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De paa den sidst afholdle kongres valgte medlemmer 
til sekretariatet, nemlig A. Pedersen, som formand og for
retningsfører, J. Johnsen, viceformand, Sverre I versen som 
sekretær, og øvrige medlemmer skrædder li. Jensen, Olav 
Strøm, P. Aarøe og D. J ensen har fungeret i den forløbne 
tid, med undtagelse ai hr. Aarøe, der en kort tid efter 
kongressen maatte trække sig tilbage, grundet giøremaal 
inden sin foren ing. I hans sted har 2den suppleant bog
binder li. Jensen fungeret, da l ste suppleant skrædder L. 
Rasmussen maatte træde tilbage da Skræddersvendenes for
ening meldte sig ud ai landsorganisationen. 

Fra partislyret har i henhold til loven været tilforordnet 
d'hrr. Ose. Pedersen og O. Ruud indtil partiets landsmøde 
i 1902, hvorefter har været tilforordnet redaktør A. Buen. 

Til  parti st yret er fra sekretariatet tilforordnet de samme 
som tidligere. nemlig d'hrr. D. Jensen og .1. Johnsen. 

I henhold til kongressens bemyndigelse fastsatte sekre
tariatet i et af sine første møder lønnen, til den afgaaende 
forretningsfører, hr. D. Jensen, for det gienværende kvartal 
ai hans funktionstid, til kr. 400. 00. 

Sekretaritet har siden forrige kongres afholdt ialt 
82 møder. 

8de mai 190 l afholdtes et kombineret hovedstyre- og 
sekretariatmøde til drøftelse af et fra orsk arbeidsgi ver
forening fremsat forslag om udarbeidelse ar regler for en 
voldgiftsret, til paadømmelse at tvistigheder arbeidsgivere 
og arbeidere imellem. Forslaget gaves tilslutning og en 
komite paa 3 mand blev nedsat, nemlig d'hrr. Olav Strom. 



- 4 -

D. Jensen og bogbinder H. Jensen. Komiteen kom imidlertid 
ikke til at paabegynde sit arbeide før i april J 902, da man 
indtil den tid intet videre hørte fra arbeidsgiverforeningen 
vedrørende sagen. 

Ovennævnte hovedstyremøde var det sidste, der af
holdtes eTter de tidligere loves regler. 

Foruden dette hovedstyremøde afholdtes i 1<)0 J endnu 
et efter de nye love og var dette sammenkaldt efter for
langende derom fra møbelsnedkersvendenes forening, gjen
nem Træarbeiderforbundet, for at aigjøre sekretariatets 
henstilling til møbelsnedkerne om at arslutte den da paa
gaaende konflikt, paa basis af den mellem de ar sekretariatet 
og Norsk arbeidsgiverforening opnævnte lorhandlingskomite 
vedtagne overenskomst, og forøvrigt ordne sig med hensyn 
til streikbryderne paa bedste rnaade. Det var specielt dette 
sidste punkt som møbelsnedkerne ikke fandt at kunne 
akceptere, da de fandt at spørgsmaaJet var ar stor principiel 
betydning tor arbeiderorganisationen. 

Hovedstyret gav dog med 1 5  mod I st. sekretariatets 
beslutning sin tilslutning. 

Af skrivelser er til sekretariatet i perioden indløbet 
ialt 629 og afsendt 295. roruden 70 hektograferede fælles
skrivelser i et antal af 1 450. Ialt er saaledes udsendt fra 
sekretariatet 1 785 skrivelser foruden endel trykte eirku
lærer og opraab. 

Af de til landsorganisationen tilsluttede forbunds- og 
foreningsbestyrelser afholdtes et  fællesmøde den l 5de august 
1 40 I til drøTtelse af stillingen angaaende de da paagaaende 
konilikter. 

Resultatet ai dette møde var vedtagelse at en resolution, 
hvori stilledes en kraftig opfordring til Norges arbeidere, 
specielt de organiserede, om at al magt og evne at yde 
bidrag til de kjæmpende klassefæller, møbelsnedkerne i 
Kristiania og Hørosarbeiderne. 

Den 24de oktober 1 90 l afholdtes fælles styremøde ai 
de tilsluttede organisationer til behandling af et af sekre
tariatet udarbeidet forslag angaaende i værksættelse af en 
fæl (esagitation. .\1ødet vedtog saagodtsom enstemmig sekre-
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tariatets indstilling, og hvori midlerne til agitationens iværk
sætteIse foresloges skaffet tilveie ved, at hvert tilsluttet 
rorbund og enkelt forening tilskyder et beløb tilsvarende 
50 øre pr. medlem. 

Dette beløb besluttedes indbetalt i 2 terminer med en 
halvdel at gangen. 

Denne agitation tog sin begyndelse i første halvdel 
ai marts 1902 og afslutledes eTter ca. 21 /2 maaneds iorløb. 
Af regnskabet vil sees, at med undtagelse at Tobaksarbeider
forbundet og nogle af de enkeltvis tilsluttede foreninger, 
har samtlige tilsluttede organisationer deltaget i udgitterne 
med 50 øre pr. medlem som vedtaget. De ikke deltagende 
organisationer, saavel i nden- som udenforstaaende, har som 
hovedgrund angivet økonomiske vanskeligheder. 

gitationen foregik i hovedtrækkene efter en at for
manden udarbeidet plan. hvilken blev godkjendt saavel at 
sekretariatet som et fællesmøde af styreIserne for de til
sluttede organisationer. Efter planen var landet inddelt i 
3 distrikter med en agitator i hvert. Som agitatorer valgtes 
paa hovedstyrets aarsmøde 1902 d'herrer Sverre Iversen, 
J. Johnsen og H .  Berntsen. Deres arbeids- og diætgodt
gjøreIse tastsattes til 8 kr. pr. dag. 

Overensstemmende med planen indsendte agitatorerne 
hver uge en rapport om sin virksomhed, hvoreTter disse 
eTter at være nærmere bearbeidet af formanden eTterhvert 
blev offentliggjort i �Social-Demokraten«. Ved agitationens 
afslutning afgaves en oversigt over totalresultatet i hvert 
distrikt. 

Af disse fremgaar, at hr. Sverre Iversen ialt har af
holdt 48 foredrag, der tilsammen har været paahørt af 
ca. 2150 mennesker. 1 7  nye foreninger i tilslutniug til 
landsorganisationen gjellnem de respektive forbund er op
rettet med ca. 3 1  5 medlemmer. l foreninger. der allerede 
tidligere har staaet tilsluttet, blev under møderne indtegnet 
ca. 60 nye medlemmer. 

Som hovedresultat af hr. J. Johnsens agitjiiionsvirk
somhed rapporteres, at han har holdt 80 foredrag. Af 
disse holdtes 40 i foreninger, der allerede har staaet til-
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sluttet landsorganisationen. 12 i udenforstaaende foreninger 
og 2 8  har været møder sammenkaldt for oprettelse af nye 
foreninger. Foredragene har tilsammen været paahørt af 
ca. 5000 personer; 13 nye foreninger blev oprettet, og 
med de i disse værende medlemmer og medregnet I for
ening, som besluttede indmeldelse, skulde 600 nye med
lemmer være blevet landsorganisationen tilsluttet gjennem 
sine respektive forbund. 

H r. H. Berntsen har indberettet at have afholdt 6 5  
massernøder med foredrag, kvoraf 4 1  i foreninger, der 
allerede tilhørte landsorganisationen og I 5 i udenforstaaende 
foreninger, samt 9 i møder, sammenkaldt for stiftelse af 
nye foreninger. Foredragene har ialt været paahørt af ca. 
6 1 30 personer, 8 nye foreninger blev oprettet og 4 allerede 
bestaaende foreninger vedtog indmelclelse i sine til lands
organisationen tilsluttede forbund. Med de nyoprettede 
foreninger og de nyindmeldte skal en øgning af ca. 700 
medlemmer være opnaaet. 

Som totalresultat af fællesagitationen fremgaar saaledes, 
at der har været afholdt 193 foredrag, paahørt af ca. 13280 
mennesker, 38 nye foreninger er oprettet og 1675 nye 
medlemmer er bleven tilsluttet organisationerne. 

Dette sidste tal maa nok beklageligvis reduceres en 
del. idet at  flere af  de nyoprettede foreninger efter en 
meget kort virksomhed igjen blev opløste, vistnok af 
mangel paa en d ygtig ledelse, hvilket de 3 agitatorer 
erfarede at det mangengang var vanskelig at opdrive. 

Det forbund, der har havt de bedste positive resultater 
af fællesagitationen er ganske naturlig og som forventet 
Arbeidsmandsforbundet, der jo har den videst mulige arbeids
mark ; men omend de øvrige forbund ikke kan pege paa 
direkte opnaaede resultater, har dog ogsaa agitationen for 
disse været meget frugtbringende, idet at en forøgning af 
centralorganisationens medlemsantal jo kommer enhver til
sluttet organisation direkte tilgode og dermed styrker disse 
hver især, I igesom vel ogsaa de afuoldte foredrag har 
bidraget til at styrke forstaaelsen og øge interessen for 
organisationen og dens arbeide hos de tidligere medlemmer. 
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l det hele taget har man al grund til at være tilfreds 

med de opnaaede resultater af dette det første alvorlige 
forsøg paa en kraftig fællesagitation for vor fælles store 
sag. Samtlige 3 agitatorer anbefaler derfor ogsaa paa det 
bedste, at arbeidet bør fortsættes paa samme basis, og de 
føler sig overbevist om, at store resultater efterhvert vil  
opnaaes. 

