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yVNMÄLAN. 

Den af Viktor Lorén stiftade »fonden för befröni-

jande af socialvetenskaf er» skall enligt test ators förordnande 

lzafva till uff gift bl. a. att bidraga till utredande af den 

sociala frdgan och att sf rida allmc2nnare kannedoni om 

soczalvetenskciperna. 1 dessa syften kommer en serie af skrif 

ter att fd stiftelsens bekostnad utgifoas i tvcngsfria höften 

dels fd svenska, dels fö andra eurofeiska sf rdk. 
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Inledning. 

Föreliggande försök till utredning af, huru hamnarbetarne 
i Stockholm framlefva sitt lif, har gjorts hösten 1 895 och un-
der större delen af 1896. Impulsen till detsamma gafs mig, 
sedan jag af hamnarbetarne efter en kortvarig strjk 1895 ut-
sågs att vara ordförande i deras då återupprättade fackförening. 

Ehuru jag förut i flere år varit i tillfälle att aktivt del-
taga i arbetarrörelsen härstädes, fann jag bland dessa arbetare 
så mycket, som afvek frän hvad man iakttger vid beröiingen 
med andra arbetare, så mycket som allmänheten ännu mindre 
n jag hade någon aning om, att jag greps af ett lifligt begär 
tt söka klargöra de i mycket säregna förhållanden, hvarunder 

dessa arbetare lefva. Jag ville göra detta icke blott för att 
vidga mitt eget vetande, utan äfven för att om möjligt hos all-
mänheten söka väcka sympati - eller åtminstone i någon mån 
skingra fasan - för dessa människor, hvilka, enligt hvad 
jag snart lärde mig inse, till stor del inte äro så »farliga» 
som folk föreställer sig, men som i en stor del af de 
beklaghgen icke få - fall, där förkommenheten är alltför i 
ögonen fallande, kunna anses såsom offer för ogynsamma för-
hållanden. 

1 denna min afsikt att bringa ljus öfver en stor arbetare-
kårs hittills så okända förhållanden fann jag välvilligt under-
stöd af Lornska stiftelsens styrelse, hvilken satte mig i stand 
att en td hnrti,t uteslutande ägna mig åt denna sak. 



Allmänheten vet så ytterst litet om hamnarbetarnes lef 
nadsförhållanden. Man har vant sig vid att betrakta hamnar-
betarne -- alla öfver en bank - såsom i närmaste förlorade 
existenser, om hvilka det inte är skäl att taga någon vidare 
notis, då man ju ändå ingenting kan göra vid dem. 

1 alla händelser är detta den hos en stor del af allmänheten 
rådande föreställningen. Och dock kan väl ingen föreställning 
vara skefvare än den! 

Ty, är värkligen hamnarbetarekåren endast en samling för-
komna existenser? Ingalunda. 

Till hamnarne samla sig väsentligen här som i alla länder 
en mängd individer, som i följd af olika förhållanden skjutits 
ut från diverse andra yrken; f. d. »sina egna», som blifvit 
ihjälkonkurrerade; personer, som mistat sina platser genom affä-
rens obestnd; »unskilleci labourers», som finna den relativt höga 
dagförtjänsten vid hamnen under knapt »/3  af året mer lockande 
än lönerna i annat grofarbete, m. fl. - hvilka alla ju inte 
utan vidare böra betecknas som förkoinna existenser; de ha en-
dast bytt om arbete och delvis vanor - och slutligen en del 
folk, som själfva rätt öppenhjärtigt vidgå, att de »inte skött 
sig» i anställningar med vida bättre bättre inkomst, än den 
hamnarbetet ger, och som nu knappast kunna söka sig tillbaka till 
sina förra sysselsättningar. Men grundligt misstar man sig, om 
man tror, att hamnarbetarekåren utgöres af endast det - om 
jag så får säga - årliga affallet från de andra yrkena, perso-
ner, som fortast möjligt sökte sig andra existens-utvägar, när 
de så kunde. Om så vore, skulle arbetet helt enkelt inte 
kunna bedrifvas så som nu sker. Nej, äfven inom detta yrke 
kräfves - jämte goda kroppskrafter - en god portion vana, 
om också ej yrkesskicklighet i högre mening. Och utan att 
ha en fast - visserligen icke fast atiönwl, men stindigt pci- 
äknelu, - arbetarekr med denna vana inne, skulle arbets-

gifvarne föga rosa marknaden. 
Denna fasta hamnarbetarekår har under tidernas iopp viix-

lat till storlek betydligt. Ännu 1800 fans det vid Stadsgården 
och Södra Skeppsbron - de arbetsplatser, som nu helt behär-
skas af stufvare - enligt uppgift af en äldre hamnarbetare 



inte mer än 21 personer, som voro att betrakta som stufverister, 
gingo där för beständigt och voro ./'ra på att få arbete i för 
hand, ndgot som de nu äldre arbetarne ingalunda alltid äro. 
Nu däremot uppgår antalet af dem, som ha sin hufvudsakliga 
inkomst för året af stufveriarbete endast vid de båda nämda 
platserna och den senare tillkomna Värtan (någon gång andra 
ut-platser) säkerligen till 	- ä 600, snarare öfver än under. 1) 

och allt tyder på, att vandringen ner till hamnarne af frän an-
dra yrken > lösgjord » arbetskraft - och därtill i allt högre grad 
enq ((rbetS/)'a/t - snarare till- än aftager. 

Eläraf följer också, att den ständiga kåren af hamnarbetare 
kommer att sitta allt mera trångt: slitet om arbetstillfällena 
blir allt vildare, och arbetets ytterligare forcering får sin 
skarpa belysning af olycksfallsfrekvensens ökning efter hvarje 
förhöjning i arbetslönerna. 

Den, som varit i tillfälle att på närmare håll följa denna 
här antydda strid af en stor arbetarekår - för samhälisma-
skineriets jämna gång lika viktig som någon annan - denna 
strid mot vidriga omständigheter af alla slag, skall icke 
undgå att finna densamma minst sagt gripande. Det är 
en förtviflad kamp om lifvet, om möjligheten att alls hålla, 
sig uppe; det är en kamp mot på en gång yttre och inre 
fiender: mot alla (lem, som i sitt oförstånd titta snedt på 
hela kåren och med ytterta ovilja ta upp allt som kommer 
från det hållet; mot a.rbetsgifvarnes tydliga brist på inträsse för, 
hur sarhetai'ne ha det», hvilken brist på inträsse arbetarne för-
säkra vara värre än den förklarade fiendskapen; och slutligen 
en kamp mot de snäst förkomna elementen inom kåren, dessa 
som efter kanske årt.iondens gradvisa försjunkande inför sam- 

195 it>skrefvos i Hainnarhetarefackreningen udgot öfver 11000 
personer, af hvilka 850 voro att anse som stufverister. Från dessa kunna 
dock dragas 175, som endast betalat inträdesafgift och således tyckas arbe-
tat vid hamnen endast en kort tid. Återståerde 075 kum>a måhända icke 
alla räknas till stamtiuppeii, men dock flertalet. 1 bär nämda siffror ingå 
inga kolbärar'e. 

Förr i tiden, då stufvarne ännu ej hunnit slå under sig så m cket »ou' 
nu, va•ikstilde de arbetet endast till rehingen; sedan ombändertogs lasten af 
särskilda lag af landemottagare, hvilka törtjänade 5- h 0 dubbelt mot de nu-
varande bawiusrbetarne. Dessa lag äro nu fullkomligt splittrade, ihjälkon-
kurrerade. Jag återkommer härtitl. 



liöllets ögon kommit därhän, att ruset är deras enda fröjd och 
deras enda kraf på lifvet - dessa, hvilkas felsteg i en kort-
tänkt allmänhets tycke äro motiv nog för att kasta glåpord åt 
hela kåren och hvilkas dumheter i arbetet ofta nog framdragas 
som skäl mot äfven de ordentligaste arbetarnes kraf på Uörbätt-
rande af sin lefuadsställning 

Det har synts mig icke en dag för tidigt, att den för so-
cialpolitiska ämnen inträsserade delen af allmänheten finge en 
opartisk, men med förståelse gifven skildring af härvarande 
hamnarbetares hårda lif under de trängsta möjliga existensvil-
kor - detta så mycket mer som hamnarbetarne dela alla s(i-
sonq-arbetares oblida öde att anses ha en betydligt högre in-
komst och däraf följande lefI]adsställning än de värkligen ha. 
Måhanda - har jag varit nog djärf att tro - skulle min 
skildring kunna skaflk stammen af ordentliga hamnarbetare den 
sympati från en upplyst allmänhets sida, som den så väl be-
höfver - sympati från dem, som äro nog skolade i hithörande 
ting för att inse, att om man vill höja särskilt en så blandad 
kår som hamnarbetariies, är det säkraste medlet därtill att höja 
dess fJeflomsnittiiqcl ltn/v( genom att öka dess inkomster, sam-
tidigt sorn man för en aldrig hvilande strid mot de onda in-
flytelser, hvilka vilja hålla kårens medlemmar nere i försoffnin-
gens och förkommenhetens dy. 

Sol öfver en trist tillvaro är hvad dessa arbetare behöfva 
- icke blott mat åt hungriga magar, utan äfven trefnad i hein-
men, utvecklingstillfållen, möjligheter att lefva kulturmänniskans 
lif -- erkännandets, sympatiens och förståelsens sol, som må-
hända skall komma öfvergifvenhetens isiga känslor att flykta 

rIi1l grund för detta arbete ligga hufvudsakligast c:a 4() 
- såvidt möjl5gt - fullstitndigt ifylda frågoformulär, hvar-
jämte jag tagit en del civilståndsuppgifter för stufvarnes arbe-
tare, de s. k. stufveiisterna, nr dessas understödsansökningar vid 
deras sträjk 16. 
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Naturligtvis ha långt irrån alla frågor på mitt frågoformu-
lär kunnat besvaras exakt, detta bl. a. på grund af bristande 
anteckningar om debet och kredit. 1 en hel del fall har jag 
eller personer, som jag anmodat hjälpa mig, mötts med ett 
bleklagt nej vid hvarje försök till »pumpning»: »om jag kunde 
begripa, hvad det skulle tjäna till», har det svarats, »så skulle 
jag lämna uppgifter». 1 vissa fall har man - af för mig out-
grundliga skäl - varit rädd, att - polisen skulle få reda på 
uppgifterna. 

Undersökningen har haft att kämpa med alla de svårighe-
ter, som måste påräknas vid ett första försök - och därtill på 
enskild väg -- att skildra en stor arbetarkårs förhållanden. 
Att jag fått veta ens det lilla, som å nästföljande sidor bjudes 
den socialpolitiskt inträsserade allmänheten, därför har jag att 
tacka nästan endast den omständigheten, att jag i förväg i någon 
mån hade arbetarnes förtroende. Men inte ens de, om jag så 
får säga, bästa inom kåren ha haft nog blick för betydelsen af, 
att allmänheten finge reda på kårens förhållanden, för att de 
skulle känt sig manade att genom personligt arbete - med 
uppgifters insamlande, o. s. v. -- lägga sitt inträsse för saken 
i dagen. l)e, som så gjort, ha endast varit knappt 4 it 5 man, 
mot hvilka jag har allt skäl känna mig desto tacksammare. 

För öfrigt ha bl. a. föreståndaren för Arbetsinrättningen 
härstädes, kapt. P. 1Visheth, och fängelsepredikanten vid Svartsjö, 
pastor J 5 fade. visat mig tillmötesgående: den förre genom 
att lämna mig tillfälle att taga uppgifter af å inrättningen på 
vintern intagna hamnarbetare, och den senare genom att själf, 
med fångvårdsstyrelsens goda minne, ta upp ett antal uppgifter 
åt mig af till Svartsjö dömda hamnarbetare (måst tegellossare). 



Några ord om säongarbetare i a11mnbt. 

Vid bedömandet af säsongarbetares förhållanden äro en 
mängd omständigheter att iakttaga, hvilka icke behöfva komma 
i betraktande med afseende på andra. Man måste betänka, 
att för säsongarbetaren alltid finnes en större eller mindre del 
af året då han äfven med bästa vilja i världen inte kan få 
annan sysselsättning än ett och annat, på det hela alldeles 
oberäkneligt tillfällighetsarbete. Därför måste med nödvändig. 
het säsongarbetaren beräkna sig en högre dagpänning än värk-
stadsarbetaren, och kommer måhända dock icke upp till dennes 
cvrsför'jänsf. Eller 	för att taga ett exempel - säsongar- 
betaren måste för sin egen skull ha klart för sig - hvad all-
mänheten har så svårt att sätta sig in i - att 150 arbetsda-
gar lt 4 kr. inte göra ett öre mer i portrnonnän än 300 it 2 
kr. han måste naturligtvis lefva äfven när intet arbete står 
att få 

Så är också att märka, hvilket olyckligt inflytande arbe-
tets ojämnhet måste ha på säsongarbetarn, hur mycket lättare 
en sådan måste ha att falla offer för diverse frestelser än defl, 
som kan beräkna, att han året i ända har att gå sin jämna 
lunk mellan hemmet och värkstadens port. Denne sistnämde, 
värkstadsarbetaren eller den med något så när jämt arbete för-
sedde handtvärkaren, kan inrätta sitt lif efter vissa bestämda 
grunder, hvilket säsongarbetaren i så många fall inte kan. 
»Fåfäng gå lärer mycket ondt», säger ett gammalt ordspråk. 
Oh det äger en viss tillämplighet äfven med afseende på sådant 
fåfänggående, som icke är själfförvållat. Frestelsen till oregel-
bundenheter är dör alltid i bägge fallen. 



Medvetandet att åtminstone för en tid bortåt, kanske 
åratal, försåvidt intet oförittsett inträffar, ha ett tryggat lefve-
bröd, ger den » fastare» arbetaren ett tryggare uppträdande, 
större själftillit, han känner sig liksom växa bättre in i sam-
hitilsmaskineriet, under det säsongarbetaren däre mot lätt faller 
offer för missmod och brödbekymmer, känner sig tillbakasutt, 
känner sig som en kugge, som så gärna ville, men inte kan 
komma på sin rätta plats i det helas maskineri . . . . . 

Om denna grundväseritliga skilnad i olika slags arbetares 
lefnadsförhållanden kunde skrifvas mycket. Men som jag her 
endast har att mera inledningsvis yttra mig därom, vill jag 
med afseende på säsongarbetarns lott inskränka mig till att an-
föra, hur en af dem själfva, en hamnarbetare, skildrar den dag-
liga tillvaron i ett bref, stält till mig under strejken lSitG. 
Det brefvet talar volymer. »144 Olsson», så är hans n:r i 
fackföreningen, skrifver nämligen - enkelt, rättframt: 

Angående fylleri och supning bland hamnarbetare vill jag gifva en 
liten upplysning. För att göra mig äirstådd bötjar jag med söndagen. Dt 
har jag till litet mat, men på måndagen har jag intet. Intet arbete kan 
jag få, utan jag får gå där och m dum ut, som vi kalla det. Man går 
minst lO gånger till Grönlandsporten 1) och minst 3 gånger till telegralhuset 
om den. Och hvad man förtär om dagen är vatten ur de båda vatten-
kasta , som finnas i Stadsgården. På kvällen träffar man en kamrat, som 
arbetat för dagen. Denne frågar: skal1 du gå med och få en sup?» Ja, 
man fbi jer med, hälst som man ej fått annat än vatten på dagen. Då man 
nu kommer in på krogen, äro många bekanta där, så att man kan få både 
2 it 3 supar, och så 1'2  öl till. Och då med hungrig mage och så att 
säga darrande ben tål man inte mera, utan när man kommer ut på gatan 
gör man den ena slingerbulten före och den andra efter. Då sägs det med 
detsamma: se på den där husen, så full han är 	Men de besinna ej, alt 
msge.n var tom. 

På tisdagen går man ner till Stadsgården igen och lår då arbete med 
att taga en skyffel och en korg och ner att lossa kol. Det smakar ganska 
bra på fastande mage. Det går nog fo.sig till framåt kl. 10 -iltiden. 
Då börja krafterna svika. Man hinner ej med. Då ropar basen från däck: 
'kom uppi du är full, ditt as!' Och ändå är det hunger, som gör, att 
man ej hinner med sina kamrater. Kroppen är förslappad. 

Nu vill jag omtala en händelse från i fjol. Jag träffade en kamrat 
vid telegralhuset. Vi voro i samma ärende : att se, om några båtar skulle 

) Så kallas slutet af Stadsgården, där en port stänger vägen till Södra 
varfvets oxurmde. 	 Forf. 



il) 

komma. Och då rapporterna voro utkomna sade jag: nu går jag hem, för 
det blir intet att göm på förmiddagen. Då svarar han: ja, jag skulle 
också gå hem, men gumman har ingenting att ge barnen, och jag har in-
genting att ge henne. Det gör mig ondt att gå ute och veta att de inte 
ha något hemma, men det är mycket svårare att gå hem och se dem. Jag 
arbetade visserligen 3 dagar förra veckan, men jag måste ge va•rden fl kr. 
Och allts& fick denna fämilj svälta lika bra den dagen mannen arbetade, 
som då han ingenting gjorde, för det blir 4 kr, 50 öre för en fhmilj på 
5 personer att lefva på i en hel vecka..... 

Högaktningsfullt 
144 Carl Olsson. 

Det af min sagesman härofvan påpekade bjudningssyste-
met, vid hvilket höjden af kamratlighet anses vara att bjuda 
på en sup, gör ju endast ett elände, mer än beklagligt förut, 
dubbelt större. Icke utan skäl heter det därför i ett cirkulär. 
som Hamnarbetarefackföreningen utfärdat till arbetarne i yrket: 

Hvarför köpa dig bränvin i st. fl kläder och föda - gift och sjukdom 
i st. f. hälsa och krafterl Mången gång kommer en kamrat hungrig och 
arbetslös till dig. Ger du honom en bit mat? Nej, endast allt för ofta 
ger du honom ett glas bränvin i stället. Inser du då inte, att du vid så-
dana tillfällen uppträder som en förstneken mördare, fo.nedrande både dig 
själf och offret? 

Bjud icke din hungrige broder bränvin i st. f. bröd! 



Olika slag af hamnarbetare. 

Föregående sysselsättning. 

1 det följande betecknas stufvarnes arbetare med ordet 
stufverister till skilnad från de hamnarbetave, som arbeta di-
rakt under ,fartygsbejdl och för hvilka någon sammanfattande 
benämning f. n. icke finnes. Som tegellossare angifves den 
grupp arbetare, hvilka, särskilt vid några hamnar, där knap-
past annat arbete bedrifves,lossa tegel ut de pråmar, i hvilka det-
samma bogseras från bruken. Dessa arbetare förväxlas af all-
mänheten ofta med tegelbärare vid byggen, om hvilka här icke 
är tal. Som ko/bärare betecknas det folk, som sysselsättes af 
kolimportörerna (utom körsvenner o. d.) Slutligen vill jag 
ägna någon uppmärksamhet åt utdöende specialiteter, hvartill 
jag räknar spannnuilsbärare m. fl., hvilkas arbete angifves af 
själfva namnet. -- 

Hamnnrbetarnes föregående sysselsättning skulle säkerligen 
kunna bilda ett af de intressantaste kapitlen i en utförlig offi-
ciel statistik öfver dessa arbetare, när en sådan möjligen kom-
mer till stånd. Som förut riämts kunna emellertid de upp-
gifter jag samlat långt ifrån göra anspråk på någon fullständig-
het. Och frågan om den föregående sysselsättningen har visst 
icke besvarats ens af alla dem, som med större eller mindre 
beredvillighet gifvit mig besked i andra punkter. 1 flesta fall 
har jag cfterfrögat endast sista sysselsättningen före hamnarbc 
tet. Men i värkligheten ha bri hel (lel genomlöpt hn mycket 



kiftande lcfnadsbana, innan de koinmo dit. Flär ett exempel, 
älIande en vid sin genom olyckshändelse timade död 47 år 
rammal person: han hade varit bagare, plåtslagare, rörarbetare, 
rbetare å pianofabrik, snickare, artillerist, betjänt, åkardräng, 
:rund1äggare, stenhuggare, jordbruksarbetare. Toljgn hälften 
f alla hamnarbetare ha någon gång varit militärer. För en 
1,1 år sedan var nästan hvarje man vid en af våra mindre hamnar 
nu med 30 arbetare) militärer, som flogo permission år efter år. 

Af särskilt stort inträsse skulle en jämförelse vara mcl-
Ian hainnarbetarnes nuvarande inkomster och de som de haft 

föregående sysselsättningar. Någon sådan är emellertid yt-
terst svår att göra, då de uppgifter jag fått ang. föregående 
inkomst äro ytterst sväfvande. Ofta gäller det lärlingslöner i 
\rken, inom hvilka aflöningsförhållandena grundligt ändrats, 
sedan de ifrågavarande arbetarne lämnade desamma. Emellertid 
.kall en uppmärksam iakttagare säkerligen i vidstående förteck-
ning öfver uppgifna föregående sysselsättningar finna flere illa 
betalade arbeten, å hvilka förtjänsten troligen varit lika liten 
ch ojämn som i hamnarbetet. Så är ock naturligt, att (le andra 

.ösongyr!e)7,a skola ha sändt en stark kontingent till säsong-
vrket-hainnarbetet, hvilket alltid omtalats såsom särskilt lönande. 

De af mig erhållna uppgifterna på föregående sysselsätt-
ningar närmast före hamnarbetet följa här nedan: 

t:igeriarhetare ..... ........... .... 	4; 	 Transport 
I:arherare ........................... 3 Färgar 	 1 
bOld)ifldare 	.............................. 1 
3 randsoldater ) ................... 2 Grofarl,etare (utan närmare upp- 
trvggeriarbetare ............... 3 	gift, gatnarhetare, diverse i 
tr1g'trds;trhetaie 	 ä 	stadens arbete. grundliiggare, 

1 3-ängar hande1s- o. d., tjänste-, 	vedbärare, hamnlyggiiadsar- 
stall-, 	injiilnarc-, apoteks-, 	hetare, hvarjeha.nda-arhetare, 
akare-, kuskar olika slag, öl- 	hyggnadsdversearbetare, ved- 
utkörare och -biträden) 	3.5 	gårdsarhetare, renliållniugs- 

l'ahriksarbetare (utan närmare 	karlar, asfaItarbetare)......... 
uppgift...................... 1) Gasvärksarbetare) . ........ 

Transport h4 	 'l'ransport 136 

') ldånga flore ha varit vid brandkåren (liksom vid arinu och fint 
tan, ehuru ieke närmast före hainnarlictet. 

) Flere ha uppgifvit, att de ej stotlo ut med arbetet. 
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rI raI1sport 136 	 Transport 	272 

(llasbruksarhetare 1 	Prlmkarlar 	 . 
iasmästeriarbetare ............... 2 	Ilepsiagare ............... 	........... 

Guldsineder 	........................ 2 	Sjämän 4)  

1-lai!, 	direkt från äkerhrnksko- Skomakare 

lonien 	......................... 1 	Slaktare ...... 	................ ........ 

