
Arbets- och disciplinförhållanden vid Rörstrand

Yrkesmän.

Bruksanläggningen i och kring det gamla Rörstrands-slottet blev 

snart nog efter sin start under 1720-talets senare hälft en hel liten 
stad för sig.

Där omtalas såsom mer eller mindre friliggande byggnader utom 
»stora huset»: ugnar, glasyrstugan, svarvarstugan, målarestugan, 
form- eller kokerkammaren, modellkammaren, glasyrkvarn, labora
torium, inspektörens boningsrum, brunn och brunnshus samt dess
utom stall och spiltor och en lada. Tidigt omtalas, att verket 
»måste underhålla många kreatur för glaserkvarnarnas skull» samt 
att »arbetarfolket måtte ha tillfälle att till sin förnödenhet underhålla 
några kor». Ännu 1797 funnos inom bruket »verkhästar och ko
kreatur».

Inom brukets råmärken rörde sig en skara av arbetare, som visser
ligen ganska mycket ändrade sig till sitt antal efter tidernas växlande 
konjunkturer, men som dock alltid bestod av i det närmaste samma 
kategorier yrkesmän1). Det kan ha sitt intresse att här anteckna alla 
de ganska skiftande titlar och gradbeteckningar på yrkesmän vid Rör
strand, som jag noterat ur handlingar om bruket. Jag anför dem här
med i bokstavsordning:

An-vitare Byggmästare Formare
Arbetare Custos Formaregesäll
Arbetsdräng Dagsverkskarl Formarelärling
Arbetsfogde Direktör Formgörare
Arbetskarl Disponent Föreståndare
Betjänte Drejare Förvaltare
Blåmålare Drejaredräng Gesäll
Blåritare Drejaregesäll Glaserare
Bodbetjänt Drejaregosse Glasurmakare
Bodvaktmästare Drejarelärling Glasurmalare
Bokhållare Drejarelärodräng Gosse
Brandvakt (are) Emaljmålare Grindvaktare
Bruksarbetare Emaljmålaregesäll Grovsmed
Bruksdräng Fabrikant Hantlangare
Brännare Fabriksarbetare Husdräng
Brännhuskarl Fabriksgesäll Huvudman
Brännmästare Fabriksmästare Inspektor
Brännugnskarl Fajansmålare Intressent

1) Om arbetarnas antal — se A. Backström: Rörstrand, Stockholm 1930, sid. 24, 29—31, 
38» 39-50
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Kakelugnsmakare
Kakelugnsmakaregesäll
Kakelugnsmålare
Kakelugnsmålaregesäll
Kakelugnsritare
Kamrer
Kassör
Klensmed
Kokerarbetare
Kokergörare
Kokermakare
Kontorsbetjänt
Kontrollör
Lakeraregesäll
Lerberederska
Lertrampare
Lertvätterska
Lärling
Lärodräng
Lärogosse
Läropojke
Magasinsbetjänt
Magasinsförvaltare
Magasinsskrivare
Meddirektör
Modellgörare
Modellgörarelärling
Modellör
Modellörgesäll
Murare
Målare

Målaregesäll
Målaregosse
Målarelärling
Målarelärogosse
Målareläropojke
Mästare
Piga
Porslinsarbetare
Porslinsarbetarelärling
Porslinsarbetskarl
Porslinsbetjänt
Porslinsbruksarbetare
Porslinsbrännare
Porslinsbrännarelärling
Porslinsdrejare
Porslinsdrejarelärling
Porslinsdrejaregesäll
Porslinsdräng
Porslinsfabrikant
Porslinsfabriksgesäll
Porslinsformare
Porslinsformaregesäll
Porslinsgesäll
Porslinslärling
Porslinsmakare
Porslinsmakaredräng
Porslinsmakaregesäll
Porslinsmodellör
Porslinsmålare
Porslinsmålaregesäll

Porslinsmålaregosse
Porslinsmästare
Porslinsritare
Porslinsritaregesäll
Porslinsritarelärling
Porslinsritargosse
Porslinsritarmästare
Porslinssorterare
Porslinssvarvare
Porslinsverkgesäll
Portvakt (are)
Pousserare
Pådrivare
Ritare
Ritaregesäll
Ritarelärling
Skomakare
Skrivare
Skräddare
Snickare
Sorterare
Svarvare
Svarvaregesäll
Timmerman
Ugnskarl
Ugnsmurare
Uppsyningsman
Verkgesäll
Verkmästare
övermästare

Ett visst antal av alla dessa arbetare synes ha bott inom bruket, 
vilket i kyrkböckerna uttrycktes på olika sätt: »i kvart. Röda berget 
n:r i», »vid Stora Rörstrand», i »Stora Rörstrands porslinsfabrik» 
eller i »Långa raden». När denna sistnämnda länga av arbetarebostä
der en gång först påbörjades, är ej med bestämdhet känt; dess anor 
måste dock gå tillbaka till 1700-talets mitt, ja kanske till en än tidi
gare period. Den tycks ha existerat ännu på 1860- och 70-talen1). En 
och annan av de mer välsituerade arbetarne bodde »i egen gård» i 
staden.