Foruden de 2 førnævnte f ællesmøder i 190 I afholdtes 
ogsaa et den 1 2te december, hvortil ogsaa var indbudt 
de udenom landsorganisationen staaende forbunds- og for
eningsbestyrelser, for at drøfte paa hvad maade man bedst 
kunde tilveiebringe den bedst mulige statistik over den da 
herskende store arbeidsløshed. 

Fra sekretariatets side forelaa et udkast til statistik
scherna og arbeidsløshedsblanketter, og vedtoges disse i 
den foreslaaede skikkelse, ligesom det besluttedes at arbeids
løshedsstatistiken skuI de optages gjennem de respektive 
forbund og lokale samorganisationer samt partifraktionerne 
paa de forskjellige steder, og fra disse organisationers 
styrer indsendes til sekretariatet inden den I. februar 1 902. 

Resultatet af denne statistik blev dog ikke synderligt 
godt, idet at en stor del organisationer slet ikke optog 
nogen saadan, og derfor ikke indsendte sine schemaer. 
Dog, den mangeHulde statistik tiltrods, viste det indkomne, 
at en usædvanlig stor arbeidsløshed gjorde sig gjældende 
i en flerhed af fag og arbei dsbrancher. 

De af sidste kongres vedtagne nye love er tryki i 
15000 eksemplarer og protokollen over kongressens for
handlinger med love i 2000 eksemplarer. 

Som følge af kongressens beslutning om ansætteise 
af helt ud lønnet forretningsfører har sekretariatet fra I ste 
mai 190 I maatlet leie eget kontor i Storgd. 20 og er 
leien herfor kr. 20.00 pr. maaned. 

Til anskaffelse ar forskjelligt inventar og kontor
rekvisita, samt til foreløbige administrationsudgifter og til  
dækkelse af underskuddet ved administration fra tidligere 
tider, saa sekretariatet sig nødsaget til i 1 90 1  at optage 
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et laan, stort kr. 1000.00, af De samvirkende fagforeninger 
i Kristiania. 

Da det i midlertid senere viste sig, at administrations
kontingenten ikke strak t i l  at tilbagebetale d�tte laan med 
renter, og da man længe havde følt savnet af et jernskab. 
hvori kunde opbevares de vigtigste bøger og dokumenter. 
besluttede sekretariatet i 1902 at optage et laan stort kr. 
1400.00 af de indkomne gamle re�tancer til landsorganisa
tionens streikefond og af dettc at t ilbagebetale laanet med 
renter til De samv. fagf. samt anskaffe et jernskab. 

Efter henstilling fra Norsk jern- og metalarbeider
forbund har sekretariatet behandlet forslag fra samme om 
forandring i de nugjældende regler for uddelelse af sti
pendier for haandværkere og tekniske arbeidere. og er i 
den anledning en komite paa 2 mand - d'herrer D. Jensen 
og J. Johnsen - nedsat, for sammen med 1 repræsentant 
fra ovennævnte forbund at udarbeide forslag ti l  helt ud 
nye regler i omhandlede sag. 

Den i 190 l nedsatte komite paabegyndte i april maa
ned 1902 sammen med en lignende fra arbeidsgiverfor
eningen sit arbeide med udarbeidelse af forslag til overens
komst organisationerne i mellem, vedrørende spørgsmaal om 
forligsraad og voldgiftsretter i tvistigheder meUem arbeidere 
og arbeidsgivere. Efter endt arbeide blev komiteens for
slag oversendt til behandl ing og endelig afgjørelse ti l  
de respektive organisationers hovedledelse. Arbeidsgiver
foreningens centralstyrelse og dens generalforsamling ved
tog det foreliggende forslag i sin helhed, hvilket ogsaa 
blev tilfældet med vort hovedstyre, der i møde den 26de 
oktober 1902 behandlede og enstemmig vedtog samme. 

r samme møde blev ogsaa den af hovedstyrets aars
møde nedsatte komites forslag ti l  lov om faglige forl igs
og voldgiftsretter forelagt til behandling, men besluttedes 
forslaget først trykt og omsendt hovedstyremedlemmerne 
til gjennemsyn, for derefter at blive behandlet i et senere 
møde. Dette møde blev arholdt 1 1. november, og blev 
her forslaget grundig drøftet og for de fleste paragrarers 
vedkommende vedtaget. Dog fandt hovedstyret, at nogle 
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paragrafer burde omredigeres og enkelte helt sleites. hvorfor 
dette overIodes ti l komIteen og sekretariatet at besorge og 
saa paany fremlægge forslaget paa aarsmodet i januar l 9().3. 

Aarsmodet 190.3 be<;luttede imidlertid indtil videre at 
henlægge forslaget, grundet fremkomsten af regjerings
forslaget t i l  lov om registrerede fagforeninger og forJi gs
mægl ing og voldgift i arbeidstvistigheder. da dette rorslag 
fandtes i det store og hele taget at være bygget paa de 
samme principer og derfor fandtes at kunnc tilfredsstilte 
behovet paa dette omraade. 

Til at ud arbeide en udtalelse vedrørende stortingets 
socialkomites forslag ti l  lov om tilsyn med arbeide i fa
briker m. v .. har en ,3-mandskomite, bestaaende af d'herrer 
A. Buen, Olav Strøm og H. Jensen. været nedsat og er 
dennes udtalelse, efter at være tiltraadt at sekretariatet og 
parti st yret, bleven olllsendt ti l  samtlige t i lsluttede organisa
tioner. sammen med socialkomiteens rorslag, og er lId
taleisen af organisationerne givet ti lslutning, hvil ket senere 
er meddelt departementet. 

Efter derom fattet beslutning af hovedstyret har en 
henvendelse med molivering været gjort t i l  de bestaaende 
lokale samorganisationer om at ophøre med sin befatning 
med lonskonflikters løsning, og har henvendelsen til dato 
resulteret i, at fra Bergens og Drammens lokale samorga
nisationer er indløbet meddelelse om, at de har efterkommet 
henstillingen. Fra de ovrige er svar endnll ikke indløbet, 
men der er begrundet haab om, at i al le  fald enkelte af 
dem i en nær fremtid vil efterkomme vor henstilling. 

Sekretariatet har ogsaa i l CJ02 forsøgt foranlediget 
stat i tik optagct over arbeidsløsheden, og gjorde i den 
anledning en henstilling gjennen ,'social-Demokraten" ti l  
de lokale samorganisa(ioner, dog uden resultat, idet ingen 
af disse sendte nogen meddelelse 0111, at de var villige til 
at optage nogen saadan statistik. Sekretariatet maatte der
for stille sagen i bero i paavente at bedre anledning. 

Por at lIdarbeide en foresti l l ing ti l stortinget om at 
lade udarbeide en lov om statstilskud til arbciderorganisa
tioners arbeidsledighedskasser. har en komi te paa 3 mand 
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fra sekretariatet og 2 fra partistyret været nedsat, og er 
forestillingen, efter at være godkjendt ar �e�retariatet og 
partistyret, oversendt stortinget o� af dette IgJe�l .oversendt 
socialkomiteen til videre behandlmg. I forestIlImgen an
drages tillige om en bevilgning ar kr. 2 5 000.00 ror i�de
værende termin, som tilskud til de nu bestaaende arbelds
ledighedskasser, og kr. 50 000. 00 for kommende budget
termin. 

Den parlamentariske kommissions .forslag .til .lov om 
syge- og ulykkesforsikring er omsen�t til o.rgamsattonernes 
behandling, og er disse opiordret bl at. glve. de� ar �ar
tiets sidste landsrnøde vedtagne resoluhon sm tllslutnmg. 

l anledning det fra departementet mod tagne cirkulære 
om oprettelse ai en industri- og arbei�sraad blev et I?asse
møde af samtlige forbunds- og forenmgsbestyrelser I Kr. a 
afholdt efter sekretariatets indbydelse, og her blev sagen 
udredet saavel fra arbeider- som arbeidsgiverhold.  Efter 
sekretariatets forslag blev en komite paa 7 mand, hvoraf 
3 fra sekretariatet, nedsat ror at udarbeide en betænk.ning 
i sagen. Denne betænkning er, efter at væ.re godk!�ndt 
af et nyt iællesmøde, senere omsendt til samthge orga1l1sa
tioner i landet til behandling sammen med departementets 
cirkulære. 

Et l ignende iællesmøde som foran nævnt �Iev aiholdt 
i anledning den i Sverige bebudede storstrel� for den 
alm. stemmerets gjennemiørelse. Mødets henslgt var at 
komme overens om, paa hvad maade man bedst kunde 
iværksætte en kraftig indsamling til støtte for vore svenske 
kamerater i tilfælde det kom ti l storstreik. Mødet ved tog 
at hensti.le til samtlige organiserede arbeidere i landet at 
iligne sig en ugentlig ekstrakonting<?nt al mindst 25 øre 
pr. uge i anledningen, samt forøvngt at i værksætte en 
kraftig frivillig indsaml ing. 