Handeisbiträden 	.................. 3 	Snickare (timmermän, svarfvare, 

1-lemmet., (lirekt från - 2 	maskiusniekare) 	...............12 

jordhruksarbet.nre i) 4 	Sockerbruksarl)etare 	) 	 4 

Järn- och mctallindustriarbetare Sotare 	..............................1 

Järn-, Maskin-, Kopparslage- Språklärare 	.......................1 

ri-. Gjuten-, Smides-. Hörarbe- Stenarhetare 	(stensättare' 	......7 

tane. 	Plåt- och Bleckslagare 47 	Tapetarbetare 	.....................6 

Kakeh1ngsmakeriarbetare 7 	Tegelbruksarbetare 	...............4 

Kvarnarbetare 	.................... 3 	Tegeibärare på byggen 	 4 

Litterära 	arbeten 	.................. 2 	Tohaksarhetare .....................4 

Maskinister (eldare) 	t. 	lands 2) 3 	Trädgårdsarbetare 

Militärer (armén och flottan) 50 	Typografiska arbetare 	 6 

Murare 	.............................. 3 	Lnderondnade 	i 	statens tjänst 

Målare 	.............................. 4 	(järnväg och telegraf 4, handt- 

Porslinsmakare 3) 	................. 2 	vLirkare 	vid 	flottan 1) 	 5 

Transport 272 	 Summa st. 	385 

Den 	tidk förenämde 	arbetare 	arbetat 	i 	sina senaste sys- 
selsättningar 	före 	inträdet i hamnarbetet, framgår af 	följande 

sammanställning : 

Ett 	år eller därnnder 	............ 32 	 Transport 	323 

2 	år 	........................... 42 	16-20 	år ...........................24 

3 	, 	... 	........................ 37 H1-25 	........................... 	9 

4 	........................... 38 26-30 

30 	Fortfara 	livarje 	vinter 	me(1 

6-10 	............................ 110 	förutvarande sysselsättning 	4 

il—IS 	............................ 34Saknas 	uppgift .....................18 

Transport 323 	 Summa st. 	385 

Gäller i hufvutlsak samma anni. som i 	) å föreg. 	sid. 
Däraf 1. som varit maskinist 29 år. 	Nu 	för gammab. 

) Den ene låg efter endast :i månaders arbete sjuk lång tid i yrkes- 
sjukdom. 	Därefter till 	ltarntun. 

4)  Däraf åtskilliga mycket gamla: 20-30 år i sjömansyrket. 

) Ytterst 	ohälsosamt 	arbete. Dock 	ha 	dessa arbetat 	6-11 år i 
detsamma. 



Försök till en historik öfver förbättringarna 
i hamnarbetarnes ställning. 

1. Stufveristerna. 

Ett försök att uppgöra en historik öfver växlingarna 
hamnarbetarnes aflönings-, aibetstids- o. d. förhå1landen möter 
större svårigheter än den oinvigde ens anar. De äldre arbetarne, 
af hvilka man väntade sig få veta åtskilligt, ha vanligen icke 
gjort några som hälst aflteckningar vare sig för egen del - 
öfver inkomst o. d. - eller öfver de allmänna förändringarna 
inom yrket. Sjäffva fakta minnas de nog, men tidpunkterna 
ha de svårt erinra sig. De yngre arbetarna åter ha inte varit 
med tillräckligt länge för att kunna lämna uppgifter så 1ing 
tillbaka, som man hälst skulle vilja ha. 

Olägenheterna af dessa omständigheter torde emellertid 
nägon mån motvägas däraU, att förändringarna till arbetarnes 
förmån inte varit särdeles stora och dessutom behöft en mycket 
rundlig tid för att arbeta sig fram., 

* 	* 
* 

Den modärna utvecklingen har naturligtvis inte lämnat 
skeppsstufveriyrket oberört. Man behöfver inte ha många mi 
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nuter samtalat med en äldre hamnarbetare för att ha fullt klar 
för sig skilnaden mellan förr och nu. Medan de stora segel- 
skiitorna, som gingo direkt från utskeppningsorten, ännu voro 
förhärskande på Stockholms ström, räckte hvarje arbete ofta 3 
veckor, mången gång 5 å 6, oaktadt effektiva arbetstiden var 
12 1//2 timmar. Nu är ju segelfartygens tid i allra närmaste förbi, 
och kanske flertalet af Stockholms nuvarande hamnarbetare al-
drig arbetat ombord på en seglare. Segelfartygen äro ersatta 
med järnångare å 2,000 tons och därutöfver - det f. n. största 
fartyget i svenska handelsfiottan mäter 5,600 -, hvilka med 
hjälp af sina ångvinschar lossa och lasta ofta nog på lika många 
dagar som seglarne lågo här i veckor. Då härtill kommer, att 
en massa arbetskraft, som ej finner sysselsättning i andra yr-
ken, strömmar ned till hamnen och tränges om brödbitarne 
med de äldre arbetarne, nödgas dessa - redan innan åldern bör- 
jar taga ut sin rätt - med ängslan fråga., om de alls »få vara 
med». Afven detta yrke har nu en stam af gamle, som be- 
klaga en svunnen »gammal god tid», då det var något »jäm- 
nare med förtjänsten äfven i det här arbetet», och då kåren 
inte var större, än att alla man kände igen hvarann. Så t. ex. 
fans där omkring 1850 endast ett 20-tal arbetare, som gingo 
för jämt vid Stadsgården under stufvare, och endast näl dessa 
inte räckte till tog man hjälp af andra. Nu sysselsätter endast 
firman A. F. Söderström 5- ä 700 personer, ehuru visserligen 
flertalet nog inte få arbete mer än 2 k 3 dagar i veckan. 

»Den gamla goda tiden» hade emellertid sina svåra skugg-
sidor, hvilka dock förgätas endast alltför lätt. Dessa voro så-
dana, att de i själfva värket mer än uppvägde den något 
tryggare existensen. 

Ett försök att tabellariskt framvisa de under tiden från 
1840 skedda förändringarna i förhållandet mellan stufvarne och 
deras arbetare har gifvit till resultat tabellen sid. 16-17 

Denna tabell afser specielt de s. k. Söderströmarne, hvilket 
namn de fått efter den största arbetsgifvaren, firman A. F. 
söderström, grundlagd omkring 1840. 
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r 	1 	t 	s 	1 	i 	1 

'I'itlpunkt 
I11I11)11 	tid 	1)1 	arhets- Måltider Effektiv  tor platsen 

uppgiften 

Klockslag tho- Klockslag tio,- Klockslag tio,- 
mar mar 

6 1. m.-8 e. m. 14 8—' 2 9. 12-1 1 1  2 6-8, ' /2 9-12, 	12 184u............. 

-  -- - --- - --- 	- 164............. 

1871-75 --- - -- - -- 	J - 

1879 -- - - -- 	- 

  

11489 - 	81, 29. 12-1, 	2 	6--8, 1  29-12, 
4_ljo 5 	 1-4, /2 5-8 

6 f. iim.-6 e. in. 	12 	8—'2 9. 12-1 	1 1/2  6-8, *2 9-12, 
1-6 

189............ 

1896 ............ .-.- 	- 	8 .1719,  12 —'1-2 2 	2 	1 6-8, ', 9-12, 1 10 
';2 2-6 



17 

A 	r 	Ii 	e 	t 	s 	1 	ö 	ii l' (1 r ni å ii c r 

}[elt i1ags'ärkc 

a Olveks- 1 rumniet ((fraga - . falls- ln _____ 
försuk- nafura 

Kr.11. - 511Kr.11. 1111 0: .. ., ring 
11 

2 - 16 150 12 25 20 - - [bland 
kaffe å 
seglare 

50 - 

30 40 -  - 

250 20 2— 16 25 - - 

31—  24 250 20 - 25 - - -- 

- - 
Kolbåtar ;J1lra 

rtN 

- 30 -- - Svag- 3— 26 3 - 25 
dricka p 
kolbåtar 

29 30 40 -- Firman 
A.F.Söder- 

- 
llclt dagsverke 

(lika betalning å alla ' J ' 	r. 
fartyg och för alle pr arbets- 

arbetare) 

35 50 - 
kraft 

Alla stuf- Svag- 3 50 35 
vare (6 st.) dn eka på 
1000 kr. alla fartyg 
pr arliets- 

kraft 

4 - 40 40 65 Gång- Alla stuf- Svag- 
pö ngar vare : dricka i vissa 1500 kr. fritt. ' pr arhets- Väntrum 

kraft i 	t:uls- 
gården 

A ii ni il r k ii i n g a r 

1)pgiften 0111 betalning för 
öfvertid gäller 'fasta ar-;  
hetare 1. stammen. 

Lafs i st. f. aftonvard. 111)-
hörde snart. 

61 liråilska på liöstarna. 

görsök med inånadskarlar 
it 15 kr. pr vecka under 
seglationen misslyckades. 

Svagdrickat betalades med 
timnias arbete. För 

kolbåtar beräknas därför 
dagspänni ngeu delad 11å 
11 	t lIlflhiti'. 

Svugörickat betalas fortfa- 
rande iaetl 	tiiiiitiars ar 
bete. 

Ackord försöktes en 
ti(l (40 öre pr ton för 
men öfvergafs snart. 
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Denna firma har nästan uteslutande lossat ängare, och hvart-
efter dessa undanträngde segelfartygen blef också firman faktiskt 
monopolist på stufveriet, åtminstone vid Stadsgården, södra 
Skeppsbron och Värtan. Segelfartvgen däremot anlitade i regeln 
inte stufvare, lika litet som flertalet här tilläggande ångfartyg för 
inhemsk ftaktfart ännu göra det. A dessa kategorier fartyg ha 
alltid stufveriurbetarne betalats mer än af stufvarne. Och egen-
domligt nog ha, när firman A. F. Söderström så småningom 
börjat få några konkurrenter, dessa, ehuru icke ens sysselsättande 
lika många arbetare tillsamman9 som firman Söderström ensam, 
alltid betalat arbetarne något bättre. 

Det är en sorglig inblick i svenskt arbetarlif, vår tabell 
lämnar. 

Arbetstiden har undergått minsta förändringen. Under 
50 år har den varit 12 1/2  timmar - därförut har det troligen 
funnits tider, då den varit ännu längre. Först så sent som 
1889 vinnes en anspråkslös nerprutning till 12 timmar och 
året därpå till 10 1/2,  1896 till 10 timmar. Men nästan be- 
dröfligare än arbetstidens längd har dess indelning varit. Ända 
till 1889 har det arbetats 7 timmar i s'c'ick efter middagen 
- alltså på arbetsdagens senare hälft arbetats endast 1 timme 
mindre än de 8 timmar, hvilka man nu tämligen allmänt sträf-
var efter som det normala dagsvärket! 

Naturligtvis ha arbetarne inte kunnat stå ut med en sådan 
arbetsfördelning, utan allmänt starkt frestats att »springa ifrån» 
en stund för att få något till lifs. Om vid sådana tillfällen, 
då det ju inte varit tid till någon ordentlig ätning, det som 
tagits »till lifs» inskränkt sig till » en sup med tilltug, är 
ju mindre underligt. 

Emellertid har detta »springande ifrån» så godt som uppe-
hållit en hel kår af »skålvärkare» - långt på utförsbacken 
komne individer, hvilka inte arbeta vidare än när de »skål-
vitika» för den ena efter den andra i ett lag, medan dessa 
»spnnga ifrån», och i ersättning få en supslant. 

Att emellertid arbetarnes sunda instinkt upprest sig mot 
detta missbruk af arbetskraft och dess ofvan relaterade följder, 
bevisas af den ständiga skärmytsling, som förts med arbets- 
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gifvarne om frågan . aftonvard eller icke? Ä11 ha arbetarne 
för en kort tid tillkämpat sig aftonvard, än ha de ett par år 
framåt fått en »ersättning» för aftonvarden, hvilken ersättning 
dock småningom alldeles torkat in. 1889 infördes aftonvard 
och förkortades därigenom arbetstiden till 12 timmar, men när 
följande år arbetstiden nedsattes till 10 /s timmar, drogs afton-
varden åter in. 1896 uppgaf man fbrdran på aftonvard och 
fick i stället middagen förlängd med '/2 timma; och troligen 
får striden om aftonvarden därmed anses tills vidare afalutad. 

aturligtvis har det varit slentrianen långt mer än något 
som hälst påvisbart behof, som så länge uppehållit en odräg-
ligt lång arbetstid inom yrket - till hvilken arbetstid kommit 
en under årens lopp allt mer anlitad öfvertid mot en betalning 
af länge nog endast 4 	8 öre mer i timmen, ja långliga tider 
ingen öfvertidsbetalning alls. I)etta öfvertidsarbete var på de 
stora segelfartygens tid något nästan okändt: när de i alla fall 
lågo här i veckor,gjorde någon dag mer eller mindre ingenting 
till saken. 1)e stora ångarne däremot skola oftast vara klara att 
afgå ånyo efter några dagar, och då blir det ofta nödvändigt 
anlita öfvertid, hvilken fartygen sägas betala utöfver ordinarie 
tonpriset för lossningen - en anledning till, att det varit 
lättare införa förhöjning i betalning för öfvertid än för ordinarie 
arbetstid. 

Vid afslutandet af hamnarbetarsträjken 1896 medgåfvo 
arbetsgifvarne endast 50 öre, såsom förut, för öfvertid vid dag-
lön, men voro villiga lämna 65 öre vid ackordsarbete. Sedan 
ackordsarbetet öfvergifvits, har emellertid genomdrifvits 65 öres 
öfvertirnpiinning äfven vid daglön. 

Rörelsen bland hamnarbetarne för en till 10 timmar för-
kortad arbetstid sammanföll tämligen med Stockholms bygg-
nadsarbetares först nu i det närmaste genomforda strid för 
samma syftemål. 

en blick på uppgifterna om arbetslönen finner man 
genast, hur utvecklingen inom yrket varit den numera vanliga 
i alla de fall, då arbetaine stå samlade i fackföreningar för att 
bevaka sina inträssen, nämligen att man sökt icke blott bibe-
hålla samma daglön vid den kortare arbetstiden som vid den 
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längre, utan äfven höjt densamma. Arbetarnes hela lifsställning 
synes dock icke hafva i följd häraf höjts afsevitrdt, detta af förut 
påpekade orsaker. Särdeles belysande i detta hänseende synas 
mig  nedanstående i nkoinstuppgifter vid tre olika dagpänningar, 
hvilka uppgifter jag fått af en ordentlig arbetare: 

Augusti 21 50 42 50 60 25 69 75 38 75 
September 48 63 75 63 25 70 - 67 75 
Oktober ............. 69 75 72 50 42 - 55 25 71 Se 
November 68 25 71) 50 19 75 48 50 71 5' 
December IS 50 36 75 L 23 50] 14 25 68 75 

$uuima 470 50 	452 50 389 475 501 45150 

J)agpinniiig kr. 	 3,- 3,o 

11) Dessutom hiinkoiuster : arbete å grossliandeisniagasin kr. 71: 90. 

Till några uppgifter om hamnaibetares inkomster enbart 
under de senare åren återkommer jag längre fram. 

Som synes å öfversiktstabellen, infördes olycksfallsförsäkring 
af arbetarne först 1890 af den största arbctsgifvaren, 1895 af 
ile mindre. Det har uppgifvits för mig, att närmaste impulsen 
till denna reform gifvits af vissa stadens myndigheter, som 
stött på därom in. anl. af, att en hel del skadade arbetare oupp-
hörligt lågo p sjukhusen, utan att det fans möjlighet att få 
ut någon ersättning för deras vårdande. 
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Om olycksfallsfrekvensen, olika slag af yrkesfara o. d. får 
jag i fortsättningen anledning yttra mig. 

Det väntrum, som efter sträjken 1896 iordningstälts, har 
länge visat sig af behofvet påkallat. 1 saknad af ett dylikt, 
ha arbetarne måst tillbringa sin lediga tid under väntan på 
arbete med att »slå dank» kajen utefter, »hänga på räcket» vid 
uppfarten från Slussen eller, om de skulle ha skydd mot regn, 
uppehålla sig i Fiskargången med dess mångfald af ölkrogar. 

2. De stufveriarbetare, som arbeta direkt under 

fartygsbefäl. 

F. n. utgöra dessa arbetare föga öfver 150 man, arbetande 
vid de s. k. Liibecks-, Norrlands- och »Södra Sverige»-bolagets 
sLunt Mälarbåtarne. 

Sedan många år tillbaka ha dessa arbetare haft en 5-öring 
mer i timmen än andra stufveriarbetare. Deras arbete har sä-
kerligen också varit ännu ojämnare än de andras, samtidigt som 
de dock måst noga passa på sina båtar för att få vara med. 

Det lär ha funnits en tid, då äfven vid Lilbecke- och 
Norrlandsbåtarna timpänningen var så låg som 20 öre, men af 
de nuvarande arbetarne i dessa lag synes ingen ha varit med 
därom. Omkring 1884 höjdes timpänningen vid Löbecks-
båtarne från 25 till 30 öre och samtidigt vid Norrlandsbåtarna 
från 30 till 35 öre. 1889 fingo bägge dessa lag 40 öre i 
timmen. Vid Norrlandsbåtarna infördes då äfven 50 öres öfver-
tidsberäkning efter kl. 8 e. m., hvaremot vid Lilbecksbåtarna 
slopades en redan iakttagen öfvertidsberäkning med 5 å 10 öres 
förhöjning i timpänningen. Emellertid återinfördes öfvertids-
beräkning vid dessa båtar 1895, nämligen 50 öre fr. kl. 6 e. in. 
Detta skedde på våren, och på sensommaren följde »Norrlands-
laget» exemplet. 1 896 på sommaren genomförde »Löbeck»-
laget», 20 man, och på hösten »Norrlands-laget», 60 i 80 

man, 50 öres timpänning, men utan något tillägg för öfvertid. 
De förstnämde fingo äfven kollektiv olycksfallsförsäkring 
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1,000 kr. pr arbetskraft. 1892 betalades enstaka gångel vid 
Läbecksbåtarna söndagsarbete med dubbel timpänning eller 80 
öre. Vid arbete vid Saltsjökvarn med mjölintagning å Norr-
landsångare började arbetarne redan 1895 betalas med 50 öre 
i timmen äfven för ordinarie tid. Ackord har förekommit spar-
samt vid alla de ofvannämda fartygen, bl. a. äfven sådant 
ackord, där två eller tre stått för arbetet och tagit timpännings-
arbetare under sig. Men detta system har väckt stor ovilja, 
särskilt vid Norrlandsbåtarna, och förekommer nu knappast. 
Ackordet har mäst gält trä och spanmål. 

Arbetarne vid Mälarbåtarna (liggande vid Riddarholmen) 
utgöra endast 35 st., men det oaktat har timpänningen växlat 
så betydligt som, på senare åren, från 35 till 50 öre på olika 
båtar under samma säsong. Äfven dessa arbetare ha en gång 
haft så låg timpänning som 20 . 25 öre. 1896 blef den 50 
öre för alla, men utan öfvertidsberäkning. 

Arbetarne vid Blasieholmen (»Södra Sveriges» båtar) ut-
göra ett 50-tal. De ha i många år haft 40 öre i timman or-
dinarie tid, senare åren 50 öre i timman öfvertid efter kl. 
6 e. m. 1-lösten 1896 fingo äfven de ö() öres timpänning utan 
särskild öfvertidsberäkning. 

Mältidsrasterna för de stufveriarbetare, som arbeta direkt 
åt fartygsbefälen, utgöra sammanlagt 1 'ä> timma, effektiva 
arbetstiden till kl. 6 C. M. 10 /2 timmar. 

Samtliga här omnämda arbetare - utom Llibeckslaget - 
äro, när detta skrifves, icke olycksfallsförsäkrade, men begärde 
redan sommaren 1895 att bli det. 

3. Tegellossare. 

Dessa arbetare, 2- ii 300 st., äro delade i »lagkarlar» och 
»extrakarlar». Medan byggnadsvärksamheten var mindre, hade 
tegellossarne icke mer att göra, än att de ganska små lagen 
- nu 5 stycken - knappast hade arbete för samtliga sina 
medlemmar. Men när senaste stora »byggnadsraseri» skaffade 
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tegellossarne ökad sysselsättning. »näste de ta in ett större an-
tal »extrakarlar», hvilka gingo för tirnpänuing, under det lagen 
fortfarande förbehöllo sig få ensamma dela ackordsörverskottet. 
Emellertid har under årens lopi) extrakarlarnes antal blifv'it 
2 it 3 gånger större ön lagkurlarnas, i följd hvaraf ropet på 
»lika delning» eller lagenas utökande blifvit allt högijuddare. 
Äfvenså har ifrågasatts, att arbetsgifvarne 	mäst transport- 
bolagen - skulle aflöna förmån, som intoge folk och aflönade 
samtliga arbetare efter tim pänning. 

Tegellossarne torde ha den kortaste säsongen af alla hamn-
arbetare. Deras brådaste tid är en månad omkring midsomtnar 
samt september månad. 

Ackordspriset har från 1880 oupphörligt växlat från kr. 
1,50 upp till 2,23, år 1895 2,50 pr 1,000 st. stortegel. Tim-
pänningen för extrakarlar hat samma tid varierat från 20 öre 
vid ackordspris å 1,o till 30 öre vid ackordspris å 2,' 	it 2,so. 

1 vissa fall få lagkarlarna betala extraka»larna väntpängar, 
som förminska de förras förtjänst. Någon gång gå ackorden 
så dåligt, att lagkarlarna förtjäna mindre än de extra. 1 all-
mänhet torde dock, enligt hvad uppgifves, lagkarlarnas förtjänst 
belöpa sig till 50 öre i timman, en förtjänst som med dessa 
abetares korta säsong dock icke torde slå till någon större års-
inkomst. 

Af ackorden afgä i s. k. slagarpängar 8 öre pr 1,000 tegel 
till basen, som dessutom är delaktig i öfverskottet. (Ar 1896 
började en del arbetsgifvare betala dessa slagarpängar.) 

4. Kolbärare. 

Kolbärarne ha alltjämt arbetat på ackord, med undantag 
för vissa arbeten, såsom vägning, »murning», lämpning o. d. 

Såsom lätt torde inses, är kolbäreriet, vare sig det gäller 
egentlig bärning, kärrning eller krossning, ett aU de måst präs-
sande grofarbeten. Säckarna väga oftast 100-120 kg. F. n. 
finnes enligt uppgift endast en kolbärare - bland bortåt 200 
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st. - af 50 års ålder. Redan vid 35 års ålder känna (le sig 
»trötta» och »kunna inte följa med de yngre». 

1 allmänhet torde kunna sägas, att kolbärarne - tmin-
stone de, som ha det jämnaste arbetet, de egentliga »lagen)> - 
förtjäna bortåt dubbelt så mycket som de vanliga hamnarbetarne. 
Liksom spanmålsbärarne (se nedan!) ha de haft en tid af synnerligt 
god förtjänst. »När jag blef kolbärare, 1872», yttrade en af de 
nidsta kolbärarne till mig en gång, »var kolbäreriet det bästa 
arbete i Sverige. Vid leverans till gasvärket t. ex. kunde en 
karl godt förtjäna 184 20 kr. om dagen». Nu torde man inte 
kunna beräkna en kolbärares förtjänst högre än 6 kr. om dagen. 
med mycket ojämt arbete, liksom för de öfriga hamnarbetam'ne. 
De arbeten, som betalas med dagpänning, betalas lika som stuf-
veristarbete. 

Kolbärarne ha aldrig haft någon tryckt prislista 	utan 
det har varit att »gräla med basen för hvar gäng» - förrän 
1896, då genom ömsesidiga tillmötesgåenden en sådan kom till 
stånd (upptagande ett 150-tal punktem), hvilken rätt afsevärdt 
höjde betalningen för åtskilliga arbeten, särskilt de s. k. land-
bärningarna. Dess hufvudsyfte var emellertid att för vissa hos 
alla firmor förekommande, likartade arbeten få införd samma 
betalning. Förut hade nämligen den oformligheten ägt rum, 
att för vissa arbeten betalades ända till 50 % lägre priser vid 
uthamnen Värtan (dit så småningom alla kolupplag torde för-
flyttas) än inne i staden. Äfvenså höjdes genom prislistan 
olycksfallsersättningen hos alla firmorna till 1, o pr dag vid 
öfvergående skada och öfriga ersättningar efter 1,000 kr. be-
räkning. 

