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Aaret 1906 har for organi ationen været et mærkeaar. I korte 
tn k kan ige, at hvad der ærmærket aaret er - en liv lig virk
Homhed inden organ i ationerne, god til lutning og fremgang for næ ten 
all til luttede orl!ani ationer, en række tarifeI' og oycren kom ter op
rettet i for kjellige fag og gamle bestaaende overen kom ter forbedr L 
Ad killige forbedringer i lon '- og arbeidsforhold har organi 'ationen 
bragt en stor del at' dens medlemmer og for endel lagt grunden til  
opnaael e af fremtidige saadanne. Det samlede indtryk man faar, er, 
at orp;ani ationen i aarets loh har nmdet adskilligt i tyrke indad og 
an eel e udad. \'01' fagorgani ation er blrvet en  væ entlig faktor at 
regne med. 

\' e d  drn nærmere omtale al' virk omheden inden land or ani a-
tion n beg-ynde med 

Admilli trntive sager Jn. v. 

\' ed begyndel en af aaret bestod sekretariat t af folgende kon re -
nllgte medlemmer : . Peder 'en formand og forretning forer, Ol 
O. Lian. vi eformand, Kri ten Torre, ekret, r ,'verre Iver en, Rich . 
lIan 'en, 1\1. Orme tad, Joh. John en, .J1. �ygaard og A .  ,tenberg, 
og om tilforordnede af central tyret for Det nor ke arbeiderparti 
] 1. O:terholdt og Gunnar ,'ethil . 

Siden D t nor ke arbeiderparti landsmød (1 3do-15de april) 
har fra central tyret ,æret tilforordnet Jona �ygaard og Edv. vend en .  
l mai sogte . Peder en ig entlediget fra in tilling om formand 
og forretning forer . Dette indvilgede af hoved tyret 11. mai. ,om 
fl'emtidig ordning til kongr' . en besluttedes, at Ole O. Lian overta er
formand hvenet og til fungerende forretning fører kon tituerede Gunnar 
!-lethil. Denne ordning indtraadte fra 15de mai. 

'om ekretariatet tilforordnede til central tyret for Det nor ke 
arbeiderparti yar i forsto cl el ar aaret A. Peder en og .Joh . John n. 
og efter A. Peder ens fratræden le O.  Lian. 

,'ekl'etariatet har i aaret lø\} afholdt 53 moder og hoved tyret 2 
taar møde og ok tramode). Drr er ialt paa di se moder behandlet 
..to 7 ager. Det er ankommet ..t27 skri,el er og af endt 33 kopier de 

krivelser foruden endel brevkort, dag orden til ekretariatmoder, af
'krifter etc. Desuden er af endt 26 cirkulærer i et antal af H87. 

Den 7do februar ammenkaldtes forbunds- og forening tyrel� 
i KI'i tiania arbeider amfnnd til dl'oftel c aj' den departementale 
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k omit(; uclka t til 10\' om 'tat '- og kommu nebiclrag til norske arbeids
ledighed 'ka Cl'. Der vedtoge en af sek retariatet foreslaact resolution 

anlydcnclc: 
"lilt af fagforbund - og fagforening he tyrelser i Kri tiania den 

7de februar til behandling af "Udkast til lov om tat - og kommune
bidrag til nor ke arb id l dighedska er" udtaler i det yæ entligste 

in til lutning til lovlldka tet. 
"Man er nemlig overhevidst om, at samfllndet - aavel stat 

om kommune - har tor fordel af og parer ad killige lldgifter 
ved, at arbeiderne selv forsikrer sig mod arbeid løshed . Derfor er 
det ikke Illere end rimelio"t, at og aa tat og kommune opmuntrer 
denn "irl omhed . 

ngaaende de cnk lte be temmeiser kal modet faa udtale, at 
man lægger megen negt paa det - ert r modet mening - bel
dig i, at tat en paa forste haand yder ka erne den hele refusion, 
hvorved der aabne adgang for landsforbundenc til at erholde refu
sionsbelobene paa et sted for samtlige afdelinger. Ang. udkastets § 6 
er modet cniO' med komiteens mindretal deri, at hele be temmel en helst 
bør udgaa. Videre er man i tvil om, h vorvidt departementet bor 
have adgang til - om efter § 7 - at afgjøre tvi te pørgsmaal 
mellem ka erne og dere medlemmer eller saadanne, om o nsker at 
for ikre sig. Man kuld anse et a?'beidsl'aad om en mere hensigts
mæ ig appelinstans i tvi tespørgsmaal. 

Endelig tillader man sig at henlede opmrork omheden paa, hvor
vidt cl l' ikke bor indtag en bestemmel e om, at mind t halvdelen 
af ka ernes indtægter maa indkomme i form af kontingent fra de 
forsikrede sel v ." 

Denne resolution blev siden vedtaget paa hO\'edstyret aarsmode 
og derefter omsendt til organi ationerne. 

Den i3die deebr. val' efter anmodning af torting mand Obl'. H. 
Knud en sekretariatet ammenkaldt til konferenee med den oeialdemo
kratiske stortingsgruppe for at drøfte spørg maalet om der i stortinget 

kulde frem ætte for lag til forandringer i loven om tilskud til arbeid -
ledighecl ka ser. 

l?ølg nde udtalel c \'edtoges enstemmig: 
"Fagorgani ationen kan neppe nogen inde i nogen grad gjøre 

brug af 10\' n i den nuværende form. pecielt tiller lovens § 6 
ig hindrende iveien, lige om tilskuddet - 1/4 af arbeidsledighed -

bidraget -- er saa knapt tilmaalt, at det ikke i forbindelse med 
lovens øvrige begræn ning byder nævneværdig fordel." 

I henhold til denne udtalelse har torthing gruppen formet sit 
for lag til forandring i loven . 

Paa hovedstyrets aar møde forelaa til bebandlinO' beretning og 
r gn kab for tid ru mmet l. juli til 31. december 05, hvilke enstem
mig godkjendte. nU'. det af kongressen besluttede I)rfeddelelsesblad" 
gaves en redegjørelse for, hvordan den ned atte komite og sekretariatet 
havde tænkt sig sagen ordnet. I henhold bertil vedtoges at bladet 
under navn af ,,:Meddelel esblad" udkommer 1 O'ang i maaneden og 
rediger af formanden under kontrol af en komite paa 3 mand.  
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Bladet abonnement pri satte til 5 kr. aaret og trykke i aa, tort 
oplag, at det kan til ende foreningerne i et antal varende til 1 til 
hyert tyremedlem. Bladet ndkom saa med it for te nr. i april. 

En sag, om noksaa ofte har yæret oppe paa ckretariat t 
dagsord n, er "malertvi ten". Dels optaO"et af sekretariatet, del - 00" 

om oftest - foranlediget ved indkomnr skrivelser. Der har fra ekre
tariat t ide et par gange yrrr t gjort for 00" paa at faa tvi ten bilagt. 
men uden held. For te gang fore loge voldgift, 00" id te gang valgte 
en mæglino·skomite. Foranlediget ved, at der i dr for kjellige byer 
afholdt massemøder med y ntagelse af resolutionrr i den ene eller 
anden retning, alt efter den maane, hyorpaa agen ble\' frem tillet o g  
d i  r e  olutioner, :om O§! aa enkeltmand' 'krivel er angaaende agen 
indløb til ekretariatet, aa dette ig opfordret til at give en frem
stilling af in befatning med agen, og blev denne om cirknl. re trykt 
og omsrndt til alle afclelinger inden de til Inttede organi ationer. 

Den �6de april omsendte Peder en til ekrl'tariatrt medlemmer 
en skrivri e. l1"vori han meddeler, at han fratræder in tilling om for
mand og forretning forer :� maaneder fra Iste mai at J'rgne af grunde, 

om af ham anføre at værr ekretariatets optræden i maler tl'itlen. 
rpil at bphandle agen - forl1landens frntrædrn - indkaldte 

ekstraordinært hoved tyremode lIte mai, hvor ekretariatet forelag-de 
folgende ind,·tillin o': 

"A. Peder en medd leI e om, at han on keI' at fratm'de in 
stilling som landsorgani ationen formand og forr tning forer, tage 
tilfolg . Han udbetales lon til juli maaned udgang, men fratræder 

tilling-rn fra 15de mai d. a. 
Yiceformanden, Ole O. Lian, fun erer fra dato om j'ormand, 

dog uden forpligtel c til at lldfore almindeligt kontorarbeide, uelen 
ærlige forhold nodyendiggjol' det. 

Til midlertidigt at udforr cle løbende forretninger ved kontoret, 
indtil for tkommende kongr . kon muere Gunnar. 'ethil, der aflonnes 
med t50 kr. pr. maaned. 