I overensstemmelse med denne beslutning henstillet 
sekretariatet til de tilsluttede organisationer at efterkomme 
henstillingen, og det hadde vistnok ogsaa blevet efterkommet, 
dersom ikke saa modstridende beretninger om forholdene 
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i Sverige var fremkommet. En senere forsagt frivillig 
indsamling bragte af samme aarsag daarlige resultater. 

Foranlediget ved en mellem Arbeidsmands- og Skotøi
arbeiderforbundet opstaaet tvist i anledning af, at Arbeids
mandsforbundet havde optaget som afdeling Skofabrik
arbeidernes forening i Bergen, hvi lken forening Skotøi
arbeideliorbundet mente rettelig hørte hjemme i deres for
bund, har sekretariatet foranlediget ned sat en komite, be
staaende af et medlem fra hvert af de bestaaende forbund, 
hvilken skulde have i opdrag at udarbeide en plan for 
forbundenes indre begrænsning m. v., for muligens ad den 
vei at undgaa lignende rivninger forbundene imellem for 
fremtiden. 

Med undtagelse ai N. centralf. for bogtrykkere og 
Arbeidsmandsforbundet, der begge afslog at deltage i dette 
fællesarbeide, har samtlige forbund ladet sig repræsentere 
i komiteen. 

Komiteens arbeide resulterede i en i ndstilling om, at 
saadanne tvistespørgsmaal afgjøres af landsorganisationens 
hovedstyre og til denne indstilling har sekretariatet sluttet 
sig og i overensstemmelse dermed indbragt forslag om 
tilføielse til lovene i saa henseende for kongressen. 

l februar 1903 blev et stort massernøde aiholdt i 
Kristiania arbeidersamfund ti l  drøftelse af regjeringens for
slag til lov om registrerede fagforeninger m. v. og ved tog 
dette nogle ai en ai sekretariatet nedsat komite udarbeidet 
forslag til ændringer i lovforslaget og blev disse senere 
af sekretariatet oversendt stortinget. 

Efter indbydelse fra partistyret har sekretariatet ved 
de herrer A. Pedersen og Olav Strøm deltaget i en nedsat 
komites arbeide med udarbeidelse af et lovforslag om ar
beidstidens begrænsning ned t i l  8 timer, og er dette lov
forslag, efter at ha været behandlet og godkjendt af parti
styret og sekretariatet omsendt til behandling i landsorga
nisationens afdelinger, og har de allerfleste, der hidtil har 
indsendt resultatet, givet samme sin fulde tilslutning. 
Partiets komunefraktions forslag til forandringer i regi erne 
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ror det kommunale arbeidsanvisningskontors virksomhed 
under konflikter har sekretariatet git sin tilslutning. 

Da sekretaliatet har anseet det paakrævet at en bedre 
redaktionel ordning ror de faglige meddelelser i "Social
Demokraten' burde indføres har sekretariatnt henstillet til 
partistyret at lage dette under overveielse og om muligt 
laa en mere tilfredsstillende ordning indtørt. 

Paa et af sekretariatets første møder i 1902 bevilgedes 
Arbeidsmandsforbundet efter andragende kr. 2000.00 af de 
indkomne streikekontingentrestancer til understøttelse for de 
Rørosarbeidere, der ikke var kommet i arbeide efter kon
fliktens afsluming. 2 af sekretariatets medlemmer stemte 
mod denne bevilgning ar hensyn til de konsekvenser, den 
muligens vilde trække efter sig. 

l anledning et fra Kr.a møbelsnedkerforening gjennem 
Træarbeiderforbundet indkommet andragende om efterbevilg
ning af streikefondet ar et beløb stort kr. 2500.00, til be
taling af det af foreningen under streiken optagne laan. 
blev hovedstyret sammcnkaldt til sagens afgjørelse, men 
vedtog dette efter sekretariatets indstilling ikke at kunne 
indvilge andragendet, af hensyn til konsekvenserne. 

Efter andragende indvilgede hovedstyret. paa et dertil 
berammet møde, A rbeidsmandsrorbundet et laan at streike
rondet. stort kr. .3500.00, til indløsning af nogle papirer i 
Folkets hus i Sarpsborg. hvilken eiendom var indkiobt af 
rorbundets derværende atdeling. 

Dette laan er efterhaanden tilbagebetalt med lIndlageise 
at kr. 500.00. 

Paa partiets Jandsmøde i Trondhjem 1902 var lands
organisationen repræsenteret ved hr. D. Jensen. 

Paa Den bte skandinaviske arbeiderkongres har lands
organisationen været repræsenteret ved d'herrer A. Pedersen 
og P. aro. og var fra sekretariatets side til behandling 
paa kongressen opsat følgende spørsmaal: nBør fagskoler 
afløse det nuværende lærlinge ystem til ud dannelse af 
haandværkere? .. 

Ligeledes var efter indbydelse sekretariatet repræsen-
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teret ved formanden ved indvielsen af .. Folkets hus" i 
Bergen den 2 7 de december 1901. 

Under denne reise benyttedes anledningen til samtidig 
�t holde nogle agitationsmøder i Bergen og Stavanger, 
Ialt 10. inden de paa disse steder tilsluttede forbunds 
atdelinger. 

Forhandlingsprotokoll en for Den skandinaviske kongres 
er bleven oversendt de tilsluttede organisationer i et anta! 
tilsvarende l eksemplar til hver enkelt forening. 

Efter indbydelse har landsorganisationen ved rormanden 
:'æret repræsenteret ved de tyske fagforbunds 4de kongres 
I Tyskland, under hvilken kongres der i henhold til fattet 
beslutning under den skandinaviske arbeiderkongres i 190 I 
blev afholdt en international konferance mellem repræsen
tanlerne ror de forskjellige landes centralorganisationer for 
at planlægge et m ere frugtbringende fremtidigt samarbeide. 
Hovedresultatet af konrerancen blev vedtagelse ai bindende 
regler .for gjensidig støtte under større konflikter, dog 
f?reloblg kun baseret paa frivillig indsallliing i paakommende 
lllfælder. En saadan ordning randt ogsaa vor repræsentant 
at kunne indgaa paa for vor organisations vedk., og dette 
hans standpunkt er ai sekretariatet godk:endt. Ligeledes 
vedtog konrerancen, at der i samtlige lande sludde forsøges 
optaget en ensartet statistik vedrørende arbeidsforholdene 
og . o!'ganisationen, og skulde de i Tyskland anvendte 
statJstll'schelllar forsøges benyttet i dette øiemed. Et 
internationaJt bureau besilltiedes oprettet og dette fik fore
løbig sit sæde i Tyskland og bestaar ar de tyske fagfor-
bunds hovedledelse. 

", 

. I henhold til konrerancens beslutning J11odtog sekre
tanat�t fra det .ovennævnte bureau i afvigte høst en op
fordnng .om at I\'ærksættc en indsamling til de kjæmpende 
berg�rbeldere i Frankrige og i indeværende aar om ind-

amlll1g . til de � Storstreiken i HoUand deltagende arbeidere. 
ogen I Ildsamhng ble\ dog ikke paakrævet, da streiken 

begge stede!' .kun blev ai kort varighed, og var saaatsige 
hævet samtidIg med at opfordningcn om indsamling kOI11 

- sekretariatet i hænde. 
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Forhandljngsprotokollen over konferan ens forhandlin
ger har sekretariatet sammen med de nye love for de tyske 
fagforbund ladet oversætte og trykke, og er det nødvendige 
antal heraf oversendt enhver af de tilsluttede organisationer. 

I henhold til forannævnte konferances beslutning har 
sekretariatet fornylig udsendt statistikschemaer til optagelse 
af statistik vedrørende forbundenes og de enkeltstaaende 
forerungers hele stilling og styrke, og er i det øiemed 
anvendt de i Tyskland brugelige schemaer, med de efter 
de herværende forhold foretagne nødvenruge forandringer. 
Ligeledes har sekretariatet i henhold til konferancens be
slutning modtaget indbydelse til at del tage i den 3die 
internationale konferance, der afholdes i Dublin i juli maaned 
førstkommende i forbindelse med de engelske fagforbunds 
kongres. Sekretariatet har tilbagemeldt at det sender repræ
sentant, men har udsat valget, og overladt dette til det 
kommende sekretariat. 

Protokollerne fra forrige kongres samt de for hoved
styrets 2 afholdte aarsmøder afgivne beretninger med regn
skaber har været omsendt de tilsluttede organisationer i et 
tilstrækkeligt antal eksemplarer. 

Tarifopsigelse og lønsreduktion fra arbeidskjøbernes 
side h ar ogsaa siden lorrige kongres saa at sige hørt til 
dagens orden, og dette har medført en række af større 
eller mindre konflikter. Som folge heral har jo sekre
tariatets vigtigste opgave og arbeide maattet koneentrere 
sig om dette. at værge de angjældende fags arbeidere paa 
bedste maade mod de fra arbeidskjøberhold rettede brutale 
angreb paa arbeidernes tidligere ti lkjæmpede rettigheder 
og goder. 