Kölbärarne anlita ofta andra hamnarbetare såsom hjälpare 
och dela då förtjänsten lika med dem. 

För alla de arbeten, där kolbärare direkt samarbeta med 
andra hamnarbetare, såsom kärrnimig, mottagning i pråm o. d., 
ha naturligtvis växlingarna i arbetstiden varit gemensamma för 
de båda arbetargrupperna. 



. Utdöende specialiteter. 

Till dessa kunna främst räknas .panmåi.»//öaim. af  hvilkRs 
»gamla stam» f. n. finnes knapt ett 50-tal kvar, hvilka s 
småningom se sig satta ur leken till förmån för yngre krafter. 

Spanmålsbärarne ha i långliga tider haft monopol på land-
slagningen af säd och mjöl och nästan all »säck». Så smä-
ningom ha emellertid stufvarne slagit under sig  äfven detta 
arbete till mycket stor del. Och af de förra mottagare-lagen 
finnes nu knapt mer kvar än minnet af de galghumoristiska nam-
nen på lagens förnämsta nu aflidna medlemmar. 1896 bildade 
sanmålsbärarne en fackförening och uppstälde därvid som 
önskemål: garanti att få ha sitt gamla arbetsområde oinkräktat 
af stufvarae oth att få vikten på säckarna nerbringad till 100 
kg. (förut 130). 

Spanmålsbärarnes ställning har i grund och botten under-
grttfts af förändrade affärs- o. a. förhållanden. En af dessa nr-
betares förnämsta inkornstkällor var förr att bära »ryssmattor» 
från kajen upp i de stora magasinerna vid Skeppsbrons gränder 
på ackord å 25 öre pr säck. På dessa o. d. arbeten förtjänade 
de, såsom de äldre af dem ännu betyga, »grofva pängar» 
15-25 kr. om dagen, naturligtvis dock icke jämt. Numera 
importeras, såsom bekant, jämförelsevis mindre mängder färdigt 
mjöl, men dess mera säd till förmalning vid de stora kvarn-
etablissementen. Denna säd suges till stor del upp af eleva-
torer - » blodsugare » kallade af sjåaihumorn » på grund af det 
ansträngande arbetet med lämpningen fram till dem - och 
väges på automatiska vågar. Härigenom göres spanmålsbärarnes 
arbetskraft i hög grad öfverflödig. Sina nästan bästa - åt-
mninstone tillfälliga - förtjänster torde dessa arbetare numera 
ha icke vid hamnen, utan vid bryggerierna, då dessa ta upp 
sina förråder af säd. 

Af ö/iu,c. ett fordom mäktigt skrå, finnas numera 
blott ett fåtal kvar, sysselsatta fbr befraktares räkning med 
järnvägsvagnslossning. 
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Stadens m/ita,'c och 'yarc anlitas numera knappast oftare 
än när lastemottagare så fordrai. Mätarne arbeta därvid nere 
i rummen, t. ex. vid lossning af salt, lika strängt som vanliga 
hamnarbetare med inåttens fyllande och afstrykande, hvaremot 
hamnarbetare »hugga an». Vägarne liksom mätarne äga rätt 
ta betalt efter taxa, som synes i behof af en viss revidering, 
men enligt hvilken de i vissa fall skulle betalas ända till 24 
kr. pr man och dag. 1 st. f. att låta sig betalas efter taxan 
ha de träffat ackord med en del mottagare. Och när det icke 
är nödtvång att använda stadens vLigare, ersättas dessa ofta af 
hamnarbetare, särskilt vid mottagning af kol, då en kolbärare 
för vagning betalas S kr. pr dag enligt 1896 års prislista. 

Till hamnarbetare kunna, om man så vill, äfven räknas 
vindrtqanzc, hvilkas ännu existerande skrå af gammalt har 
monopol på landemottagningen af oljor och viner. 

1 inkomst stå naturligtvis både mätare, vägare och vin-
dragare - särskilt de sistnämda - långt utöfver vanliga 
hamnarbetare. Jag har också nämt dem här endast för full-
ständigbetens ekull. Deras inkomstförhållanden torde icke un-
dergått några väsentligare förändringar på många år. 



Senare tidens inkomster för olika slag af 

hamnarbetare. 

1. Stufveristerna 

Såsom förut nämts, är det förenat med stora svarighete,  
att få några uppgifter alls öfver hamnarbetares inkomster. En-
sikten om nyttan af att samla dylika uppgifter är af lätt be-
gripliga skal måhända ännu mindi'e hos hamnarbetarne än ho 
andra. Endast ett ytterligt litet fåtal ha kunnat inträsseras för 
att föra uppgifter för 1896, hvilka när detta skrifves icke åre 
färdiga att bearbetas. Och för tiden närmast därförut har det 
varit synnerligen svårt att locka fram de högst få uppgifter, 
som mindre än en handfull af de allra omdentligaste arbetarne 
fört utan all uppmaning. För tiden före 1890 har jag ej 
lyckats få en enda uppgift mer än den i tabellen sid. 2() före-
kommande. För tiden 1890 t. o. m. 1894, under hvilken tid 
timpänmngen ej undergick någon förändring, har jag däremot 
öfverkommit inalles tretton arbetsårs-uppgifter från fyra arbetare 
i olika lag. För 1895, då timpänningen höjdes med 5 och 
öfvertidstitnpänningen med 10 öre, har jag fått uppgifter från 
sju arbetare i olika lag. Samtliga dessa uppgifter finnas åter-
gifna i följande tabeller: 
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Några mänadsuppgifter ä 

Timpäull]ng 30 öre, öfvcrtid 40 öre .Ar- 

1M90 1891 

A B 1 B 

Januari .......................... . ........ ....... -- --- -.-- 13 ~25 
- - - 12 41 1 75 
- -• 2 25 16 39 12 
44 32 30 - 33 12 51 1 7 
58 

. 

90 57 75 52 35 55 75 

Fehrnar 	........................................... 

April 	.............................................. 
Maj ................................................ 

53 72 58 40 47 56 78 50 

Mars 	.............................................. 

9 73 54 25 58 25 73 90 
,jj 	 ............................ 

Juli. .................. 	............... ............... 

40 72 52 37 52 97 72 - Augusti 	........................................... 
51 - 54 62 47 04 63 75 
62 85 73 97 53 58 74 - 
66 59 80 43 37 72 - 

$eptcmber 	........................................ 
oktober 	........................................... 
November 	........................................ 

57 
~981  

22 64 25 58 1 501 60 125 

445 44 507 66 475 54 628 90 
December 	........................................ 

Summa kr.  

Iliraf vore 	biinkomstcr, 	kr. 	............... . -- -- -- 8 50 

.tterståeiide 	inkomst 	af 	stufvori- 

. 

45 44 arbete, 	kr. 	................................. 507 66 475 54 620 40 

Arbetsdagar 	i 	stufveriet, 	st. 	.............. 191 209 

MedeIfrljänst 	pr 	arbetsdag i stuf- 

..- 

. 

- 2 ~ 66 - - 2 ~ 97 vei jet, 	kr 	................................. 

Hela årsinkoiiisten, fördelad 	på 800 
arbeisdagar. iitgir pr dag kr 1 ~ 48~  1 ~ 69 1 59 2 10q 
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stufveristinkomste- 1890-94. 

hetarue 13, 0, D återkomma i uppgifter för 1895.) 

1S92 1893 

B 	 1) 

1994 

A 	11 A B 1' 

3954 	26— -- 2125 1735 50— 4025 2340 2195 
:1375 	---60 --- ----- --- 48— 3382 ---- 5013 
1 48 	lo 50 - - 10 411 - - 50 - 44 94 -- 	- 55 02 

47 59 	35 25 34 90 31 90 - - 41 501 66 64 56 85 56 96 
61 25 	59 50 54 80 47 85 31' 35 76 25 68 15 44 50 71 73 
6508 	6625 6510 3485 5225 5425 6832 4226 7746 
55 40 	52 75 62 25 63 58 73 50 59 50 80 89 13 25 87 
5712 	7IJ--- 72— 3311 5225 4560 5832 7032 
5776 	61— 5905 7575 6075 4740 7041 5 73 20 
7016, 	54— 5250 4903 7675 25-- 6525 7038 
6230 	71-- 7380 5193 8037 7420 8370 r 7218 
6125 	5850 4775 28— --- 5385 4235 5870 

612 08 	556s 23 522 35 447 66 443 57 605 55 	723 04 180 26 765 03 

4240 	—60 2450 1258 -- 184— 	10850 - - 11370 

570 28 	164 63 497 85 435 08 443 57 421 55 	614 54 180 26 651 33 

213 	207 165 135 151 159 	211 61 211 

268 	272 301 322 293 265 	291 295 308 

204 	185 174 I 	~ 491 147 202 	241 113 255 

kl 



Några rnånadsuppgifter å stufveristinkomster 1895. 

Timpänuiug 35 öre, öfyertid 30 öre.) 

5 fl 	1 	 11 	 fl 	 F 

3225 -- 3950 3113 425 -- -- 	- Jenuari 	......................... 
Februari 	........................ -- --- :iioi 
Mars 	........................... 

..... 
-- -- 2712 150 -- 2-11,1- 

April 	........................... 18— 5136 4160 1943 36— 41- 

Mej 	............... 	........ 	..... -- 8244 $331 0859 7103 1830 701:, 
38 

. 
3 62— 6521 7082 0165 2023 OU 

74— 0630 8845 7473 $394 5830 85 

A ugusti......................... 73 50 6945 92 23 1 	33 75 73 18 3M 73 097 
Full 	............................... 

68 30 sjuk 10150 72 73 6588 67 75 77; 1 epternher 	...................... 
oktober ......................... 70 23 63-- 7930 3273 9873 71 30 85» 

76 -- 73 28 $7 30 30 --- 4430 71 50 8630 November 	...................... 
Derejuher 	...................... 65 - 72 - 68 -- 30 -- 1475 68 75 7976 

Summa kr. 497 73 50642 73972 026 27 i 343 90 451 51.1 	681 

Häraf vore 1iinkomster, 	kr. - -, 3439 100 - 211 73 23 43  

'terstående 	inkomst 	af 
stufyeriarbete, 	kr ....... . 497 73 47203 65$ 72 414 34 52045 451 50, 669:iH 

Arhetstiagar 1 stufverit. st . 

)1 edelfilrijlinst pr arbets-
dag i stufveriel, kr.... 

II cia årsinkoiiisteii, fir-
delad int 300 arbeisda-
gar, itgiir pI• (1a2. kr. 

143 	121 i 199 	143 1  141 

34M 390 331 28O. 3[18 

1 9 2102 181 

191) 

1 	I 



Såsom synes ä tabellen, växla de anförda ärsinkomsterna 
af stufveriarbete 1890-94 mellan 421 och 651 kr. Dessa 
växlingar vid lika timpänning beror till stor del på olika jämt 
arbete hos olika basar. Den störste arbetsgifvaren har icke 
mindre än 11 »storbasar», mellan hvilka fartygen fördelas i 
tur hvartefter dessa basar äro lediga. Emellertid kunna om-
ständigheterna foga så, att en bas får flere »dåliga», d. v. s. 
mindre långvariga båtar efter hvarann, under det en annan 
bas får flere »goda» båtar å rad. Men för att icke mista sin 
företrädesrätt till arbete i ett lag, hålla sig de arbetare, som 
räkna sig till »stammen», alltid till en och samma bas och söka 
ogärna arbete hos någon annan. Ett enda lag har bestämda 
båtar, de s. k, »gröningarna» (Wilsonliniens båtar), hvilkn 
komma regelbundet en i veckan. 

De i tabellerna anförda medeldagsinkomsterna af hela års-
förtjänsten efter 300 arbetsdagar toi'de vara ägnade att i någon 
mn korrigera de allmänt gängse föreställningarna, att hamn-
arbetarne ha så särdeles stora förtjänster. Som synes har den 
genomsnittliga dagförtjänsten, biin1onifer 	'(1rik)aile, endast. 
under 8 af 20 arbets-år gått upp till en obetydlighet öfver 
2 kr. 

Ser man så på uppgifterna om e(1(lmkOoef(j pr rhets-
(lag i stufveriet, faller genast i ögonen, hurusom endast för 5 
af 20 arbetsår denna förtjänst gått upp till eller obetydlrgt 
öfverstigit gängse dagpänningen. Detta har varit för arbetare, 
som på grund af båtarnes fördelning råkat arbeta mera öfvertid 
än andra lags arbetare. Dessa senare däremot ha antagligen 
haft många icke fulla arbetsdagar, hvilka dragit ner deras medel-
förtjänst under dagpänningens fulla belopp, äfven om de ar-
betat en eller annan öfvertimme åtskilliga gånger. Denna ar-
betets ytterliga ojämnhet, omöjligheten att kunna beräkna sina 
inkomster, är naturligtvis det ohyggligaste i dessa säsongs-
arbetares hela tillvaro och i hög grad frestande till ett oregel-
bundet lefnadssätt. 

l)et skulle naturligt nog fordra ett större material, än jag 
haft till förfogande, för att kunna påvisa den värkliga medel-
förtjänsten för stufveristerna, äfvensorn hur ojämt arbetet vji.rk- 
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ligen år. 1 detta senare hänseende kunde jag anföra samtliga 
dagbelopp, hvarur månadsuppgifterna i tabellerna härofvan äro 
utdragna; men som detta skulle taga allför stort utrymme, 
nöjer jag mig med att anföra dagbeloppen endast föj' två ar-
betsår, nämligen arbetaren A. år 1893 och arbetaren J ör 
189. 

Uppgift å daginkomstbeloppen för arbetaren A år 1893: 

1)ag. Jan. 	Febr. Mars 	Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt.Nov. Dec.- 

1. ------- 3..is 	- - 4.so - 
4.,J 4. 

10 
3- - - - 

o. - - -- 3-- -- 	- 	4.so 2.10 - - 
0. -------4.2., ----------. 3.7515.202.25- 
7.  - 2.7 	- 	3.7s 3.so - - 
54. --- - - 3.25 1.25 4.75 	3--- 	4.50 -- - - 
9. --- - - 3- 3 - 	3--' 	4.so 2,20 1.s5 

it). 4.so - 	- -- 4.25 - 
 3,35'- , 	--4-- 
 - - -. - 2.25 --r---- 
 1 - - - 4.so 3 2.i6 	- 	3.so - 4.so - 
 -. - 

-4.503--3.so2.zs4-- 4-- 
1 - - -- 4-- 3- - 	9.so' 	- 1.05 4- - 
17. 7.so - - 2.50 5.10 3- 4.so 	i.2s 	-- 3- 5- - 
154. J - - 1.25- - 2- 2-2,25- 4-too 
19. - 

------------ ---- 

- 3-- - 4-1.00 	2-1--3.:333- 
20. - 

-------------- 

- 

f ------------------- 

3-4.7o--- 3.5-- 	4- 4- 3- 
21. - - - 2.so -- - 3- 2.25 	4- 3.00  
22. - - 4- - - - 	4.50 	4- -- -. - 
23. - - 1O.41 - 4.00 - - 	4.00 	2.so 2.12 -- - 24. - - J 4.4o 4- - --- 	- 	- 3.50 2.00 -- 25. 2.25 	- 	3 3 - 1- - 
20. - - - 1.00- - 4.s&- 	4.00 2.65- -  4001'o 2- 

 - - 
------ - ------ -

- 2.75 - 4.3o 4- - 	3.7s 2.ln -- 1- 
 - - 
------ - ------ -- -- 

- - 1-  - --- -- - 3- -- 	3-- 	- ---- - 15-' 
:a Kr. 	21 .25 - 10.0 	:l1.00I47.00:l4.00;3.ss:l3.n 75,;o49.o5l.95 254- 

Inneståendi. sinn lyftats på in gtng. 



Ii 	a dgni1oinstbe1oppen för arbetaren 1' är 1895. 
(Vanlig arbetare i 113, undra-bas i 28 arbetsdagar). 

Dag. Jan. Febr. MarApr. Maj Jtini Juli Aug.Set. Okt. Nov. .Dee. 

1. - - 2.so 2- 3.50 vass 3.so - - 4- - 
2. 2.50 - - 1.51) 4- - 5.25 4.os 3.50 - 4- - 
3, ----3-- 4.1a 1.75 - 3.so - 2.5o 

 3.so - - 4.so 3.50 4- 1.75 
 --- 1.25 3- 9.so 4.50 3.50 4- 3.50 
 - - - -- - - - 3.so 2.60 5.20 - 4- 3s 
 - - - - 1.sol-- 3.so- 3.50 4- 3.so 
 - - - - 4.so 1.75 3.70 3- - 4.25 4- - 

0. - - - -- 4.50 - - 3- 1.75 4- - - 
 

-  

-- -- - -- 1.25 3.12 3.50 - 5-4- - - 
 - - - -- 1.504.653.50-- 5-4- - - 
 - - - - - 4.65 3.50 - 3.50 4- - -- 
 

------------ 

3.50 0.50 2,75 - - -- 
 (" 1.75 3.50 - - 
 - - - - 5.25 3. so 3.50 - - 4- - 

16. - - -- - 5.25- 3.50- 1,75 4- - 
17. - - 3.50 2.40 5.25 5.25 5.25 - - 16o '° -. 18. - - 

-------- 

- 2.40 3- 7.104.07 - - 4( - 
19. - - 

-- - - - ------ -- 

- 2.40 - - 4.67 1.so 3.50 4- - 
20. - - 2.40 5.25 - 3.so 3- - - 
21. 5,25 - 3- 4.5o 3- - - 
22. 1.75 - - 

--------------- 

- - 4.6.s3.so3.so- 2-- - 
23. - -- - 2.10- - 3.503.50- 4-- - 
24. 

------------ 

3.so 4- - - 
25. -. - - - 5,256.703.50-4.355-- - 
26. 1,802,253.505-- - 
27. 3.833.504.505-- - 
28. 

---- - ----- - ---- -- 

- 3.50 - 5- - - 
29. - 

-- - - - ----------- 
-------------- 

- - 5.25 - 3- 3.50 - - -- - -  
30. - 

-------- 
- 3.75 

---- 

4.50 - 
----- 

- 3.50 - 4- - - 
31. -- - 5.25 3.so 3.so 4- - $.a Kr4 4,25 	- 3.so19. is71o:4H4.os 	83.si73.is  65.ss 98.7o1 44,soj 14.75 

Vid en närmare granskning af dessa daguppgifter skola 
vi finna, hur ytterligt olika långa de olika arbetstillfällena varit. 
Så t. ex. har A år 1893 arbetat: 1 arbetsdag 4 gånger, 2 
dagar å rad 3, 3 d:o 6, 4 d:o 7; 5, 6 och 7 dagar hvardera 
1 gång, 8, 9 och 10 dagar hvardera 2 gånger och 11 dagar 
1 gång. Och F år 1895: 1 dag 11 gånger, 2 d:o å rad 6, 
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i d:o 5, 4 d:o 8, 5 och 6 d:o hvardcra 7, och 8 dagar 1 
göng. Alen visst icke alltid har arbete flore dagar å rad varit 
oafbrutet sådant, utan det har mycket väl kunnat vara 
arbetsdag eller mindre hvardera dagen. Så t. ex. har Å år 
1893, af daginkomstbeloppen att döma, arbetat 48 dagar min-
dre än full arbetsdag. Af hans öfriga arbetsdagar för året ha 
39 varit fulla arbetsdagar utan och 48 d:o med öfvertid. 

För att ge en så påtaglig bild som möjligt af, hur hamn-
arbetarnes lif i värkligheten gestaltar sig, har jag upprättat 
bifogade framställning (sid. 34) af arbete och arbetslöshet för arbe-
tajen Å år 1893 - en annan form således för tabellen sid. 3. 
De svarta rutorna beteckna arbetslöshet, de streckade hälgdagar 
och de hvita arbetsdagar (139 st., hvaraf 135 i stufveriet). 

2. De stufveriarbetare, som arbeta direkt under 
fartygsbefäl. 

Endast från ett par arbetare inom denna kategori har jag 
lyckats få några inkomstuppgifter 	den ena en arbetare i 
Lbecks-laget, den andra en »Riddarholmare». Mannen från 
Liibecks-laget sysslar jämte någ 
liga stufveriarbetet på de båtara kamrater utom med det egent- r, som detta lag »passar», äfven 
med jitrnvägsvagnslossning (järn) för befraktare af båtarna i 
fråga. Denna biförtjänst räcker dock inte åt hela laget (20 
man), hvadan denne arbetare får anses särskilt gynsamt stäld. 
(Såsom förut nämts, ha de stufveriarbetare, som icke arbeta åt 
stufvare, alltid haft något högre timpänning). 

Uppgifterna på personens i fråga (28 år, ungkarl) totalin-
komster för 4 år följa i omstående tabell: 
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11s91 1S92 1$98 1S94 
M 1 n a d 

Kr. öre Kr. öre Kr. öre Kr. öre 

Januari 14 75 38 25 17 95 19 
Februari 	........................ 25 8 85 6 67 33 - 
Mars 	........................... 60 24 42 - 53 - 
April 	...................... . .... 46 38 60 49 75 44 GO 

62 27 61 55 72 32 59 30 
Juni 	.............................. 25 134 75 78 70 75 75 

..33 

61 40 52 35 57 70 64 80 

Maj 	.............................. 

Augusti 	.................... 	... 
September 

..54 

..32 

75 
71 

64 
95 

67 30 66 40 87 55 

..83 

95 50 75 75 102 80 

Juli 	....... .. ................... .... 

88 87 77 30 48 45 84 20 
....................... 

45 

.. 

70 70 20 9 - 34 15 
Uktober 	.......................... 
November 	....................... 

48 05 
1 	63 05 51 45 54 80 December 	....................... 

Suiiinia Kr. 672 19 1 661 1 70 576 l 	141 712 195 

För ett af dessa år, 1894, fördelade sig arbetarens ifråga 
inkomster af stufveriarbete och af vaguslossning e. d. på föl. 
jande sätt: 

Stufveri- Vagn»- 
M 	1 	ii 	a 	d 

arbete lossiing 

Kr. 'öre Kr. öre 

Januari 	................................... 	.................. 30 13 70 ..5 
33 - - - 

Mars ... 	..................................................... 53 - - - 
Februari ....................................................... 

April .................................... 	..................... .37 
. 

- 7 60 
55 50 3 80 Ma3 ............................................................. 

Juni............................................................ .67 - 8 75 
Juli ..................................... 	....................... .ft) 95 3 85 
Augusti ......... 	............................................ ..79 80 ' 

98 55 4 25 Septeniber ....................................................
Oktober ....................................................... 81 70 2 50 
November 	....... . ....... . ................................... 32 90 1 25 
liecemher 	.................................................... 41 40 13 40 

646 101 85- 1 
Summa Kr. 