1) Nordiska museets arkiv äger en tyvärr odaterad blyertsteckning: »Långa raden» av 
A. T. Gellerstedt, avbildad sid. 19 i H. Schillers bok om Gellerstedt. 51
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Arbetarstammen.

Mantalsförteckningen i januari 1755 må tjäna såsom exempel på 
hur Rörstrands fasta befolkning då tog sig ut. Först uppföres, som 
sig bör, den nye driftige ledaren av fabriken, den förste bolagsman, 
som över huvud flyttade ut och bodde på Rörstrand, där han nu bott 
i nära två år, nämligen »assessoren välborne Elias Magnus Ingman» 
och hela hans hus: frun, född Spalding, två söner 14 och 15 år, som 
»freqventera Uppsala Academie», ej mindre än sju döttrar från och 
med jungfru Sofia Kristina 11 år till och med jungfru Ulrika 3 år 
samt tjänstefolket, som bestod av: gossarnes 26-årige informator, som 
också frekventerade Uppsala Akademi, jungfru Stina Dalqvist, hus
hållerskan Maja Kajsa (30 år, men ändå den äldsta av tjänstefolket), 
barnpigan Greta, kökspigan Greta, huspigan Ulrika, 16-åriga brygg
huspigan Annika samt assessorns tre drängar Nils (26 år), Anders 
(24 år) och Peter (20 år). Fiärefter följa bokhållaren och kontrollören 
och så komma själva arbetarna: verkmästaren Anders Fahlström (39 
år) med sin hustru, fyra minderåriga barn och pigan Stina, den 10 år 
yngre brodern verkgesällen Erik Fahlström, 21 stycken målareläro- 
gossar i åldern fr. o. m. 14 t. o. m. 27 år samt slutligen 6 arbetskarlar. 
Alltså voro 58 personer 1755 »på Rörstrands Porcellaines Fabrique 
boende».

Man förbiser lätt, att arbetarstammen ute på Rörstrand vid 1700- 
talets mitt till största delen bestod av relativt ungt folk, oftast med 
mycket bristfällig uppfostran och skolbildning. Att hålla dessa het
sporrar till ordning och disciplin, var ej alltid en lätt sak, så mycket 
mer som många av dem genom sin konstnärligt betonade sysselsätt
ning voro ganska lättsårade och ansågo sig ha någon slags anledning 
att vara högfärdiga. Enligt en särskild befallning av överståthållaren 
i februari 1738 fingo Rörstrandsgesällerna »saklöst bära sin värjor». 
Därmed stadfästes gesällernas uppfattning, »att de ej stode under 
något hantverk, utan dreve en fri konst» och därför ej fölle under k. 
förordningen av d. 19 okt. 1719 »Förbud angående värjors bärande 
av lakejer, drängar, gesäller och soldater etc.».

På särskild förekommen anledning (se Rörstrandsboken sid. 23 och 
27) hade Rörstrandsintressenterna redan 1736 begärt, att kommers
kollegiet skulle hos k. maj:t utverka stadfästelse av ett projekterat 
reglemente »till hämmande av flere för verket förmedelst arbetarnes 
uppstudsighet och liderlighet existerande olägenheter». Ärendet synes 
ha stannat på kollegiets bord, trots att arbetsförhållandena ute på 
Rörstrand gång efter annan visade, att en lämpligt hopsatt »bruks-52
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katekes» säkerligen skulle varit av stor disciplinär betydelse och i varje 
fall förenklat de nu ofta förekommande processerna inför hallrätten. 
Såsom exempel på dessa konflikter må här följande fall i korthet 
omtalas.