ForoHigt be temmer l:;rkretariatet nærmerr den daglige for-
ret ni ngf>orden." 

]�ftel' endel di�kl1 ion blev ekretariatet!'; indstilling y dtaget 
med et tillæg for lag, tillet al' "JI. XyO'aard. at fOlT tning foreren l' 
an varlig for ka en midler. 

Holgc beslutning', vedtag('t paa kongressen, har ekretariatet yed 
en komite (::\I. Ormestad og .Jolt. John en) ladet udal'beide in. truks for 
revi orer og forretning forer. K yartalsrevision paabyde amt kas a
vi itation til ubestemte tidel'. mincl t 4: gange i aar t. Forr tninO' -
fon'ren er garantifor ikret i "Det nor ke garantI. el 'kab" for :WOO kr., 
hvilket er den 'um, der om regel ikke kal over kride om kontant 
ka ebeholdning. 

De komiteer, om af kongre . rn blev be !tIttet. er amtlige 
af ekr tariatet foranlediget nrd at: men da en recleg-jorcl e vcd
rorend disse komiteers sammen ætning og virk omhed fornyJig har 
været indtaget i .. Meddelel esbladet", skal kun hellYif>es drrtil. 
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Paa grund al' tidligere fattede be lutninger om, at "Den kan
dinavi k arbeiderkongres" kal afholde i Kri tiania kommende bø t. 
te luttede ekretariatet efter forslag af .M. Orme tad at nedsætte en 
forbered nde komit . Henyendeise ller0111 ble, gjort til central tyret 
for "Det norske arbeiderparti", hyorefter komiteen ble, nedsat. Fra 
s kretariatet yalgte O. Uan og .M. Orme tad og fra l'entralstyret 
Magnus ilsen og ('111'. K nudsen. 

For at faa ('11 historisk o\'ersigt over d tidlio'erc af holdte kon-
1-{re er og de bc�lutninger og resolutioner, som der el' fattede, har 

L Orme. tad amlet disse i ('n brochul'e, eler af 'ekretariatet er br
lutt t trykt i i3000 kspl. og siden "il bli om endt til organi ationerne. 

Beretning om fagbe\'t'Cgel en i X orge i 190;5 Cl' af forretning
for rr11 udarbeidet og led aget med statisti ke tabeller i juni o\'er-

endt det intel'l1ationale sekretariat. Den internationale beretning for 
190..J. er af "De alll\'irkende fagforhund i Danmark" oversat, h,orfra 
Yi har t'rholdt 500 ek emplarel' efter en pei al' 65 orr for igjen at 
forsælge til organi ationel'l1 . \-ed forhandling rkretarlaterne imellem 
i de :� kanc1inavi ke land(' angaaende Den internationale beretning 
kom man overens om vpk elvis at besorge ov rsættelsen. Lands
ol'gani ationrn i f-i\'erige on kede ogsaa at erholde 1700 ek pl. af 101' 
0\,('1' atte beretning- for lnOB. Ycd at trykke ('t nyt oplag: paa 1:300 
ck pl. tillagt den ig-jennnrenc1(' he holdning, kunde der til. '"erige af end s 
1750 ek:pl. til en }lriR af ()O ore pr. eksp!. 

Kontoret i elct rordende "Folket hu", YoungsO'd. l;�, kunde ikke 
længcre bibehold('!; grundct nybj'gning g indreclning. h\'orfor kontoret 
fra l te deebr. cl' tilflyttet I3rogd. 7 lY. 

Paa gruncl nf dcn torre tilslutning, som land ol'O'ani ationcn nu 
har, hal' administrationskas 'en ikke alene kunnet balaneere, lUen og aa 
tilbageb tale det laan al' kl'. 125..J..4H, om optoge i 1905. 

Yedrorende administration kas ens inclti'Pgter 00' udgiller forouigt 
11 nvi e til regnskaberne. 

Lau(}so"ganisationells lulviklillg. 

Ved at hetragte \'edfoiede tabel over medlem antallet i l. k\'artal 
OH og 1 t hartal 07 \'il man e fremgangen i medlem antallet i det 
I'orlobne aar. X ogen storre agitation direkte fra land organisationen 
ide kan dog ikke ig('s at have \'æret iverk at. Land organisationen' 

administrationsindta'gtel' har hidtil ikke y[('ret ansat med det for oie, 
og den agitation, om Itidtil har vH�ret i\'erk at af ekretariatet, har 
vær t fællesagitation, h\'or de tilsluttede organi ationer i fælles kab 
har baaret udgiftemt'. Paa id te kongres yedtoge imidlertid et for
slag frem at al' O. Lian saal.Ydende: 

" 'ekretariatet bemyndige til, i den ud trækning, det finder elet 
paakrævet, at elri\'e agitation for tilslutning til fagorganisationen. 
De hermed forbundne ud gifter udrede af aelmini tration kassen eller 
resef\'efondet. ,. 
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Ved dette for lags YCdtagel fik ekretariatet anvi ning paa 
midler til ag-itation, og i februar maaned yar porg maalet om frelle -
agitation oppe til behandling i sekretariatet. 'ranken om n stØlT 
fælle agitatioll over cl t hele land kunde imidlertid ikke vind majoritet 
i kretariatet, idet man mente, at hyel't forbund for ig hen igt mæ -
sigst og bedst lede de agitationen og gav bevilgning til amme. Be
handlingen resulterede dog- i en bevilgning af 600 kroner til fæll -
agitation i ... ' ordland og Trom o amter idet man m nte, at forhold n 
der var anderlede nd her ydpaa. Denne agitation udførte. af D. 
Jen en i maanederne juni 00' juli. Efter indberetningen har han paa 

trækningen Ramso -Trom ø i de forskjellige byer og lade teder af
holdt 30 møder, hvoraf 6 frolle møder, hvor arbeid 're fra for kjellig-e 
fag og braneher har været fremmodt. Ved siden heraf underhaand -
agitation og- konfereneer. De fle te foredrag blev holdt i all rede be-

taaende foreninger: men udenom di. e lagde grunden til 6 nye for
eninger tiftelse i til lutning til for kjellige forbund: 1 be taaende 
forening be luttede indmeldel e, og et par andre optog til behandling 

porgsmaalet om indmeldelse. 
Enkelte foredrag har \Tæret afholdt af Joh. John en 

for111anden og forr tningsforeren. 
Hyad det angaar agitationen, om er i\'erk at af og ind nfor d 

til luttede organi ationer kal vi ikke gaa noiere ind herpaa. I faa 
ord agt: Der har været dreyet en virk om agitation, og naar man 
ser hen til re ultaterne, maa den sige at hav' været frugtbringende, 
hvilk t jo fremgaar af tabellen O\Ter medlem antall t. 

I dec mber behandlede ekretariatet en hen tilling fra Jr. Punter
yold om bp\TilgninO' til org-ani ation af jomændene. Denne bevilg-ninO' 
tænkte til n b gynclelse anvendt til trykning og predning- af en 
broehure. l betragtning af vore nunerende organisation forhold havde 

ekretariatet sine tvil 0111, hvorvidt tiden var inde til at O'aa ig-ang 
med en agitatioll blandt jomændene, og om hyorddt en aadan "ilde 
brinO'e nogct re ultat. I tilfreldp maatte vi tnok gTibes grundig fat. 
Hayne- og tran portarbeiclerforbundet der 'Vel paa n maade kulde 
danne et tilknytning led mellem jomH>ndene og de organi er d arbei
dere, staur cnclnu udenfor landsorganisationen. og det organ i ation 
synes at hvile paa et nok 'aa lost grundlag. ekretariatet fandt der
for, at agen træng'tp en grundig O\T n'"ciel e og be luttede den ud at 
og optaget paa kongre en 00' den internationale konference til kOI11-
mende ho t. 

* 

I aaret 1 906 er folgende or ani ationer indmeldt i landsorgani
ationen: 

Kr.a sporveis elskab funktionærer forening fra 1 januar med 
1 2  medl mmer, Forgyldernes forening-, Kr.a, fra 1. februar med 24 
m('dl., TrikotaO'earbeider kernes forbund fra 1 .  mai med �o medL, 
Fredriksværn reb lag-erforening fra 1. oktober med 12 medl mmer og 
Cigararbeidernes forening fra 1. oktober med 74 medlemmer. 

Forgylderne fagforening, Kr.a, meldte ig ud igjen allered 
1. juli, eller rettere sal1't lod sig tryge, og taar med re tanee. Fra 
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1. decem ber har Tlefonarbeidernes forening meldt ig ud med () maa
neders varsel. JUllrarbeidern forening der har taaet som direkte 
til hIttet forening, overg-ik fra 1. fehruar i Arbeid mand 'forbundet . 