Af konflikter, foruden møbelsnedkernes og Roros
arbeiderne, der begge var paagaaende ved sidste kongres, 
har der i 1 QO 1 været følgende : 

Glasmestersvendene i Kristiania, tarifopsigel se fra me
strenps side. Blev bilagt uden arbeidsnedlæggelse ved 
mellemkomst ai de De samv. fagforeninger, og paa en for 
svendene tilfredsstillende maade. Blikkenslagerne i Kr.ania 
nedlagde arbeidet den 1 ste mai af samme aarsag. Efter 
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6 ugers arbeidsnedlæggelse blev konflikten hævet, med for
handling mellem repræsentanter fra sekretariatet og arbeids
giverforeningens distriktsstyre, med gjensidig indrømmelse 
fra begge parter. 

Den ved sidste kongres paagaaende konflikt blandt 
form erne ved Mustad & søns støberi i Lysaker endte efter 
ca. 4 maaneders kamp med fuld seier for arbeiderne. 

Stenhuggerforbundets afdeling ved Grorud nedlagde 
arbeidet ved midtsommertider for at faa en tarif gjennemført. 
hvilket ogsaa lykkedes efter 8 dages arbeidsnedlæggelse. 

Ved Gravehalstunnelen opstod konflikt grundet bebudet 
lønsnedslag. Blev bilagt indtiJ videre ved Arbeidsmand -
forbundets mellemkomst. 

Sidst paa aaret fik Skotøiarbeidernes forening i Kr.a 
sin med en skofabrik trurne overenskomst opsagt til udløb 
1 5. januar. Endte med, at fabriken tog op igelsen tilbage. 

Konfl ikten blandt form erne ved 0hrens mek. værksted 
i Trondhjem, grundet lønsnedslag, endte ogsaa med, at 
lønsnedslaget toges tilbage efter indledede underhandlinger 
med arbeiderne. En lignende blandt formerne i Bergen 
af samme aarsag endte paa samme maade. 

\obelsnedkerne i Drammen fik ogsaa sin tarii opsagt; 
men undgik' arbeidsnedlæggelse i sidste øiebJik, idet der ved 
forhandling opnaaedes enighed om en ny overenskomst. 

Ialt, iberegnet møbelsnedkern e  og Røros-arbeiderne, 
har der saaledes været 1 1 konfl ikter inden landsorganisa
tionen siden kongressens afholdelse og til udgangen af 
1 90 l . Af disse følgende uden udgift for organisationen : 

Olasmestersvendene. stenhuggerne ved Grorud, GravehaIs
arbeiderne, skofabrikarbeidernes. formerne i Trondhjem og 
Bergen og møbelsnedkerne j Drammen. 

Cdfaldet af den langvarige møbelsnedkerstreik i Kri
stiania sanlt r�ørosstreiken vil være i frisk erindring fra 
arbeiderpressen, hvorfor vi ikke her nærmere skal berøre 
dette, men kun faa tilfoie. at et efter forholdene for arbei
derne godt resultat opnaaedes. 

l 1902 blev man af samme aarsager ogsaa paatvLlnget 
en hel række konflikter: dog var ingen af disse af s)'nder-
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Jigt tort omfang og kun de efterfølgende 5 krævet lands
organisationens okonomiske stolte, nemlig: 

Arbeiderne ved hr. olbergs skotabrik j Kristiania, 
grundet lonsreduktion. omtaltede 16mand og varede i 10 
uger; endte med seier for arbeiderne, idet en for disse til
fredsstillende overenskomst opnaaedes. 

Ved Drammens trævarefabrik at samme aarsag, om
fattede 35 mand og varede i l 5 uger: endte med seier 
for arbeiderne og vedtagelse at en efter rorholdene tilfreds
stillende tarif. 

Stenhuggerne i Kristiania grundet taritopsigelse med 
bebudet lønsreduktion, omfattede fra 6 til -16 mand og 
varede i 20 uger: endte desværre med nederlag for arbei
derne, da det lykkedes arbeidsgiverne at hven'e et stort 
antal streikbrydere blandt de ikke organiserede. 

Trædreierne i Kristiania. ogsaa tarifopsigelse fra me
strenes side med IOl1sreduktion for oie, omraltede 10 fl 12 
mand: endte efter -I- ugers arbeidsnedlæggelse med vedta
gelse at en ny larif, i alt væsentligt bygget paa den tid
ligere opsagte. 

�\øbelsnedkerne i Drammen af samme grund. omfaitede 
25 a 30 mand, endte efter 7 ugers kamp med fuld seier 
for arbeiderne, idet en n)' og forbedret tarir blev gjennemført. 

Efternævnte konflikter har ikke paakrævet støtte fra 
landsorganisationens side. idet at de enten ikke førte til 
arbeidsnedlæggeLe. eller ikke havde storre omrang end at 
\'edkommende forbund selv klaret udgifterne: 

Bagersvendene i Kristiania fik sin tarir opsagt: lykkedes 
dog vcd forhandling at faa en ny yedtaget i alt \'æsentlig 
som den tidligere gjældcnde. hvorfor fuld seier for svend ene 
opnaaed s. 

-I bagermestre i Trondhjem opsagde ligeledes tm·ilen. 
men tog opsig Isen tilbage efter cndel forhandlinger med 
'\"endencs organisation. Arbeiderne ved Oron\'olds ryrstik
fabrik ble\' i aarets begyndelse mcd 14 dages varsel bebudet 
et lønsnedslag al ca. 10 pet. Da desværre altior mange 
at arbeiderne "cd iabrikcn stod udenom organisationen og 
\'inlertiden [andres særlig uhcldig for en arbeidsncdlæggelse. 
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besluttede foreningen med sekretariatets samtykke, af disse 
to grunde at udsætte med en arbeidsnedlæggelse til længere 
frem paa vaaren, og imidlertid haabedes. at det skulde 
lykkes at faa de øvrige arbeidere ved fabriken ind i or
ganisationen. Da imidlertid dette senere viste sig ugjørligt 
tor tiden, besluttede foreningen paa et senere møde intet 
videre at foretage i sagen indtil videre, i paavente af bedre 
leilighed. 

Fredriksstad afdeling af malerforbundet fik sin tarif 
opsagt med bebudet lønsreduktion. Det lykkedes dog at 
undgaa arbeidsnedlæggelse, idet mestrene ved forbundets 
mellemkomst tog opsigelsen tilbage. 

Samme torbunds afdeling i Sandefjord fik ligeledes sin 
overenskomst opsagt, og her lykkedes det ikke at faa nogen 
ny istandbragt, da der saaatsige intet arbeide fandtes i faget, 
hvorfor arbeiderne maatte forlade stedet, og afdelingen blev 
opløst. 

En at arbeiderne ved Mustads smørfabrik i Lysaker 
reist bevægelse for erholdeise al høiere løn endte med, 
at arbeiderne opnaaede en forhøieise af

' 
2 øre pr. time 

ved ArbeidsmandsForbundets mellemlwmst. I begyndelsen al 
februar opstod en konflikt ved Kr.a skofabrik foranlediget 
ved et fra arbeiderne til disponenten stillet krav om ikke 
at indtage i arbeide en streikebryder, hvilket af disponenten 
var antydet. Arbeidernes henstilling blev besvaret med, 
at disponenten opsagde samtlige de arbeidere, de;- tilhørte 
sin organisation. Da arbeiderne ikke paa forhaand havde 
raadført sig med sekretariatet eller sit forbundsstyre og for 
en del selv maatte siges at have fremkaldt konflikten, fandt 
sekretariatet ikke at kunne godkjende denne til understøttelse, 
hvorfor arbeiderne vistnok maatte opgive sit krav. Om 
hvordan den endelige ordning blev har man ingen under
retning modtaget. 

En ved Dahle hattefabrik pr. Bergen opstaaet konflikt 
grundet lønsreduktion endte uden arbeidsnedlæggelse idet 
arbeiderne vedtog indtil videre at arbeide etter de 
reducerede priser. 

Det samme besluttede ogsaa arbeiderne ved Bryns 
fyrstikrabrik pr. Kristiania at gjøre. 
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Tomtearbeiderne ved Snarøen pr. Kristiania blev be
budet en lønsreduktion at ca. 10 p et. , hvorfor konilikt 
syntes uundgaaelig; men ved Arbeidsmandsforbundets 
melJemkomst toges lønsreduktionen tilbage og arbeidsned
læggelse blev u ndgaaet. 

En konflikt at samme aarsag opstod ved Skedsmo 
dampsag og høvleri i Lillestrøm; denne endte dog uden 
arbeidsnedlæggelse, da arbeiderne besluttede indtil videre 
at arbeide efter de reducerede priser, med sekretariatets 
godkjendelse til senere, naar tiden fandtes beleil ig, at til
bageerobre lønsnedslaget. 