Den 20 mars 1740 stod gesällen G. J. Max inför hallrätten, stämd 
av bruksdirektionen för »sidevördnad, uppstudsighet och annor oro
lighet». Sekreterare Petter Diurman anförde, »att, när han å direk
tionens vägnar varit ute vid en förrättning uppå fabriken och ibland 
annan felaktighet och ovulighet hos gesällen Max befunnit honom, 
utom dess mästares lov, ha förfärdigat och bränna låtit 4 st. snushorn, 
hade M., då D. honom detta förehållit, slagit näven upp i vädret, 
vist åtskilliga föraktelige miner och åthävor, sprungit ut på dörren 
och efter en stund åter inkommit och frågat D., om M. eller dess kam
rater vore hundsvåtter, och då D. svarat, att enär han arbetar som 
en hundsvått, så vore han en hundsvått, så skall M. med mycken järv- 
het sig emot D. uppfört, så att han blivit nödsakad låta föra M. ut, 
då M. med stockar och stenar slagit i väggen, svurit och brukat åt
skilliga expressioner, dem D. ej så väl kunnat höra».

Max erkände, att han utan lov förfärdigat snushornen, men då han 
på förfrågan hos bokhållaren om deras pris fått till svar, att de kos
tade en dir kmt stycket, hade han ej velat giva så mycket, anseende 
själv att de ej voro mera värda än 2 styver. På M:s anhållan hos D. 
att få hornen till skänks hade D. svarat »Ni skänker intet fabriken 
något, så har fabriken ej heller orsak att skänka något åt Eder». D. 
skulle härvid sagt, att »den som vill se fyllbyttor, lathundar och 
hundsvåtter, så må han komma ut till porcellainsbruket», varpå M. 
gått in och frågat, om han och hans kamrater vore hundsvåtter. 
M. visste ej heller, att D. uppå direktionens vägnar varit utskickad 
och således deras förman, framfarandes uti åtskillige otidigheter och 
djärvheter inför rätten, sägande sig icke göra något gott, om det ock 
skulle kosta hans liv, med mindre han får rätt på (mot) fabriken.

Ett vittne berättade, att »när Max kommit upp i målarestugan, 
hade han sagt, att D. kallat dem allesammans för hundsvåtter, och 
att om D. komme hit upp och överfaller mig här, som han gjorde vid 
brännugnen, så skall jag visa honom dörren, såsom han viste mig dör
ren». Andra vittnen omtalade, att D. förmanat M. med orden: »ja, 
ja min gosse», då M. svarat: »jag är ingen gosse; tag mig fan, om jag 
det är!», varpå han gått ut, sprungit kringom ugnen och slagit med 
stenar i väggen och ropat.

Disciplin
förhållanden.
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Max dömdes för att han med »hot, vanvyrdiga ord och åthävor och 
annat otidigt uppförande» satt sig upp emot och förolämpat D. såsom 
dess förman och för att han inför rätten visat mycken hårdnackenhet 
och sidevördnad till 10 rdr smts böter samt till att göra D. offentlig 
avbön. 1 brist på pengar sattes M. straxt uti 4 dagars arrest uppå vat
ten och bröd i »Stadsens Corps de Gardie».

Samma marsdag anklagades gesällen Krantzenberg för försum
melse uti sitt arbete. Allt sedan han sluppit ut ifrån arresten, »har 
han supit och varit liderlig, så att han knappt gjort 1/2 timmas arbete 
om dagen, varmedelst han fördjupat sig i gäld och skuld vid verket». 
Kr. lovade bättring och fick ej annat straff, än att 14 dagar före
lädes honom »till prov att tillse, om han visar någon mera flit och 
arbetsamhet».

Slutligen påtalades samtidigt gesällen Hedberg för studsighet, ovett 
och sidevördnad emot mäst. Taklif, vilken han med otidiga ord och 
åthävor van vördat och missfirmat. H. utlät sig inför rätten emot T.: 
»Dej erkänner jag intet för min mästare!», men sade sig ej ha sagt 
sådant i vrett mod eller ondska, emedan de voro bröder och goda 
vänner. Vittnen intygade, att H. sagt till T.: »Du är intet min mäs
tare utan verkets mästare; jag är alla dagar så god karl som du och 
stiger intet utur vägen för dig. Du behöver intet säja i staden, att du 
är min mäsatre, ty jag är verkets gesäll och ej gesäll under dej, och 
samma herre du tjänar, så tjänar jag och samma bröd du äter, så äter 
jag.» H. dömdes till 10 rdr smt och att göra offentlig avbön till T. 
och till bokhållaren (mot vilken han dessutom brukat åtskilliga hot
fulla utlåtelser). Den senare var vänlig nog att tillsvidare gå i borgen 
för böterna.

I mars 1740 instämdes även hantlangarne Dahlgren och Norman 
för slagsmål och oväsende vid fabriken. N. berättade, att »när de för 
14 dagar sedan tillsammans skulle bära upp en så med ler, hade så
stången varit sotuger, då de kommit att ryckas om, vilkendera skulle 
taga uti den sotuge ändan, och då D. tagit upp en kniv att tälja bort 
sotet, hade N. sagt det vore fåfängt att sinka sig nu med sådant, var
för D. sprungit på honom, sägandes »nu skall jävulen besitta dej!» 
och givit honom en örfil. Nu voro de emellertid förlikte. D. dömdes 
(bl. a. för sin »grova och svåra ed») till 7 rdr 16 öre kmt, som han 
ville betala »till undvikande av kroppsplikt».