.. 'om det heraf ,il frrmo'aa, Cl' det ikke den direkte tilslutning af 
orO'anisation r til landsorgani ationen, som giver noget anett lldtryk for 
medlem antallets vekst i aaret løb, men det er tilslutningen til de 
O'amle organisationer. Vedror nde afdeling - og medlemsantallet i sin 
helhed, og hvordan det fordeler sig' inden Qrgani ationerne, 11 e 11\' i es. 
til " dfoiede tabel. 

* 

Ifølge indbydelse har ,ekretariatet været r præsenteret paa dell 
en kr land organ i ation kongre ved O. Lian, "ed rbeid mand -

forbundets land møde ved O. Lian og ved Det norske arbeiderparti 
land mode ved O. Lian og .Joh. Johnsen. 

En anledning til oflici It at lade sig- repræ entere blev derimod 
ikk af ekretariatet benyttet. Det var nemlig- indbydelsen til kroning's
høitideligheden i Trondhjelll. 

Lønsbevægelser og konflikter. 

\'i har i det foregaaende omhandlet udYiklinaen og fremgangen 
i III dlemsantal, og det maa jo næ ten iO'es at \'ære en elvfolge, at 
d nne trade virk omhed inden orO'ani ationerne og aa bar O'h�et ig 
tilkj nde paa lon be\'ægel en omraade, Inden flere brancher har 
og aa i det forløbne aar vist sig tegn til opadgaaende tider. Dette 
har \'el ogsaa været en mech'irkende aarsag til fremkomsten af alle 
d lonskrav 00' tarifrevi ionr1', Rom sekretariatet har ha,t at behandle. 
En hel del af di e kray er gjennemfort, dels ved kamp. del ved for
handling: men mange af de god kjcndte kra" er endnu ikke fremmet. 
rril gjellgjæld er el1 god de! kray g-jennemfort af or anisationerne uden 
paa forhaand at være godkjendt af sekretariatet. 

r ogen tati ti ke tabell r over konflikterne kan af forskjellige 
grunc! ikke for tid n medtage . Saadanne el' det tanken at fatt med
taget til kong-r en. 

'aar i det efterfolgende i korthed de for kjellige konflikter skal 
omtale, vil "el o\'ersigt n lette ved, at In'er org:wi ation tagc fOl� 

ig, endskjønt jo ogsaa fler organisationer kan have "æret indviklet 
i samme konflikt, 

Arbeid mandsforbundet. 

I begyndelsen af februar maaned meddeltes fra forbundet, at 
arbeiderne ved Hafslunds carbidfabrik havde faaet et betydeligt løn -
n d lag, hvilket det ved forhandling ikke var lykk de at afværge. 
M d forbundets 00' ekretariat ts godk.iendel e blev plad ene opsagt 
og arbeidsstan ning paagik fra 26de februar til 20de marts, omfat
tende 56 mand. Efterat et mislykket forsog var gjort med at hverve 

treikbrydere fra Kri tiania og faa di e sat i arbeide, kom endelig 



-!) -

forhandling om at' lutninO'en i 'tand. oo- endte kontliktrn med t for 
arbeiderne ærlig gun tio-t l' sultat. 8-timer dagen bl ,. indfort ikke 
alen -ved melteo-vnen. men og 'aa yed alt arbeide forovrigt, der drive 
dagnet rundt o akkord 00' dagloll reO'ulerrt d refter, aa arbeiderne 
tjente lige meO'et, om ikke mere, paa 8 end for paa l tim r. da. 
Por ordinært 011- og helligdag arbeide :35 pct. tillæg og for ek tra
arb ide son- og helligdao'e 50 pet. tillæg. Konflikten IldgalJO' blev en 
lon forhoiel i tedetfor en rednktion. 

* 

Yed 'f/'lJmmells re/'ksfed opnaa cl stoberiarbeid rne i februar lon -
forhoiel e af 2 a 3 ore pr. time. Krav var amtidig r i t af jern
og l1letalarbeiderforbundet, formerforbnndet og arbeid 'mand forbundet. 
Pladsene var ap agt. 

* 

.lløllearbeiclerne 1'ecl Bjøl�en valsemølle indsendte den 2-:1:d januar 
til brugseier Martinsen et nærmere motiveret 1011 krav, godkjendt af 
sekretariatet i oktober 1905 og gaaende ud paa en lon forhoiel e af 
25 øre pr. 12 timer dag. Paa denn kri-vel e lllodtog �lollearbeiderne 
for<'ning det var, at .:\Iartin en ikke -vilde optage narren di ku ion 
med nogen fagforeninO' om lonningsforholdene ved "vare møller. Dett 
an l' Yi for en Rag, om ndelukkende yedkommer os og vor arbri
derc:' rbeiderne enelt aa paany en kri vel c, h-vori d oply l' 
om at .:\løllearbeiderne� forening udelukkende he tad af arb idere v ti 
Bjøl Il "al emolle og anmoder paany om forhandlinO'. Paa denne 
kriv l e indlob intet ,ar, men i de nærme t dag indfandt ehefen 
ig i moll n for at paavirke folkene til at gaa ud af in forening. D t 

var intet at tjene ved at staa i en aadan, kun pengrudlæg, og folkene 
havde ikke grunt! til at klag ; de !lavde da intet aar tjent under 650 
kroner. 

Den gde februar blev paa møllen op laaet en skrivel 'e under-
tegnet af molleme t ren. hvori oplyse , at han er anmodet om at bring 
paa cl t rene, hvilke af bruget arbridere vil fort < tte arbeidet til cl 
nugjældende atser og h-vilke ikke, og aa modtag ('Iler give di e 

id, te vanlig opsigelse. Enhv 1', som "ilde fort ætte. anmodede om 
at giv ham underretning inden kommende lordag kl. 6 eftermiddaO'. 

De, der Yilde bøie sig for dett ultimatum fik aa opfordring til 
at krive it navn paa en li te, der bar folgende over krift: 

" ndertrgnede anser lonsforholdene tilfred tillende og øn keI' 
arbeidet fortsat ved brng-et.·' 

En 1-l-]') malld un(\rr krev, deriblandt mestre, formænd og 
nogle haandverkere: derimod ingen af foreningens medlemmer. Di e 
blev derefter opsagt ved et op lag af følgende indhold: 

"I forbindelse med kunclgjor Is!' til brugets fa te arbeider ,hvilket 
var ap laa t den nde og 10de februar d. a. og und rtegnet af 
U. Jen en er herved enhver arbeider ved bruget, om ikke v d it 
navn under krift paa de den gde og 10de februar udlagte li ter har 

rklæret ig fornoiet med arbeid betingel erne ved bruO'et ap arrt 
paa 14 dage. regnet fra. lørdag aften den lOde f bruar." 
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rbeid malld fOl'bundet t ilbud om forhandling ble\T og aa 
ar laaet, hyorfor arbeid tan nin!Y i ndtraadte lordag 24de februar. 
Paa grund af, at del' endnu findes n hel del arbeidere med daarlig 
kla 'efoleise og ringe for taaelse baade af in egen og andre IDr!1-
fl skcnerdighed, lykkcde det firmaet ved tore an trengeIser at 
I-alTe aa mange "arbeid \'il lige, at driften kunde rettes igang og 

fremd les holde gaaende - vi tnok med stort tab: men hvad bryr 
kapitalisterne sig om det, naar det gjælder om at knække arbeidernes 
{)rganisatiollfiret og holde dem under laveaaget, og vældige drabanter 
til undsætning hal' de i saadanne tilfælde i " torborgerpres en«. Det 
Yi te ig og aa her. Og arbeiderne paa in ide er om oftest  ikke 
hpYid t den tore magt, de besielder, naar den rjgtig anvende . 

Taar d t lidt r fter l idt lykkPdes at fan, mollen i nogenlunde 
drift ved lJjælp af "arbeid Yillige", maatte Arbeid mandsforbundet l adp 

t rcik:en ovrrgaa ti l b lokade' og lidt efter ln'ert e at faa de treikende 
{)yer i andet arbeide. 

Blokaden fortsæUeH fr mdele . 

.. lTbeiderne ved Lillebo1",Ij fab1·ikp1·. I kortE' træk kan siges, at for
hold t hel' i tell lmelig meget ligner det for gaaende, idet ogsaa her 
12 arbeidere \'ed oljemoll n bl v opsagt i febr., fordi de ikke vi lde 
und l' krive en erklæring om at være tilfred. med de nuværende lons-
atser indtil udgangen af oktober maaned . 