Ved denne konflikt forsøgtes for første gang anvendt 
forligsmægling i overensstemmelse med �en melJem lands
organisationen og arbeidsgiverforeningen trufne overens
komst; dog desværre uden resultat, da bedriftens eier 
bestemt fastholdt lønsreduktionen. Arbeiderne foreslog 
sagen afgiort ved voldgift i henhold til samme overenskomst, 
men ogsaa dette nægtet eieren at indlade sig paa. 

Ved Nøste trævarefabrik i Drammen saa det ogsaa 
ud til, at arbeiderne skulde blive tvungne til at nedlægge 
arbeidet, da disponenten nægtede at underskrive den at 
barn selv under forhandlingerne med arbeiderne tidligere 
vedtagne overenskomst. Dette blev dog undgaaet i sidste 
øieblik, idet at disponenten u nderskrev. 

En konflikt blandt form erne ved Hommelvik jern
støberi pr. Trondhjem var ogsaa under opseiling grundet 
bebudet lønsreduktion. Arbeidsnedlæggelse blev dog und

. gaaet, derved at lønsreduktionen toges tilbage ved for
bundets mellemkomst. 

Murerforbundet har havt et par smaakonflikter med 
enkelte mestre i Kristianssand, idet disse dels har opsagt 
den gjældende tad! paa stedet eller nægtet at underskrive 
samme, hvorefter blokade af disse mestre har været nød
vendigt. 

Den meUem Malerforbundets Drammensafdeling og 
disses mestre i ndgaaede overenskomst udløb 1 ste januar 
i aar, i hvilken anledning saavel afdelingen som forbunds-
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styret har tilskrevet mestrene og tilbudt forhandling til 
mulig opnaaelsc ai tarifens fornyelse, dog uden at erholde 
svar. Da det imidlertid i dette fag ikke for nærværende 
kan blive tale om nogen arbeidsnedlæggelse i vintertiden, 
har forbundsstyret andraget om og faaet sekretariatets god
kjendeise til om fornødigens udpaa sommeren til at søge 
tarifen fornyet, om nødvendig, med arbeidsnedlæggelse. 

Logarverne i Kristiania har ogsaa havt et par mindre 
konflikter med sine arbeidsgivere og angik den ene af 
disse en enkelt mester, der ikke holdt sig den i faget 
gjældende tarif efterrettelig, hvorfor han blev erklæret 
blokeret for arbeidskraft, hvilket bevirket, at han efter 
nogle dages forløb i ndgik paa at holde sig de gjældende 
bestemmelser efterrettelig. Den anden konflikt gjaldt et 
lønsnedslag for garverne ved Kr.a remfabrik, og paa for
eningens henvendelse til fabrikens disponent om at tage 
lønsreduktionen tilbage, erholdtes det svar, at disponenten 
intet viJde have med organisationen at bestille og forbe
holdt sig selv ret til, uden indblanding fra fagforeningens 
side, at betale sine arbeidere den løn, som man fandt var 
passende. 

Foreningens indskriden bevirkede dog, at disponenten, 
sit overlegne svar tiltrods og muligens ai frygt for en 
arbeidsnedlæggelse, efterfølgende lønningsdag igjen iorhøiede 
de angjældende arbeideres løn med et par øre pr. time, 
hvorved arbeiderne indtil videre lod sagen bero. 

Hanskemagerne i Kr.a forberedte i sommerens løb 
en bevægelse for opnaaelse ai en forbedret tarif med ind
føreise ai en bestemt lærlingeskala, da mestrene i stor 
maalestok indtog Lærlinge til fortrængsel for de dygtigste 
tolk og paa den maade trykte lønnen nedover. Efter endel 
overveielser stillet de imidlertid sagen i bero. j paavente af 
bedre tider. Sekretariatet maatte bestemt fraraade, at der 
reistes krav til mestrene om indførelse af lærlingeskala, da 
denne konsekvens gjennemført i alle fag vilde trække farlige 
konsekvenser efter sig. 

3 møbelsnedkermestre i Drammen gjorde sig efter 
svendenes formening skyldig i tarifbrud kort tid efter at 
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de havde undertegnet, h vorfor Træarbeiderforbundets styre 
forlangte forligsmægling, og førte denne efter endel møder 
og forhandlinger til en mindelig ordning. 

Da den mellem Arbeidsmandsforbundet og Røros 
kobberværk i 1<)01 indgaaede overenskomst udløb til l ste 
januar 1903, indledede Forbundet forhandlinger med værket 
om overenskomstens fornyelse, hvilket førte til, at denne 
fornyedes for et tidsrum af 3 aar og med indførelse af et 
par mindre, men til arbeidernes fordel, nye bestemmelser. 

Den sidste konflikt i 1902 var den ved Kristiania 
spigerværk opstaaede .  Aarsagen var ogsaa her lønsreduk
tion overfor spigerklipperne. Denne omfattede fra begyn
deIsen af ikke saa mange, at landsorganisationens støtte 
blev paakrævet. Den blev imidlertid i begyndelsen af 1903 
udvidet fra værkets side ved en lock-out overfor de gjen
værende arbeidere ved værket, idet valseværks- og lager
arbeiderne efter eget udsagn fik valget mellem sin fag
forening eller ikke at erholde arbeide ved værket. Kon
flikten udartet saaledes til at blive en kamp om organisa
tionsretten. Ligeledes blev konflikten fra Arbeidsmands
forbundets side udvidet til ogsaa at omfatte 24 spiger
klippere ved samme selskabs spigerværk i Sverige, hvilke 
24 mand samtlige var medlemmer ai den herværende 
organisation. 

Forligsmægling iorsøgtes gjentagne gange efter for
anledning af Arbeidsmandsrorbundet og sekretariatet, men 
uden at fore til noget resultat, da værkets disponent ikke 
var at formaa til at gjøre arbeiderne antagelige indrøm
meiser. Selv et tilbud fra arbeidernes side om at vedtage 
5 pct. ai den foretagne lønsreduktion ar 10 pct. blev af
vist. og store anstrengelser gjordes ira værkets side for 
at hverve streikbrydere, dog uden at dette lykkedes i 
nogen synderlig udstrækning. 

. 

Da værket tilsidst rorstod, at overfor arbeidernes store 
sammenhold fonnaaet de intet indgik det da tilsidst forlig 
med arbeiderne, hvormed disse ved tog en gjennemsnitlig 
lønsreduktion ai ca. -+ pct., altsaa l pct. bedre end arbei
derne tidligere hadde tilbudt sig at yedtage. I\\an kan 
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saaledes s!ge, at organisationen her vandt en smuk og 
ærefuld seler, takket være de angiældende arbeideres gode 
sammenhold og solidaritet. 

�el1ne konflikt har forøvrigt ogsaa medført en pro ses 
fra splgerværkets disponent mod landsorganisationen, ved 
rormanden, ror formentlige injurier i en skrivelse vedrørende 
konlJikten. 

Denne sag fik sin foreløbige afgjørelse i meddoms
r�tten den l 7de malis sidstleden, hvor formanden enstemmig 
fnfandtes og værkets disponent blev idømt kr. 50.00 i 
sagsomkostninger. Denne dom er imidlertid at disponenten 
�ppelleret til høiesteret og her kommer sagen fore antagelig 
1 den nærmeste fremtid. Som landsorganisationens sag
fører er antaget hr. advokat A. Hazeland, der ogsaa fører 
sagen for høiesteret. 

Af konflikter i 1903, foruden spigerklipperkonflikten, 
har der været følgende: 

Ved aarets begyndelse fik arbeiderne ved konsul Thams' 
brug, Orkedalsoren, besked om, at saafremt de ikke ned
lagde sin stedlige organisation, erholdt de ikke for frem
tiden arbeid ved bruget. Sagen blev af arbeiderne ind
rapport�rct til rbci. dsmandsforbundets styre og af dette til 
sekretanatet, og rClste i anledning konflikten Olav Strom 
og A. Pedersen en tur op til Orkedalsorcn for muligens 
ved en forhandling at faa konflikten bilagt. 

. Da det ved forhandling visle sig umulig at komme 
tIl en fors�aaelse med den tormægiigc konsul, blev man 
tvu�gen til at optage en kamp med ham, hvilken som 
beklendt resulterte i et nederlag for arbeiderne, idct at det 
lykkedes hr. Thams at hverve et tilstrækkeligt untal streik
brydere til driftens fortsætteIse. Da dc nærmere enkclt
h�der ved denne konflikt og dens aIslutning vil være bekjendt 
gjennem arbeiderpressen. skal vi ikke her nærmere bcrore 
samme . 

En nye IOl1sredllktiol1 overtor den andcn halvdel af 
�rbeiderne ved Skedsmo dampsag og hovleri hal været 
l\'ær�{ at fra . disponentens side. og reslIltcrede den i, at 
arbeiderne midlertidig vedtog at arbcide elter de redu erede 
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priser under samme forudsætning, som anført for lons
reduktionen f. a. ved samme brug. 

En konflikt blandt formerne ved Bryns jernstøberi pr. 
Kr. a endte med tuld seir for arbeiderne, idet man ved rorligs
mæglingen blev enig om, at den mand. der uberettiget 
havde erholdt afsked - hvilket var konfliktens aarsag -
skulde indtages i arbeide igjen og at de gamle priser blev 
tilsikret arbeiderne. 