överhuvud synes 1740 ha varit ett oroligt år ute på Rörstrand. I 
maj anklagades sålunda: lärogossen P. Schening av målaregesällen54
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N. Fröling för ovett, sidevördnad samt hotfulla utlåtelser; en hant
langare av bokhållaren »för någon befunnen otrohet och snatteri av 
porslinstallrikar, krukor m. m. smått»; samt lärogossarne P. Schening 
och E. Walberg av bokhållaren »för att ha gått på en krog vid Sur
brunn och där suttit över tiden, till dess de av vakten blivit tagne 
och uti arrest förde».

Under oktober och november 1740 pågick rättegång om div. snat- 
terier vid Rörstrand. Lärogossarne E. Lindström, P. Bäckman och J. 
Clou hade redan för 3 år sen börjat stjäla: först sill, lax, bröd, fläsk, 
spickekött, dricka och brännvin ur bokhållarens källare av missnöje 
med den mat och dryck, som bokhållaren höll dem med; sedan ur 
direktörernas sammankomstrum, vid en tid då bokhållaren med sin 
käresta gick i kyrkan, »servistallrikar av Heidelbergermålning» samt 
tekoppar, vilket de, tillsammans med J. Lindström och P. Schening, 
burit till bröderna Lindströms mor, som i god tro försålt porslinet åt 
en borgare på Ladugårdslandet, varefter gossarne delat pengarne och 
»sedermera förtärt dem»; slutligen hade E. L. och C. någon tid där
efter åter snattat tallrikar samt ett krus och en tekanna, vilket E. L. 
försålt på krogen »Nya fördärvet», varefter kapitalet förtärts. En 
annan gång hade C. »krupit in genom fönstret och tagit porslin utur 
stora ugnen och levererat det till B., som stod utanför och bar det i 
körsbärsskogen att gömmas, varför han dock ej bekom något, eme
dan B. sagt, att det av andra utur skogen blivit borttagit». En annan 
kamrat, som fått någon kunskap om »skälmstyckena», försökte man, 
fast förgäves, muta med en rock och ett par strumpor. Mellan rätte- 
gångsdagarne sutto alla i arrest. Och domen blev: E. Lindström skulle, 
trots att han numera var svarvaregesäll, arbeta ett år för gosselön 
efter taxan, Clou ett år längre som gosse än han eljest efter avtal 
varit skyldig till samt J. Lindström och P. Schening ett halvt år längre 
än efter avtal. Bäckman fick fyra dagars fängelse på vatten och bröd 
och skulle sedan utan avsked visas ifrån fabriken, såvida ej direktio
nen ville återtaga honom.

Ur 1741 års brottmålskrönika må anföras:

Drejaren J. Boman anklagades dels »för att han medelst lättja och 
försummelse åsamkat sig resterande arbete», dels »för sidevördnad 
och uppstudsighet mot sekreteraren Diurman». B. vidgick det förra 
och tillstod »sina hastiga och obetänksamma utlåtelser mot D., dem 
han avbad och ångrade». Hälften av hans arbetslön innehölls, och

Ur brott- 
målskrönikan.
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Reglemente.

t

böterna (5 dir smt) fick han sitta av med 4 arrestdagar på vatten 
och bröd.

På målaregossen M. Lundberg begärdes laga näpst och korrektion 
1) för att bland kamraterna ha fällt utlåtelser, att fabriken nu skulle 
gå över ända, ett rykte som sedan spritts över hela staden, 2) för att 
ha angripit en lakeraregesäll P. Runberg i dess göromål, med flera 
oroligheter samt 3) för att hela tiden ha varit ganska försumlig och 
lat i sitt arbete. L. höll sig emellertid undan och kunde ej återfinnas. 
Om graden av hans intelligens vittnar hans påstående, »att en käring, 
där han bor, berättat, att Rörstrand skulle slås ikull, varefter han 
gått upp på Mosebacke att se, om så vore fallet»!

Den ovannämnde Clou blev för sin liderlighet m. m. till förnyelse 
på vatten och bröd dömd, varefter intressenterna försände honom 
utur riket, »på det han ej må vara arbetarne till någon förargelse».

