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ARKlY OG BIB�K 

De paa den sidst af holdte kongres valgte med
lemmer til sekretariatet, nemlig A. Pedersen som for
mand og forretningsfører, J. Johnsen, vieeformand, 

verre Iversen som sekretær, og øvrige medlemmer 
skrædder H. Jensen, Olav Strøm, P. Aarøe og D. 
Jensen har fungeret i den forløbne tid, med und
tagelse af hr. Aarøe, der en kort tid efter kongressen 
maatte trække sig midlertidig tilbaae, grundet gjøre
maal inden sin forening. I hans sted har Iste sup
pleant, hr. skrædder L. Rasmussen, og delvis tillige 

2den suppleant, bogbinder H. Jensen været indkaldt. 
I henhold til lovene har fra parti st yret været 

tilforordnet d'herrer Ose. Pedersen og O. Ruud indtil 
partiets sidste landsmøde, hvorefter hr. Chr. H. 
Knudsen tiltraadte i hr. O. Pedersens sted. 

Til partistyret er fra sekretariatet tilforordnet de 
samme som tidligere, nemlig d'herrer D. Jensen og 
J. Johnsen. 

I henhold til kongres ens bemyndigelse fastsatte 
sekretariatet i et af sine første møder lønnen, til den 
afgaaende forretningsfJ rer, hr. D. Jensen, for det gjen

værende kvartal af hans funktionstid, til kr. 400.00. 
Sekretariatet har i den forløbne tid af holdt i alt 

:!9 ordinære og I ekstraordinært møde. 
8de mai af holdtes et kombineret hovedstyre- og 

sekretariatmøde til drøftelse af et fra 1 orsk arbeids
giverforening frem sat forslag om udarbeidelse af regler 
for en voldgiftsret, til paadømmel e af tvistigheder 
arbeidsgivere og arbeidere imellem. Forslaget gaves. 



sin tilslutning og en komite paa 3 mand ble\' ned at 
nemlig d'hrr . la\' 'tr�m, D. Jensen og bogbinde;' 
H, Jensen. Denne komite har imidlertid intet møde 
havt, da man intet videre har hørt fra arbeidso-i\'er
foreningen side angaaende denne sag. 

Dette hovedstyrernøde var del sidste der af holdtes 
i henhold til de tidligere gjældende loves regler. For
uden ovennævnte hoved tyremode har end nu et været 
af holdt, den 17/7 i henhold til de nye regler. l\[ødet 
var sammenkaldt efter forlangende derom fra møbel
snedkersvendenes forening, gjennem Træarbeiderfor
bundet, for at afo-jare sekretariatets henstillino- til 
møb�lsl1edkerne ?m at ar: lutte den da paaga:ende 
konflikt, paa basIs af den mellem de af sekretariatet 
og . orsk arbeidsgiverforening opnævnte forhandling::;
komite vedtag.ne ov�rellskOl1l t, og forøvrigt ordne ig 
med hen�yn tli streIkbrydere paa bed te maade, Det 
�ar speclelt dette idste punkt som mobelsnedkerne 
lkke fandt at kunde ak eptere, da de fandt at porsmaale: v�r af stor principiel betydning for arbeider
orga11l aSlOnen. 

, Hovedstyret gav dog med IS mod I t. sekretarIatets be�lutning -in til lutning. 
A� sknvelser har til sekretariatet i perioden indløb�t Ialt � 3 I og afsendt 102, foruden 16 cirklllærsk�lvelser 1:11 s��tlige de tilsluttede forbund og for

enll1ger, sam.t ttlltge ogsaa de øvrige forbund m. fl. 
Af .de til land organisationen tilsluttede forbund _ og forening bestyrelser har været afholdt et fællesmøde den I sde august til drøftelse af stillingen angaaendc 

de da paagaaende konflikter. 
. 

R�sultatet �f �ette møde var vedtagel e ar en 
l;sollltlon, h.von sttlle�e en kraftig opfordring til 
l orges arbeIdere, speclelt de organiserede, om af al magt og eme at yde bidrag til de kjæmpende klas cfæller, mobelsnedkerne i Kr.a og Roro arbeiderne. Den :qde oktober afholdtes fælles styrernode af 
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de til 'luttede organisationer til behandling al' et af 
sekretariatet udarbeidet forslag angaaende iværksæt
telse af en fællesagitation. Mødet ved tog saagodtsom 
enstemmig sekretariatets indstilling, og hvori midlerne 
til agitationens iværk ætteise foresloges skaffet tilveie 
ved, at hvert tilsluttet forbund og enkelt forening til
skyder et beløb tilsvarende 50 Øre pr. medlem. 