Mannen från Riddarholmsiaget (35 man) är en särdeles or-
dentlig, 30 ars, gift, barnlös man, hvars hustru ii.fven arbetar 
utom hemmet. Han »passar» troget de båtar, där han är på- 
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räknad såsom »ständig», arbetande då så behöfves »både natt 
och dag». (Så t. ex. arbetadc han under höst- och förvinter-
månaderna 1895 icke mindre än 200 öfvertimmar - efter kl. 
6 e. m. - mot 440 å tiden 6 f. m.-6 e. rn.). Ehuru han 
icke skyr något som hälst erbjudet arbete, är hans förtjänst 
vid hamnen ingalunda tillräcklig för en den anspråkslösaste 
existens ens sommarn öfver, mycket mindre då för vintern. 
Han hör - liksom förmodligen hela sitt lag - alltså till dessa 
icke fåtaliga hamnarbetare, L vilka visserligen räkna hamnarbetet 
såsom sin hufvudnäring, men nödgas i afse1rd ))Uhfl räkna på 
sig yppande biförtjänster af hvad slag de vara må. Det lig-
ger då nära till hands, att dessa hiförtjänster ha större eller 
mindre sammanhang med sjöfarten, m. a. o. äro sådana, som 
yppa sig under det arbetaren går och »passar» de regelbund-
nare arbetstillfällena. Så t. ex. har här ifrågavarande arbetare 
bland sina uppgifter på biinkomster flere poster 'uppdrag» åt 
(len resande allmänheten eller fartygsbef>ilet, hjälp med flytt-
ning - förmodligen af saker, som kommit med Mälarebåta.rna 
-, vedupptagning o. d. Någon gång har han användts om-
bord för underhållsarbeten, i enstaka fall har han - förmod-
ligen när båtarna haft mycket gods - följt med ombord som 
extra besättning. På vintrarne har han deltagit i skrapningar 
o. mi. utrustningsarbeten de tider han icke varit nog lycklig att 
få arbete vid Stockholms gasvärk såsom eldare eller kolskju-
tare. T)etta sistnämda arbete har vissa månader kunnat ge ho-
nom en extra inkomst på från 40 till nära 80 kr. Detta oak-
tat och oaktat han såsom ovanligt skötsam och ordentlig 
kan påvisa högre och jämnare extra inkomster än flertalet hamn-
arbetare, har hans förtjänster under 6 år, för hvilka hans in-
komstuppgifter följa hår nedan, intet år öfverstigit 755, men 
val ett år varit nere vid 558 kr. Då, som nämt, denna arbe-
tare haft ovanligt stora, men för hans ekonomi ytterst väl be-
höfliga extra inkomster, torde det inträssera få se äfven dessa 
anrifna för hvarje mänad. 
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3. Tegellossare. 

Som redan antydts, ha dessa arbetare i allmänhet en ovan-
ligt kort säsong med ytterst ojämn förtjänst. Tages därtill i 
betraktande inbördes splittring inom lagen - mellan llagkar- 
lar» och »extrakarlar» 	och mellan de olika lagen, så er- 
bjuda sannerligen dessa arbetare såsom kår en mycket sorglig 
anblick. 

Endast från en enda »lag.karl» har jag lyckats erhålla 
inkomstuppgifter för ett enda år, 1894, hvilket af arbetaren 
själf betecknats som »särdeles godt». Inkomsten var under 
detta »goda» år kr. 514.1», hvaraf 54.61 extrainkomster - 
det hela sålunda fördelat: 

hamnen l Extra 
I 1 n a (1 

Kr. 	1 öre 1 Kr. I öre 

-  7 12 
Februari....................................................... -  - 8 08 

- - 18 85 

.1 annan. ......................................................... 

April.......................................................... -  - 20 56 
Mars.......................................................... 

'34  85 - - Maj.............................................................. 
46 13 - - Juni............................................................. 

Juli............................................................ 70 . 06 - - 
Augusti 	..... 	..................... 	.......................... ..'34 40 - - 
$ptemher 	.................................................... 60 95 - - 

59 29 - - Oktober....................................................... 
November 	......... 	.......................................... 96 44 -. - 
December 	...... 	..... ............ ........ .................... ..52 46 - - 

Sa» Kr. 1 459 158 1 	45 61 
= 514.19 

4. Kolbärare. 

De få inkomstuppgifter jag lyckats skaffa från denna ar-
I)etargrupp bestyrka hvad jag förut antydt, att deras förtjänst 
- åtminstone de, som lyckats få något så när jämt arbete - 
är ungefär dubbelt mot andra hamnarbetares. Med undantag 
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för de fasta s. k. gårdskarlarne, hvilka utgöra endast en liten 
minoritet inom kåren, är deras årliga arbetstid nog dock föga 
längre än dessa andras, men arbetet dess mer påkostande. 1 
allmänhet klaga ko1bärare öfver, att de efter några få år »f 
klent bröst», hvilket för öfrigt är helt naturligt. De äro äfvcrt 
rätt mycket utsatta för vissa slag af olycksfall, t. ex. att få en 
koltunna efter sig på ena hälen, att vricka sig vid snedstigning 
på en landgång, att halka o. s. v, 

De »fasta lagens» karlar måste sätta efter mycken tid, 
ibland hela dagar, på att gå och vänta på arbete. Sådan vänt-
ning betalas aldrig särskilt. Arbetstiden är numera tömligen 
reglerad, med förhöjning för öfvertidsarbete, men ännu arbetas 
i vissa fall en oskäligt lång arbetstid, särskildt vid båt kolning 
i Målaren. 

En gammal kolbärare, förste man i sitt lag och således 
ägande rätt till arbete i allra första rummet, lämnar mig föl-
jande uppgift på sina inkomster för två år: 

ii a 	d 
1893 1894 

. e Ir. öre 

Januari ...................................................... 43 21 79 	37 
Februari ...................................................... 48 75 24 	76 
Mars ......................................................... 87 59 68 	69 
April ......................................................... 118 84 120 i 39 
Maj ............................................................. 116 79 124 	05 
Juni 	.......................................................... 108 55 95 	62 
Juli ...................................................... ...... 110 16 83 l 59 
Augusti 	..................................................... . 77 78 102 	30 
September 	................................................... 93 17 114 	31 
Oktober ...................................................... 122 71 77 	20 
November 	................................................... 
December 	...................................................89 

. 126 12 
84 

98 	:ii 
86 	97 

S:a Kr. l 114:1 l 11 l 1075 56 

Af anteckningarna framgår, att arbetaren ifråga år 1891 
fullgjort 15 arbeten af så högst olika varaktighet, att betal-
ningen växlat från i ett par fall 50 öre upp till högst 34 kr. 

fl 
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Inkomsten för de anförda två åren torde kunna synas någon 
rätt god, men har dock endast nätt och jämt räckt till, tmin-
stone att döma af arbetarens egna sorgmodiga anteckningar 
vid årsshiten i de almanackor, där han dagfört inkomsterna: 
»lut på året, slut på pängarna!» 

En annan, yngre kolbärare, hvilken dock så till vida är 
ovanligt gynsanu' St(ild, att han har ett rätt gifvande extraarbete, 
som icke nämvitrdt kommer i kollision med kolbärningsarbe-
fet, har lämnat mig de å nästa sida anrörda inkomstuppgifter 
för 9 år eller hela den tid, han varit med i kolbäreriet. 

1)e e. k. gårdskarlarne, hvilka ömsevis arbeta vid hamnen 
- harpning, bärning från pråni 0. s. v. - och örnsevis vid 
landbärningar, ha säkerligen det mäst ansträngande arbetet bland 
kolbärarne, synnerligast som de oftast icke äro i tillfälle att, 
såsom sina »lösare» kamrater, hvila upp sig under en ofrivillig 
sysslolöshet. Särskilt klaga en viss grossörs (0. Olsson) gårds-
karlar öfver en odrägligt lång arbetstid, omänsklig särskilt i 
ett sådant fack som kolbärningen. En af dessa arbetare har 
för 42 veckor, som han haft jämn sysselsättning år 1895, an-
t.ecknat Jagets medelarbetstid pr dag för hvarje vecka och kom-
mit till följande resultat: 10 timmars effektiv daglig arbetstid 
under 6 veckor, 11 timmar i 1, 12 1 13, 14 i 13, 15 i 8 
veckor och 16 timmar i 1 vecka eller i genomsnitt 13 tinonar 
pr dag. Inkomsten, som i genomsnitt pr vecka växlade från 
2,s o till 5,25 pr dag, helöpte sig för hela året till endast kr. 
1003:7 6 eller ide f'rllt 31 ö)'e / timmen. 

5. Utdöende specialiteter. 

Ibland dessa skulle det numera egentligen endast vara 
spanmålsbärarne, hvilkas förtjänster kunde inträssera en större 
allmänhet - detta så mycket hällre som det tydligtvis är dessa 
arbetares forna förtjänster, som gifvit upphof och näring åt den 
vidt utbredda föreställningen om, att hamnarbetarne i allmänhet 
förtjäna så duktigt. När detta skrifves, har det emellertid ej 
lyckats mig skaffa några specificerade uppgifter från någon 
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arbetare inom denna grupp. Dock har uppgifvits för mig 700 
kr. eller något därutöfver såsom årsinkomst för flertalet af span-
målsbärarne och det dubbla för basarne. Dessa aihctares ar-
betsdagar pr år äro emellertid betydligt färre än andra hamn-
arbetares, detta beroende, såsom förut nämts, på att skepps-
stufvarne alltmer slå under sig spanmålsbärarnes förra arbete. 

Såsom en egendomlighet kan nämnas, att spanmälsbärarne 
rinu bibehålla vissa räster af sin gamla skråorclning. Så t. ex. 

kan en man af laget »ta nummer» på fiere arbetsplatser sam-
tidigt och sätta en »extra» arbetare att förrätta det arbete han 
själf ej medhinner, hvarvid den »ordinarie» spaninålsbäraren 
förbehåller sig viss del af förtjänsten »för numret». De som 
på sådant vilkor arbeta såsom »extra», anse sig helt naturligt 
kränkta i sin rätt; och då dessa »extra» vanligen äro stufve-
rister, har systemet i hög grad bidragit att göra spanmålsbä-
rarne impopulära bl and dessa. 



Bostadsförhållandena. 
Bostaden jr hemniets yttre, l)rlti»ka grue1 

val. [ten en sund och renlig bostad, där 
trefnaden ej förstöres genom påtvingade hyres-
gäster och där hälsan ej tager skada genom 
kyla och fukt, är icke något hemlif tänkbart. 
Pr sedlig synpunkt, ej mindre än nr sanititrt, 
är det en af vårt arbetarlifs kräftskador, att 
innehoendesystemet spelar den roll, som det 
gör, inom den arbetande klassens hemlif. - - 
- - -- Det förtager från bostaden sista ra"-
sten af den känsla, som ligger i ordet hem, 
oeli förvandlar den till en plats, där män och 
kvinnor djuriskt insomna om hvarandra, utan 
att någon niorgondag kan gifva förhoppningen 
om ett bättre. 

(0. af Geijersta,n, Anteckningar om arbetar-
förhållanden i Stockholm, Loréuska stiftelsens 
skrifter n:o 9, sid. 52.) 

1. De gifta samt de inneboende bland de ogifta 
hamnarbetarne. 

Redan den ytligaste kunskap om hamnarbetarnes små och 
ojämna inkomster bör säga oss, att deras bostäder icke kunna 
höra till de allra bästa. Tvärtom få dessa arbetare i regeln 
nöja sig med de sämsta och billigaste bostäder, som stå att få, 
vanligen längst ut i stadens utkanter. Särskilt i Katarina 
församling är antalet hamnnrbetare, och specielt gifta sådana, 
mycket stort - en måhända starkt bidragande orsak till, att 
denna församling alltid haft den högsta eller näst högsta fattig-
vårdsprocenten af samtliga territoriella församlingar. Hamn-
arhel arne bo vanligen i de allra eländigaste och måst fallfärdiga 
träruckel uppe på Söders bergknallar vid gränder och »backar», 
som ofta nog äro otrafikabla för all körtrafik. Eller ock 
dviiljas de i något kvife i de äldsta af de större hyreskasär-
nerna - ty af detta slags hus finnas äfven åtskilliga, som 
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-visst icke räkna sin uppkomst från senaste byggnadsraseiiet. 
Sädana kaserner äro 16 Södermannagatan, 17 Bondegatan, 37 
Skånegatan, 94 Asögatan, 42 Folkungagatan och, af de nyare, 
55 A—F Värmdögatan och 13 Ilaminarbygatan m. fl. 

Från en af de äldre hyreskasärnerna meddelas här nedan 
en schematisk teckning af ett vindsrum, ett af de ruskigaste 
boningsrum, man görna kan få se (den inprickade linjen i ge-
.nomskärningen betecknar en full manshöjd!) 

( tiioinskiO-iiiug i A-- B. 
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Till en golfyta af 11 kvm, och en rymd af 25 kbm. he 
detta ruin föga mer än O,o kvm. fönsteryta. De 6 it 7 i rum 
niet varande personerna ha föga mer än 3,5 it 4 kbm. luft hvar 
till sitt förfogande. Barnen äro 4, alla små. 

Seom rent af typisk för hyreskasärnerna i deras vidriga-
ste form förtjänar just frarnlillas 17 Bondegatan. Det är en 
ägendom med 23 meters fasad, 4 våningar hög. Från början 
är den inredd med 1-rum- och- kök-lägenheter, ordnade pi ömse 
sidor om långa korridorer, utgående frän den i husets midt 
varande trappuppgången. Men efter hand har värden insett, 
att det skulle löna sig mera att hyra ut rummen och köken 
hvar för sig. Och så har det begifvit sig, att f. n. i heIn 
huset inte finnes en enda odelad 1-rum- och- kök-lägenhet. 
Hyran är 8--10 kr. i månaden för enkelt rum eller kök, utan 
spår till »bekvämligheter». Tamburer, skåp - kort sagt: allt 
hvad som nu för tiden hör till minimifordringarna - saknas 
här. Uthusen ha ej räckt till åt de många från början obe-
räknade hyresgästerna, utan man »delar» aUträdena, och af öfriga 
uthus har hvarje hyresgäst endast antingen källare eller vedbod 
eller vindskontor. »Rummens» bredd växlar från 2.5--3.5 M. 
med 3.9 m. längd och c:a 3 m. höjd. 

1 detta hus ha antritifats $ hamnarbetare, lefvande som 
det synes i de måst skilda förhållanden som kunna förekomma 
inom samma yrke. Flertalet syntes med största möda hålla 
sig  uppe och hemmet snygt. En hade ett riktigt trefligt hem; 
men 	tvärs öfver korridoren i samma våning  bodde en an- 
nan, som bokstafligen inte hade en stol att sitta på. Familjen, 
i fråga hade blifvit husvill under värsta bostadsbristen och 
måste en lång tid ligga på hotell, där den fött betala 1.50 h 2 
kr. om dsgen. »Under sådana förhållanden vandra ens små 
smulor snart sin väg», menade hustrun. Och den uppgiften be-
höfver nog ej bitviflas. 

höjden på lägenheterna i denna och liknande 20-40-åriga 
kaserner är nästan det enda oklanderliga, men också det enda, 
som betecknar något afsevärdt framsteg från de små träruck-
lena, hvilka, trots alla brister, ofta måste vara i viss mån tref-
ligare att bebo, synnerligast om de äro oingifna af en liten 
trädgrdstäppa och grannarne äro få. 
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Naturligtvis finnas å andra sidan trähus, så underhaltiga 
uch förfallna, att de icke tala någon jämförelse med ens de 
allra sämsta stenhus. Man päträfiir kojor nergräfda 1 m. eller 
mci under gatulinien, med långsmala rum, svagt belysta af 
ett litet fönster på ena kortviiggen. Dimeusionerna, nämda i 
vanlig ordning, på sådana rum förhålla sig ofta till hvarnndra 
som 3 : 1.5 1, d. v. s. bredden = halfvu och höjden = en 
tredjedel af längden. Ett sådant rum framställes i nedaristående 
teckning, där den prickade linjen i skärningen (J—J) utmärker 
gatulinien. 

i A-1- 	 (e1)muk. i C-1). 

Bristen på vatten- och afloppsledningar är icke något 
för trähusen enastående, ty äfven hyresgästerna i stenhus, åt-
mninstone i Katarina församling - där de flästa af mig  upp-
mätta bostäderna äro belägna - få ofta »gå ner på gården 
med slasket» och »gå långa vägar efter vatten». hela delar 
af Katarina församling sakna afloppsledning, och lukten från (le 
öppna rännstenarne å gatan eller i portgången är naturligtvis 
alltid lika vidrig, hvar den än anträffas. 

Alldeles oafsett det bedröfliga förhållandet, att de fattige 
få tjänstgöra som »ittorkningsmaskiner för nya hus (något, som 



48 

G. af Geijerstarn närmare vidrört i sina »Anteckningar» (Lorii-
ska stiftelsens skrifter nr 9), tränger sig vid en vandring ur 
hus i hus, från träkojan till stenkasärnen, den frågan själfmunt 
på en, huruvida de fattige alls bo bättre i de senare än i de 
förra, d. v. s. huruvida utvecklingen på husbyggandets om- 
råde alls kommit de fattige 	eller låt oss säga: de fatti- 
gaste - till godo. Man känner sig frestad att därpå svara 
ett obetingat nej. 

Åtminstone har jag ej funnit mindre hemtrefnad i all 
mänhet under de låga taken eller att fattigdomen antagit min-
dre afakräckande former i hyreskasärnerna - vare sig de 10 
å 15 eller de 40 h 50 år gamla eller de ännu äldre - än i trä-
kåkarne. Tvärtom. Åtminstone har sammanpackningens sorg-
liga faktum visat sig i en vida mer afskräckande form i de 
stora kasärnerna. 

Jag sade, att kjcien på lägenheterna i en viss »kasärn» 
var det enda tillfredrställande. .Jag skyndar tillägga, att de 
öfriga, redan anförda dimensionerna måste anses så mycket mer 
otillfredsställande. Det är för öfrigt en iakttagelse, som kan 
göras lätt nog af hvem som hälst, att golfytan i de små lägen-
heterna i våra stenhus är oproportionerligt liten. Flere gån-
ger har det förefallit mig, då jag inträdt i ett rum i ett sten-
hus, att detta rum liksom utgjorde en upp- och nerpå-vändning 
af ett trähusrum, som jag nyss lämnat: längden har blifvit 
höjden, och de andra måtten därefter. M. a. 0.: man har min-
dre yta att röra sig på. Måhända blir genom den större höj-
den i de nyare husen kubikutrymmet pr individ större. Men 
detta har för den fattige själf, som af förhållandena nödgas att 
packa ihop sig - om också icke för den teoretiska liygienikern 
- mindre betydelse. Lifvet tvingar den fattige att lefva oliy-
gieniskt och att begära en icke stor, men något så när rimlig 
yta att röra sig på framför mycken och god luft att inandas. 
Den modärna hyreskasärnen ger strängt taget livarken det ena 
eller det andra. Särskilt kan luften sällan vara oklanderlig, 
på grund af bristen på ventilation. Och så syns arbetarns bo-
stadsfråga hos oss fortfarande lika olöst som för mansåldrar 
sedan. 
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Med detta har jag naturligtvis visst icke velat säga, att 
arbetarne i allo bo så utmärkt bra i dessa på bergklintarna uppka-
tade träkåkar, som af gaighumorn döpts till mahognyvillor». 

Jag har endast velat inlägga en liten reservation mot den 
naiva, men tyvärr så allmänna tron, att med arbetskiassens 
bostadsförhållanden här i Stockholm - oafsett frågan om hy-
rornas storlek, periodisk bostndsbrist etc. - är det dock så 
där tämligen väl bestält. 

* * 

1 ilästa fall äro väl hamnarbetarnes hyror skenbart inte 
så särdeles stora, men det är dock ej ovanligt, att äfven i de 
måst fallfärdiga ruckel betalas 150 å 200 kr. för rum och kök 
eller, än värre, del i kök 	en för en hamnarbetare ovanligt 
dryg hyra, utgörande 30-40 % eller därutöfver af årsinkomsten. 
Oftare än med andra händer det också, att dessa arbetare inte 
kunna betala sin hyra och vräkas i massa från en egendom. 
»Huset, där jag bodde, är nu rensat från hamnarbetare och 
annat fattigt folk», upplyste mig en gång en hamnarbetare. 
»Men», tillade han, »ännu i månadtal efter vräkningen bodde 
de kvar på vindar, i källare eller på gården». En tid efter 
»rensuingen» var där emellertid lika fullt igen af just hamn-
arbetare -- jag räknade tifl icke mindre än 16 stycken, gifta 
och ogifta. 

Bostadsbristen och husviirdarnes i samband därmed upp-
skrufvade pretentioner ha naturligtvis särskilt svårt berört dessa 
de fattigaste bland de fattiga. De, som förut i det längsta 
dragit sig för att taga inneboende, ha nu måst bekväma sig 
därtill. Eller ock ha de måst utbyta en trång och obekväm 
lägenhet mot en ännu trängre och obekvämare, eller i värsta 
fall - ha de blifvit alldeles utan bostad. Särskilt upprö. 
rande fann jag den syn, som mötte mig vid ett besök långt 
in i november månad 1895 hos en husvill hamnarbetarefamilj 
i nr 37 Skånegatan - ett gammalt fallfärdigt ruckel, utmär-
kande sig för mörka kök o. d. vedervärdigheter, och hvars 
ägares uppfinningsrikhet förstått att åstadkomma lägenheter i'Lfven 
af ett par vedbodliknande längor inne på gården. Om dagarna 

4 
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vistades den husvilla familjen, ti personer, i samma rum soin 
en annan familj på likaledes (l personer - i ett ram utan 
kök och som åt dessa 12 personer gaf icke faUt 30 kbm, luft 
att röra sig i. Om mtterna låg den husvilla familjen med 
sina fiere små barn på några trasor -- i en vedervärdig stank 
ofvanpå en afträdeslänga och hade legat där i två månader. 
Sedermera återfann jag familjen i Försörjningsinrättniugens 
f. d. filial Östgötagatan 51, där den delade en sal med tre 
andra familjer och betalade en hyra af - 6 kr. i månaden. 
Luftutrymmet var 5. 1 kbm, pr person (28 st.) Spisen delades 
af 8 familjer. 

Jag har påträfl'at flere fall, där familjen blifvit sprängd 
genom bostadsbristen: männen ha måst ligga på något här-
berge, och familjen, vare sig hel eller ytterligare delad, har 
varit inhyst »hos barmhärtiga människor». Inalles har jag an-
tecknat 7 gifta arbetare, lefvande under dylika omständig-
heter. 

1 fiere fall har jag funnit ovanligt små lägenheter om 1 
rum och kök, hvilka vid närmare påseende befunnits tillkomna 
genom delande af ett ordinärt rum medelst en tunn trävägg. 
T. ex. rum och kök af resp. 1.79 och 2.12 in. bredd, 3,1 ra. 
längd och endast 1.92 ra. höjd. Hyran var 100 kr. 

Hyrans dryghet tvingar naturligt nog ofta till att taga 
inneboende eller att upplåta köket till en annan hel familj eller 
till ungkarlar. Så t. ex. fann jag en gång i köket till en 
liten lägenhet icke mindre än tre sängplatser för ungkarlar. 
1 en större kasärn i Katarina fann jag två kök, uthyrda i an-
dra hand till gifta hamnarbetare. En af dessa i kök innebo-
ende familjer hade ett fosterbara. 

Om man nögonstädes skall få se inneboendesystemets vär-
sta skuggsidor framträda, så är det förvisso i de fall, då per-
soner, som själfva äro nersänkta i den ytterligaste fattigdom 
och i följd däraf hvarken kunna bereda sig själfva eller - 
långt mindre - andra någon större trefnad, nödgas inhysa 
fnimmande personer i samma rum som hela familjen l)egagnar 
för alla olika ändamål. Vid sådana fall träffar man ibland på 
ett snusk och en försoffning, en förkommenhet, som osökt 



komma en att fråga, Inir sådant dock kdn vara möjligt i vtrt 
beprisade århundrade. 

Såsom typiskt för dessa värsta inneboende-fall vi)l jag här 
anföra hvad jag fann vid besök hos en gift hamnarbetare, bo-
ende i en gränd nära Mosebacke. 