En mindre, meJlem Skotøiarbeidernes forbund og hr. 
skomagermester Solberg, udbrudt konflikt, grundet tarifbrud 
fra hr. Solbergs side, blev ordnet i mindelighed. 

Det samme blev tilfældet med en konflikt mellem 
samme forbund og orrøna skofabrik paa Hamar grundet 
bebudet lønsreduktion, idet man ved forligsmæglingen ble\' 
enig om, at lønsreduktionen blev taget tilbage og at en 
ny tarif skulde udarbeides i fællesskab. 

En mellem samme forbund og en skofabrik i Fr.hald 
opstaaet konflikt endte med, at arbeiderne maatte vedtage 
den bebudede lønsreduktion, grundet daarlig organisatioll 
blandt fagets arbeidere paa fabriken. 

Skomagermestrene i Bergen opsagde den gjældende 
tarif til udløb I .  april. Da imidlertid opsigelsen var fore
taget i strid med en af tarifens bestemmelser, nedlagde 
Skotøiarbeiderrorbundet efter sekretariatets raad protest mod 
opsigelsens gyldighed og forlangte forligsmægling og even
tuelt voldgiftsafgjørelse i sagen. Forligsmæglingen førte 
imidlertid til det resultat, at mestrene, paa 2 nær, tog op
sigelsen tilbage, og arbeidsnedlæggelse blev derfor und
gaaet i større udstrækning. 

Murerforbundets afdeling i Kristianssand fik sin tarif 
opsagt til udløb l .  april, og forlangte mestrene her, at 
svendene paa forhaand skulde vedtage et lønsnedslag af 
5 øre pr. time, før mestrene indlod sig paa forhandling. 
Da arbeiderne ikke kunde indlade sig herpaa, blev de 
tvungne til at nedlægge arbeidet den I .  april, og hviler 
dette derfor fremdeles. Forhandlingerne er nu sogt ind
ledet fra forbundets side. 

amme forbund sammen med j\\urarbeidernes forening 
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i Kristiania reiste i indeværende vaar en bevægelse for 
afskaffeIse af det af nogle byggespekulanter indførte bjælke
lagslønsystem, og lykkedes det fuldstændig uden storre 
anstrengelser at faa dette afskaffet. 

Formerne paa Gjøvik blev ved aarets begyndelse be
budet en lønsreduktion gjentagne gange, men da arbeiderne 
e�klærede sig uvillige til at vedtage en saadan blev sagen 
vlstnok stillet i bero fra støberiets side; thi sekretariatet 
har intet videre hørt til sagen. 

En af Formerforbundet for ca. 2 aar siden iværksat 
blokade overfor et støberi i Drammen blev hævet med et 
for forbundet helt ud tilfredsstillende resultat. 

En overfor Formerforbundets medlemmer ved Kragerø 
jer.nstøberi iværksat lock-out blev efter et par ugers ar
beldsnedlæggelse hævet med fuld seier for arbeiderne, idet 
diss� f.ik igjen den dem fratagne hjælp til støbningen, som 
de tldhgere havde havt, men som nu eierne vilde tage fra 
dem, hvilket førte til konflikten. 

En mindre konflikt mellem Skotøiarbeiderforbundet og 
Norsk skofabrik blev undgaaet ved sekretariatets mellem
komst. Det samme gjælder en mellem Logarvernes for
ening og Læderfabriken paa Sandaker, dog for dennes 
vedkommende vistnok kun foreløbig. 

Vedrørende en ved Møllers preservcringsfabrik i Sta
vanger overfor arbeiderne bebudet lonsreduktion har sekre
tariatet intet videre hørt siden anmeldelsen. 

Bagerforbundets afdeling i Kristiania fik ogsaa i inde
værende aar sin tarif opsagt af mestrene, men tog disse 
ogsaa i aar sin opsigelse tilbage, og da det lykkes af
delingen at faa samtlige mestre paa et par nær til at 
underskrive tarifen blev en større arbeidsnedlæggelse derved 
llndgaaet. 

!ræa�beiderne ved løste trævarefabrik har paany faaet 
den l f�rnge aar vedtagne overenskomst opsagt til udløb 
7de mal, men da underhandlinger er indledet fra Træarbei
deJio�bund.et.s side lykkes det forhaabentlig at komme til 
en mldlerhdlg overenskomst med fabriken. 

En af Murerforbundet for ca. 11/� aar siden i Fr.stad 
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i \'ærksat blokade er i de sidste dage hævet med et for 
forbundet helt ud tilfredsst i l lende udiald. 

\' ed den al jem- og metalarbeidertorbundet reiste kon
fl ikt ved .3 mekaniske værksteder i Bergen er landsorgani
sationen blevet indviklet, ved at arbeidsgiverne har dekreteret 
lock-out overfor samtl ige de øvrige ved værkstederne ar
beidende arbeidere. 

De medlemmer af landsorganisationen, der er rammet 
af lock-outen, er formere samt en e l ler tiere malere. Da 
denne lock-out fra arbeidsgiverne er foretaget i strid med 
den mellem organisationerne gjældende overenskomst om 
forligsmægling og voldgift, har sekretariatet overfor arbeids
giverforeningens centralstyre nedlagt protest mod lock-outens 
berettigeL e og forlangt, at dette foranlediger lock-outen 
over landsorganisationens medlemmer hævet og di sse holdt 
skade l øst for det tidte økonomiske tab ved samme. Paa 
dette har man fra nævnte centralstyre endnu ikke erholdt 
noget difinitivt svar. ekretariatet har imidlertid under 
overveielse. om hvad der videre bor foretages i anledningen 
overfor arbeidsgi verforeningen.  

Af kr<l\ paa forbedringer, reiste fra arbeidernes side, 
har folgende været anmeldte og er af hovedstyret god
kjendt til fremsætteIse ror arbeidskjøberne ved given

·
lei l ighed. 

,\\alerne i Aalesund, 5 øres forhoieise af timelønnen. 
Fra lemmestad arbeiderforening (Arbeid mandsforb.)  

indforelse ar  tarifmæssige arbeidspriser. 
Formerne i Trondhjem det samme.  
Aalcns grubearbeidere lArbeidsmandsforb. l  ogsaa tarif. 
Bagerforbundets afdel ing i Bergen ogsaa tariimæs ige 

iorhol d .  
Orkedalsørens sag- o g  tomkarbeidere det samme . 
Al le  dis e siden sidste kongres forte konIl ikter har 

mediort. at mcdlemmerne har maattet b bvrdes med noksaa 
lmg�1I ek'trakontingent ' aaledes paagii: jo i hele I C)O I 
en ekstrakontingent varierende fra 10 og optil 25 ore pr. 
ugc. l 1 901 vur udlignet l '  uger å 1 0  o, I l ug�r il 
2 � ore . I indcværendc aar har hidtil \'æret udl ignet 7 

2 5  

uger å 2 0 .  :2 uger å - O  og 7 uger å 2 5  øre pr. llge og 
medlem . 

Trod en saadan stadig løbende ekstra kontingent paa 
medlcmmernc er u\'ant [or de fleste. har dog denne al l i gevel 
i det store og hele t�get kommet nogelllunde regelmæssig 
ind og seet i betragtning af forholdene er den udestaaende 
restance for l i den at regne. Angaaende dette og forøvrigt 
udgifterne til konfliktern e  og t i l  administration henvises t i l  
regnskaberne . 

Den gjennemsnitlige lIdbetal ing t i l  de streikende har 
været kr. .00 med undtagelse af de i 1 902 forte smaa
konfl ikter, der satte sekretariatet istand ti l  ar ud betale det 
i lovene fastsatte maximumsbidrag. 

Da der af de indkomne m idler ti l  den tidl i gere om
talte fællesagitatioll blev en del t i lovers besluttede sekre
tariatet for disse at iværksætte en agitation i Bergen og 
omliggende distrikter nu UlTder lock-outen derborte, og er 
i den anledning J .  Johnsen valgt t i l  at udføre denne agi
tation. og vil beretning om resultatet af samme senere 
blive bekjendtgjort. 

Følgende organisationer er siden sidste kongres ind
meldt i landsorganisationen : 

orsk malerforbund fra I .  mai 190 l med ca. 300 
medlemmer. Norsk murerforbund fra l .  juli s. a. med ca. 
355 medlemmer. 

Skorabrikarbeidernes forening, Kr.a, fra l .  januar l ()01 
med 70 medlemmer. Logarvernes forening, Kr.a, fra I ste 
juni 1 902 med ,30 medlemmer. Skotøiarbeiderforbundet 
fra l .  januar 1903 med ca. 400 medlemmer. 

Summerer man sammen medlemsantallet af de oven
anførte i ndmeldte organisationer, faar man l 15 5, herfra 
maa dog fratrækkes ca . 350. idet at de nævnte rorbllnds
afdel in�er i Kristiania tidligere stod indmeldt enten direkte 
e ller gjennem De samvirkende fagforeninger. 