V d forhandling opnaaede dog arbeiderne et tillæg ar 50 ore pr. uge 
OCJ" turbinpasserne 1 k rone i tillæg pr. uge . Dette !Yik arbeiderne med 
paa 00" blev aaledes konflikten bilagt uden arbeids tansning. 

* 

1J{llntrueidp/"1le i Aalesund. Den bestaa nde overenskomst blev 
af mo trene opsagt ti l udlob lstc apri l .  Hensigten hermed var løns
rcduktion . Yed opsigcl c fri ten udlølJ kom det til arb id nedlæggel e 
for a.avel  murere som lllllrarbeiderc og paagik til Sdie mai . Ved af
slutninU"en oprettedes overenskomst for 2 aar, hvori timelonnen for 
umrarbeiderne fastsatte's til 60 ore det første aar og 55 ore det andet 
aar. 'rimelonnen var før 60 ore .  

* 

Sjof!lrbøde1'11e i A((leswid. I noyember maaned 1 905 godkjendtes 
et lonskrav for fyrboderno paa tiskedampskibene i Aalesund. Kravet 
gik ud paa en fOl'hoiol o i maaned lonnen fra 70 til 80 kroner. 4de 
mai gaves godkjendelse til kravets fremsætteise og 1 4de mai til plad-
ene opsigel e. Konflikten, der til en begyndelst' omfattede 37 mand. 

paagik til 1 1 .  august. Stør tedelen af arbeiderne var da  kommet i 
arbeide. En del firmaer var gaaet med paa kravet, medens reder
foreningen holdt arbeidet gaaende ved hjælp af treikbrydere . 

* 

1I1m"arbeiderne i Bergen. I januar gaves godkjendelse ti l  op i
yel e al' den be taaende o \'erenskomst til udløb 1. mai i hensigt at faa 
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gjenn mfort en ny med endel lon 'forhoiel e. Kravet gik ud paa time
lonnen forhøiels fra 40 til ,")0 ore, 10 ore tillæg for lHlrnbye arbeide 
og der murerne arbeider akkord amt 50 pet. tillæg for overtid arbeide. 
Ved op igelsesfristen udløb ble\' arbeidet fortsat, i.det man ikke fandt 
tiden beleilig. I begyndelsen af juni forsogtes forhandlinO", men mestrene 
vilde kun gaa med paa fornyel e af den O"amle ovrren kom t, og ar
beidet blev derpaa nedlagt 9de juni. Rom folge af denne arbeid ned
læggel e blev ogsaa murerne l\rbeid ledig og længerc ud paa omme
ren og aa endel træarbeidere. Konflikten krævedc aalede under tøt
tel e til 55 murarbeidere og ca. 90 murere foruden nogle uger til træ
arbeidern og paagik til 29. augu t. Der opnaaede for murarbeider-
n "edkommendc il ore forhoie! e pr time. 

* 

.b·ueide·me red undløkkens 8meltrvæ1'k. Et fra sammr ind endt 
lon krav om forhøiel e af timelonnen fra H5 til 45 ore godkjendte i 
februar til frem ættel e ud paa ,aaren. Yedrørcnde kravet forte i 
længere tid forhandlingnr, og kom man endelig til rnighed Olll, at det 
af arbeiderne tillede krav skulde inclromme fra 15. augu t 00" o,er-

nskom t oprettede med 3 maaneders gjensidig op igelsesfri�t. 

* 

J rrrondbjem gik aavel murarbeidere om mur re til opsigel e al 
tarifen til udløb 15. juni. l den nye tarif forlangt 
ll1urarbeiderne forhoiet fra 40 til 45 øre. Ved opsig I fri ten udløb 
kom det til arbeid nedlæggel e i 1 4  dage. Enighed om timelonnen 
opnaaede temm lig snart, m u hold te' konflikten i nogle daO"e gaa nde 
paa kravet be kjæftigclse af kun organi er'ede arbpidere. m ider 
indrommedes ogsaa dette om ikke i den opdndelige ab olutc form. 

6R Illurarueidere deltog i konflikten. 
* 

Hennetikarbeiderne i 'faranger fik i begyndel en af april god
kjende! e paa mind telonstarif - 36 øre for de, der er ov r 2 1  aar 
og har arbeidet i faget 6 maaneder og :29 øre for de, der er over 
19 aar og har arbeidet i faget 6 maaneder ugentlig arbeid tid -6 timer 
og 40 pet. tillæg for o,ertid arbeide. ForhandlinO" angaaencle kravet 
indledede i juni, men ,trandede na�entlig paa mind telon p rg -
maalet for løsarbeiderne, r begyndelsen af juli bley derfor O"ivet be
myndige! e til pladsenes opsigelse. Inden udløb tiden blev efter ini
tiati,' af byen borgerme ter ned at et forlig raad og dette for laa
blev yedtaget af he�ge parter. Arbeidrrne fik pan. d t nærme te 
km\' gjennemfort. 

* 

lIerede i begyndel en at' april godkjendte et lon krav af ca. 
5 pet. forhoiel e for papirarbeiderne red Ranlu'im, men for t i ep
tember korn det til forhandling angaaende amme. ForhandJingerne, 
der fortes paa arbeiderne ide af forbundet formand, varede i 5 
dage 00" frem bød ad killige "an keligheder, idet brug eh'ren !lavde 
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tænkt ig en reduktion af de nunerende akkordpri er i tedetfor en 
forhoiel e. Han hæV'dedc at di e var beregnet efter en produktion af 
7 t n pr. dag, meden man nu var oppe i 10 ton og havde udsigt til 
.at gaa op til l � it 15 tOll daglig. Endelig opnaacue man enighed om 
en tarH, der paa den eno ide ikrede al'beidC'rne en gjonnemgaaencle 
lon forhøieIse og paa den anden ide forchyggede at lonnen vilde 
komme til at tigc uforholdsmæs iot, ifald fabriken i lo bet af de � aar, 
tarifen varer, kulde formaa at drive produktionen op til det forud-

atte antal ton. [daglon opnaaede en forhoiel med 4: og () ore og 
i akkord 5 ore: forhoieL c }lI'. time. O\'ertidspro('enten attes for alt 
arbC'ido til 50 p!'t. O\'C'rC'llskom 't for � aar Olll'ettede . 

Yecl J.Yølifet U 1'11,1/. Drammen, hanle arbeid rn' i det. idste fl re 
gange, baadC' direkte og indirekte, faaet lom.;r duktioll, 00' besluttede 
d rfor i april maaned at soge godkjendelse paa en tarif der var op at 
ert l' de priser om var gjældende for reduktionen. Denne konflikt 
lo tes oO'saa ,"cd forhandling, hvorved opnaaedes gjennemsnitlig en 
l �  pet. forhoiels af de gjældende priser. 

* 

Den t�. mai androg arbeid 'mand forbundet om godkjendel e al 
lon km\' for Rello(·((tiol/"�urbeide1'lle i TrondhjeJn til frem ættel e i mid
tell af juni. 'ekretariatet godkjendte kra"et paa sH'd\"anlig maade i 
henhold til loyene. Ifald forbundet "ilde frem tl'tte det for tik det bli for 
forbundets regning og ri ·iko. Kravet indrol11ll1ede yed forhandling 
o� blev daglonnen forllOiet fra kr. B,ijO til kr. 4: 00 og arbeidstiden 
r duceret fra 60 til i,)7 timer pr. uge. 

Den I ste juni godkj ndtes et lonskrav fol' 1'IIjJi1'llrueideme red 
Holmen-Helleto8. Kravet blev i oktJbcr frem at ved Holmen papir
fabrik i Drammen, hvor cn del af arbeiderne arbeidede for lav uge
lon 16 kroner ugen. lligevel aa det lmnge smaat ud med kra
vets indrolllmel c, hvoJ'for �(). oktober gayc godkjendel til pladsen 
opsigcl c. Det blc\' nu lidt mere fart i agen og inden opsigel e fri-

tens udlob kom pnighed tih'eie ved forhandling. U mand af de la vest
]onn de tik lonnell forhoiet fra 16 til 18 kroner uO'en foruden det 
allerede for havte produktionstillR'g samt �i) pet. tillæ()' for son- og 
helligdagsarbeide. O\'ercn�komst oprettedes for � nal'. 

* 

l mai maaned anm Idte arbeid mand' forbundet tarifbrucl \'ed 
Killinlldals ,l/1'lIue. idet b tyreren nægtede at betale den i overen -

kom t n garanten'de mind. telen. Rekretariatet ga" godkjendelse til, 
Olll fornødent ved arbeidsnec1læ<;gelse, at soge o\�cren kom ten re pck
ter t. Tvisten ble\' imidlertid lo t ved forhandling, idet be tyreren gik 
ind pan at overholde overel1Sk0111 ten. 