Två gossar fingo 8 dagars fängelse vid vatten och bröd för att 
de frivilligt tagit värvningspengar och begivit sig under överste 
Hamiltons regemente. Tre andra förrymda arbetare »hade givit sig 
till ryttare och skola vara vid mönstringen i Uppsala».

I oktober 1747 omtalas, att vederbörliga arbetskontrakter upp
rättats, innehållande åtskilliga punkter till arbetets försvarliga be
drivande jämte erhållande av gott och uppriktigt porslinsarbete, samt 
en förnyad och efter varje sort lämpad taxa över arbetslönerna.

»Allmän lysning» skedde på nyåret 1750 efter en avviken läro
dräng, som för sina »flera gånger itererade bortlöpanden» ådömdes 
4 dagars fängelse vid vatten och bröd.

Sedan Ingman bosatt sig på Rörstrand, blev emellertid en av hans 
första administrativa åtgärder att upprätta ett reglemente för den 
yngsta kategorien arbetare, nämligen för lärogossarne. Detta regle
mente innehåller så mycket av kulturhistoriskt intresse beträffande 
livet vid en av Sveriges mest kända fabriker, att det gott försvarar sin 
plats här i denna årsbok. Det är undertecknat den 16 juni 1753 av 
Ingman och fyra andra bolagsmän (säkerligen funnos brukets fyra 
dåvarande direktörer bland dessa fem herrar), men har sannolikt 
aldrig blivit tryckt, utan tyckes ha upplästs för nyantagna lärogossar 
inför hall- och manufakturrätten eller t. ex. såsom den 9 april 1761 
ute på Rörstrand i närvaro av hall- och manufakturrättens besikt- 
ningsdeputerade. Det kan läsas i riksdagen 1760—62 års utskotts- 
handling n:o 46 Lit B (bland sekreta handels- och manufaktur-56



Äldre och nyare partier av Rörstrands Porslinsfabrik i Stockholm 
mellan Rörstrandsgatan och Karlbergssjön. Foto före rivningsarbetets 
igångsättande 1926.



Rörstrands Porslinsfabriks laboratorium i den äldsta delen av an 
läggningarna.



En drejare vid Rörstrand. Foto 1926
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Transport pä bräda av rägods vid Rörstrands Porslinsfabrik 
Foto 1926.
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deputationens handlingar 1761—62), efter vars manuskript det här 
avtryckes.

Reglemente för lärogåssarna vid Rörstrands 
Porcellaines Fabrique.

Så nödigt som det är, at Lärogåssarne, som blifwa wid denna Fabrique an
tagne, må genom flitig underwisning dageligen tiltaga uti målare och dräjare 
Konsten med flere Kunskaper, som af en nyttig arbetare wid detta werk er
fordras, så angelägit är det, at med dem hålles en rätt ordning och noga tillsyn, 
huru de sig uti sin öfriga lefnad förhålla. Och ehuruwäl Mästaren Anders 
Fahlström tilkommer hafwa tilsyn öfwer alla Werkstäder och de som 
derstädes arbeta, åligger likwäl werkgesällen Eric Fahlström, at hafwa 
specielt inseende på Lärogåssarne så in- som utom werkstäderne; I synnerhet 
bör han tilse, at de föra et gudfruktigt, ärbart och anständigt lefwerne, samt 
at de dageligen förkofra sig uti de wettenskaper de till lära äro antagne, hwar- 
wid den ordning och de reglor, som här nedan förmäles, böra i akt tagas.

§ 1. Bör ingen i lära wid werket antagas, innan han har upwist behörigt witt- 
nesbörd om sitt förut förda lefwerne samt uptedt wederbörande Prästmans 
attest om sin Christendoms Kunskap.

§ 2. Om morgonen kl. 5 skola gåssarna wäckas up och sedan de hafwa bredt 
upp sina Sängar, Klädt, twättadt och Kämbat sig, skall werkgesällen Kl. 1/26 
hålla för dem mårgon bön: Ho som försummar böne stunderne eller derwid 
åstadkommer förargelse och icke skickar sig som wederbör, skall första gången 
plikta twå öre, andra gången fyra öre, tredje gången sex öre Silfrmt, och så 
widare med twå öres tilökning för hwarje gång; til samma pligt är jämväl den 
förfallen, som icke är på sitt arbetsrum Kl. 6. eller går ifrån Werket utom 
Mästarens tilstånd om dagen, eller förr än bön är hållen om Aftonen Kl. 7. 
jämwäl ock den, som tager sig längre mat tima än nedan förmäles.

§ 3. Klåckan Åtta bör ringas til frukost, Klåckan Tolf til middag, och Klåc- 
kan Åtta till Aftonward och lämnas dem hwarje gång en måltidstime: De böra 
jämwäl hwar sin dag läsa til och ifrån bords, om någon derwid eller under 
måltids timarne skickar sig wanartigt eller sielfs wåldigt skal han nästa mål 
passa up på de andra men icke sielf få Äta.