Fællesagitationens iværksættelse er nu tilsikret 
og indbetalingell af det første halve beløb til samme 
er paabegyndt, lige om henvendelse til de endnu 
udenom landsorganisatiol1en staaende forbund, om 
deltagelse i fællesagitationen, er skeet i overensstem
melse med modets beslutning. 

Arbeidet med fællesagitationen planlæggelse vil 
med det før te blive paabegyndt. 

Foruden ovennævnte to fællesmøder har der den 
12te c1ecember været af holdt endnu et, hvortil ogsaa 

de udenom lal1dsorganisationen staaende forbunds- og 
foreningsbestyrelser var indbudt, for at drøfte hvad 
man burde foretage for paa bedste maade at bringe 
en foreløbig stati tik tilveie over den for tiden her
skende store arbeidsløshed i en hel række af fag og 
arbeid grene. 

Fra sekretariatets side forelaa et uc1kast til stati
stikschema og arbedsløshedsblanketter, og vedtoges 
disse i den foreslaaede skikkelse, ligesom det beslut
tedes at arbeidsløsheds tatistikel1 skulde optages gjen
nem de respektive forbund og lokale samorganisatio
ner samt partifraktionerne paa de forskjellige steder, 
og fra disse organisationers styrer indsendes til sekre
tariatet inden den Iste februar 1902. 

De ar sid ste kOllgres vedtage nye love er trykt 
i 15 000 eksempl. og protokollen over kongre sens 
forhandlinger med love i 2000 eksemplarer. 

om følge af kongressens beslutning om ansæt
teise af helt ud lannet forretningsfører har sekretariatet 
fra iste mai maattet leie eget kontor i torgd. 20 V 
og er leien herfor kr. 20.00 pr, mnaned 
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f De sanl\·. fagforeninger i Kr-a har sekre.tari· 
atet maattet optage et laan stort kr. 1000.00 til an
skaffelse af forskjelligt inventar og kontorreb'isita, 
samt til dækkelse af det fra forrige regn kab nok aa 
store underskud, og for at have de nødvendige midler 
til administration. 

I perioden siden kongre sen er indmeldt Tor k 
malerforbund fra I ste mai med ca . 300 medlemmer 
og fra Iste juli Nor k murerforbund med 335 medl. 

Torsk bagerforbund meldte sig ud med 10\ ligt varsel 
til1ste januar, men har siden forandret denne didhen, at opsigelsen forst udløber I ste juli før tk. Bagerforbundet styre er dog forvisset om at deres kommende land møde vil beslutte, at forbundet fremdeles blir staaellde i landsorganisationen. 

Foruden o\"ennævnte to forbund har skofabrikarbeidernes nystiftede forening bleven indmeldt fra 
I te januar med 70 medlemmer. 

Paa Den Gte skandinaviske arbeiderkongre har landsorganisationen været repræsenteret ved d 'herrer . Pedersen og P. aro, og var fra ekretariatets side til behandling paa kongressen opsat følgende spør mual: «Bør fag koier aAøsc det nuværende lærJingesystem til uddannel e af haandværkere: Ligeledes var efter indbydel e sekretariatet repræsenteret ved formanden ved indvlel en af «Folkeb hus i Bergen den 2ide decbr. Ol. 
l: nder denne reise benyttedes anledningen til samtidig at holde nogle agitationsmoder i Bergen og Stavanger, ialt 10, inden de paa di e steder tilluttede forbunds afdelinger . 
Efter hen tillillg fra • orsk jern- og metal-arbeiderforbund, har sekrerariatet behandlet for lag fra samme om forandring i de nugjældende regler, for uddeleJse af stipendier for haandværkere og tekniske arbeidere og er i den anledning en komite paa :2 mand - d'herrer D, Jensen og J Johnsen 
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nedsat [or sammen med l repræsentant fra oven
nævnt� forbund at udarbeide forslag til helt ud nye 
reo-Ier i omhandlede sag, 

o I henhold til sidste kongres beslutning om ud
arbeideise af fælles statistikschemaer, er dette arbei�e 
paabegyndt og antages samme, a.t kunde :ræ1:e tl�
ende bragt og forelagt de forsk]elhge orgalllsationel 
styre fra sekretariatets side .udo:ver vaare,n, 

Tarifopsigelser fra arbeIdsgIvernes Side og deraf 
følgende konflikter, har jo ogsaa i den forløbne 
periode saaatsige hørt til dagens orden, og som fø�ge 
heraf har jo sekretariatets vigtigste opgave og arbeide 
maattet koncentrere sig om dette, at værge de an
gjældende fags arbeidere paa bed ste maade, mod de 
fm arbeidsgiverhold rettede brutale. angreb paa ar
beidernes tidligere tilkjæmpede rettlgheder og goder. 

