit kom handtvcrkaren och
nedlade mer än han hade dl.d till, »för att visa sig).
1l är narrades tanklös ungdom att slösa
mOl", som sedan kräfde ledsa mma
l
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