Familjen bestod af man, hustru, 3 barn (14, 9 och 3 år), 
och i samma rum som familjen bodde 5 logerare (hamnarbe-
tare). ilummet låg 1 m. under gatunivån, var ungefär lika 
långt som bredt (resp. 4.33 och 4.7 in.) och endast 1.9 m. 
högt; fönstren stötte upp i taket. Dimensionerna framgå bättre 

CD 

af följande schematiskt gjorda plan och genomskärning: 

(ien i1cIi, tiing i \.— [. 
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Vid mitt inträde i rummet, till hvilket man kommer ge-
nom ett mörkt kök, som »delas» med en familj, slog mot mig 
en på samma gång förskämd och kväfvande het luft. Man 
brassade på som bäst i en järnkamin, som stod där rödhet. 
Min ficktermometer visade + 24°  C. Jag kunde icke vistas 
därinne, utan att genast gå fram och öppna ett fönster. 1 sån-
gen låg det minsta barnet vaket, klädt i ett smutsigt, jämngrått 
linne. Husfadern bolmade på illaluktande cigarraffall, som 
han tände med svafvelstickor. Hustrun såg mycket sjuklig ut: 
hon påstods ha lungsot, och förklarades detta vara anledningen 
till, att hon ej kunde tvätta själf och hålla barnet i sängen 
med renare skjorta. Det lilla, som fans af husgeråd, stod 
huller om buller. 1 två sängar ligga fyra af de inneboende, 
två i hvarje. Alla otvättade. Två af dem hade varit i kol-
arbete några timmar på dagen -- det var söndag - så att 
hela deras hufvuden voro ett enda svart i svart, där man en-
dast såg ögon och tänder lysa. Något tvättställ kunde ej upp-
täckas. Endast i den ena sängen fans ett täcke, i den andra 
hade man bredt öfver sig - de säc/car, som arhetarne haft 
fraa/ör sig under dagens lopp att bära järn enwt. l'å golf-
vet låg någonting nästan lika svart som de bägg.e kolarbetar-
nas ansikten: det var en bädd för den femte logeraren. 

Hyran af logerarna var 1 kr. i veckan. 
1 detta snusk, i detta öfverbefolkade rum var det minsta, 

nu 3-åriga barnet födt. Dess sjukliga utseende vittnade nog-
samt om, under hvilka ohälsosamma inflytanden det växt upp. 

Han var tvungen, påstod familjefadern, att ha så många 
inlogerare för att kunna betala hyran: 180 kr. pr år - ett 
för detta eländiga rum rent af vidunderligt högt uppskrufvat 
hyresbelopp. Rummets invånare hade inte mer än 4 kbm. 
- och därtill mycket dålig - luft hvar till sitt för-
fogande. 

Till jämförelse kan nämnas, att en lägenhet i ett nytt 
hus om 1 rum och kök, som jag strax efter ofvan beskrifna 
besök uppmätte och som innehöll .i gånger så stor kubikrymd, 
kostade endast 20 kr. mera pr år. 
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Ofvanstående fall är visst icke enastående. 1 andra ändan 
af Katarina församling påträffade jag i en stor kasiirn: man, 
hustru, tre barn (det ena, liksom fadern, hamnarbetare) samt 
två inneboende eller summa 7 personer i ett kaelspis-rum 
med icke fullt iS kvm. golfyta och 47.7 kbm, rymd, d. v. s. 
c:a 2.5 kvm. golfyta och 6.s kbm. luftrymd pr man. Två af 
barnen voro minderåriga. 

Eller ett annat fall: en ogift hamnarbetare bor, såsom så 
ofta är händelsen, i ett kök. Det har inte större längd än, 
att när mannen i fråga ligger i sina svarta lumpoi' på golfvct 
befinna sig fötterna midt i dörröppningen, och vid mitt inträde 
är häller intet ljus tändt där. Luften är olidlig. Ett nattkärl 
på golfvet - den enda möb1eringen» - skall förmodligen 
ange karoktären af sofrum. Köket befinnes ge sin invånare 
c:a 11 kbm. luft, men, som nämt, intet ljus. 1 rummet där-
innanför ligger familjefadern och läser vid en liten, osande 
gaslampa. Rummet delas af man, hustru och två barn och 
er inte fullt 4 kbm, luft åt dem hvar. 

1 ett annat fall finner jag en hamnarbetare innebo i ett 
visserligen snygt hållet kök, inredt under själfva yttertaket 
och af följande utseende: 

( t'fl( 1 ka Illing i A—B. 

13 



Det enda ljus, detta kök får, är från en i planen li)irofvan 
inprickad öppning i taket. 

Man håpnar sannerligen öfver vissa husägares och arkitekters 
firmåga att skapa till »rum». 1 en större kasärn på Ha.rnmarby.. 
gatan t. ex. hade tydligen vid planindelningen på nedre bot-
ten blifvit ett utrymme öfver mellan trapphuset och portgången 
- en skrubb på 1.6 m. bredd, lagom stor att exempelvis för-. 
vara ägendomens brandmateriel och diverse .Af denna skrubb 
har gjorts 	ett rum genom att sätta in en spis, och så hyrs 
»rummet» ut för kr. 4.o4, hvarken mer eller mindre, pr m-
nad. Naturligtvis saknas hvarje spår till »bekvämligheter», och 
på grund af det otillräckliga utrymmet -- hela »rummet» mäter 
14 kbm. - har hyresgästen (en gift hamnarbetare utan barn) 
måst ställa ut en del möbler i en annan, till matskåp afsedd 
skrubb ute i förstugan. 

S. k. kakelspisrum äro mycket vanliga i de nyare kasär-
nerna och ha sina både fördelar och olägenheter. Då dessa 
rum äro försedda med vattenledning, hvilket ju är ett framsteg, 
gör emellertid dennas närvaro ett minst sagt stötande intryck, 
om rummet är snygt möblerat. Emellertid måtte spiselkakel-
ugnarna ställa sig för dyra för vissa byggherrar. 1 stället in-
sättes en vanlig spis i rum, som sedan uthyres för samma pris 
som kakeispisrum. Efter vanligt sätt att uttrycka sig borde 
dessa »rum med spis» rätt och slätt kallas kök, men den om-
ständigheten att de äro tapetserade tyder på, att värdarna vilja 
ha dem betraktade såsom »rum». 1 de stora kasärnerna ut-
hyras en mängd sådana köks-rum utan tambur, skåp, garderob 
eller uthus (i afträde endast del), men med vatten- och aflopps-
ledning, för 9 iL 10 kr. i månaden. 1 ett hus ha de dimen-
sionerna 3.82 X3.37 X2.7 m., d. v. s. 34. kbm, rymd. Redan 
i detta samma hus kan man se, hvilket ohyggligt ocker på 
den fattige i själfva viirket bedrifves af husvärdarne: under 
det hyran för ett köks-rum om nyssnämda rymd är 108 k 120 
kr., betalas i samma först'uja för ett rum om 56 kbm. + kök 
om 30 kbm., summa 86 kbm., endast iGO kr. D. v. s., att 
den, som måste nöja sig med köksrummet, får betala hvarje 
kbm. med kr. 3.1 3 pr år, under det den, som har råd att 



lägga till 40 kr. på hyran, i aawta lins får en jämförelsevis 
rymlig lägenhet mori .'irs1il( löl, efter 1 .s pr kbm, pr årl 
l)ärtill får han då också tambur eller åtminstone en haif så-
dan -- det är nämligen mycket vanligt i de nyare »kasärnerna», 
att flore lägenheter ha gemensam tainbur. 

* 

Å följande sidor återgifves en tabellarisk framställning af de 
resultat, hvartill jag kommit vid mätningar af ett antal haninarbe-
tarebostäder. Af praktiska skäl har jag nästan uteslutande in. 
skränkt mig till Katarina församling, där flertalet hamnarbetare 
ro boende. Jag har därvid tagit gata efter gata så långt jag 

hunnit, goda och dåliga bostäder, gamla och nya, sten- och 
trähus om hvarandra. 

Dimensionerna å rummen följa i ordningen längd, bredd, 
höjd. Inträsantast för bedömande af bostädernas beskaffenhet 
(ehuru icke därvid ensamt afgörande) torde uppgifterna om 
kubikutrymmet pr individ vara. De i tabellen angifna siffrorna 
vittna om en ohygglig trångboddhet, då hvaie individ i många 
fall knapt har '/ 	af det antal kbm, luft, som af hygie- 
nici uppstäiles som regel. Fall förekomma nämligen å tabellen, 
såsom mina läsare torde finna, då luftmängden pr individ går 
ned till föga öfver 3 kbm.! Och där den är något så när nor-
mal, bo oftast individerna i fråga i ett kök! 

Såsom en hmp1ig indelningsgrund för de uppmätta bo. 
städerna har jag valt höjden och sålunda delat dem i: (0 lägen-
heter med intill 2 ni. höjd, 19 d:o med 2-3 ni. höjd, c) d:o 
med öfver 3 ni. höjd. 
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» 	1 rum med 34 47 1 - - 1 h., 	1 	Ii. 1 

kakelugn 
» 	1 rum, dl i 35 48 1 -- - 1 h., 	ib. - 

kök 
1 ruin, af stör- 36 49 -- - 1 - 

ro lägenhet 
29. 	1 rum, 1 kök 37 50 1 - 1 h., 	3 b. 

30. 	1 	2 ruin, 	1 kök 38 51 - -- 1 - 

31. 	~ 1. 	runk, 	I 	kök 39 52,53 1 1 - 1h.,3b. - 

32. 	. 	:~ 2 	rum, 	1 köki 40 54 1 - - 1 h,, 	5 i . 1 - 

33. 	Trä 	l ruin rnml 41 55 1 - - 1h.,4b. - 
kakelugn 

34. 	Sten 	1 ruin, 1 kök 42 56 -- 1 1 ln., 	ili., - 

11). 
35. 	 1 rum med 43 57 1 - - 1 h . ,4 h. - 

kakelugn 
1 rum med 44 38 1 - - 1 h., 	1 b. 1 
kakelugn 

1 ruin med 45 59, 	60 1 1 - 1 	h. - 

kakelugn 
» 	1 rum med 46 61 1 - -- 1 Ii., 	4 b. -- 

kakelugn 
1 kök 47 62 1 - 1 h.,  
1 kök 48 63 1 - - 1 	h. - 

1 kök 49 64 - - 1 1111., 	1 	h. - 

36. 	2 rum, 1 kök 50 65, 66, 67 1 2 - 1 	S b. b 
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Il vran pi Ii,  
,IIlflhlllL 

.l)inwniuuer 	t 
a. 	kr. 

perso- :l• 
ner i (l):u 	.t 	kiik, 

yQ 

lagen 
.. 	 2 nar det 	ulyan- 	. 	,- ©: 

-. 
.\.iiiiit'lniivar Gata 

heten des t. sofrum)  

3 3.n1 X3.a7X2.7e 38.6 12.so 60 
3 .iX3.7X2.e 38.6 12.6 - 72 
4 3.5uX2.5oX2.0 20.12 5.o& 120 - 
3 iii X2.utX2.2o 18.0 6.o 100 - (Viirindög. 

1 X2.e 141.98441.22 - 60 Jinnimet begagnas t. 

4.oX2.•nx2.4 23.b 4.76 140 - snickarevärkstad. 
Folkuug.g. 

1 5.2 X3.X2.5.i 44.7 44.7 - 60 Lägenhetsinneliafva- 
Tell 111. familj 	i ena 

Los-ch. rummet. 	Det rum  tr . dar den sokta linan- 
arb. 	bodde, 	nästan 
fullständ. omöbi. 

15 3.58X3.s6X2.59 32.tm 6.r9 130' - hammar- 
kl 4.a7 X3,.tsX2.n; 35.6 35.e - 90 byg. 

63.861 9.12 200 - 
4.2 X4.o X2.2 36.9e 6.1e 100 

5.33X3,osX2.97 48.4 12.1 - 
3.s5X3.09X2.:ol 5.9 120 - 
3.73X2.95X3.0 33.0 8.25 108 - 
3.95X3..14X2.so 39.4,11 13.1s 1201 60 

3.soX3..15X2.00 3S.so 6.42 120 - 
3.95X2.64X2.90  28.42 9.47 108 - 
3.soX2..18X2.90 27.24 13.92 100 
:1.29x2.7 X2210 30.45 10.15 - 52 

Åsigatan. 

Beeklir. gr. 

Synnerligen 	snygt 
arhetarehem. 

Stor 	. hyreskasärn 
Se sid. 46. 

Nygift par. 	Syuner- 
ligen snygt hem. 

Bon deg. 

Bor hos föräldrar. 

( J7 :l.72X3.1eX2.22 26.08 	372 200 60 Köket enst 1.73> 
12 3.osX2.2sX2.22 20.1 10.2 	hvard. 1.75. Får

da  
sekundär 

l jus gi'noni vli III: 

il 
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Även- 	 z 	Diiraf voro: 	1{uu 
damens 	Sten- 	 Sökta ar---- 	 - 
nr 1 	eller 	L)igenhetens 	betare 	 anhöriga 

hoslagen- UfldO 	trä- 	heskaffeiili't 	(LöpandeLj  sök- 	 . 	 he hu 	 tsinne- 
magen 	 hatvaren 

birie 
1)OCIIde 
' 

Luon. 

Sten 	1 kullrum 	51 	138, 	69 - - 2 -- 

1 rum med 	52. 	70 1 - - 1 	h. 1 
kakelugn 1 

1 rum med 	53 	71 1 - - 1 h., 	1 b. 
kakelugn 

. 	1 rum nied 	54 	72 1 - 1 h., 	1 	b. -- 
kakelugn 

istoreal 	55: 	73 1 1h,,5b.3fua. 
=- 2 
peri. 

1 
	

1 ruin ni. Spis 56 

Trä 1 rum, 1 kök 57 
(mörkt) 

Sten 1 rum, 1 kök 58 

1 skrubb med 59 
spis 

4 

74  

75 - - 

76,77,78 	1 
	

2 

79 	1 



17.08 140 -- Mariegr. 

5.3 72 af 
hv. 

- Försörningsinrätt- 
ningeiis 	f. 	d. 	fihiaI 

fam. (.)stgötag. 	51. 	Nu 
uthyrt af fattigvår- 
den 	t. 	husvilla 	ta-: 
miljer. 	Fri 	värme 
0111 vintern. - Män- 
nen 	fl 	ej 	vistas 
iemnia. I (Jstotag. 

7.8] 120 - Förfärlig fukt. 	Un- 
ken 1okt 	uppstiger. 
gell. trasigt golf. 'lo- 
bak-stand 	rundt oiii 
huset. 

3 4.$6X3.77X2.80 51.2.1 

28 i 9. 72X6.e7 X2.661500 

5.38X4.08X2.s1 62 

65 

Dunensioner 1 115 r tn p i Ii 
Suruln 
pe1 	- ru m. 	D:O 1 kök, 

Il ner i
lägen- 

.. 

our (lit använ- Anniitrkiiingar (iata 

heten 	die t. sofrum 

2 	3.0 X2.o X2.221 1 6.r, 	8.3 120: - TvI ogifta arbetare. 
Hyra direkt af vär- 
den. 

Bondegat. 

4 	4. ws X 4.29 X 2.4x 49.8 12.45 150 - Två baralösa par. 

3 4.esX3.2eX2.o; 37. 	12.56 144 - Hyr i andra huld. 	[rvädersg 

Kök. 3.14 X 1.58 11.25 11.28 - 	52 1 rummet ligger fa-1 
X 2.oa 	 milj c n.iiar i uke 

fullt 4 kbm, luft pr 
alali. 

4.6 	 hammar- s3.e2.si; 

()regelb.fi'.= 20.4 20.4 150 	GO ~SC sid. 53 
hvard.: 

2 	3.5X1,6sX2 es] 14.2 	ii 48.48 	- 	e sid .o4! 
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IDäraf VOn): 11utru, 	Andra 
domens Sten- Sökta ar- barn o. . 	inne- 

n:r i eller Lägeuhetens I 	5 	hetare anhöriga hOPn(I,) 
under- trä- beskaffenhet 	E (Löpande ihoslägen- 	U 

ck hetsinut 	h IMIII 

ningen hus ni) .. 	 be- hafvaren 	0 

tare 

 Sten 1 ruin med GO 	801 	81 1 1 - 	1 h. 
kakelugn 

 Trä 1 rum ln. järn- 61 	82 1 - - 	1 h., 2 b. 	-- 
kamin 

» 	» 
Sten 

: 	» 
» 

> 	i 62 

» 	63 

04 

1 rum ]fle(1 	65 
kakelugn 

1 kök 

1 stort kök 66 

83  

	

84 1 -- 	- 

85  

	

8788 --- - 	3 

	

90 - - 	1 

 Trä 1 rum med 67 	91 - 
kakelugn 

 Sten 1 	köks-rum» 08 	92 

1 

1 - 
» 09 	93, 	94 1 1 

1 	1 kök 	70 l 2 rum, 	 95, 	96 - 

» ikök 	71 	97 1 - 
1 kakeispis- 72 	98, 	99 1 	1 

rum i 
» 1 	köksrimm » 73 	100 1 	- 

1 	kakeispis- 74 	101, 	102, 1 	3 
rum 103, 104. 

- 211., 4b 	- 

sterbarn 
-- 	lii, 2 b. 	- 

- 	lii., 3b. 

- 	1 Ii., 2 1). 	- 
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Dimensioner å 	 Hyran pr år 
Summa 

rum. 	l):o ?t kök, 

', när det använ- 	 1 	Anmärkningar Gata 

heten des t. sofrnin 	 - n: 	n 

8 4.57X3,o.jX2.so l  38.02 12.07 	I os 60 Flere lägenheter g Ersta g. Iflellsain 	tahtIl)I1l 

4 (4.2x3.se  -0.s 	43.0 10.75 	72 - Skyddsföreningens s. 
X2.71 k. DBaraclu Olancls 

g. 20. 	Provis. bygg- 
nad, kvarstående se- 
dan föregående stora 
bostadsbrist, 	Kall, 

OIandsg. 

8 43.0 5.37 	72 - 
2 1 43.o 21.5 	72 - 
0 43.0 7.16 	72 -- 

4 3. 	X3.oX2.s 	28.56 7.i4 	- 52 Logishus. Se sid. 00! 
hvard. St.Glasbg. 

1 3.0 X1,öoX2.s 	12.6 12.0 	- 52 j 

fl 22.4 kvrn.X2.32  51.96 8•06r - 025 pr. Staden inom broarne. 
natt. På gränsen t. logis- Järntorget ' 	hus. J 

7 
fl 

4.75X3.7sX 2.2s 40.9 5.84 - 60 Norr. Döbelnsg. 

5 4.o X2.5 X2.7o 27.) 5.4 	108 - Stor 	hyreskasärn. 

4 3.12X3.37X2.70  34.83 8.71 	108 - 
72 Köket 	iithvree i an- 

, hammar- 	 fl  
3 Köket: 4..iX 	29.4 9.s 	- 72 'Hyr 	i 	andra 	hand bygatar. 

2..17 X 2.7o köket. 
5 4. 	X4.1sX2.70  48.06 9.61 	132 - 
5 3.82X3.37 X2.7o 34.7s 6.osr 	108 - 

48 7 5.2 X3.12X2.70 48.06 6.871 	182 Oerhörd stauk i rum- 
hvard. met. 
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(-) Bostider af 

Äoen- 1)äraf vore 	Hustru 	An1ra 
lomens Sten- Sökta nr- - 	 barn o. a. 
n:r i eller Lägenhetens 

1 hetare 1 	anhöriga Ib0e1 
under- trä- beskaffenhet (Löpande IioSlägeu-L 

hetsinne- liapjn sök- 
ningen hus? ii:r) l 	a. 	. 	hafvaren 	.r 

C 

50. Sten 1rum med 75 105 1 	- 1 h., 	2 b. 	1 
kakelugn 

51. 1 rum, 1 kök 76 106 - 1 	1 ju., 	1 	h. 	- -. 
i 	ib. 

43. » 1 kakeispis- 77 107 1 1 ni, 	1 
rum 

52. 1 mli med 78 108 1 	- - 	1 h., 	1 b. 
kakelugn 

1 rum mccl 
	

79 109, 110 	1 	- 	lii, lb.i 	1 
kakelugn 

Sammanfatta 	vi 	dessa 	tabellers 	innehåll, 	få 	vi, att 	110 
hufudsakIigast 	i 	Katarina 	församling boende 	hamnarhetare, 
tagna utan urval, voro härbergerade på följande sätt: 

Gifta Ogifta 
Antal fall 	Antal fall 

1 kök eller diirmeci liktydigt • um > 11 13 
rum med kakelugn --------------- 18 16 

» 	kake'spi»ru;n ------------------------ 2 5 
» 	rum med järukarnin - ------------ 5 - 
» 	kai/rum ------------------------------ -  2 
» 1 rum och kök (för de ogifta: i 

rummet till sådan lägenhet)_ 10 10 
1 rum mccl del i kök ------------ 7 7 

» 	2 rum och kök--------------------- 2 2 
55 55 

Af de gifta 	hade de i olika runis-kategorier boende inne- 
boende i följande antal fall: 
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perso-
ner i 

ihisiensioner å 
runi. (D:o å kök, 

.. ilar det auvan- 

. 
. 

r 

Hvrapr år 
kr. 

Anmärkningar 	(iata 0 	c lagen- 
heten des 	t. 	sofrum)  

5 	3.7öX3.2aX3.05 37,21 	7.441 175 - Tjarhofeg. 

4 	4.87x3.oix3.Os  58.s 	14.7 - 72 Bor hos föräldrar. 
köket bor en icke- 	Blekingg. 
hiunnarbetare. 	J 

3 	4.rix3.40x3.o5  43.11' 	14.4:3 - 60 Hammar- 

3 	4.5ex3.1x3.0e  43.94' 	14.e4 114 - hygatan. 
'1 hela huset en mäiigd1 

dylikalägenheter., 
två 	eller 	flera iiiU]fl 
samma tambnr. 	 - t -.kaneg. 

5 	4.:32x2 osX3.os 3938 	7.17 110 60 Hyres direkt af vär- 
dcii, 	1 nga gardero- 
ber, inga uthus. 	IJel i afträde. 

Boende i kök 
» 	» rum med kaicel- 

ugn 
>1 	» kaiceispisrum -- - 

» 1 rum och kök 
» 	» 1 rum med del 

i kök 
» 2 rum och kök 

De inneboende voro: 
Antal fall, då Hamn- 
inneboende arbetare Andra 

förekom (med an- personer 
höriga) 

4 3 2 

2 
2 4 
4 7 ,e•. - 

2 7 - 
1 2 -- 

19 29 4 

4 og., 1 gift iii. hustru. 
** 4 og., 1 gift ni. hustru o. fosterbarn, alla tre i ett kök. 
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2. De å härbergen, »hotell» och logishus boende, 
ogifta hamnarbetarne. 

Ånnu finnas en hel del hamnarbetare, som i bokstaflig 
mening sakna bostad, tillbiingande nätterna i berg och backar 
och endast undantagsvis, när vädret är dåligt, sökande tak öfver 
hufvudet å något häi'berge eller lägsta klassens hotell. Så 
fortgår dessa individers sommarsäsong tills de - såsom en 
arbetare en gång uttryckte sig till mig - »naturligtvis gå in 
på 'Träffen' » (det populära namnet på Arbetsinrättningen). 

Af åtskilligt att döma, aftar nog emellertid uteliggandet 
år för år. Och den. tid, då väl en tredjedel af hamnarbetarne 
bodde under kajerna, i lador i utkanterna eller under bron 
vid gamla jä.rnvågen är nu ett minne blott. 

Uteliggandet har till stor del ersatts af vistelsen öfver 
nätterna å härbergen och logishus, där betalningen, vanligtvis 
25 öre, erlägges pr gång. Mer än ett par hundra man af de 
1,100, som år 1895 iuskrefvos i Hamnarbetarfackföreningen, 
hade uppgifvit sin adress till härbergen och logishus, de fiösta 
i Staden inom broarne. 