De samv. fagi. i Kr. a er erter vedtagelse ar de nye 
love udtraadt af landsorganisationen fra l ste januar 1902 
og har fra sam me dato ophørt med sin befatning med 
lonskonrl ikter, hvorfor de t i l  denne organisation horende 
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enkelts.taaend� foreninger er overførte t il  landsorganisationen 
som dIrekte IIldmeldte. Medlemsantallet, der ved forrige 
kongres var ca. 6000, stiller sig for nærværende saadan : 

Organisationens navn 

Træarbeiderforbundet 
Stenhuggerforbundet 
Formerforbundet . . 
Bogbinderforbundet . 
.v\alerforbundet 
Bagerforbundet . 
Murerforbundet . 

kotøiarbeiderforbundet 
Arbeidsmandsforbundet 
Hvidgarvernes forening 
,\\urarbeidemes do. 
Fyrstikarbeidernes forening 
Hanskemagernes do. 
Skifertækkernes do. 
Telefonarbeidernes do. 
Korkeskjærernes do. 
Blikkenslagernes do. 
Renovationsarb.s do. 
Logarvernes do. 

Tilsammen 

Fremgangen i medlemsantal kan saaledes desværre 
ikke siges at være synderlig stor siden forrige kongres 
hvilket vel hovedsagelig har sin aarsag i de herskend� 
flaue. tider i forbindelse med den stadiggaaende ekstra
kontJ�gent, der vel for endel har bidraget til at trætkjøre 
de ml�dr� forstaaelsesfulde medlemmer inden de respektive 
orgal1lsationer, hvorfor de har blevet efterladende med sin 
kontingent og har ladet sig stryge som medlemmer. 
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Omend man saaledes ikke kan konstatere en fremgang 
saa betydelig, som ønskeligt og nødvendigt kunde været, 
er dog fremgangen efter forholdene ganske betragtel ig og 
giver berettiget haab om, at det ved et fortsat kraftigt 
arbeide i en nær fremtid vil lykkes at forøge medlems
antallet adskiJligt. 

Desværre maa meddeles, at Tobaksarbeiderforbundet, 
der meldte sig ud fra 7de oktober 1 90 2 ,  senere er be
sluttet opløst, efterladende sig en forholdsvis stor gjæld 
til landsorganisationen. 

Bagerforbundet og Telefonarbeidernes forening meldte 
sig ogsaa ud i forrige aar, men tog begge disse glædelig
vis sin lIdmeldeIse tilbage før opsigelsesfristens udløb, 
hvilket ikke blev tilfælde med Skræddersvendenes forening 
i Kristiania, der efter forudgaaet opsigelse lldtraadte den 
I ste mai forrige aar. 

Sukkervarerarbeidernes forening i Kristiania har be
sluttet indmeldelse, og er dens andragende om optagelse 
indvilget, men er den endelige tilslutning for nærværende 
endnu ikke i orden. 

Andragende fra Bratsberg arbeiderforbund og Skiens 
fabrikarbeiderforening om optagelse rnaatte afslaaes og begge 
henvises t il  optagelse gjen nem A rbeidsmandsforbundet. 

De af sekretariatet indbragte forslag til forandringer i 
lovene er udarbeidede ar en komite og godkjendt af sekre
tariatet. og er det dettes haab, at de toreslaaede forandringer 
og tillæg til lovene i det store og heletaget vil vinde 
kongressens tilslutning, saaledes at centralorganisationen 
kan komme i det efter sekretariatets mening rette spor og 
med større kraft virke for løsningen ar sine mange og 
store opgaver. 

Da formanden har udarbeidet for tidsskriftet , Det ty
vende aarhundrede" en kort historisk oversigt over fag
organisationens udvikling i orge, besluttede sekretariatet 
at i ndkjøbe det fornødne an tal eksemplarer af t idsskriftet, 
for at enhver ai kongressens repræsentanter kunde erholde 
et eksp!.  af samme og derved faa andledning til at gjøre 
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sig bekiendt med nævnte artikel og tidsskriftet rorovrigt. 
forsaa\'idt ikke dette allerede er skeet. 

Til slutning skylder vi at oplyse, at naar vor unge 
og endnu svage centralorganisation i 1 90 I saa sig istand 
til at holde de da gaaende forholdsvis store og langvarige 
konflikter indtil et for arbeiderne nogenlunde ti lfredsstillende 
resultat kunde opnaaes, saa kan vi herror i hoi grad takke 
vore svenske og danske klassefæller, der under disse kampe 
ydet os en meget kraftig støtte, hvorfor vi sender dem 
vor bedste tak. 

Alt i alt har den forgangne tid været rig paa begi\'en
heder, og vi tror trygt at kunne sige, at meget og be
tydningsfuldt arbeide er nedlagt, et arbeide, som rorhaabeni
lig før eller senere vil bære sine gode frugter for vor 
organisation og vor fælles sag. 

Kristiania den 1 5 .  mai 1903.  

For ekretanatet 

A. Pedersen, f. t. formand. 



Ekstrakt af regnskabet fo r Arb.s fagl . landsorganisations 

Indtægl: 
Kassebeholdn. fra aaret 1 900 

Slemmestad arbJorening . 
De samvirkende fagf. i Kr.a 
T ræarbeiderfo rb und et 
Formerforbundet 
Bagerforbundet . 
A rbeidsmandsrorbundet 
Stenhuggerforbundet 
Bogbinderforbundet 
To baksarbeiderforbundet 
MalerforblIndet . 
Murerforb�ndet . 
Bryns fyrstikarb. forening 
Skofabrikarb. s do. Kr.a 
Skiferdækkernes do. do. 
Hvidgarvernes do. do. 
Hanskemagernes do. do. 
Murarbeidernes do. do. 
Fyrstikarb. s do. do. 

Skotøiarb. do. do. 
Telefonarb. s do. do. 
Korkeskjærernes do. do. 
Blikkenslagernes do. do. 
Skræddersv.s do. do. 
R enovationsarb.s do. do. 
Logarvernes do. do. 
Skotøiarbeiderforbllndet 

A�itations
londet. 

2 60.00 

1 80.00 

200.00 

1 400.00 

2 50.00 

60.00 

1 30.00 
20 3.50 

1 7 . 50 

7 .00 

5 .00 

1 5 .00 

40.00 
4 0 . 2 .5  

Laan a i  De samv. fagL i Kr.a . 

Admin.
kassen. 

7 .2 8  

4-0 7 .90 

496.04 

4 1 8 . 2 8  

587 .60 

3305. 1 0  

499.06 
1 7 3,42 

1 06.00 
2 5 7 . 7 4  

2 9 1 . .  30 

3 . 50 

3 7 .00 

5 . 1 0  
5 .90 

1 7 . 1 0  

5 6 .00 
49 .00 

3 6 .00 

4 8 .00 

3 4 . 1 0  
2 9 .90 
30.00 

2 0 .00 

1 6 . 2 0  

74-. 1 0  

Solgt 3 6 5  eksempl. af bogen om fagforenings-
bevægelsen i Danmark il kr. 1 . 1 0  . 

Overført f. streikeregnsk . f. udgifter vedr. streiker 
Salg ar love 
Refunderet fra fællesagitationen 
Do. fra formandens reise til Tyskland 
Laan af streikefondet 
lndvundne renter 

3 . 1 1 

2 808.2 5 

7 0 1 1 .6 2  
1 000.00 

4 0 1 . 5 0  

1 5 7 .0 5  

4 . 7 5  

1 4 1 ,4 5  

24 .50 

1 4-00.00 

2 8 . 1 3  --- --
1 30 1 5 .36 

administrationskasse fra 3 1 . decbr. 1 900 til 1 5 .  mai 1 903 .  

Udgijt: 
Udgifter ved kongressen 1 90 l . 
Løn til forretningsføreren og sekretæren under 

D. Jensens flInktionstid 
Kontorrekvisita . 
Tryksager . . . . . . 
Løn til forretningsføreren, 2 2 1/2 md. it 1 50 kr. 
Husleie 
Repræsentations- og reiseudgifter . 
I nventar 
Porto 
Abonnement paa aviser og tidsskrHter 
Et pengeskrin 
Fotografi af Den 6te skandinaviske arb. kongres 
365 eksempl. af bogen : " Fagforeningsbevægel-

sen i Danmark" 
Ekstra kontorarbeide under formandens reiser . 
Bevilgning ai hovedstyret til sekretær og revis. 

ssurancepræmie 
Et jemskab 
Udgifter ved fællesagitionen 

vertissementer . 
Et Norgeskart og l kalender 
Voldgiftskomiteen for udført arbeide 
Telefon og telefonsamtaler udenbys 
Oversættebesarbeide 
Tilbagebetalt laan med renter til " De samvir-

kende fagforeninger i Kristiania . 
Diverse 
Pr. balance a. administrationskassen 4 7 1 .4 1  

b. agitationsfondet . 6 1 ,40 

2 0 6 . 5 3  

62 5.00 

2 7 9 . 3 2  

1 0 1 5 .0 1 

3 3 7 5 .00 

642 .00 

8 5 7 . 3 5  

1 5 1 . 8 2  

1 7 4.82 

7 7 . 5 0  

1 0. 7 0  

2 4 . 5 5  

385.06 
3 2 .00 

80.00 

5 . 5 0  

30 5 .00 

2888.30 
32.34 

2 1 . 5 0  

5 9 . 2 0  

1 2 9 . 7 5  

1 0 .00 

1 06 9 . 3 0  

2 5 .00 

5 3 2 . 8 1 

1 30 1 5 .36 



tatu. pl'. 