§ 4. Gåssarne skola wara i säng Klåckan Tio: Skulle någon wara uppe öfwer 
den tiden eller fördrista sig wara borta öfwer natten skal han efter omständig- 
heterne utan skonsmål derföre agas.

§ 5. Hwar sin vecka skal en af Gåssarne sopa och städa uti deras rum, göra 
up eld och bära in tvättwatten: Den som härutinnan är försummelig skall til 
straff göra upwacktning twänne weckor å rad; men om han icke deraf bättrar 
sig, bör han efter omständigheterne agas.

§ 6. På det öfwer Lärogåssarne må kunna hafwas så mycket nogare upsigt, 
skal den af dem, som af Direction blifwer förordnad at wara Custos upteckna 
hwad han finner en eller annan häremot fela, och hwarje Afton, sedan bön 61
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är hållen, sådant wid handen gifwa Mästaren eller Werkgesällen: Hwarefter 
Mästaren wid hwarje månads slut lämnar til Bokhållaren en underskrifwen 
förteckning på alle penninge böter, dem Bokhållaren har at innehålla. Custos 
skal jämwäl hafwa gåssarnes Lakan om händer och draga försorg om deras 
twätt samt tilse, att de få rena Lakan på sine Sängar hwar fjortonde dag. Hans 
skyldighet är ock, at följa med Gåssarne til Kyrkan och tilse, at de under guds- 
tjensten hålla sig sedige och hämta underwisning uti sin Christendom. Han 
skall jämwäl wäcka gåssarne om mårnarne; men eij gå i säng innan elden är 
släckt; Och på det han altid må hafwa gåssarne under ögonen, skal han icke 
brukas til någre Sysslor utom werkstäderne, utan altid wara där gåssarne äro: 
finnes han bryta emot hwad här frammanföre stadgat är, pligtar han dubbelt, 
och i händelse han är försummelig uti upsigten öfwer Gåssarne eller fördöljer 
deras fel, skal han blifwa afsatt, och til straff göra den tjenst en månad, som 
gåssarne här frammanföre hwar sin wecka är pålagt, hwarifrån han eljest som 
Custos är befriad.

§ 7. De lärogåssar, som hafwa Kost och således inga penningar at böta med, 
skola straffas af Karbasen med ett slag emot hwarje öre Srmt de bordt pligta.

§ 8. Begå lärogåssarne något annat eller mindre brott, än här frammanföre 
omförmäles, hafwa mästarne magt, at pligtfälla den brottslige med ett öre 
Srmt för hwarje gång eller honom derföre skäligen aga, men när någon agas, 
skal det ske uti de andre Läro gåssarnes närwaro, straxt efter aftonbönen är 
hållen.

§ 9. Alla penninge böter tilfalla lådan, som efter a part förordnande wid 
werket kommer at inrättas.

§ 10. Läro Gåssarne hafwa härtils warit förelagde wissa År, innan de blifwit 
utskrifne til Gesäller, men på det de hädanefter må upmuntras til mera åhåga 
och flit, blifwa åretalen hädanefter afskaffade och i det stället förordnat, at så 
snart en läro gåsse har arbetat Ett Tusende dahh Krmt öfwer det han af fabri- 
quen njutit och tillika kan göra det honom til Gäsällstycke föresättes, skal han 
owägerligen blifwa utskrifwen til Gesäll samt då undfå Gesäll Bref, och efter 
wanligheten på 10 År å rad och framgent så länge Gud Hälsan och Kraffter 
förlänar, at som gesäll wid werket Arbeta efter den nu faststälte Taxan, men 
den lärogåsse, som icke wisar den skicklighet, at man kan göra sig hopp det 
han blifwer en god arbetare, skall straxt drifwas ifrån werket; Hwarvid bör 
i akt tagas, at läro gåssarne icke skola brukas til något arbete eller Sysslor 
utom werket.

§ 11. Om någon af lärogåssarne, som hafwer Kostpenningar och bor utom 
werket, sjuknar, skal han ware skyldig straxt gifwa Bokhållaren eller mästaren 
det tilkänna, som drager försorg om hans skötsel: men om det befinnes, at 
sjukdomen härrörer af liderlighet eller att han under föreburen sjukdom låter 
bruka sig uti andras arbete, skola Kostpenningarne för honom indragas och 
han ifrån werket afwisas eller annorlunda med honom efter Directionens godt- 
finnande förfaras.
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§ 12. Sluteligen förmanas Lärogåssarne, at wisa mästaren och werkgesällen 
all tillbörlig Heder och lydno och eho som sig emot dem upsätter, eller med 
ord och åthäfwor missfirmar Custos skal exemplariter straffas, Hwaremot den, 
som wisar någon serdeles flit och skicklighet bör på anständigt sätt af Direc- 
tionen hogkommas.