Af konflikter foruden møbelsnedkernes og Røros
arbeiderne, der begge var paagaaende ved sidste 
kongres, har der været følgende: . , Glasmestersvendene i Kr . a, tanfopslgelse fra 
mestrenes side, Blev bilagt uden arbeidsnedlæggelse 
ved mellemkomst af De samv. fagforeninger, og paa 
en for svendene tilfredsstillende maade. Blikken
slagerne i Kr . a  nedlagde arbeidet den Iste mai af 
samme aar ag , Efter 6 ugers arbeidsnedlæggel e ble,' 
konflikten hævet, med forhandling mellem rep�'æsen
tanter fra sekretariatet og arbeidsgiverforenmgens 
distriktsstyre, med gjen idig indrømmeise fra begge 
parter. 

. Den ved sid ste kono-res paagaaende konflikt 
blandt formerne ved lustad & øns støberi i L�saker 
endte efter ca, 4 maaneders kamp med fuld seler for 
arbeiderne, 

Stenhllggerforbllndets ardelin� ved Grorud ned
larrde arbeidet ved midtsommertlder for at faa en 
ta�if gjennemfort, hvilket ogsaa lykkedes efter 8 dages 
arbeidsnedlæggel e .  
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Ved Gra vehah;tunellen p rod konflikt grundet bebudet løn nedslag. Blev bilags indril videre med rbeidsmandsforbundets mellemkolllst. 
id t paa aaret fik 'kotøiarbeidernes forening i Kr.a �in med en k�fabrik tr�fne overenskom t opagt ul udlob 15de Januar. Endte med at rabrikken tog opsigel en tilbage. 

Konflikten blandt formerne ved Ohrens mek. værksted i Trondhjem, grundet arbeidet. lønsnedslag, 
�ndte ogsaa med at lønsnedslaget toges tilbage, efter 11ldledede underhandliger med arbeiderne. En lignende blandt formerne i Bergen af amme aarsag, endte paa samme maade. 

Møbelsnedkerne i Drammen fik og aa sin tarif opsa�t; . men undgik arbeidsnedlæggelse i sidste Olebbk, Idet der ved forhandling opnaaedes enighed om en ny overenskomst. 
Ialt, iberegnet møbelsnedkerne og Rørosarbeiderne, har der aaledes været l l konflikter ioden landsorganisationen i den rorløbne periode. Af di se følgende uden udgift for organi ationen: Gla mestersvendene, stenhuggerne ved Grorud, Jravehalsarbeiderne, skofabrikarbeiderne , formerne i Tr.hjem og Bergen og mobelsnedkerne i Drammen. :\[øbel-ned ker- og Rorosarbeiderkonflikten er jo ogsaa nu endt; men da resultatet af di 'se konflikter vil være i rrisk. ermdrinO' hos de fleste gjennem arbeiderpre sen, kal v� I�ke. her nærmere komme ind paa dette. Kun skal VI tIlføle, at et efter forholdene godt resultat ror arbeiderne opnaaedes. 
Paa grund af alle dis e konflikter, pecielt de 2 største og .Iangvarigs.te, har ekstrakontingenten været gaaende I et træk I meget over et aar hvilket elvfølgelig har bidraget sit til, at trætkjøre d � mindre for taael esfulde og tabile medlemmer inden de for. kjellige organisationer. Dette i forbindelse med de aakaldte «flaue tidel'» har bidraget til at medlems-

antallet inden landsorganisatiOllen ikke har øget i den 
forløbne periode, men staar omtrent paa amme 
niveall, som ved sidste kongres. De samv. fagfor
eninger er fra nytaar af at betragte som lIdgaaet, 
som en følge af de afsidste kongres ved tagne for
andringer i lovene, angaaende rorholdet overfor de 
lokale samorganisatiol)er. De foreninger, der gjennem 
De samv. stod tilsluttet landsorganisation, vil imidler

tid blive overført som direkte indmeldte, for aavidt 
som de ikke har paadraget sig en altfor stor restance. 

Angaaende udgifterne ved de forskjellige kon
f1ik1:er, samt administration, henvises til regnskaberne, 

ligeledes med hensyn til restancerne. 
Naar landsorganisationen har været sat i tand til 

at holde disse, tildels lange og store konflikter indtil 
et for arbeiderne nogenlunde tilfredsstillende resultat 
kunde opnaaes, saa kan vi i høi grad herror takke 
vore danske og svenske klassefæller, der har ydet os 
en kraftig støtte, i den for vor unge landsorganisati(:m 
saa tunge tid. 