Kontant kassebeholdning . 
I nventar . 

Aktil1a: 

Kontorrekvisita . . 

Love og kongresprotokoUer m. m. , . . 
Udestaaende administrationsk, Stenhuggerarb,�: 

Pr. balanee (underskud) . 

Skifertæk. foren.* 

BlikkensI . foren. - . 
Renovatio nsarb, f . O 

5 3 2 . 8 1 

500.00 

1 50.00 

1 30.00 

4 1 .30 
1 .00 

6 .30 

4 .00 

84 .59 

kr. 1 4 50 .00 

Inventarliste : 
Et skab. 
En skrivepult med reol. 
En avisreol. 
En vægskrivepult med hylde. 
Et jempengeskab og et pengeskrin. 
En kopi presse med stativ. 
Et Norgeskart. 
En autografpresse. 
En papirkurv, 
Diverse klædeshængere. 
Fotografi af den 6te skandinaviske arbeiderkol1gres. 
Kogeaparat med kasserol. 
Protokoller, regnskabsbøger. kontorrekvisita m. m. 

• Anslagsli . da medlemsantallet for 2t1et k\·. 190.1 ikke kjende, 

15. mai 1903. 
-=---=--

Passil1a : 
Laan af streikefondet 
Udgifter til industri- og arbeidsraadkomite ca. 

Pr. 1 5de mal 1 903. 

1 400.00 

50.00 

kr. 14 50.00 

A. Pedersen, forretningsfører. 

Regnskab og status er revideret og betul1det orden. 

Bankbøger og kassebeholdning efterseet. 

Kristiania 18. mai 1 903. 

Herm, Olsen, J. Myhre, Clzr. H. !(nudsen, 
revisorer. 



Ekstrakt af regnskabet for streikekassen 

Jndtægt : 
Fra �1/1 til 30/0; O l  indk. ekstrakont. 1 52 5 2 . 3 7  
Overført a f  det fra Danmark indk. 
Indk. rest. f. De samv. fagf. CStenh. )  . 460.00 
De samv. fagf. Kr. a, ekstrakonting. 5406.5 1 
Træarbeiderforaundet do. 2 6 6 2 .40 
Stenhuggerforbundet do. 5636.  O 
Formerforbundet do. 52 3 1 . 1 0  
Bogbinderforbundet do. 2 2 3 7 .88 
Tobaksarbeiderforbundet do. 1 03 5 .00 
l\\alerforbundet do. 2 364.60 
Bagerforbundet do. 684 6 . 3 5  
Murerforbundet do. 2 820.85 
A rbeidsmandsforbundet do. 1 3 2 5 1\ .85 
Skotøiarbeiderforbundet do. 1 1 2 6.92 
Slemmestad arb. forening do. 3 7 . 50 
Handskemagernes do. do. 2 7 9.95 
Fyrstikarbeidernes do. do. 5 1 4 . 60 
Telefonarbeidernes do. do. 5 1 6.00 
Murarbeidernes do. do. 496.50 
Skotøiarbeidernes do. do. 2 08.00 

kifertækkernes do. do. 3 5 .90 
Skræddersvendenes do. do. 1 04 .50 
Renovationsarb. do. do. 2 5 8 .00 
Blikkenslagernes do. do. 339.5U 
Bryns fyrstikarb. do. do. 1 7 .50 
Hvidgarvernes do. do. 5 7 . 1 5  
Korkeskjærernes do. do. 330.50 
Skofabrikarbeidernes do. do. 1 7 0.80 
Logarvernes do. do. 2 1 9 .00 

Guldsmedsvendenes do. bevilgn. til Rørosarb. 
Friv. bidrag paa l ister til Rørosarbeiderne . 
Fra De samv. fagforb. i Danmark til Rørosarb. 
Fra landsorganisationen i Sverige -
Paa l ister til storstreiken i Sverige . 
Stenhllggerforbundet tilbagebetalt laan 
Arbeidsmandslorbundet arb. paa laan 3000.00 

renter af beløbet 5 1 .20 

Indvundne renter 

500.00 

67lJ 2 1 . ( )3  

50.00 

3 349.83 

J 1 300.00 

1 1 850.00 

709.82 

200.00 

305 1 . 20 

1 00.88 ---
99032 . 7 6  

fr a 2 1 .  januar 1 90 1  til 1 5. ��i 1 903 .  

Udgijt: 
Møbelsnedkerne i Kristiania, streikeunderstøttelse 
Rørosarbeiderne, do. 
Arbeidsmændene ved Meraker, do. 
Formerne ved Lysaker, do. 
Bødkerne i K ristiania. do. 
Blikkenslagerne i Kristiania do. 
Skofabrikarbeiderne i Kristiania do. 
Trævarefabrikarb. i Drammen do. 
Stenhuggerne i Kristiania do. 
Trædreierne i do. do. 
Møbelsnedkerne i Drammen do. 
Spigerklipperne i Kristiania do. 
Arbeiderne paa Orkedalsøren do. 
Murerne i Kristianssand do. 
Formerne i Kragerø do. 

Do. i Bergen do. 
Porto . 
UdbetaJt til Stenhllggerforbundet indk. restance 

til streiken i 1 900 . 

Udbdtalt til Murerforbundet indk. paa lister til 
Bergensstreiken i I 900 

Forskjell ige udgifter i anledning Rørosstreiken 
Til de svenske arbeidere (Storstreiken) 4 50.56 

For beløbets forsendelse . 0.56 

Salg af  veksler fra Sverige . 
Bevilgning til revisorerne 
Trykning af bidragslister . . . . 
Reiseudgifter i anledning konfHkter 
Laan til Stenhuggerforbundet 

Do. - Arbeidsmandsforbundet 
Do. - Administrationskassen . 

Pr. ballanee . 

8 1 04.46 

47 1 4 1 . 4 8  

6 5 .00 

3960.00 ' 

40.00 
1 900 . 00 

5 5 2 .00 

2 8 1 4 . 511 

2 6 6 2 . 5 U  

1 2 2 .0U 

1 1 1 4 . 6 2  

8960.00 

85 1 2 .00 

7 04 . 2 5  

2 2 1 . 2 5  

1 044 .00 

1 2 . 6 1  

4 60.00 

70.00 

1 92 . 1 5  

4 50.56 

1 0 . 2 5  

30.00 
9.00 

1 39 .00 

200.00 

3 500.00 

1 400.00 

464 1 . 1 2  

9903 2 . 7 6  



Aktiva : 
Udestaaende fordringer : 

De samv. fagforeninger, Kristjania 
Træarbeiderforbundet 
Stenhuggerforbundet
Skifertækkernes forening 
Tobaksarbeiderforbundet 
Arbeidsmandsforbundet, gjenstaaende 
Laan til administrationskassen 
Kapitalbeh oldning . 

I tatu ' pl'. 

ekstrakont. 
do. 
do. 
do. 
do. 

paa laan . 

1 4 5 5 .4 lJ  

-1- 1 5.00 

1 3()O.00 
3 5 . 50 

-1 5 2 . 2 6  

500.00 
1 400.00 
464 1 . 1 3  

1 02 5C) . 3 8  

Anslagsvis d a  medlemsantallet for 2.  h. 1 903 ikke e r  
opgivet. 

15. mal 1903. 

Passil'!a : 

Kapitalbeholdning . . . . 

Udestaaende ekstrakontingent og laan 
464 \ . 1 3  

56 1 8 . 2 5  

Pr. 1 5. m a i  1 903. 

• 

• 

1 02 5 9 . 3 8  

A. Pedersen, 
forretrlingsfører. 

Regnskab og status er gjennemgaaet og befundet i 

sin orden. Bankbøger og kassebeholdning efterseet. 

Kristiania 2 l .  mai 1 903. 

Herm. Olsen, j. Myhre, Chr. H. I(nadsen, 
revisorer. 
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op, at for 2 aar. 

a .  lndfægt: 
Kassebeholdning pr .  1 5 . mai 1903 . 4 7 10 4  I 
Administrationsk. for 9000 medl. a 0.40 pr. aar 7200.00 

b. Udgijt: 
Løn til  forretningsfører 
Udgifter ved kongressen . 
Kontorrekvisita . 
Tryksager 
Husleie 
Inventar . 
Porto . 
Abonnement paa aviser � 
Ekstra kontorarbeide . 
Bevilgning til sekretær og revisorer 
Assuranee 
Avertissementer . 
Telefonafgift . 
Andre udgifter . 
Repræsentationsudgifter 
Oversættelsesarbeide 
Balanee . 

Kristiania 22. mai 1 903. 

• 

7671.4 1 

360n.U( J 
250.00 
200.00 

. ' 
I 

1 200.00 
, 650.00 

50.00 
1 75.00 

80.00 
50.00 

1 20.00 
6. 00 

50 00 
1 70. 00 
100.00 
800.00 

30.00 
140.4 1 

767 1 .4 1  

For sekretariatet 

A. Pedersen, 
f. t. formand. 