Af nämda slags logiser särskilja vi: 1) Frä1sningsarmns 
härbergen, 2) de s. k. hotellen, 3) logishusen utan hotellskylt. 

FräIsningsarmns härbergen äro uppmätta af hälsovårds-
nämden, likaså en del af de s. k. hotellen. Återstoden af 
dessa senare samt logishusen utan hotellskylt äro ej under-
kastade någon som hälst kontroll. 

Af ofvan uppräknade logiser stå frälsningsarmns härbergen 
onekligen främst. 

äro tre: Benickebrinken 9,  beräknat för 90 sängar, Österlång 
gatan 47 för 60 samt Köpmangatan 18 & 20 för 150 sängar. 

De äro alla lifligt besökta af liainnarbetare. »2:an» synes 
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vara centralpunkten för denna del af frälsningsarméns värksam-
het. Här äro också ångkök och badinrättning inrymda. 

Arm6ns» (jag begagnar detta af folket själft använda, 
kortare uttryck) härbergen utmärka sig i allmänhet framför både 
de s. k. hotellen och privatlogiserna genom en påfallande snygg 
het och ordning, äfven om inte alltid anordningarna äro de 
allra lyckligaste. 

Ett gifvet företräde är, att - med några undantag --
järnsängar, lätta att rengöra, begagnas öfverallt. Hvaije man 
har sålunda sin särskilda sängplats med madrass (med halm), 
kudde, två lakan, flit och nattskjorta. Men detta är också hela 
utrustningen i sofrummen. Inte ens en stol till hvarje säng 
att lägga kläderna på eller ett bord i hvarje rum att läsa 
eller skrifva vid eller en låda att lägga sina tillhörigheter i 

1 tamburer eller kök äro anordnade plåtbeslagna tvättställ, 
tämligen ändamålsenliga. Dessa äro också mycket omtyckta 
och anlitas flitigt. 1 47 Östcrlånggatan, där allting är trängre 
och olustigare än i 2 Benickebrinken, äro tvättrummen - 
mörka för öfrigt - så illa belägna, att logerarne i 3 af de 
resp. våningarnas 5 rum måste springa öfver en förstuga för 
att komma till desamma *, Tvål tillhandahålles utan särskild 
afgift. Hauddukarna äro »ändlösa», fästa kring rullar. För 
urineringcn anlitas - slasktrattarna. 

Lakan och nattskjorta ombytas hvar 14:de dag, någon 
gång oftare. 

Utöfver hvad 'hii.r nämts lämnas, utan särskild afgift, på 
morgonen varm mjölk och bröd; men åtminstone de flästa 
hamnarbetarna bland logerarne äro inte i tillfälle att få något 
däraf, då utdelningen börjas först sedan de börjat sitt arbete. 

Belysningen i 'arméns» härbergen lämnas utan särskild 
afgift, men är i de båda äldre härbergena betydligt underlialtig. 
rivå rum i »2:an» sakna egen belysning om kvällarna, ehuru 
afgiften är densamma som i de andra riunmen. All belysning 
både i »2:an» och >47:an» är så dålig, att man endast med ytter- 

* Tvättrummen i fråga ha sina fönster ät en gård, som själf är nistan 
fullständigt mörk och från hvilken sprider sig en vedervärdig stank af urin 
och sopor. 
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sta svårighet och till skada för ögonen kan vid densamma läsa 
en sidning. 1 det nya hitrberget å Köpmangatan är infört 
elektriskt ljus. 

På tal om belysning torde särskilt böra framhållas de s. k. 
»skrubbarna», de sämst belysta och i here hänseenden de sämsta 
rummen i »2:an» och »47:an». 

»Skrubbarna» utgöras af de näst hårdast öfverbefolkade 
rummen - i »2:an» 7,76 kub.-m. luft pr man, lägsta luft-
rymden 7,54, och ett ändå svårare öfverbefolkat rum i 
»47:an», 4 tr. upp, med endast 7,.t kub.-m. luft pr man. 
Namnen ha rummen fått efter sängplatserna, »skrubbarna» eller 
»båsen», såsom de ock kallas. Dessa sängplatser bestå af tra-
lådor, sammanförda två och två på hvar sin sida i en »hytt» 
med 1,9 m. höga, tunna brädväggar omkring. Följande teck-
ningar äro afsedda att i någon mån ge en föreställning om ett 
»skrubb»-rum i Benickebrinken 2: 

ur 

7»  
P 1 u n. 
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C. .l1orv 	r1uIi 	i A-B 

Dessa »skrubbar» i »2:an» med sina 17 sängplatser 	7 
hytter», 1 enkel »skrubb»-säng, 2 fristående järnsängar - be-

lysas, som synes, af en enda, i rummets midt hängande lampa. 
Då rummen endast äro 2,65 m. höga med 6,6 m. längd och 7,6 
m. bredd, under det »skrubb»-väggarna, som nämts, äro 1,9 m., 
förstår man lätt, hur mycket ljus skall komma in i de »skrubban, 
som ligga längst bort från lampan. Då jag skulle ta upp uppgifter 
af en i en sådan »skrubb» boende person, kunde jag ej se att 
skrifva utan att klifva upp i hans kamrats säng och hålla for-
muläret mot rurnsväggen, ofvan »skrubb» väggshöjden. 

Naturligt nog äro »skrubbarna» ytterligt svåra att hålla 
rena för ohyra. Som sista resurs härvidlag har man tillgripit 
- insprutning af fotogtn i fogarna. 

Om man kommer upp där en kväll, exempelvis vid 9-
l/s 10-tiden, märker man genast, hur ytterligt förskämd luften 
är. Detta är icke en följd af endast den ytterst bristfttlliga 
ventilationen, utan äfven af fotog€nutdunstningen från »skrubb»-
rummen. Lägg härtill alla utdunstningar från ett 40- it 50-tal 
från ett pressande, styft dagsarbete hemkomna arbetare, hvilka 
trängas kring tvättstället, så kunna mina läsare själfva föreställa 
sig, hurudan luften skall vara beskaffad. 

Ännu värre att hålla rena än »skrubbarna» äro de s. k. 
»lådorna> i »47:an»: låga, men djupa, smala träsängar, instufvade 
6 st. i ett rum, som inte ger logerarne mer än 6,2 kbm. luft 
pr man. Omstående utgör en schematisk teckning af »låd»-
rummet: 
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1 det nyaste härberget, å Köpmangatan, är ventilationen 
betydligt bättre än å de äldre. 

Luftutrymmet pr individ är betydligt större å »armns här-
bergen än å de flesta privatlogiser och dubbelt så stort som å 
de sämsta okontrollerade s. k. hotell jag besökt, nämligen 
Kalmar» i Ferkens gränd 6, tillhörigt en s. k. ölhaj '. 

Medelutrymmet pr individ är å »arméns» härberge 1 2 
Benickebrinken 8,6 6 kbm., hvilket med 1 1/3  kbm. understiger det 
minimum af 10 kbm., som hälsovårdsnämden uppstält för låg. 
sta klassens hotell -- och som sådana tjänstgöra ju härbergena, 
trots namnet. 

Vintert.iden är naturligt nog förmågan att betala för logiset 
betydligt reducerad eller sinar den helt och hållet. Hittills ha 
då de, som ej kunnat betala för tak öfver hufvudet, sökt sig 
till stadens härberge Karlbergsvägen 16 (Berget» kallat), där 
de fått ligga fritt - visserligen utan ringaste spår till någon 

* Ölhaj är 5,qjåarchzunorns> benämning på personer, som ro omkring 
och sälja i1 vid Stockholms hamnar. På initiativ frän Hamnarijetarefack-
föreningen har deras värksamhet förbjudits från 1 maj 1896. 
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som hålet bekvämlighet. (Så t. ex, ha de fått ligga i ett af 
rummen i tre lag. Luftutryrnmet har varit ungefär 2 kbm. 
pr  man.) 

Detta härberge är nu indraget, och i stället har kommunen 
med 20 kr. pr säng understödt ett nytt »arméns» härberge, där 
liksom å de öfriga afgiften pr natt är 25 öre. Den, som ej 
på annat sätt kan öfverkomma en 25-öring, måste nu, för såvidt 
hans arbetskraft behöfs, såga och hugga ved i »arméns» ved-
gård och erhåller i betalning anvisning å logis eller mat å 
arm4ns» härbergen eller ångkök; aldrig pänningar. Tre man 

få sig tilldelade en hel eller haif famn ved, för hvars sågning 
och huggning betalas resp. kr. 0,9 o och 1,s o, d. v. s. 30 eller 
60 öe pr man. Förtjänsten härå går inte gärna öfver 50 å 60 
öre om dagen eller betydligt mindre än hvad andra vedaffärer 
betala. 

1 »arméns» värmestugor ha hittills en mängd folk fått 
ligga fritt om vintern; men det har då skett af gunst och nåd. 
1 en värmestuga, Benickebiinken 2, ha, enligt uppgift af be-
tjäning på stället, på vintrarne legat ända till - 80 personer, 
på och under bänkarna. Ja, själfva tröskelträet har varit upp-
taget. Den utvägen att få tak öfver hufvudet är nu stängd, 
och mången nödgas nog, tills polisen »förbarmar» sig öTver 
honom, »gå brandvakt», såsom de själfva kalla det att vandra 
gata upp och gata ner natten igenom. 

Man skall visst inte tro, att det blott är de allra måst 
förkomna, som med oro sett indragandet af kommunens gratis-
härbärge. Nej, äfven folk, som visst inte kunna sägas höra 
till »bränvinsreserven», spörja med ängslan, om det kan anses 
rätt att göra möjligheten för dem att vid en årstid, då inga 
regelbundna arbetstillfällen finnas för dem, få tak öfver hufvu-
det beroende af, om ett enskilt företag händelsevis har något 
arbete åt dciii eller inte och om samma enskilda företag hän-
delsevis har någon sängplats kvar åt dem, när de komma med 
sin anvisning. 

Äfven med risk att förebrås för att gå något på sidan om 
mitt egentliga ämne har jag något längre dröjt vid kommunens 
transaktioner ined frälsningsarmdn. 1 sina följder drabba näm- 
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ligen dessa kännbart just de ogifta hainnarbetarne, af hvilka 
många - i synnerhet de, som inte varit med så länge och i 
följd däraf haft mindre jämt arbete - inte kunna på sin ringa 
sominarförtjänst lägga af tillräckligt för att föra en människo-
värdig existens på vintern. Tvärtom torde en del af dessa 
hittills räknat på att få fritt »husrum» för vinternpå kommu-
nens härberge. 

Att »armtns» härbergen flitigt anlitas af hamnarbetarna, 
framgår däraf, att vid inskrifning i Flamnaibetarefackföreningen 
icke mindre ön 90 stycken uppgifvit sin adress dit, hvaraf 50 
till Benickebrinken 2 och 40 till Österlånggatan 47. Af dessa 
ha dock på förra stället af mig anträffats endast ett 20-tal. 
Värklia antalet dör boende hamnarbetare uppgick emellertid 
nog till vida mer: en del hade visserligen flyttat därifrån, men 
andra befunnos ha flyttat dit, då jag sökte dem å andra, först 
uppgifna adresser. 

Men inte alla flytta från det ena härberget eller logishuset 
till det andra - bo »litet hvar som hälst», såsom en ogift 
hamnarbetare yttrade sig  vid inskrifningen i fackföreningen -- 
utan finna sig ganska väl, ehuru ju alla anordningar äfven på 
de bästa af dessa ställen mindre inbjuda till en längre tids 
boende å platsen än till sökande af skydd för blott en natt. 
Jag har påträffat flere stycken äfven mycket ordentliga arbetare, 
som bott på »armns» herbärgen i 3 år eller från första stund 
dessa öppnades. 

1 första påseendet synes sådant otänkbart, utan att perso-
nerna i fråga skulle kommit ganska långt på förkommenhetens 
sluttande plan. i\len i själfva värket finner företeelsen sin för-
klaring i inneboendesystemets skuggsidor; och innebär den då 
en rekommendation, om icke för frälsningsarméns härbergen, 
så dock för arbelarehoteilens idé, hvilken dessa härbergen kunna 
sägas representera, om ock långt ifrån så som önskligt vore. 

En icke ovigtig del af »arméns» härbergesvärksamhet ut-
göres af badet och desinfektionen i Benickebrinken 2, hvilka 
dock hållas öppna endast två dagar i veckan, i följd hvaraf 
det icke kan förhindras, att en mängd ohyra, omöjlig att sedan 
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utrota, införes i hiirbergena. Afgiften är 15 öre för både badet 
- finsk badstu - och desinficeringen af kläderna. 

Badinrättningen är ytterst trång: ett mycket litet afklttd-
ningsrum och ett lavrum samt en dusch. Baddagarna råder 
här en förfärlig trängsel, då man t. ex. »expedierrs 80 h 90 
personer på 1 h 1 1/2  timme. 

En bestämd olägenhet med »arméns» härbergen är, att 
gästerna måste ha aflägsnat sig vid en viss tid på förmiddagen 
och sedan ej få inträde förr än 6 ä '/2 7 e. in. 

Under mina besök å hotell och logishus har jag på sådana 
eländiga ställen som Österlånggatan 20 m. fl. dyl. funnit ar-
betare, som man inte skäligen kunnat räkna till de sämsta 
elementen, men som förklarat, att de hällre bodde där än å 
armén», emedan de å dessa ställen få komma hem på da-

garne i händelse af ruskväder eller arbetslöshet. Och dessa 
förklaringar ha gifvits samtidigt med att man erkänt »anmins» 
härbergens stora företräden hvad beträffade renlighet och 
snygghet. 

Särskilda dagrum, där härhergisterna under tillfällig arbets-
löshet, vid ruskigt väder o. d. tillfällen finge ta sin tillflykt, 
skulle säkert också mäktigt bidraga till nykterhetens höjane 
bland dessa arbetare. Det låter visserligen ur många synpunkter 
försvara sig, att man exempelvis från ett härberge, där det ju 
måste hållas en ganska stram ordning, afvisar berusade, personer, 
men det vore dock bättre att genom att upplåta ett dagrum 
minska frestelsen för personerna i fråga att gå till krogen och 
använda den som - förruin till härberget. * 

S. k. Iw/eli och logishus. 

Å arméns» härbergen hade man att konstatera goda an-
satser till skapandet af ett för de logeiande drägligt tillhåll: 

* Ett ytterst pinsamt intryck gjorde det på mig, då jag vid 72 10-tiden 
en kväll bevittnade, huru en person afvisades från 'armén) och på min 
fråga, om han inte kunde gå på något annat ställe, förklarade, att till de 
där lushålen vill jag inte gå, där är så fullt med ohyra, så di kan äta opp 
en Iefvande. 1)å går jag hällre brandvekti» 
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där fans en del att berömma, på hvilket kunde byggas vidare, 
men mycket öfrigt att önska. 

M. afs. på Stadens inom broarna »hotell» och logishus 
har man däremot endast att konstatera den fullständigaste brist 
på allt, som kunde gifva ens den allra minsta lilla skymt at 
trefnad. Här fns ingenting att bygga vidare på: endast ett 
elände, om hvilket man inte kan göra sig någon fullständig 
föreställning genom ens en den bäst gjorda beskrifning. 

Hur t. ex. beskrifva denna luft, som kommer en att redan 
efter ett par minuters vistelse i ett rum känna kväljningar? 
Huru i bild återge denna halftumstjocka golfsmuts, som 
ligger i månader, kanske år, som en matta öfver hela rummet? 
Huru skildra dessa lumpor till bäddar, dessa täcken, som 
troligen sågo sin ungdom infalla på 70-talet, dessa kuddvar, 
som inte sett vatten sedan åratal? Huru kunna skildra så, att 
det griper ända in i hjärtrötterna, detta jämnstrukna elände, 
som här frodas, den försumpningens och förkommenhetens 
anda, som hvilar tung öfver dessa nästen och som slår emot 
en med den tjocka, gasosfylda, kväfvande luften? 

Allt detta är omöjligt - åtminstone för min ringa för-
måga. Och dock vill jag våga på försöket att föra läsaren om-
kring i dessa pauperismens - ofta själifallet äfven brottets 
och prostitutionens 	nästen, dit aldrig en solstråle tränger 
ned genom de mörka gränderna och där oräkneliga mängder 
af ohyra (samt ofta äfven råttor) slåss med i många fall förkomna 
människor om ett i hvad fall som hälst alltför trångt utrymme . 

Den är inte behaglig, det är sant, denna vandring, men 
sorgligt inträssant. För att spara mina läsares närver vill jag 
emellertid inskränka besöken till ett par af de värsta » hotellen». 

Vi stiga på en kväll vid 8-tiden t. ex. å »H6tel Prins 
Gustaf», Trångsund 2 B, beläget midt emot Storkyrkan. 

Redan portgången och trapporna värka afskräckande, och 
man undrar med skäl, för hur många 50-tal år sedan de senast 
undergingo någon reparation. 

1 första trappan finnes ofta intet lyse, men vi vägleda oss 
i stället vid skenet från min velocipedlykta, som jag vid be- 
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sök å »hotellen» alltid för med mig opp, emedan erfarenheten 
sagt mig, att den behöfs, om jag där uppe vill skrifva något. 

Vi bege oss 2 tr. upp. Denna våning jämte den 3 tr. 
upp innehafves af en värdinna, den 1 tr. upp af en annan. 

Om vi nu öppna dörren till venster i förstugan, men utan 
att låta lyktijuset »gå före oss* - hvad se vi? Jo, vi befinna. 
oss i ett stort mörker, och midt i det en gul prick - det enda 
vi genast urskilja. Det stora mörkret är - ett rum, »stora. 
sam » kallat; den gula pricken -- skenet från en liten eländig 
gaslampa, som hänger. i en ställning från taket. Sedan vi 
hunnit vänja oss vid den kusliga halfdagern, urskilja vi så 
småningom med hjälp af lyktan mänskliga varelser i rummet. 
samt iro i stånd att taga en öfverblick öfver »möblemanget». 
Det är då lätt räknat: 4 gamla, smutsiga, trasiga soffor, pinn-
eller stoppade, med plats för hvardera 2 personer, ett trasigt 
rankt bord, som måste hållas af två karlar för att inte springa 
iflån mig, när jag skrifver vid det, två trasiga stolar, en trasig 
kommod utan dörr, ett rostigt plåtfat, en urinhink, en vatten-
hink - se där allt! 

1 bäddarna 	ligga nakna eller nästan nakna karlar -- i 
flesta fall alldeles obekanta för hvarandra. Den ena natten en, 
den andra en annan till sängkamrat - det är domen på dessa 
ställen. Men inte nog med det: man kan å detta o. d. ställen 
äfven få Be »partier», som bo i samma rum som en mängd 
karlar. 

Innanför »salen» ett rum, som saknar all dager, med plats 
för tre. Vid sidan om detta återigen ett mörkt rum, äfven 
med plats för tre. 1 detta rum har vanligtvis äfven städerskan sin 
plats på golfvet. 1 våningen ofvanför alldeles samma inred-

men ytterligare ett ljust rum åt gatan. 1 ena mörkrum-
nuet i denna våning, uppnuitt och godkänt af hälsovdrdsnäm-
den, ligga fyra personer. 

Bdddarne äro af den mäst primitiva l)eskaffe]lhet och så 
smutsiga och trasiga, att man endast med vämjelse rör vid 

* En säng af primitivaste slag finnes i en alkov: 2 släar, 1 i hvardera 
kortviiggen, därpå ett par tre bräder, framför dessa en kant8tående bräda. 
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deras lumpor och har mycket svårt att förstå, hur någon kan 
ligga där. Jag har själf varit med om att köra hela handen p 
flere ställen genom ett täcke, hvars qrprungliga färg för öfrigt 
nog ingen skulle kunna fastställa. Nu var det emellertid jämn. 
grått som gammal, torr blanksvärta. 

Lakan begagnas visserligen, men torde ej ombytas mer än 
en gång i månaden. Deras renhetsgrad står naturligtvis i di-
rekt proportion till den å dessa ställen vanliga bristen på tvål 
för logerarna. Kuddarna ha inga öfverdrag. 

Detta hotell hör till de af hälsovårdsnämden uppmätta 
logishusen; men visst icke alla rummen äio uppmätta. \t 
minstone inte ett par af de mörka. 1 de uppmätta rummen 
finnas anslag, med uppgift på dimensionerna och tillåtna antalet 
logerare. Men, detta antal öfverskridcs å alla uppmätta logis-
hus, detta i följd af bristande kontroll. 1 det rum, där vi först 
tego in å »Prins Gustaf», får det vara 8 personer - vi kunna 

se det, om vi med lyktan i hand stiga upp på en stol, inte 
djes. Men man har försäkrat mig, att där ofta legat 12. Vär-
dinnan har också fått plikta flere gånger för »öfverbefolkning 
af rummen. 

Just detta rum å »Prins Gustaf», dit jag för8t fört mina 
läsare, är ett exempel, synes det mig, på att äfven en ganska 
tillräcklig luftrymd pr individ inte är nog, där 'renLiglief ens dygd 
är okänd för logishusinnehafvaren. Detta rum ger åt 8 loge-
rare (det normala) 11 kbm, luft pr man. Men det oaktat är 
luften här sådan, att man ryggar tillbaka vid inträdet, och 
efter några minuters vistelse här inne känner man kväljningar. 
Oset från gaslampan i taket är så intensivt, att man tycker sig 
åta det - alldeles som fotognutdunstniugen från »skrubbarna» 
på »arnns ena härberge. Att logerarna inte allmänt äro 
sjuka, torde få tillskrifvas vanan och i en del fall en märk-
värdigt god fysik. 

Som redan antydt, äi'o logerarne inte de enda gästerna å 
logishusen. X alla dessa ställen vimlar det af ohyra - »det är så 
den kan krypa bort med en», har jag hört flere personer för-
säkra. Det är då häller inte underligt, att de, som vilja i 
någon mån hålla sig kvitt detta elände, måste låta desinficera 
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sina khider Here gånger i veckan. Flere personer ha också 
bland sina diverseutgifter uppgifvit: »'bränning' af klader (jämte 
bad) i »arméns» badstu, 2 gånger i veckan, 30 öre.» 

Det ohyggligaste är väl emellertid den talrika förekomsten 
af råttor i logishusen - ända uppe i tredje, fjärde våningarna. 
Jag har å »Prinsen» en gång sett två stycken kolossala råttor 
hoppa öfver bäddarna, hvarvid de i desamma varande logerarna 
förskräckta skyndade sig att dyka under täcket. » Di där dj —na 
får man hålla på å slåss med hela nätterna; när di kommer 
ibland och krafsar en i ansiktet, medan man sofver, far man 
opp som en galning», uttryckte sig en logerare, som samtidigt 
visade mig, huru han och kamraterna hängt upp stöflarna på 
spikar i väggen för att inte få dem förstörda af råttor. 

Så vidt jag kan erinra mig, har blott å ett logishus upp-
gifvits, att å stället hölls tvål. Och på de flesta hålles inte 
handduk häller. På »Prinsen» har man, när det icke fns andra 
handdukar framme, sådana af kaffebalar. Och om handdukarna 
å ett annat logishus har en trovärdig person, som endast till-
fälligtvis bodde där ett par dagar, intygat, att »man blir smut-
sigare än förut, när man torkar sig med dem». 

Ja, det går så långt med snusket och försumligheten, att 
det inte ens alltid fns vatten uppe i rummen att tvätta sig 
med. Antingen få då arbetarne gå otvättade till arbetet eller 
nödgas de själfva hämta vatten på gården. 