Tho: Plomgren. Johan B. Schenning. E. Mag. Ingman.

J. G. Wallberg. Eng. Gother.

Man måste säga, att dessa 12 paragrafer voro ganska drakoniska: 
en arbetsdag på omkring 12 timmar förutom då och då en veckas 
»uppvaktning», en ganska graderad kontroll och övervakning genom 
kustos, verkgesäll, mästare och bokhållare samt rikliga bestämmelser 
om straff medelst karbas, matförbud, böter m. m. Karbasens sveda 
ökades säkerligen genom påbudet, att exekutionen »skulle ske uti de 
andra gossarnes närvaro». För att hålla en kristlig anda inom bruket 
nöjde man sig ej med vardagarnas morgon- och aftonböner och sön
dagens kyrkobesök; dessutom underhölls årligen av verket, enligt 
uppgift 1761 av Ingman, »en prästman, som två g,ånger i veckan 
undervisar och förhörer arbetarne uti deras kristendom».

Lärogossarne bodde tydligen ej alla på Rörstrand; några »hade 
kostpengar och bodde utom verket» (1761 belöpte sig en gosses årliga 
kostpengar till 600 dir kmt), andra hade kost och dessa bodde för
modligen inom verket.

Den onekligen ganska svävande bestämmelsen i § 10, att gesällen 
efter förvärvat gesällbrev skulle »efter vanligheten på 10 år å rad 
och framgent så länge Gud hälsan och krafter förlänar som gesäll vid 
verket arbeta», var en lång rad av år själva tvistefröet vid de flesta 
disciplinmål. Ett förslag till ändring av denna paragraf framlades 
också i ett betänkande från handels- och manufakturdeputationen 
av den 23 september 1769 — ett förslag, som dock veterligen aldrig 
fastställdes.

De tvistigheter mellan ledningen och arbetarne, som ej kunde bi
läggas inom bruket, drogos inför hallrätten, där »hallordningen och 
den allmänna manufakturie-rätten» av den 21 maj 1739, Rörstrands- 
reglementet från 1753 och senare k. resolutioner av den 16 juni 1762 
och av den 27 juli s. å. voro de huvudsakligaste rättesnörena vid sidan 
naturligtvis av »allmänna lagen».

Av de få handlingar rörande Rörstrand under 1700-talet, som 
överhuvud bevarats till våra dagar, är det en från 1755, som i detta

Arbetstid.

Rättsförhållanden.
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sammanhang har sitt särskilda intresse. Det är nämligen en arbetar- 
förteckning, som åtföljes av »annotationer över vars och ens flit och 
skicklighet», och som med dess små, men uttrycksfulla betyg giver en 
viss inblick i själva arbetsandan. För de 10 drejaregesällerna finnas 
betyg sådana som: »flitig och skicklig i arbete och uppförande», »fli
tig uti arbete och rätt beskedlig uti sitt uppförande», »mindre flitig, 
men stabil arbetare», »har en tid varit flitig», »försummelig och lider
lig», »stark arbetare, men på ett år mycket försummelig». De 12 
drejaregossarnas betyg lyda t. ex.: »flitig i arbete och sedig i uppfö
rande», »nyligen antagen i läran och förer ett stilla leverne», »liderlig 
och odugelig». Omdömena om de 22 målaregesällerna lyda exempel
vis på följande sätt: »rätt flitig i arbete och beskedelig i levernet», 
»nog trög arbetare men stilla i leverne», »flitig och dygdig», »passa
bel arbetare och står under dagelig tillsyn», »skickelig i arbetet, men 
nog vidlyftig», »god arbetare men nog försummelig», »trög arbe
tare», »flitig och beskedelig». Om de 25 målaregossarna heter det 
antingen »vidlyftig och trög» eller »står under daglig tillsyn och aga».

Med 1753 års reglemente var ingalunda disciplinen utan sina kon
flikter.