* 
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] lutningen af mai forelagde forbundet en lon tarif for arbei
derne ""cd Fredrik tad edikkesyrefabrik . Tarifen indeholdt for kjellige 
løn at er fra 35 or og optil 4: ore, 25 pet. tillæg for overtid 
arbeide og 50 pet. tillæg for helligdag. arbeide. De ud en kra\' om ind
deling i (3 kUt it 8 timer, hvor arbeidet blev drevet dogn t rundt. 
Vedrorende dette sid te kra\' Juwdc forbundet taget det forbehold, at 
i tilfælde enio-bed kunde opnaaes om de ovrige punkter i tarifcn, ,ild 
det ikke lade det komme til arbeid nedlæggel e paa dette en krav. 
Den H l . augu t blev kra,�et yed forhandling indromm t helt ud aa
led at og aa -timer -dagen blev gjennemfort indc paa fabriken. 
35 øre ble\' fa t at om mind telon. Yed amme anl dning fil- og aa 
�3 bodkere tilhorellde tnearbeiderforbundet in lon forhoiet fra 85 til 

O ore pr. time. Ov ren kOI11  t oprettcde med 3 maanrder op igel e. 

For Pap ir- oy t/'(el1la.��('arbeiderne� foren ing :JL odum, godkjendte 
lonstari f 13.  juni, lr,ilken al lerede i juli gjennemforte ved forhandling. 
GjennemRnitlig opnaaedes l peL lønsforhoielse ; kravet omfattede 
�GO mand. Overen komst oprrttede gjreldende til 1. juli 190R. 

Heklerne ved K'· .a .<eildll.l/Jabrik fik af ekretariatet i juli 1 90 -
godkjendel 'e  paa akkordtarif, men bl  y . amme af for kjcllige o-runde 
ikke frem at før vaaren 1906. Ved forhandling fik arbeidt'rne i alt 
,æR ntlig it krav gjennemfoJ't, ll\'orved den gjennem nitligc merfor
tjene 'te pr. uge andrager til 2 kroner pr. mand. Den oprettede tari! 
omfatter 60 mand og gjælder til 1 te auguRt 1907.  

* 

Papiral'ueidernf /'Nl 8kott'o� frem atte i lIlai lon kJ'av om �5 or 
forhoieise pr. dag. Krayet afgjorel e bley efter begjæring fra fabriken 
direktor ud at til i juli, da forhandlingerne om samme attrr opt ge 
111 cl det re ultat, at kra ,et i in helhed gjennemforte . Kravet om
fattet! 280 mancl - amtlio-e organi erede. Tarif g-jH.'ldcndc til 1 t e  
mai 1 907 oprettede mellem forbundet o g  fabriken. 

* 

, 'tøberi((rufidemf i Ber.lJfll indsendte i fehruar til forlmndet og 
ekretariatd til godkjendel 'e rt k l',W om forhoiel e i de i foneien 

uRlc lonningcr - 3 ores forhoieise ror de, der h R r  under 25 ore timen 
og � or fol' de, drr har 25 ore op: derover pr. time. K rayptR frem-

mttel e ble\' imidlertid ud. at og forst i oktober igjen ojltagct da 
Rekr tariat('t gay got!kjenclel e til kra\'ets fremsættel e. I november 
ført s en d l forhandlinger, deL mcllem parterne direkte og del mel
lem Rtoberiarbeiderne forening og di trikL 't,rret . Re ultatet bl v. at 
verk tederne i Bero-en Cl' gaaet m d paa en almindrlig løn forhoiel e 
af :2 01'(' pr. time fra 1 te mart 07 . Det re ultat har foreningen 
fundet at maattc gaa med paa . 

* 
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y cd Katto,� celllllo efab?'ik fartes i længere tid forhandlinger, del  
o m  en tidligere godkjendt pristarif og t I  l \'is og aa i forbindel e med 
ordningen af helJ jgdag arbeidet, indforelse af timers kift i de afde
l inger, der maa holde i drift og aa helligdaO'cne. Først i decem ber 
bl 'v ov ren kom t oprettet gjældende for 2 aar. Lonstil lægget beløber 

ig gjennemsnitlig til 2 kr. pl'. mane! ugentlig, og udgjør i forbindelse 
med den lt.iælp, der ti l  ættes i de  kemi ke afdelinger . om følge af 

-timer dagen indførelse, en merudgift for fabriken af kr. 27. 500,00 
aarlig. Y cd fabrik n arbeider 200 mand. 

* 

rbeiderne ved lolbel'gelvens spinderi ind n elte udpaa ho t n en 
lønstarif med anmodning om forhandling. I tedetfor forhandling om 
tarif n at er foretog fabriken en almindelig lon forhoiel e \'arende 
til omtr nt cl to trediedele af arbeiderne krav. :Med denne lons
forhoiels ble" ag Il sti l l  t i bero og nogen overenskom t blev ikke 
oprettet. 

* 

D n 2 1 de decem ber gay kretari atet godkjendel 'e t i l  pladsenes 
op igel e ved rnelkefab?'iken i annesund ifald d t kulde vi e sig nod
vendig for derigjennem at afvrerge en løn reduktion, som var arbeiderne 
paaført ved ind krænkning af arbeid tiden. Efterat fabriken havde 
gjort til 'agn om, at den gamle arbeid tid kulde indfore igjen fra 1 te 
januar 07, ble\' intet videre fon'taget. 

* 

Yed narnm' magne itverk ind endte arbeiderne i november en ar 
sekretariatet godkjendt tari f for saavel dag- som akkordarbeide .  I den 
anledning blev af arbeid giv ren foretaget en h l del kun ter og krog
veie, og til lut bley de fle te arbeidere op agt paa 14 dage m ed den 
begrundel e, at fabrik Il maatte gjennemgaa en reparation . Den sande 
grund var vistnok, at arbeidsgiveren derved har tænkt at sprænge 

amholdet og aalede komm ,æk fra det r i t ' lon kl'ay.  I kre
tariatet godkjendte derfor konfl ikten til understøttel e, hvorfor og aa 
d o\Tige arbeidere op agdc inc pl ad e .  A rbeid tansning indtraadte 
15de cl cember omfatt ndr ca. GO mand. 

* 

Foruden de foran lHBynte konflikt"r og forhandlinger har for
bundet i aaret lob gjenn mfort en rrekke andre lon forbedringer og 
oprettet overen komster ud n at sagen paa forhaand har været fore
lagt ekr tariatet . Grund n angive at v æ re, at det ikke har været 
tid til forhaand godkjendel e, da man har maattct benytte det belei
l ige øi blik. Yi skal i korthed omtale en del af di se : 

'ag- og tomtearbeiderne ved Borregaard har tidlig re enkeltvis 
indgaaet kontrakt ved arbeidet begyndelsc om yaaren.  Efter amraad 
med forretning udvalget be luttede arbeiderne vaaren 1 906 at nægte 
enkeltmand kontrakter, og at o,erenskom t skui de t re 'ffes gjennem 
org-ani ationen. Dette forte til at arbeid O'iyeren hemendte sig til for-



hund t n1('c! anmodning om forhandling. Denne anledning benyttede 
forhundet til at fremsætte krav for amtlig arbeid grupper ved Borre
gaard hen hørende til for bun dets afdelinger. Forhandlingerne medtog 
14 dage og ga\" det resultat, at lønningerne forhøi de med fra 5-33 
pct . for amtl ige - ca. 1 200 mand. Den gjenn m nitliU"e lon for
høiel e hlev 14 peL ellrr ialt ra. 1 70 000 kroner paa rt aar i til læg. 

* 

agbmg arbeiderne red Ulengshølen 111'. aI]Jsborg frem att i mai 
krav om forhøiede arbeid priser. Yed en af forbundet ind ledet for
handling opnaaedes akkordpri ('rne forhøiet med 1 0-20 pet. o dag
lønnen forhøiet fra kr. 2,50 t i l  kr. 3,00. Tarif O"jældende for 1 aar 
oprett de . Krayet omfattede 40 mand. 

* 

lJf{)flertrbeideme l'ed toremølle1l i Bergen fik yed forhandling i mai 
daglønnen forhoiet med 30 ore, aale des at amtlige arbeidere fik en 
daglon af kr. 3. 10. De uden 5 øres tillæg pr. time for overtid 
arbeide. 