Fra vore danske brødre har vi aalede til Røros
arbeiderne ialt modtaget under kampen kr. 2 I 3°0.00 
og fra vore svenske brødre kr. 1 I 850.09. . For nærværende er ingen konflikt gaaende inden
for landsorganisation; men en er i ud igt til l ste 
april, idet stenhuggerne i Kr. a til denne tid har faaet 

in tarif opsagt fra arbeidsgivernes ide med bebudet 
lønsnedslag af optil 25 % .  

Kristiania ISde januar 1902. 

For sekretariatet 

A. Pl'dcrse1l, 
forretningsr0rer. 
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Ekstrakt af regnskabet for irb. fagl. landsorganisations 

hullægt: 
Kassebeholdning fra forrige aar . . . 
Slemmestad arbJorening, administr.konl.. kr. 

. . .  kr. 

Træarheiderforbundet do. 
Formerforbundet do. 
De samv. fagforeninger l"r.a do. 
Bagerforbundel do. 
Arbeidsmandsforbundet do. 
Stenhuggerforbundet do. 
Bogbinderforbundet do. 
Tobaksarbeiderforbnndet do. 
�lalerforbundel do. 

Underskud i halvaarct. Balance . 

7.28 
121.14 

67·08 
174.58 

72.00 
• 360.00 

98.76 
32.76 
28.80 
17·04 

979·44 
240.39 

Kr. 1257. 

Fra aOte juni til 

Jm/I<cgt :  
Træarbeiderforbundet, administrationskont. kr. 112.20 

68.00 
48.06 

140.00 

Formerforbundet elo. 
Bogbinderforbundet do. 
Stenhuggerforbundet do. 
Bagerforbundet do. 
De samv. fagf., Kr.il, do. 
Tobaksarbeiderforbundet do. 
Arheidsmandsforbundel do. 
�Ialerforbundet do. 
Murerforbundel do. 
llryns fyrslikarb.s forening do. 

» 10".00 
• 229.32 

34.50 
630.70 

53.00 
127.50 

3.50 

La an af De sam,'. fagforeninger, Kristiania . 
Overført fra treikeregnsknbet for slreikelldgifter . 
365 exemplarer af bogen Fagfnreningsbevægelsen 

Danmark . . . . . . . . . . . . . . 

I 'r 311e decem ber 1901. 

kr. 1549.78 
1000.00 

157.05 

394.90 

Kr 3101.73 

1{e\'iderel og 
A. Guldbrandssen. 

I l  -

administrationskasse fra 31. decbr. 
'
til 30. juni 1901. 

Konlorrekvisita 
Tryks�ger 
Husleie . . . .  
Udgifler ved kongressen 
Løn til forretningsføreren og sekretæren. 

kr. 

Abonnemenl paa avi er . . . . . . . . . . . . . » 

Diælgodlgj.,relse til repræsentnnler paa hovedstyrets 
aarsllloue . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

31.70 
281.25 

85.00 
206·53 
625.00 

4.85 

23·55 

Kr. 1257.88 

Bite llecember 1901. 

U ndersklld fm forrige hah-aar 
Kontorrekvi ita 

Cd gift: 

Tryksager . . . . . . . . . . . 
Løn til forretningsføreren 6 melr. il kr. 150.00 . 
Husleie . . . . . . . . . . . .  . 
Repræ entations- og ngitationsllclgifter 
Inventar . . . . . . . 
Porlo . . . . . . . . 
Abonnement pna aviser . 
Et pengeskrin . . . . . 
}'otografl fra Den 'kandinnviske arbeiderkongres 
365 exempl. af hogen .F�gforeningsbevægelse i Dan-

mark med omkoslninger 
Reise- og diælgodtgjorelse_ 
Assurancepræmic. . . . 
Diverse lIc1gifter . . . . 
Kassebeholdning, hnlnnce 

kr. 24°·33 
95-4' 

426.5 
900.00 
257.00 
309.55 
138. 2 

49·99 
27.85 
10.70 

24·55 

85.06 
41.40 

2·75 
25.00 

166·74 

Kr. 3101.73 

A. Pedersen, forrclningsforer. 
befunclel i orden. 
J. Myhre. Herm. Olsen. 
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• -lkti7.'a. 
Indestaaende i Folkebanken 
Kontant kas ebeholdning 
Inventar . 
Kontorrekvisita . 
Love, kongresprotokoller m. m. 
Balanee - underskud . 