Om elden synes man just inte vara mycket rädd, åtmin-
stone å »Prinsen». Vid ett mitt besök där upplystes nämligen 
ett af de mörka rummen med en gasoljelampa med en pip i 
botten - således ämnad att sitta i en ljusstake, men här stod 
den för sig själf på bordet. Belysningen kompletterades af 
logerarna med ett stearinljus i en kvartersbutelj. Det är för 
öfrigt inte något ovanligt, att logerarna å logishus och hotell 
få hålla sig ljus själfva. 

Sådana jag skildrat förhållandena å »Prinsen» äro de äfven 
å de andra logishusen, i en del fall värre. Endast detaljerna 
variera. Jag låter här nedan följa några strödda anteckningar 
angående sådana detaljer. 

12 
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På 11te1 Gefle, Skeppar Karis grand 6, hvilket på det 
hela taget dock är det bästa af logishusen, påträffades 4 tt. upp 
ett mörkt kök, där två personer lågo i en fållbänk. Bädden 
de vanliga lumporna. Atminstone en kvadratains yta af ena 
väggen full med snusspott. Högre upp bära väggarna märken 
efter nedbrutna hyllor. Slasktratten begagnades som urintratt. 

Eldstaden - en gammaldags, stor spis - begagnades 
aldrig. 

1 detta kök och ett innanför beläget rum ombyftes, påstod 
man, lakanen blott en gång i månaden, och då fick man sådana, 
som - emigranter hade begagnat förut. Hvarken rummet eller 
köket, hvilket senare gaf sina två logerare endast 6,9 kbm. 
luft hvardera, voro af hälsovårdsnämden uppmätta, detta i mot-
sats till öfriga rum å hotellet, hvilka gjorde ett ganska godt 
intryck. 

På detta hotell bor det folk ända till fem trappor upp. Den 
sista trappan, af trä, är ytterligt brant, och det är på ett ställe 
endast 5 fot lodrät höjd mellan dess steg och öfverbyggnaden. 

Det snuskigaste bland logishusen, i öfverbefolkning vida 
öfvrträffande både »Prinsen» och andra, var emellertid åtmin-
stone vid min undersöknings början »Hotell Kalmar», Ferkens-
gränd 6 . 2 tt. upp befunno sig de egentliga logerarrummen. 

Genom en mycket liten tambur kommer man in i ett rätt 
stort rum med mycket låga fönster - nästan aldrig öppna. 
I)en var svår, luften på »Prinsen», men denna är yttermera 
väire. Och man behöfver ha härdat sig vid besök å fiere lik-
nande ställen, innan man törs in här. Rummet har en höjd 
af 2,»5 m., en längd och bredd af 5,15 X 4,09 m. Innanför 
detta rum, åt Österlånggatan till, ligga ytterligare två rum af 
resp. 5,66 X 4,e och 3,08 X 4,11 resp. längd och bredd. Vid 
ett mitt besök - vid 1/2  10 en kväll - funnos i dessa rum 
logerade resp. 14, 13 och 7 personer, hvilka sålunda hade till 
förfogande resp. 3,9, 5,3 och 4,s kbm, luft pr man. Medel-
Iiiftutrymmet var 4,6 kbm. och medelgolfytan pr man 1,7 kvm., 

* Hotellet har varit stängt för 25-8r8s-logeraro en tid, ninn efter g»-
no!ngtngen r»paratimi it (rpnats. Nin är dgifteuu 
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d. v. s. en kvadrat af 1,3 m. sida eller ungefär 2 gånger golf-
ytan till ett medelstort aftritde. 

Redan dessa torra siffror tyda på en hopstufning af folk, 
sådan man icke får se motstycke till på något annat ställe. 
Men hvad värre är: detta ansågs dock visst inte vara någon 
öfverbefolkning, ehuru logerarne lågo så tätt - både i soffor 
och på golfvet -- att man hade ganska stor möda att bogsera 
sig fram från ena rummet till det andra utan att ofrivilligt 
sparka till allt för många. Som ett bevis på, att det nu inte 
var med det värsta, pekade också logerarna på små bara plättar 
på golfytan och omtalade, att »där» och »där» bruka också 
ligga människor och att i den eller den soffan, där det nu 
ligger »bara» 2, ligger det ibland 3, o. 

Under sådana förhållanden behöfver jag visst inte betvifla 
den uppgiften, som jag fått, att i de två rum, som vid mitt 
besök hyste 27 logerare, ofta legat 47. Intet under då, att 
värdinnan å »Prinsen», när hon en gång i min närvaro afvi-
sade en logissökande, för hvilken ej fans plats, yttrade: »gå 
till 'Kalmar', där ligger di hur som hälst, för där är polisen 
mindre kitslig». 

Liksom å andra logishus ligga här de flesta nakna. Några 
stolar att lägga kläderna på finnas icke, utan dessa äro upp- 
staplade i stora bylten i fönsterna. Bäddarna bestå af de van-
liga lumporna i gamla, uppruttna och med ohyra uppfylda 
pinnsoffor. På golfvet bäddar af: 1 täcke under logerarna, 1 
kudde, 1 täcke ofvanpå - se där allt! 

Lakan, handduk och tvål äro okänd lyx. Urineringen 
försiggår i illaluktande, öppna, oemaljerade, öfver natten inne-
stående plåthinkar. Enligt uppgift af värdinnan själf förrättas 
ibland äfven andra naturbehof i nämda hinkar. 

Logerarne få vid ruskväder o. d. komma »hem» om da-
garna, men sannerligen jag undrar på, om de föredraga vistel-
sen å krogen framför att mer än strängt behöfligt vistas i detta 
näste. 

Betjäningen - städerskorna - å detta liksom många andra 
s. k. hotell utgöres ofta af f. d. prostituerade, hvilka lära få 
lefva på den »förtjänst» de själfva kunna skaffa sig. 
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Ehuru i viss mån icke hithörande, torde det dock vara 
ägnat att komplettera min skildring, om jag upplyser, att både 
»Kalmar» och flere liknande hål ha en »våning ofvanför», till 
väsentlig del bebodd af prostituerade af lägsta klass, hvilka 
hämta sina kunder från »hotellen». 

Rangen och den något klena hedern af att vara ett af de 
värsta snuskhål, dit hamuarbetarna gärna kunna ta sin tillflykt, 
delar »Kalmar» med ett logishus (numera) utan hotellskylt: 
Osterlånggatan 20. En våning här 3 tr. upp är uppmätt af 
hälsovårdsnäinden; men det båtar föga, ty sniisket, orenlig-
heten, den gräsliga luften äro de samma ändå. 1 ett af rum-
men ha logerarna säkerligen aldrig läst anslaget ang. tillåtna 
antalet sådana, ty det satt - bakom en spegel och så högt 
upp på väggen, att jag måste ställa en stol ofvaiipå ett bord 
för att kunna komma dit. 1 ett af rummen har urinhinken så 
länge haft sin plats på samma ställe, att golfvet var uppruttet 
rundt omkring. Tvål och handduk saknas mäst. 

1 våningen 2 tr. upp finnes en tambur, en mörk passage 
och ett rum, hvilka alla hysa logerare utan att vara af hälso. 
vårdsnämden uppmätta. 

Samma förhållande: att en våning i ett hus är uppmätt, 
en annan inte, upprepas i Baggensyatan 19 och delvis i Järn-
torget 38. 

Samtliga här vidrörda logishus ligga i Staden inom bio-
arna. 

1 andra stadsdelar förekomma de också nästan inte alls --
om man ej som logishus vill räkna inneboende i större skala, 
hvilket synes stå på gränsen till logishusen och i många hän-
seenden är ändå vidrigare. 

Ett större logishus finnes emellertid på Söder: St. Glax-
bruksgatan 14. Rummen uthyras af flere olika personer, mäst 
kvinnor. Hos en af dem fann jag en af hamnarbetarkårens äldsta 
medlemmar, som om vintrarna försörjer sig med att samla lump 
(på hamnarbetarspråket kallas det att »schocksa») och som med 
berättigad stolthet omtalade - under instämmande af värdin-
nan - att, ehuru förtjänsten på detta vinterarbete var klen, 
han dock »klarade» sig på den och betalade hyran ordentligt. 



Hyran - ja, den var förstås inte stor: 1 kr. i veckan, men 
så var också bostaden därefter. Den var ett kök med genom-
gång till ett inre rum med 3 logerare och ett återigen dör-
innancör beläget rum, uthyrt till ett gift folk med flere minder-
åriga barn. Den gamle hamnarbetaren hade sin bädd på golfvet 
i köket, och den bestod af de vanliga smutsgrå lumporna 
»ibland med, ibland utan lakan» - och en kudde lutad mot 
spiselmuren. 

De tre logerarne i det inre rummet lågo dels i soffa, dels 
på golfvet, hvilket - säga mina anteckningar 	var »svart 
som jord» och pryddes af några bastmattor. 

Ytterligare en del detaljer från åtskilliga logishus skulle 
kunna anföras, men de redan meddelade må vara tillräckliga 
för att låta mina läsare inse, hvilken bild af tröstlöst elände 
de s. k. hotellen och logishusen för närvarande erbjuda. 

Myndigheternas ställning till s. k. hotell och logishus. 

T. v. är hälsovårdsnämdernas befogenhet med afseende på 
förbättrandet af bostäder ytterst ringa. Och de åtgärder de 
vidtagit ha blifvit i förhållande därefter, d v. s. nästan inga. 

Stockholms hälsovårdsnämd har låtit uppmäta en del s. k. 
hotell och logishus och bestämt antalet logerare, som i hvarje 
rum finge hysas - vanligen så många, att de ha ungefär 8 
kbm. luft pr man. Men därvid har det också stannat. 

Troligen i följd af bristande arbetskrafter har nämden långt 
ifrån uppmätt alla »hotellen» och logishilsen, ja, inte ens kunnat 
förhindra, att i samma hus, t. o. m. i samma våning uthyras 
ouppmätta rum bredvid de uppmätta. Och än mer: nämden 
har icke ens kunnat utöfva någon nämvärd kontroll öfver att 
dess föreskrifter om tillåtna antalet logerare eUterlefvas. 

Sålunda har t. o. m. detta lilla försök med en enda detalj 
af hvad som borde ingå i en kraftig bostadsinspektion, om icke 
helt misslyckats, dock långt ifrån haft åsyftad verkan. 

Förhållandena i flere logishus, som jag besökt, visa, att 
om också antalet logerare i ett rum har en stor betydelse, är 
ingalunda allt vunnet med att den saken reglerats. Så t. ex. 
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å »Prins Gustaf» ha logerarna i ett förut omnämt större 
rum 11 kbm. luft pr man, men inte itt luften därinne propor-
tionsvis bättre än på »Kalmar», där de hade blott 4,5 kbm. Minst 
lika viktig som krafvet på ett visst minimum Iuftrymd pr mdi. 
vid måste man därför anse fordran på renlighet och snygghet, 
ordentlig ventilalion, tillräckligt täta ombyten af sängutiustning, 
praktisk inredning och anordning, med ett ord: en rationel 
anliiggning och skötseL af det hela. 

Ännu på länge kan man knappast hoppas få se frågan om 
en omfattande bostadsinspektion bli föremål för statsmakternas 
i Sverige uppmärksamhet. Intills det sker, måste det emeller-
tid ligga de under de värsta missförhållandena lidande om 
hjärtat att se till, att de kommunala eller statsliga lokal-myn-
digheterna begagna den makt, som de äfven utan en ny lag-
stiftning kunna anses äga, till att åtminstone göra förhållandena 
icke allt för odrägliga. 

En sådan makt synes öfverståthållareitmbetet äga i kraft 
af § 24 punkt 2 i hälsovårdsstadgan och § 20 i ordningsstadgan 
för rikets städer, hvilka bägge innehålla bestämmelser, hur för-
faras bör vid utfiirdande af ordningsföreskrifter utöfver nämda 
stadgars innehåll. 

Hamnarbetai efackföreningen har också tagit fasta härpå och 
i en den 5 december 1895 beslutad skrifvelse till öfverståt-
hållareämbetet anhållit, att ämbetet ville i kraft af nämda § 
gå i författning om utfärdande af ordningsföreskiifter för s. k. 
hotell och logishus. 

1 nämda skrifvelse 	som i korthet refererar de miss- 
förhållanden, hvilka jag här ofvan sökt skildra och särskilt 
framhitfver logishusens betydelse m. afs. på den allmänna sundheten, 
exempelvis vid epidemier - hänvisas bl. a. till exemplet från 
utlandet, särskilt Berlin, där en ordningsstadga för logishus 
med ganska minutiösa bestämmelser varit gällande sedan 1 april 
1880. 1 denna ordningsstadga stipuleras icke blott, hur stor 
golfyta och luftrymd det skall vara pr man, utan äfven, hur 
ofta sängutrustningen skall tvättas, fönstren hållas öppna, golfven 
sopas och skuras, hur med sjuka personer skall förfaras, o. s. v. 



Civilstånd. - Bostadsfördelning. - Familjens 
storlek. - Ålder i arbetet. 

De civilstånds- och bostadsfördelningsuppgifter jag är i till- 
fälle lämna i följande tabell äro måhända 	åtminstone för 
stufveristernas del - de fullständigaste, som öfverhufvud stå 
att få f. n. i betraktande af, att hela hamnarbetarekåren saknar 
officiel existens - man skulle förgäfves söka den under nam-
net hamnarbetare vare sig hos prest, roteman eller i -- fång-
vårdens mönstringsrullor. Tabellen sid. 88 har erhållits genom 
sammanställande af uppgifterna å formulären för min undersök-
ning och de uppgifter, stufveristerna själfva lämnade om sig 

understödsansökningarne vid sträjken 1896. 
* 	* 

* 

Familjens storlek i de 283 gifta fallen framgår af 1:sta 
tabellen å sidan 89. 

* 	* 	* 

1 allmänhet föreställer man sig, att hamnarbetarne uteslu-
tande utgöras af till- och frångående. 2:dra tabellen å sidan 
89 öfver ett större antal arbetares ålder i arbetet torde måhända 
vara ägnad att i någon mån skingra denna föreställning. Af 
densamma framgår, att vi vid hamnen ha en rätt stor »fast» 
kar, som uteslutande därstädes söker sin bärgning. 



Summa 
B o s t a d 

CD . 
Hotell, 	lärbdvqea och 

iog.sleus i *Staden* 
Gifta ..................... 1 - - 1 7 
Ogifta 	............... 8 1 	. 3 8 2 F 148 

ÖJiga 	Stadent. 

12.6 

*16 3 - 2 - - 21 Gifta 	................... 
Ogifta 	................ 19 4 - - - 1 24 

Katarina församling: 
Gifta .................. **126 7 1 5 5 - 144 

104 7 - - 8 119 
Maria Jo..samling: 

Ogifta 	................ 

38 1 - 1 - - 40 Gifta 	................... 
Ogifta 	................ 15 1 - - 1 - 17 

Xorrmalm 
Gifta 	.................. *38 2 42 
Ogifta 	............... 10 4 - - 1 15 

Östermalm: 
Gifta .................. 6 - - 2 1 1 10 
Ogifta 	............... 11 - - - 2 - 13 

.Knnqsholmea: 
Gifta 	.................. 12 - - - 4 - 16 
Ogifta 	............... 7 1 - - 6 -- 14 

Arbetsimmröftningen 

Gifta 	.................. *1 - - - 1 .- 2 
Ogifta 	............... 17 6 - - 5 1 29 

Srartsjö: 

Gifta.  ................. --  
Ogifta 	................ 7 3 7 1 - 18 

8urnma 558 49 2 14 51 6 283 397 

Snmiiiiiandrag: 
Gifta 	.................. 242 15 1 11 13 1 
Ogifta 	............... 316 34 1 3 38 5 

6 Summa 558 49 2 14 51 

680 arbetare 680 

iläraf 1 änkling. ** ]läraf 4 änklingar, 4 frånskilda. 



S 9 

Summa 	A r b e t a r e in e 6 
arbe- 

Bostad 	tare 01234 5 6 7 
med _________________ 

barn 	 B 	a 	r 	ii 

Hotell, 	härbärgin 	oh 
logishus 	i 	Staden 7 11 3 - 1 1 - 1 - 

Öfriga 	Staden 21 	9 4 3, 3 1 - 1 -' 

Katarina församling 144 	66 23 17 22 5 7 4 

Maria församling 	....... 40 	äl 11 10 7 - - 1 - 
Norriaalrn 	............... 42 	9 6 1:31 6 5 1 1 ir 

Östermalm 	................ 10 3 2 3 1 -- - - *1 
Kungsholmen 	............. 16 	4 2 8 2 - - - - 

Arbetsinrättningen 2 	1 - - l - - - 

Svartejö 	.................. 1 	1 - 

- - -- - - - 

Summa 283! 7'**105 ~1 51 54 42 13 8 8. 2 

* l{usvill; 	familjen ligger i en vedhod vid Ropsten Äldsta barnet 
10 	år. 	Ankling. Bland dessa återfinnas några, som ej uppgifvit 
barnantal eller som el haft något af barnen lienima. 

Arbetare. som arbetat 

07 Slag af arbetare 

_ 	 c 
a 

- 1 

Arbetare åt stnfvare . 41 36 381 31 38 170 115 61 20 4 4 - 
Direkt åt fartygen ar- 

betande .................. ..3 	2 	5 	7 	2 13 	9 	6 . 2 - - - 
Spanmålsbärare ...................... 

	

Kolhärare ................... - -, 	1 	1 	1 	3 	8  

	

Tegellossare .................5 - 	2 	1 	1 12 1 	3 	2 	1 	- 

	

Diverse arbetare ...........-- 	1 - - 	1 	1 - 2 

Summa 49 31,1 47 401 42 199 150 75 27 fl fl 

680 



Mat och dryck; superiet. 

» Futten » vid Värtan. 

Möjligheten att erhålla en god och tillräckligt närande mat 
är i väsentlig mån inskränkt vid uthamnarna och detta t. o. m. 
på så nära håll som vid Värtan. Den enda matservering där-
städes sedan många år, dit arbetarno kunnat gå, har varit den 
s. k. futten. 

Där råder ett förfiirande snusk. Matborden, om man så 
får kalla några plankor med ett stöd under, ha tydligen ej 
varit rengjorda på många år. 1 springorna mellan plankorna 
syntes vid ett mitt besök därute en stor mängd lagrad smuts. 
1 själfva matsalen var det för smuts hardt när omöjligt urskilja 
hvaraf golfvet var gjort. 

Serveringen är ytterst bristfiillig eller rättare ingen: arbe-
tarna få själfva hämta maten vid disken och taga sig knifvar 
och gaffiar, hvarefter de placera sig vid dc ofvan vidrörda borden. 

Maten är under all kritik, enligt hvad jag själf varit i till-
fälle öfvertyga mig om. 

Vid ett möte, där Hamnarbetarefackföreningen diskuterade 
om möjligheten att få till stånd en bättre servering därute, 
gåfvo ett par talare mycket träffande bidrag till en beskrifning 
af »futten». En af dem yttrade om maten: 

- Ja, maten därute, den är så usel, att man mdste dricka 
några halfvor öl för att kunna få ner den! 
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Och en annan, om snyggheten: 
- Golfvet ser ut som däcket på en kolångare i regnvä-

der. Det har troligen inte varit skurat på många år. Och om 
en karl i fyllan och villan »kalfvar», så tro inte, att di torkar 
opp 'et, utan di suddar omkring med en viska och strör litet 
sand ofvanpå! 

Priset på maten är i föihållande till kva1itn oskäligt högt. 
Till att göra stället mindre populärt bidrager äfven dess aflägsna 
läge, hvilket så länge middagarasten var endast en timme gjorde, 
att en hel dej arbetare knappt hunno bekomma, än mindre för-
tära sin mat, innan det var dags att gå igen. 

De finnas också bland arbetarne, som trots det styfva ar-
betet med kol därute föredraga torrskaffning framför maten vid 
»futten. Jag har bl. a. påträffat en ogift arbetare, som ar-
betat vid Värtan 5 år och påstår sig aldrig ha besökt futten. 
Och dock är denna som sagt det enda matstället därstädes för 
arbetarna! 

JTid afiägsnare arbetsplatser 
synes det ofta nästan omöjligt för arbetarna att få någon mat 
- ja, t. o. m. torrskaffning är svår nog att åtkomma. Så t. ex. 
vid Stocksund, Gustafsberg och Saltsjöbaden m. fl. platser. 

Till och med sämre än vid Värtan var det åtminstone före 
införandet af 1'/2 timmes middag på än närmre håll. T. ex. 
vid Valdemarsudden - ett Joh. Lundström & Co:s upplag. 
Vägen därifrån till krogen på Djurgården är allt för lång för 
att man skulle hinna gå dit vid endast 1 timmes middag. 
Följden blef då, att de flesta ordentliga arbetarna fingo lefva 
på medhafd torrskaffning under det de andra kanske inte åto 
något alls; eller ock inskränkte sig dessa senares »måltid» till 
förtärandet kotterivis af något korf och bröd, nersköljda med 
under arbetet efterskickade litrar». 

Att arbetet inte gick så särdeles trefligt efter en sådan mid-
dag, förundrar väl knappast någon. 

Inne i staden 
är det naturligtvis bättre tillgång att få mat; dock har det 
ofta visat sig, att i Stadsgården exempelvis de två krogarne - 
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af humorn kallade »Kyrkan» och »Vingelblixt» - endast med 
svårighet kunnat utspisa det stora antal arbetare, som middags-
tiden strömma till på en gång. 

Sedan middagsrasten förlängts ha dock en hel del gifta, 
aflägset boende arbetare, som förut inte kunde tänka på att gå 
hem, gjort detta. 

1 allmänhet uppgifvas krogarna såsom särskilt de ogifta 
arbetarnes matställen; och därom är i och för sig föga att säga, 
då de onekligen oftast hålla ganska god mat. Det är endast 
att beklaga, att en hel del individer besöka krogarna mindre 
som mat- än som supställen. Härtill bidrager nog också i icke 
ringa mån det fördömliga bjudningssystemet. En arbetare, som 
jag förebrådde, att han supit sig full och fått plikta i polisen, 
svarade mig ordagrant: 

- Ja, si det berodde på att jag inte hade några pängar. 
Det var några kamrater, som bjöd, och så blef det för mycket. 

Superiet florerar i hög grad, ehuru äfven i det hänsendet 
det blifvit något bättre på senare åren. Äfven de mäst ordent-
liga få, som i slika fall alltför ofta händer, härvidlag lida med, 
nej för de slarfviga. 

1 tanke att därigenom minska frestelsen till krogbesök ge-
nomdref Ilamnarbetarefackföreningen 1896 inrättandet af ett 
väntrum i Stadsgården. Emellertid har detta skötts så illa - 
hvarken städats, eldats eller skurats - att det visst inte kun-
nat vara vidare tilldragande. 

» Lanyare » och » ölhaja, ». -- Fiskargången och dsterlånggatan. 

Om man ändå kunde inskränka superiet till arbetarnas le-
diga tid, vore redan det en välgärning. Men t. o. m. det synes 
svårt nog. Äfven i arbetet synas en hel del arbetare icke vilja 
undvara vare sig bränvinet eller det än mer förrädiska ölet. 

För bränvinet ha hittills s. k. langare sörjt vid de flesta 
hamnar; för ölet de s. k. ölhajarna. Mot de förra - vanligen 
arbetare, som icke hålla sig för goda att ockra på sina likar 
- har ordningsmakten tid efter annan inskridit, om ock med 
föga resultat. Annat är ej häller att vänta, så länge nämligen 
dessa personnager icke omöjliggöras genom ändrad opinion bland 



93 

arbetarne sjalfva. Bland en specialitet af hamnarbetare, inom 
hvilken langningen synes ha bedrifvits mest ogenerat, nämli- 
gen tegellossarna, har emellertid en sådan opinion banat sig 
väg, i det dessa arbetare i okt. 1895 beslöto att ur fackföre-
ningen utesluta och från arbetet utstöta en byar, som därefter 
gjorde sig skyldig till langning». 