* 

J(jerratarbeiderne ved K1'Og tad cellulosefabrik frem atte i juni krav 
paa høiere løn og denne udbetalt direkte af fabriken uden kontraktør. 

amtlige 24 mand blev at' arbeidsgiveren op agt, og lod han avertere 
efter nye arbeidere. Ved forbundet mellemkom t bl v konflikt n bi
lagt, og arbeidernes løn forhoi de fra kr. 3,50 til kr. 4.50 pr. d ag 

amt lonningen ud betaling gj ennem fabrikens kontor. 
' amtidig fik og an kjerratarbeiderne ved Mjøndalen cellulo e

fabrik - ca. 20 mancl - ,"ed fo rhandling sin daglon forhøiet fra 
kr.  8,50 til kr. 4,00. 

* 

Brygge1'ia rbeiderne i Trondhjern tik i juni yed forhan dling ugelon
nell fOI" en del af arbeiderne forhoiet med l a 2 kroner amt 1 0  pet . 
ti llæg for overtidsarbeid . Overen kom t oprettede . 

* 

Arbeideme red DWlkefabriken i Lysaker, 
c on, frem att i juli krav paa lon forhøiel e. 
nem forbundet opnaaede for amtlige 14 mand 
ore pr. time. 

* 

tilhørende O. :J Iu  tad 
Yed forhandling gj n
et løn ti llæg fra 3 til 5 

agbmg a1'beideme red elbak brug androg i juli om forbundet 
medvirken til g-j ennemforel e af en lon t arif for alt arbeide ved bruget. 
Ved de derpaa indledede underhandlinger opnaaede ca. 10 pet. gjen
nem nitlig lon forhøifll , hvilket fa tsattes yed en overen kom t gjæl
dend for l aar. Yed bru et  arbeidede 1 60 mancl, h voraf 1 50 orga
ni erede. 

* 
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ag- og hørleriarbf'idernf' ved T01'jJR b1'llfJ fik ligelede v e d  for
handling i lutning€'n af juli sino akkordpri er forhøiet med gjennem
snitlig 1 2  pet. Tarif for 1 aar oprettedes. \' ed hrugrt arbeidede 1O(} 
mand, amtlig(' organiserrd ( ' .  

ClfJ- og hØl,le'l'iarbf'iclemf' red Moum bntg fremsatte i j uli lua, paa 
forhoiel o a.f alt saavel akkorcl- som dagarbeide v ed bruget. Ved for
handling gjennem forbundet i august opnaaedes al'beidspri ('rne for
hoiet med gj ennemsnitlig 1 4  pet. samt opr ttol e af tarif. \'  ed bruget 
arbeided(' 250 mand, hvoraf 240 organi ered('. 

* 

LWnSeCl1'beide1'lw reel PtmtllOlmen erholdt i aug-u t gjen nem for
handling mellem forbund t og Fredriks ta l tommerdiroktion akkord
arbeidet forhoiet med ca. 1 5  pet. Yed L�'uruholmen læn 'e arbei drde 
250 mand, hvoraf 210 var organi ered€'. 

* 

A rbeiderne ved rnelket'abriken i Sannesund opnaaedc ud paa ::-iom
meren ved forhandling m cl fabrikons bestyrer ine arbeid priser 1'01'
hoiet med 1 5  pet. 1 08 mænd og kvinder, I l, oral' 1 00 organi · ered €' .  

Bmg at'beiderne 7'ed �V(t1'nte brug har gjpntagendo gange lagvi 
forsøgt at hæve ine lønninger, uden at det Iykkede at opnaa noget 
varigt resultat, før i hegyndel on af eptom ber, da det mell o m  bruget 
eier og forbundet oprctt d s overenskom t for alt arbeide ,'od bruget. 
Den gj ennemsnitlige løn forhoiel. e nclgjorde omkring 1 2  pct. Yed bru
O'et arb idede 200 mand, I n'orar 85 \' ar org-ani €'r('de. 

Landswtterne red Fredrikstad hør/en' of) darnjJsaf) hal ' tidligere ha\'t 
it arbeide .ordnet paa den maade, at 1 5  mand havde akkord paa det 

hele arb('ide og leiede dagarbeidere med ig for kr. 3 .25 og k r .  3.5l�  
pr.  dag. Derved tjente ak kordlaget optil H5 kl'. pr. uge, naal' de havde 
mange dagarbeidere - undertiden 20 a 2;) man(l .  l august gjorde de 
organ i erede dagarb iderr krav paa andel i fortjenesten.  kkordlaget 
ynte heller ikke om forholdet, hvorfor og aa de gik ind i foreningen 

og gjorrle samme kray samt akkordprisernes forhoiel e med �5 pet. 
De bl y tilbudt 5 pet., og da de ikke vilde modtage dette, fik samt
lige op igelse paa 14 dage. Ved opsigelsesfristen udlob kom det til 
arbeidsned lmggel e en uges tid, indtil forbundet \�ed forhan d ling fik 
k onflikten løst. Pri erne blev forhøiet med 25 pet . ,  og bl v arbeiderne 
in ddelt i 2 lag, der arbeided paa akkord hvcr for ig. 

* 

Ved G?'imsteul -Fl'oletndRbanen besluttcd anlægsarbeiderne i be
gyndel en af marts at n dlægge arbeid('t, fordi arbeid gi veren - de 
nok om bekjcndte kontraktørfirma trøm & Hornemann - havde besva
r t et al' for ningen frem at krav om lønsforhøiel e med at af kedige 
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forening n t illid mænd. Streiken, der val'edc i " dage, bilagde ved 
forbundet mellemkom t .  Kontraktoren maatte gaa med paa at garan
tere rn mind telon af kr. �, 7 5 pl'. dag. amt forpligte ig til  und r 

ygdom at betale de samme dap:penge, som Cl" gjæl c lende ved tat n: 
anlæg. ( )nren kom t oprette(\e . 

* 

. 1 l"ueiileme red T!/sseda{.�((IlI(IJg.IJet i IIlln/w((!er kOIll i slutningen 
af oktoh r i konflikt med kontraktorfirmaet �tro m  & ]lornemann ang. 
akkordpri 'erne for gjen nem lag af en yandtunnel . En torr arbeid -

tyrke havde al ler dl' n tid va'ret beskjæftiget med forberedende 
arbeider og en afdeling af Nor k arbeidsmand forbund "ar oprettet paa 
stedet. D a  det egent l ige t unn larbeide skulde begynde, t i lbød firmaet 
en pd af 65 kr. pl'. m. i den en ende af t unnellen og , o  kr. i den 
anden . rbeidet kulde bort il'tte i torre akkorder, og amtidig for
beholdt firmaet sig, at 1 0  kr. pr. m. kulde inde taa til akkorden 

l utopgj or . Arbeidern forl angte , 5 og l on kr. pr. m . ,  l ige om de ikk 
v ilde 
'
gaa med paa nogen inde taae lse. Forhandlinger ind leded i 

Kri t iania mellem forbundet og direktør �trø m, og man kom paa det 
nærme te til en ighecl anO"aaende pri en. Derimod gjen tod end nu por 
maalet om inde taael en, paa amme tid om op: aa cl ve arbeidet 
udførel 'e gj enstod om et tyi tepunkt . 'ril dette still dr aa tore 
ford rin ger, at arbeiderne mente, at elY efter den forlangte llri kunde 
ti vanskelig klare ig:. Enighed opnaaedes ikke og arheid , tan ning
indtraatlte 1 te novemher. \Ted forhandl ing paa tedet mellem firma t 
og forbundet sekrct fl'r K adgrell , blev overen kom t o] ll'ett t og arheidet 
gjenoptag t l�te no\'ember. .\. rheidel'ne krav ble\" indrommet omend 
i en lidt anden form, idet der hlev fastsat en pri pr. m. af O og 95 
kr., henhold \'is i h v l '  sin ende ar t un neUen p:j æl dende til 1 te j uni 
1 907.  l1J ftel' den tid en pri' ar no og 1 05 kr. Li'orskud a f  � kr. pr. 
dag ud betale den rør te maaned og fulelt opgjor den anden. Desucl n 
blev arb iderne til  ikret fri læg og medicin nndf'l' ygdom . Konflikte n  
om fatted 1 1 6  mand, hvoraf n u  organi ered (' . D a  forholdene ikke ti l lod 
nogen udsfl.'ttel e, blev ikke t id t i l  forehl'ggcl e for . ekretariatet, hvorfor 
konflikten førtes for forbun det regn i ng. 

* 

Ce Il Il 10seCl rurirleme ml Mjøl/dalen opnaaede i november v ti for
hand li ng et lonstil hl'g af gj ennem nitlig -:I: kr.  ugentlig, aalede at 
gjen nem nitslønnen for de U10, der arbeider yed fabriken, nu udgjor 
'27 kroner pr. uge. 

* 

Arbeidernr red Mjønd(/lens 3 kalkfabriker har faa t i n  lon for
høiet med ca. 10 pet. Ved de 2 af fabrikcrne maatte man i deeember 
gaa til opsigelse af pladsene . Inden opsigel e fristen udlob blev kravet 
indrommet 00" arbeid ncdlæggel aaledes und O"aaet . 