Pr. 3 Ite december 1901. 

Status pr. 3lte 

kr. 75.00 
91.94 

}) 15°.00 
» 120.00 
I) 150.00 
» 4T3·06 

Kr. 1000.00 

Regnskabet og status revideret. Bankbøger og 

Ekstrakt ar regnskabet for landsorganisationens 

hzdtægt. 
Indkommen ekstrakontingent . . . . kr. 15252.37 
Overfart af det fra Danmark indkomne » 500.00 
Indk. restance fra De samv. fagf. til 

tenhuggerstreiken . » 

Kr. I62I:2.37 

Pr. 30te juni 1901. 

Regn kabet revideret og befundet 
Kri tiania, I te september 190I. 

A. Cudbrmldssoll. 
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decem ber 1901. 

Passiva . 
Laan af De sann'. fagforeninger, Kr. a .  . kr. 1000.00 

Kr. 1000.00 

A. Pedersen., 
forretningsfører. 

kassebeholdning efterseet og befundet i orden. 

streikekasse fra 21.' januar 1901 til 30. juni 1901. 

Udgijt. 
Møbelsnedkerne, streikeunderstøtteJse kr. 6 105.00 
Rørosarbeiderne do. » 3 979.07 
Arb.smændene ved Meraker do. 65.00 
Formerne ved Lysaker do. » 3 960.00 
Bødkerne i Kristiania . do. » 4°·00 
Blikken lag erne i Kr.a do. » J 9°0.00 
Porto . » 1.6r 
Kassebeholdning " 161.69 

Kr. 16 212·37 

orden efter bøger og bilag. 

J. il1y/m'. Hcrm. O/sm. 



Fra Sote juni 1901 

IJldtægt. 
De samv. fagf. ekstrakont. kr. 4 4 46.00 
Træarb. forb. do. » 1 °3°.00 
Stenhuggerforb. do. » 4 750.00 
Formerforb. do. » 2 239.00 
Bogbinderforb. do. » 1 297.60 
Tobaksarb.forb. do. » 535.00 
Malerforbundet do. 11 1 050.00 
Bagerforbundet do. , 2 925.00 
Murerforbundet do. li 888.50 
Slemmestad arb. for. do. " 37·50 

kr. 
Handskemagernes fore. særskilt ekstrak. " 
Guldsmedsvendenes forening bevilgning " 
Fra De samv. fagforbund i Danmark li 
Fra landsorganisationen i Sverige » 
Kassebeholdning fra forrige kvartal . » 
Frivillige bidrag paa lister . l) 

Kr. 

Pr. 4de januar 1902. 

19 198.60 
111.75 

50.00 
11 3°0.00 
10 55°.00 

16 4.69 
3 26 4. 43 

4 4 639- 47 

Status pr. 4de 

.Aktiva. 
Udestaaende fordringer: 

De samv. fagf. ekstrakont. kr. 
Formerforbundet do. li 
Tobaksarb.forb. do. » 
Malerforbundet do. » 
:\1urerforbundet do. li 

Indestaaende i Folkebanken 
Kontant i kassen . 

Pr. 4de januar 1902. 

I 189.5° 
88·50 

980.00 
5°0.00 

1 61 4·00 
kr. 4372.00 

" 1 500.00 
. » 617.9° 

Kr. 6 489.9° 

Regnskabet og status revideret. Bankbøger og 
A. GudbrandssHIl. 

til 4de januar 1902. 

Cdgift. 
Møbelsnedkerne, streikeunderstøttelse . kr. 
Rørosarbeiderne do. 
Udbetalt stenhuggerforbundet indkommet 

» 

restance til streiken i 19°° . » 

Udbetalt murerforbundet indkommet 
restance til streiken i Bergen 19°° . » 

Salg af vexler fra Sverige paa bid:ag . li 

Forskjellige udgifter ved Rørosstrelken li 

Kassebeholdning, balanee » 

1 999- 46 
39 791.01 

460.00 

7°.00 
8·95 

1 92: 15 
2 1 J 7·90 

Kr. 4 4 639- 47 

A. Pedersen, forretningsfører. 

januar 1902 . 

Passiva. 
Kapitalbeholdning . 

destaaende fordringer, balanee 
kr. 

» 
2117.9° 
4 372.00 

Kr. 6 489.9° 

A. Pedersen, forretningsfører. 

kassebeholdning efterseet og befundet i orden. 
J. JWylm:. IIerm. Olsm. 