Det var verkligen ruskiga upplysningar, som vid det jfr å-
gavarande sammanträdet med tegellossarna lämnades af en del 
talare. »Det är inte ovanligt», sade en, »att när en arbetare 
tagit ut matpängar så, att han vid kvällen har att fordra blott 
1 krona, att han af denna är skyldig bränvinsmånglarn 80 öre 
( 	10 små supar s 8 öre - krogpriset 6 öre). Det flnns.de, 
som nästan uteslutande lefva på bränvinslangning. Man rusar 
på bränvinslangarna om morgnarna. » 

Äfven vid Värtan ha gjorts kraftiga försök att omöjliggöra 
bränvinslangarna, bl. a. genom att boykotta dem från arbetet. 

Den andra kategorien af folk, som hittills lefvat af att 
tillhandahålla arbetarne spirituösa drycker å arbetsplatserna, äro 
de s. k. ölhajarna. Detta namn, som är ett godt exempel på 
det träffande i den s. k. sjåarehumorn, ha de fått däraf, att de 
liksom hajarna, kretsa kring firtygen. På vintersidan har »öl-
hajarnas» månhet om arbetarna sträckt sig därhän, att de med-
fört en fyr i båten för att värma ölet och därigenom göra det 
dubbelt farligt. 

På initiativ från Hamnarbetarefackföreningen har Öfver-
ståthållareämbetet fr. o. in. /5 1896 förbjudit »ölhajarnas» värk-
samhet. Flere af dem ha efter den tiden fått plikta rätt be-
tydligt för försök att fortsätta näringen. 

1 Fiskarehamnen finnas en hel mängd smyghål, där hamn-
arbetarna under årens lopp lagt ner stora summor: ölkrogar, 
som börja sin servering (s. k. försäljning till afhämtning, d. v. s. 
till urdrickning utanför dörren, om polis synes, itljes inne i 
boden) kl. 3 i 4 om morgnarnc. 1)e svagare naturerna bland 
arbetarna finna det synnerligen fördelaktigt att här få sitt lyst-
mäte, innan krogen öppnas, och så kommer det sig, att dessa 
arbetare äro halifulla eller mer, redan när arbetet börjas, kl. 6. 
Polismakten har gjort försök att få bort denna ölförsäljning, 
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men det har inte lyckats på grund af - de höga hyrorna, som 
ölkrogarna betala till staden. Den största af dessa ölkrogar på-
stås omsätta 400 buteljer pr dag. 

Icke utan harm ser man, hur ett öfverflöd af krogar ut-
planteras just rakt i vägen för arbetsfoik, som aro utskrikna för att 
vara de mäst förkomna af sin klass strax ofvan Fiskarhamnen lig-
ger i den s. k. Kilen en gammal krog, på Österlånggaten finnas 
icke mindre än tre krogar samt på Köpmangatan en större krog, 
samtliga flitigt besökta af hamnarbetare. Välbekant är ju, att 
samtliga hamnar för öfrigt äro välförsedda med krogar; men 
mäst välförsedd är nog Blasieholmshamnen (Norra och Södra), 
där det fns två krogar, hvilka bägge i väsentlig mån torde 
lefva på det 50-tal hamnarbetare, som finnas vid Norra Blasie-
holmshamnen och det ringa antalet allmänheten betjänande dra-
gare, bärare o. d. vid Södra Blasieholmshamnen. 

Genom utdelande af traktater och cirkulär samt genom 
föredrag har Hamnarbetarefackföreningen sökt göra hvad den 
kunnat till superiets hämmande. Att föreningens vitrksamhet i 
denna del icke varit utan frukt allaredan, har intygats både af 
opartiska personer, som med hamnarbetarne komma i beröring, 
och af de ordentligare bland arbetarna själfva. Så t. ex. har 
en Stadsgårdspolis uppgifvit för mig, att intet föregående år så 
få hamnarbetare anhållits för fylleri som åren 1895-96. Och 
en hotellvärdinna försäkrade mig en gång, att af hennes gäster 
af hamnarbetarnas klass långt flere tagit sig tillvara och skaffat 
sig snygga kläder nu än förr. 

Hvad hamnarbetaren lefuer upp. 

Arbetarnes uppgifter om sina dagkostnader för mat och 
dryck, i arbetet, särskilt för de ogifta, variera mellan 1,25-
1,so-2,— pr dag. 1,so synes dock vara genomsnittet. Högre 
uppgifter saknas dock icke. En härbärgist t. ex. uppgaf 2,50, 
och då jag uttryckte min förvåning öfver denna väl höga siffra, 
svarade han mig helt ogenerat, att »det mästa går naturligt-
vis åt till fylla». En annan härbärgist, hållen för logis-ställets 
speciella spefågel, försäkrade, att han »äter och super opp allt 
hvad han förtjänar - »naturligtvis», tillade han, »med un- 
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dantag af tolfskillingen till 'slafet'». (Slaf, uttalat med f-ljud, 
gängse benämning på sofplats. »Försvenskning» från tyska 
»schiafen »?) 

Om utgifterna för mat och dryck för de ogifta värkligen 
ej hölle sig högre än l,ao pr dag, vöre ju. det i och för sig 
ingen märkvärdigt hög siffra. Men ofta nog förekommer - 
särskilt bland hvad de ordentliga arbetarna kalla bränvinsre-
serven - »firningar» med stormaupning, som jagar upp den 
värkliga utgiftssiffran för mat och dryck - för den senare på 
den förres bekostnad 	rätt betydligt. 

Såsom enligt hans åsikt det allra billigaste en ogift hamn-
arbetare kan få sin dagliga kost för - utan dricka - har en 
äldre sådan uppgifvit kr. 1,07, sålunda fördelade: 

Kaffe med bröd; morgon----------------------: 14 
Frukost -------------------------------------------: 28 
Middag (förrätt, soppa)-------------------------: 37 
Afton------------------ - --------------------------- -: 28 

1: 07 
Så nätt är det dock svårt för äfven den ordentligaste att 

Iefva, isynnerhet som en arbetare i ansträngande arbete behöf-
ver mycken - och framför allt god - mat. 

Arbetsgifvarna och superiet. 

Det fns väl inte något yrke, där arbetsgifvarne klaga så 
mycket öfver arbetarnes dålighet, men på samma gång göra så 
litet för att förbättra dem. Äfven de äldsta af arbetarne kunna 
ej erinra sig några som hälst åtgärder från arbetsgifvarnes sida 
till superiets minskande. Nej, långt ifrån att sådana åtgärder 
vidtagits, ha tvärtom förr i tiden - till för en 5 h 10 år se-
dan -- arbetarne allmänt uppmuntrats i arbetet med bränvin på 
arbetsgfvarnes bekostnad. Under de äldre, numera afgångna 
basarne var det inte alls ovanligt, att arbetet »stoppades» och 
hela laget, med förmannen i spetsen, vandrade till krogen. 
l)et berättas ännu om en sådan förman, hur han »gastade»: 

- Arbeta villigt, busar, så får ni en sup! 
- Två ska' vi ha! hördes då en röst ur hopen. 
- Ja, ni får två, blef svaret. 



På den tiden, firman A. F. Söderströms grundläggare ännu 
stod med i rörelsen, värkstälde han aflöningarna på en af de 
många Stadsgårds-krogarne med två bränvinsfiaskor framför sig, 
af hvilka han bjöd på den ena och krögerskan på den andra. 
Som arbetarne åto på arbetsgifvarens kredit, d. v. s. att för 
mannen svarade vid hvarje arbete för så många man som han 
hade under sig - dåtida »trucksystem» -, afräknades i första 
rummet krögerskans fordran. Och ofta hade arbetarne anlitat 
krediten så grundligt, att af aflöningen inte blef mer än »24 
skilling» (50 öre) öfver för vederbörandes egen del; ibland 
räckte inte aflöningen till, utan det fattades någon riksdaler i 
krogskuldens fulla belopp, men då »var det hiiller inte så 1cm-
Icigt», såsom en af de allra äldsta stufveriarbetarne nyligen om- 
talade för mig. 	- 

Vid arbete på »utkanter» begagnas ännu att »uppmuntra» 
arbetarne med bränvin. Och själf har jag på den största 
stufvarefirmans kontor sett en proviantlista för arbeten å have-
rister, å hvilken fans en ansenlig kvantitet bränvin pr man 
instucken bland snus, fläsk, potatis o. s. v. 



Arbetets faror. 

Högst få yrken torde vara så farliga som hamnarbetarens. 
Olycksfallförsäkringsbolagen härstädes veta det bäst - det ena 
efter det andra har gjort förluster på försäkring, äfven efter 
mycket höga premier, af detta slags arbetare. 

Arbetets natur och en slarfvig arbetsledning förena sig att 
öka risken i högsta möjliga grad. En mängd olyckor ha träffat 
äfven de ordentligaste arbetare utan att det varit möjligt att 
förutse eller förebygga dem. 1)en minsta försummelse kan 
vålla människolifs förlust. 

Bland de svåraste olycksfallen äro väl de, där en arbetare 
faller ner i ett djupt, urlossat rum och ljuter en oftast ögon-
blicklig död genom att knäcka ryggen tvärs öfver »kölsvinet' 
eller mot något föremål på vägen. De flästa sådana dödsfall 
torde förorsakats af, att gods, vare sig på väg upp eller ned, 
slagit till den vid luckan stående »luckbasen» så att han tagit 
öfverbalans. Ibland har händt, att ett uppkommet kolli varit 
för tungt för »däcksgastarna» att »bära ut» samt farit tillbaka 
ut öfver rummet, innan de hunnit komma undan. Eller ock 
har ett parti »gått opp» från kajen, under det luckbasen stått 
öfver luckan, hållande ögonen på ett annat parti, och så har 
han fått det olycksbdande slaget i ryggen, som förpassat honom 
till sjukhuset eller direkt till bårhuset. Att ett par refben 
bräckas vid mindre vådliga fall, är något mycket vanligt. 

7 
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Den oerhörda brådska, med hvilken arbetet drifves, orsa-
kar en mängd olycksfall. Man har inte tid att vara försiktig. Va-
nan vid att ständigt se mer eller mindre skadade kamrater 
kring sig  tyckes ha hos arbetarne själfva utvecklat en ohygg-
lig sorgiöshet, rent af förakt för lifvet. Att någon »daskat sig» 
(slagit ner i ett rum) - hvilket ofta, som genom ett under. 
verk, sker utan lifvets förlust - omtalas af mången hamnar-
betare i en ytterst likgiltig ton. 

Hamnarbetarnes yrkesfara är af mångfaldigt slag. Ett 
mycket vanligt olycksfall är, att kolstycken - ofta på många 
kilos vikt - fara ur de många öppna »baskarna» vid någon 
sammanstötning dem emellan eller när en bask »tippar» vid 
en oberäknad stöt mot luckornas underkant. Sådana fall ha 
förorsakat en mängd hål 1 hufvudet och månadslånga skador, 
äfven ett och annat dödsfall. Emellertid räknas sådana olyckor 
knappast för olycksfall - åtminstone inte för »riktiga» sådana. 
Det intrycket har jag fått flere gånger, då jag tagit uppgifter 
af arbetare. Sedan de relaterat sådana olyckor som knäckta 
refben, af klämda fingrar, afbrutna armar eller ben, har jag frå-
gat, om de inte fått kolstycken i hufvudet, och därvid fått till 
svar: »Jo, det förstås, men det har händt så ofta, så att det 
har jag inte hållit någon räkning på . . . » 

Fingrars eller underbens upprispande af järntråd (1 »ringar») 
är en rätt vanlig skada. Fingrar klämda mellan relingen och 
ett kolli förekommer också rätt ofta. Att en »stropp» (20 it 30) 
järnstänger under uppfarten från kajen fastnar och ställer sig 
på ända och klämmer in till relingen den som står i vägen 
eller - än värre - att en sådan »stropp» fastnar i 1uckkar 
men och att stängerna falla ur rätt öfver de i rummet varande 
- sådant är hvardagshändelser. Många olyckor förorsakas af 
att arbetare och »winchmen» ej förstå hvarandra eller att de 
senare äro druckna. 

Dåliga winschar äro äfven skuld till många olyckor. Sär 
skilt beryktade för underhaltiga winschar äro Wilson-båtarna. 
På en af dessa inträffade 1896, att genom en »sätt» (knyck), 
som förorsakades af, att winschen arbetade ojärnt, en ketting 
sprang och ett 3 tons vägande balanshjul, som höll på att firas 
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upp, föll tillbaka i rummet och gjorde till fullständig invalid 
en arbetare, som hade vitsord om sig att vara den ordentligaste 
vid hamnen. 1-Ian fick nämligen bägge benen afsiagna. En 
svensk arbetare, som skött samma winsch, berättade för mig 
om dess eländiga beskaffenhet, att viktiga delar af densamma 
hoppade ur och gjorde utflykter på egen hand på däcket 

1 många fall ökas eller direkt orsakas arbetsrisken af far-
tygens egen beskaffenhet. Särskilt har luckornas konstruktion 
gifvit anledning till många olycksfall genom den stora risken 
vid de lösa delarnas påläggande. 1 ett fall, som jag haft sär-
skild anledning fästa i minnet, yttrade befälhafvaren Ø en ån.  
gare (»Agge»), att han nog visste om, att »skärstocken» var 
försliten och att luckorna saknade ringar, men »det brydde 
han sig inte om, när han hade lämnat arbetet till stufvare». 
Just i följd af detta af kaptenen erkända fel föll vid luckpälägg-
ningen en äldre arbetare ned i rummet och blef fullt oför-
mögen till arbete i 72 dagar. Och just medan jag skrifver 
detta händer vid Värtan en olyckshändelse, som kostar 2 män-
niskor lifvet och där luckornas dåliga konstruktion spelar in 
på ett upprörande sätt. 

Hur dåliga arbetsanordningar vålla olycksfall, därpå är jag 
i tillfälle lämna ett upprörande exempel ur en polisrapport från 
Östermaltns distrikt ang. olyckshändelse å ångfartyget Condo-
ren vid \Tärtahamnen vid lossning af stenkol för firman A. 
Johnssons räkning». Olyckan skedde 7 dec. 1895. Och läses 
om arbetsanordningarna och deras del i händelsen i rapporten 
följande: 

1 nordvästra hamnbassinen var åogfartyget »Kondorenp liggande med 
stenkolsiast, som lossades och transporterades på skottkärror till firman 
Johnssous kolgård å emellan fartyget och kolgården på l,ockar utlagda 
transporthanor. Sagda transportb»nor syntes vara af mycket bristfällig be-
skaffenhet, enär såväl bockar som plank och laudgångar, som da••rtill använ-
des, voro haifruttna och i öfrigt på ett synnerligen vårdslöst sätt samman-
förda. Emellan kolgårdens förvaringspiank och hamnkajens ytterkant är 
omkring 10 meter; därstädes ungefär midt emellan åugfartyget och kolgår-
den voro iippstälda tvänne omkring tre meter höga, af plankor med spik 

Med en sorgiöshet utan like hade förmannen låtit afstjälpa skrotjärn 
till 125 kilos vikt ofvanpå de till halfva antalet kvarliggande luekdelarna. 
Dessa lågo i en f als på endast 2 cm. och voro rundnötta i underkanten. 
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hopfttstade bockar, försedda med fyra ben hvardera, hvilka bockar byar för 
sig utgjorde stöd under två från kolgården till ångfartygets däck 
utlagda transportbanor, bestående af s. k. slanor  (spiror), planksturupar 
och landgångar; till följd af att bockarna voro för låga, hade kryss af plank-
stumpar fyra å fem ofvanpå hvarandra blitvit lagda under bockarnas ben, 
utan att å dem hafva anbringats några fästen, som kunde hindra bockarnas 
nedglidande från kryssen, hvilket förhållande stälde i utsikt, att transport-
banorna när som hälst kunde nedstörta med de på desamma sig uppehållande 
arbetarne, isynnerhet som plankorna, hvaraf bockarna förfärdigats, voro s 
förklenade af röta, att arbetarne nödgats med brädstumpar provisoriskt stötta 
bockarna på det att transportbanorna nödtorftigt kunde hållas UPPO utan 
att vingla omkull. Transportbanorna voro inrättade sålunda, att de ena 
ändarne af två s. k. slanor voro lagda på den ena af sagda bockar och de 
andra ändarne på ett å fartygets däck uppstält stöd; tvärs öfver dessa sö 
for voro lagda plankstumpar å hvilka fem omkring tre kvarts meter bred 
landgångar voro utlagda i bredd, hvilka utgjorde den ena af transportbanorn' 
från fartyget till bocken. Tå dylika landgångar med ena ändarne lagda 
bocken och andra ändarne lagda å kolgårdeus förvaringsplank titan något 
vidare stöd utgjorde fortsättning af transportbanan in uti kolgården. Å den 
andra bocken hvilade den andra transportbanan, som bestod endast af tre 
landgångar utan underlag mellan densamma och en å fartygets däck 
stående bock; och två landgångar utan vidare underlag, hvilande med ena 
ändarne på kolgårdens förvaringsplank utgjorde fortsättning af sagda tran-
sportbana in uti kolgården. Stödet å fartygets däck för den af fem land-
gångar i bredd lagda transportbanan bestod af tvenne upprittstå-
ende sprior, hvilka voro genomskurna på längden af ett spår tt hvardera, 
hvaruti en träplanka kunde insättas på högkant. Afståndet från den ena 
spirall till den andra var omkring 4 meter och en planka som sträckte sig 
emellan båda spirorna var lagd med hvardera ändan uti spåret å hvardera 
ombord i upprätt riktning stående spiran, hvilandc på genom dessa spirorna 
insatta järnsprintar, som kunde flyttas högre eller lägre allt efter som tran-
sportbanan behöfde höjas eller sänkas. 

Den 2 dennes hade den planka, som var insatt mellan de upprätt-
stående spirorna och med den långa spännvidden af 4 meter upphar den 
ytterst tunga, af fem landgångar, slanor och plankbitar bestående transport 
banan, brustit till följd af att densamma varit halfrutten, så, att transport-
banan med därofvanpå sig uppehållande fem arbetare och lossningsmateriel 
nedstörtat på däck från omkring 4 meters höjd, därvid fyra af arbetarne 
blefvo så svårt skadade i benen, att de måste i åkdon afföras till Scrafimer-
Lazarettet. 

Rapporten föranledde ingen annan åtgärd från Öfverståt-
hållarearnbetets aida än en hänvisning till de skadades - för 
öfrigt solkiara 	rätt att själfva anhängiggöra rättegång mot 
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den eller dem, som kunde anses vållande till skadan. Denna 
nitt är för en fattig arbetare alldeles illusorisk, då vår lagstift-
ning nästan saknar bestämmelser om arbetsgifvares ansvarsskyl-
dighet, och den skadade, vid bristande tillgång, icke erhåller 
mer offentlig rättshjälp än som behöfves för själfva stämnings-
ansökans skrifvande 

Ett synnerligen upprörande slag af olycksfall har jag sökt 
åskådliggöra i nedanstående schematiska teckning. En kärra 

L Lueka 	 - 

ekjutes uppför landgången. En man går i skacklarna, 
två skjuta på. När man kommer ombord är det meningen 
svänga kurran åt endera sidan, men med den starka fart kärran 
har är det omöjligt att styra den, utan åker den rätt ned för sned-
planen, tar öfverbalansen bakåt och mannen i skacklariia »dan-
sar ner i rummet». För några år sedan hände vid en iorrlands-
ångare ett dylikt fall, då godset följde omedelbart efter och 
krossade hufvudet på den olycklige. 

Vid spanmålsarbete är ej ovanligt, att en »snattra» (rep, 
hvarined säcken omsnöres) skäres af mot luckans underkant 
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och säcken faller tillbaka i rummet. För öfrigt är spanmäls-
arbetet ett godt exempel på sådant arbete, som är ytterst hål-
sofarligt, äfven då det ej medför olycksfall. Det göres nämli-
gen aldrig några försök att aflögsna allt det dam som röres 
upp vid arbete med säd och sorn ofta är så intensivt, att arbe-
tarne knapt se hvarandra. Ett annat slag af hälsofarligt ar-
bete är lossning af guano o. a. gödningsämnen. På senare 
tiden har man vid sådant arbete haft två afbytare till 4 man. 
i rummet, men ändå verkar detta arbete högst nedbrytande. 
En arbetare berättade mig nyligen, hur han på sådant arbete 
visserligen förtjänat rätt duktigt, »men», tillade han - »jag 
låg sjuk af det i 3 veckor». 

Med afseende på själfva olycksfallsfrekvensen är jag i till-
fälle från de båda bolag, som hade de egentliga stufveriarbetarne 
försäkrade 1895 och 1896 - Norden och Employers Liability 
Assurance Corporation - meddela några mycket talande siffror: 

1895 hade samtliga stufvare genomsnittligt 337 och där-
af den största stufvarfirman 246 dagliga arbelskrafler försäkrade 
(antalet sysselsatta personer var naturligtvis större, men därom 
är omöjligt få någon uppgift). På detta sistnämda antal förekommo 
40 öfvergående skador, d. v. s. att i medeltal hvar 6: le man ska-
dades under seglationen. Den fullständiga arbetsoförmågan räckte 
i genomsnitt 25 dagar. Eller m. a. 0.: på hvarje genomsnitt-
ligt använd arbetskraft kom 4,1 sjukdagar på grund af olycks- 
fall. 	Och troligtvis är denna siffra tillämplig äfven på hela 
antalet sysselsatta personer, eftersom de icke anmälda skadorna 
vanligen äro t. o. m. flere än de anmälda. (På samtliga stuf-
varefirinor kommo nämda år ytterligare: 6 öfvergående skador 
hos de mindre stufvarne samt 1 döds- och 3 invaliditetsfall, 
hvilkas fördelning mellan arbetsgifvarne jag ej fått uppgifven.) 

År 1896 hade »Employers Liability> inalles genomsnittligt 
312 dagliga arbetskrafter hos sig försäkrade. På dessa kommo 
40 öfvergående skador, d. v. s. ungefbr 1 skada på hvar 8:de 
person. Frekvensen synes sålunda något mindre än året förut, 
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men i stället ökades längden af den fullständiga oförmågan 
till arbete till 41/2 dagar i genomsnitt. D. v. s.: att sam-
manlagda antalet sjukdagar för olycksfall ökades med mer än 
50 % - från 1,000 till 1660 - och i följd däraf ökades an-
talet sjukdagar i olycksfall pr genomsnittligt använd arbets-
kraft till 5,3. 

Från olycksfallförsäkringsbolagens synpunkt äro hamnar-
betarne svårare risker att svara för än t. o. m. sprängämnes-
arbetare, emedan bolagen vid tecknande af försäkring för sådana 
arbetare utesluta eldsvåde- och explosionsrisk. 

En mängd andra hamnarbetarnes lefnadsförhållanden än 
dem jag nu vidrört vore naturligtvis värda ett närmare skär-
skådande; men dels har jag redan disponerat det mig tillmätta 
utrymmet och dels ha de uppgifter jag röraflde sådana förliål-
landen bekommit varit så sväfvande, att jag knappast kunnat 
bearbeta dem till något helt. 

Jag afsiutar detta lilla arbete med samma förhoppning, hvar-
med jag gick till detsamma: nämligen att det måtte vara äg-
nat att i någon mån upplysa allmänheten om de motiga, ned-
prässande förhållanden, hvarunder en stor arbetarkår här i Stock-
holm lefver. 
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