* 

Lh'beiderne l'ed J)eJl nor" k(' y(( 70ye- oy gwmni(abrik, Nedre Eker 
blev i novembE'r op agt fra inc plae! e med den begrun del r, at fabri ken 
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kulde . tau til lageret "m' reali er et . Det Yi te ' ig dog, at den egent
lige hensigt yar at komme bort fra det 1m"" om lon fOI'11oielse, om 
var ti llet af arbeid me. Da derfor di ponenten for op igel esfri tens 
ud lob meddelte, at fabrikens drift vilde bli fort at uforandret, forlangte 
forr tning ud valg t som beting l e for arbeid t gjenoptagelse, at 1 0ns
'por maalet forst fik ordne . Yed d derpaa optagne forhandlinger 

bl v arbeidernes krav i alt VffiS ntlig indrømmet og tarU for � aar oprettet .  
* 

\' ed l 'adrefte ('ellll !osef'abrik ved I 'kien fik i deeember :3 kultrillere 
'in tim lon reduceret med 3 ore. Af laget val ' begrund t med, at det 

ikke gik an at betale kultri lleru e  hoiere løn end 2den fyrbøderne, og 
da di e sid te hanle gaaet med paa en lignende reduktion for at faa 
arb idstid n forandr t fra 1 2  til 8 timer daglig, aa maatte og aa kul
tri llerne løn i sam m forhold reduceres. Kultrillerne havde imidlertid 
.al lerede for 8 timer dag og vilde derfor ikke modtage noget nedslag. 

rbeidernes forening paa tedet gav kultri l lerne medhold, og det kom 
ti l forhandling. Resultatet blev, at  kultri l lerne tik tilbage de 2 øre  og 
det 3die hle\' ti l lagt 2den fyrbodernes lon, saalede at amtlige fik 35 
or timen.  Dette forslag hlev fremsat af arbeiderne. 

* 

End l mindre konflikter og forhandlinger foruden de a llerede 
l1lUvnte, har ogsaa forekommet i aarets løb inden forbundet paa grund 
aI' aI' kedigelse el ler lignende forviklinger. Samlet angiver forbundet, 
at d t i aarets lob har lJaYt 5 1  konfl i kter, omfattende 6773 medlemmer. 
Der er opr ttet 29 overenskom 'ter med arbeid gi \' re, bvorved 4500 
medlemmer har faaet sine løn - og arbeidsforhold tarifmæ iO' ordnet. 
Hvormeget de opnaa de lønsforbedringer ialt  and rager ti l i aaret lob, 
I' religger - beklagelio'vis -- ikke fuld tændig opgayc over. Det Cl' 
muligt, at man kan faa det gjennem de tati ti ke tabel ler. 

Jern- og metaJarbeiderforbundet. 

En række lønskrav og tarifer fra forbundet afdelinger ved de 
mek. verk teder er i aaret lob behandlet 00' godkjendt af ekretariatet. 
V d frem rotteisen af nkelt af disse krav og forhandlingerne derom 
bl v princip pørgsmaalenc henvi t til forhandling mellem landsorgani-

ation rn .  Den lSd april til krev J ern- og metalarbeiderforbundet 
hovedstyre orsk arbeid giverfor ning og fore purgte, om de var vil
lige til at optagc forhandl inger om mindsteløn, akkordarbeidet, over
tid arbeidet og betaling for samme, arbeid tiden, ygeka e pørgsmaalet, 
attc tvæ enet m. v. Arbeid. giverforeninO'en erklærede ig villig til at 
forhandle om disse spørg maal paa betingelse af at de v d de for kjel
l ige verksteder da foreliggende krav og tvi tigheder ophævedes, og at 
ikke nye krav maatte I' i es, saalænge forhandlingerne paagik .  Hoved
styr t gik ind paa at indstille for kjellige lokalkrav paa betingelse aI', 
nt forhandlingerne blev begrænset til et nærmer fastsat tidsrum, og 
.aL heller ikke arbeid giverne paa. sin ide i den tid gav anledning til 
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k onflikter. Den 7dr mai tog forhandlingern in brgyndel e o(r paagik 
daglig en uges tid. ender d nne tid formede Jern- og metalarbeid r
forbundet skriftlig inc krav i de for 'kjel ligc sporg maal .  rbeid -
giverne repræsentanter erklærede, at de ikke 1110<1te med noget man
dat fra i'in organisation 0111 rnelelig at afsilltte nogcn oyerenskol11 t,  
hvorfor de begjærede forhandlingerne udsat en : �  uger tid for at faa 
anledning til at hore de for kjellige y erki'teders mening. B'orhand
lingskomiteen traadtr io'jrll ammen den l Bde juni og fort atte id en 
uaf brndt til den -lde juli.  

l alt afholdtes 19 fæll forhan dlin� Illodel'. lige" om 00' aa pal'-
terne h,er for i� af holdt rt antal  ærmoder. rheid giverne ,ilde 
under ingrn Olll tændigh('d �aa med paa mind te lon, hvorfor der, lid ' 
forhandlingerne idet hrl etaget ku lde bringr nog t re ll itat, maatte for
handles 0111 de ov ri�r l lorgsl11aal .  f:-'lllttelig- ('nede forhandling komi
teen om rn frel le over nskol11 t for alle mekani ke y ærk teder, der 

taar i arbeid 'giyerforl'n ingen. Denne ovrren kom t \'ar inddelt i fol
g ndr hovedpunkte r :  Lon ning I'orhold, akkordarbridr, ordinær arbeid -
tid, 0\' rticlsarbeide, arbeide uelenfor verk tedet, atte ter, arb idern 
tillid Ill ,t'ncl. sgeka eordning-en og al minde lige be te111m l er. De ud n 
yedtoge ' overen kom t angaaendr forhandlinger og voldgifLr tter.  
Ov renskom ten bod paa r n  del  lønsforhøiel e efter n ,l'rmerr fa t att  
regler, lige om arbe id tiden VUl '  sat til 57 timer. 

\'ed urafstemning blev denne overenskom t I'orka tet af forbun
dets medlemmer. De forskj I lige k rav, som fora n I1rr vnt, taar eaa
lede fl' mdele uIoste, hvorfor man ikke skal �aa nærmere ind ! )aa. 
di e godkjendte krav i nmrværendr beretning, 

* 

Som foran n,pynt omfatt ,de de forte forhandlinger og aa y e
kasseordningen . Y cd de fle te v erk teder har forholdet hidtil vær t,  
at Il lan hal' 1 Ia,t en \ '  rk tedsygekasse for arbeirl rne ved verk tedet 
uan eet fag. Som ofte t har elet været en pligt at taa i verk t d-
yg kasst'n, og om rea- l har kontina-enten til denne blevet fra

tru kket i lønningerne.  Yecl lIytning fra det rne verk ted til drt andrt, 
har man ,'om rrgel maattet taa pn ,is tid. indrn man blev b rrttiget 
i den nye kasse. Dette ha r været folt , Olll en ul mpe, og paa id t 
afholclte landsl110de br l uttl'de forbundet oprettel r af en forbund ycrc
ka e, ,'om svar paa hen \'endclse fra forbundet nH'e�le arbrid giver
foreningen,  at den vikle fraraadr ine medlemm l' at lade ine arbeidf're 
udmelde ig af de n u ,'ærende obligatori ke sygcka er. Det var aa
ledes ud 'igt til, at d t kunde bli kamp om dette porg 'maal, og i 
januar blev sagen for laot sekretariatet med anmodning om tott , i 
tilfælclc  arbeidsgiverne �jorde al vor af at mod ,-ette ig, naar fOl'b un
det medlemmer 1 .  april ll1 ldte ig ud aJ d be taaende y rk" t cl -
ka er.  Til nogen torre forviklinger førte agen imidlertid ikke. Paa 
2 tedel' maatte man kridc til ollsigel e af plad ene for at t\Tin re 
igjenn m, at t ræk i lonningerne om kontingent til verk tedka en 

kuldr ophore. Yed �'eyig jern kib bygg ri op agd "' placlsene l O. mai 
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Qg ved K rh-;tiansands mek . y erk ted 15.  augu t. �agen blev i midlert i d  
paa begg-e . tec1er ordnet u d e n  a rbeidsnedlæggel e.  

* 

\' ed '(rømmen ' ('erh:fed opnaaede i februar ved forhandling 
10nsl'orilOiel e for samt lige medlem mer - 61 m a nd . 48 munc1 fik 3 0res 
og 3 J l1and � ores forh oieiRe pr. t in1P. Kr:\\" reiste samtidig af jern
og l1wtala rbeiderforhundet,  l'Ol 'merforbnnd('t og- a rbeid l i land. forbundet . 
Placl e l le  v al' opsagt . 