En tisdagsmorgon i mitten av juli 1753 voro 22 lärodrängar enhäl
ligt samlade på fabriksgården och överlämnade till assessor Ingman 
en petitionsskrivelse av innehåll, att »de ej måtte, i synnerhet höst 
och vinter, begripas under fabrikens arbetsordning för lärodrängarne 
i den delen, som förbinder dem att klockan 6 om mornarne vara till
städes på fabriken». Då Ingman svarade, att han ej kunde tillåta 
någon ändring i den antagna arbetsordningen utan direktionens sam
tycke, begärde de, efter någon stunds samråd, sitt avsked, vilket dock 
synes ha återtagits. Strejkförsöket, sammangaddningen eller som det 
då hette »sammansättningen» blev dock bestraffad i så måtto, att 
själva upphovsmännen, J. örn, Ph. Bäfwe och B. Söderberg fingo 
8 dagars fängelse vid vatten och bröd, medan J. Blank, A. Kylberg 
och C. Norborg ådömdes 4 dagars fängelse.

I november 1753 försändes drejarelärodrängen J. Blank till stadens 
spinnhus att där avarbeta den skuld han försatt sig i genom fylleri, 
spasergång-försummelse och mångfaldige otidigheter (i maj 1754 lös- 
gavs B. och överlämnades på egen begäran till K. Gardet).

Den 9 februari 1761 strax efter kl. 4 e. m. begicks vid Rörstrand 
ett sällsamt brott, som dock ej hade med disciplinen att göra, för så 
vitt man ej dit också vill räkna självdisciplinen, övermästaren Erik64
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Fahlström dödade då med sin kniv en av kräfta och tandfistlar ut
märglad 5 års flicka. Det stackars barnet var honom obekant och han 
gjorde sitt dåd i en övermäktig, spontan känsla av medlidande och 
barmhärtighetskrav. Handläggandet av detta mål i alla instanser och 
E. F:s vidare öden: häktet, övervakat arbetsliv på Rörstrand, publik 
bevakning i Kastenhofs arrest, privat bevakning hos två borgare, 
fabriksarbete i Södertälje, självvald död där i oktober 1787 — allt 
detta måste här överhoppas, men vore värt sitt eget kapitel.

I april 1761 fick målarelärlingen E. Hellman åter en allvarlig för
maning och en slags villkorlig dom. Han hade varit vid verket i 11 
år och »oaktat ej allenast flere resor honom gjorde föreställningar, 
utan även att han för studsighet och liderlighet vid hall- och manu
fakturrätten nyligen pliktat, fortfor han likväl uti olydnad och slikt 
lastbart förhållande».

Angående modellörgesällen C. F. Inlanders process med Rör
strand under 1760-talets senare del hänvisas till Rörstrands-boken 
sid. 73—74.

Med anläggandet av Marieberg under 1750-talets sista år tillkom 
svårigheten att få behålla de av Rörstrand upplärda gesällerna, av 
vilka flera frivilligt eller tubbade under mer eller mindre proces
sande begåvo sig över till Marieberg.

Ett vidlyftigt mål inleddes 1769 av gesällerna H. Sten, J. Dahl 
och G. Högmark med »en i djupaste ödmjukhet insinuerad libell 
angående rättighets åtnjutande uti den av oss tillika med flere vid 
Rörstrand varande gesäller upprättade och sedan med dryga till
skotter underhålldne sjuk- och begravningshjälpslåda» (lådreglemente 
av 1753, fastställt av hallrätten d. 31 maj 1769 och av kommers
kollegiet d. 15 dec. 1770). Till de ursprungliga klagandena sällade sig 
så småningom ytterligare andra gesäller. Det energiska och sega mot
stånd Rörstrand under nära 10 år presterade (ärendet gick via hall
rätt och kommerskollegium till k. maj:t) berodde säkert mest på, att 
de klagande gesällerna redan tidigt under processens gång hade över
gått till Marieberg (H. Sten såsom verkmästare). Striden gällde, huru
vida både avskedade, avgångne och kvarblivne delägare skulle få 
åtnjuta underhåll och sjuk- och begravningshjälp ur lådan, och om 
denna »lådinrättning» skulle förbli under Rörstrand eller flyttas 
under hallrätten. I stort sett avgick Rörstrand med segern — regle
mentets § 14 skulle gälla, däri bl. a. bestämmes, att »den som antingen 65
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själv begär eller får avsked, förlorar all rätt till Lådan för sig och 
sina anhöriga».

Ur härsklystnadens kalla åtgärder, ur verkstädernas fnuttiga intri
ger, ur jäsande avundsjuka, sårad fåfänga och tasslande förtal, ur 
laster, brott och tarvligt gräl — ur allt detta alltför mänskliga växte 
emellertid fram och skapades ting för vardag och ting för fest av en 
enkelhet, av en ädelhet, av en skönhet, som talar högt och tjusar 
långt sedan allt detta alltför mänskliga sopats bort som dunst och på 
sin höjd ännu otydligt, osammanhängande viskar ur gamla papper.
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