* 

I�n i 1 UOi'> anmeldt lo mlla ri f for b{ikkeJl.�ll/,l/em(' i Pl'edl'ik,�t({(1 hlev 
gj en n('m l'ort \' C d  forh and l i ng' og t raac1te i k raft fra \ .  mai . 

* 

](till!.:e/'1le 0,1/ dikk{' I '/ t() red Lrl.J.·e/'{/ ((g.� lIl1( .�kin- oy je/·Jt8kib byggeri 
Qg Her/rns mrk. I 'Nksted i n cIsendte pan \' aaren knw om l o n  fOl 'høielse 
og mind telø n .  \' cd forhand l i nger mellem \'erk 'eier foreningen o g  for
bundet !'ted l ige tyre l!l . og �..} .  april kom man t i l  enighecl 0111 en 
lon forhoiel af  �l  /�  ore for de, der har ti l  og med : 34  ore, de o \Tige 
:2 ore.' til læg pr. t ime.  �r ind telon k ravet ble\' hemi t t i l  cl ela i n cl
l dede forhandli nger III (' I l  ('I ll hoyedorO'ani ati oncrH e .  K ra v et omfattede 
1 :3,t mand. 

* 

Tra w{fr{/'kk('l'Il(, rcd Kr.a 8)J igc/ 'L'erk -- I l m and - ti k paa "aaren 
gjennemfort ny akkonltarif med betaling efter nngt i t edetfor pr. drag. 
Dagarheid ble\' før betalt med 25 ore t imen . KJ ay et nu ,ar :35 øre, 
m('n da !'abl'i k en t i l  bod :W ore, b l e\' dette modtug- t. 

* 

Den bestaaende t ari f fol ' blikkeIl8lr r!J('/'JI(' i Sfa m n/rl'  hlev af sveIl
dem' opsaot til  udløb I .  mai. Efter en de l forhandling l' anede man 
om en ny ta rif, der hrtegllCl' a d. k i l lige forbedri nger. Den garanterede 
mincl 'tel on fa t atteR til : n  ore, . om sti�er t i l  B:� 01'(' pr. time efter 
� aars arheide som , \"Ond.  

* 

J januar frcmsat t e  ].i ((rbeidel'e red JIII8fad (C, f!.IJ1l8 rerksted. Ly.�
fIkeI'. k ra \' om :3 og -lo ore forh oieise i t i melonnel l .  Dette krav bl e,· 
af firmaet afslaaet, 11 ] ( ' 1 1  dt er ('Il del skri ftli gc forhand linger i ndrøm
m de � ore ' t i l lmg til de Ile te, ct par mn n d  fi k B ore og' 1 il, � 
1 ores t i l læg pr. t i me. ( :j('nnt'1ll 'nit lonnen kom (kned OIl i B - ,R ore 

en ogll ing- a l' l ,8 OI'C. 
* 

Htikkel/S{II.11e/'J/(' i 'l'rowtll)em gik t i l  op ' ige l e at' dell gjældcnde 
tarH t i l  l 1dlob 1 .  juni .  Xy tari!' lcom man ikke t i l  enighed om, 11\'01'
fol' ogsaa pladsene bh'y op agi t i l  1 .  juni .  De derpaa tedfu ndne for
h andl ingcr result red i mid lert id i oprettel  c af tari!' gjmldcnde for :3 
aar med 6 maaned ers op ig l e fri t. Tari fel1 be trm mer en mindste
Jon al' ;3,) o]'e for enh\' 1', om efter endt læret id har arbei det � aar i 
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faget . rbeid tid 57 timer, 30 pet. tillæg for ov rtid arbeide og 100 
[let . tillæg for nat- og helligdagsarbeide .  

* 

..:h·beidemp L'Pl! riig (C, l 'raalsens og A. P. Foss's rægtt'abriker, 
K r.a ind endte krav Olll indforelse af mindstelønstarif, og da firmaerne 
jl'ke vilc1e gaa med herpaa, blev pladsene opsagt, og arbeid tan ning 
indtraadte � . marts omfattende 40 mand. J ogle dage enere opsagde 
{lg aa . P. Fo kabsmedene - 4 medlemmer amt nogle gutter. 
Bft l' en uge strrik optoges forhandling med be�ge firmaer i fælle  -
. kab, og den 1 4 . april u ndertegnedes overenskom t .  Helt elv tændige 
yæ,rtarbeiderC' samt ild med mind teløn 50 øre . \Tre tarbeidere der 

el\' t� ndig kan udfore peci Ile orter væote, mind telon 45 øre . 
l tal tobere, loddreiere og maalarbeidere mind telon 40 øre og vægt-

mbC'i dere, der tilfrerl ti llende forarbeider dele til  vægte, 35 øre mi nd
t eløn pr.  timc. De uden lonsskala for gutter. rbeiderne bo . P. 

Woss erholdt derved ca. 5 ore til læg gj ennem nitlig og bos Viig & 
VraaJ en gjennem nitlig 7 a 8 ore . For arbeidet gj enoptagelse til 
l ede o g  a a  kab medene hos r\. P. I, oss krav om lon forhoieise, hvil
ket bJe, indrommet . Tre fik 5 or og en 3 ore tillæg. Arb idet 
uj noptoge 1 7 . april . Yiig og \Traal en bavde imidlertid under trei
k n raaet 6 �arbeid \'il lige" . Di e blev k rævet fjern t ind n arbei
d ts gj enoptagel e. hY ilket og aa keede. Men et par dage fter kom 
�n af dem igjen. Dette havdc t j ] folge, at arbeid tansning igjen ind
traadte i R dagc, til manden endclig for vandt fra fabri ken. 

* 

\'ed Ruuds mek. rerki::ted. Kr.a, erholdt arbeiderne et lon tillæg 
af .1 ore pr. timC' i a.pril, dog forst efter at plad enC' var op agt. Ved 
verk t edet arbeidede 14 mand, deraf 6 fagarbeider . 

* 

.'fk(lb�lIIedene reel .Joh . Olsell� (abrik. Kr.a, treikede fra 9. til 1 7 .  
juni for gj ennemforel e af mind telon tarif og lon kala for gutter. 
OmfattE'clc 1 6  "endc og naglegutter. I den oprettede overen kom t 
he tC'll1 me : �el� tændige arbeidere, der har arbeidet 7 aar i faget, 
mind telon .,lO ore, ;) aars arbeide i faget 35 or mind telon pr. tim e .  
De n\J\'ær n de akkordpri e r  forhoiC's med 15  pet. De uden erholdt de, 
{ler hav-de -1-0 ore op; derunclE'r, :) øre tillæg og de hoierC' lønn de 
�� ore pr. time. forsa axidt i kkc minc1stelønssat erne bevirkede n til-

yal 'C'ndc forhoi eIse. 
::: 

Forbli ndet:; medlemmer red . Bhmcks mek. t'(!'l'k ted frem att den 
.t au.� n t et lon kra\' m. Y.  'varet b l ev et af lag, h vorfor arbeiderne 
{lP agde inc pladse. HC'rpaa svarcde verk tedet, at " efter nærm re 
{lycrv eiel e "il yi, for at  imodckomme eder, forhoie timelønnen med 
:2 ore for de arbeidere, der har til og med 30 ore timen, og med 3 
(Jrc oyer BO, dog . aaledes at 50 orc om hidtil blir høie te timeløn" . 
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D tte tilbud blev af verk tedkl ubben antaget . Kravet omfatterle 27 
mand. 

* 

Smp.de l'endene ho hne/'dund. Kr.a (3 mand), forlangte 5 øre 
ti l læg pr. time. Forhand ling kom i tand imellem forbundet og arbeids
giverforeningen di trikts tyre. rbeidsgiverforeningen vilde ikke ind
rømme krn. et, men endelig opnaaedes en ordning, hvof\ed de 2 er
holdt 3 ore ti llæg og en 4 ore til læg pr. timp. 

Efter 12 dages treik i lutningen af augu t erholdt arbeiderne
red Thidemansens smedeve/'ksted, Kr.a, 31/� ore forhøieIse pr. time og 
guttern '2 øres forhoiel e .  

* 

Klinkeme red Fevig jemslcibsbyggeri frem atte i juli krav om for 
lJOiel e af akkordpriserne, nemlig 50 øre mere for 3/� " og -Is " nagler 
og 1 krone mere pr. 1 00 nagler for klinkning af kjolen . Da dette 
ikke blev indrømmet, negtede de at arbeide akkord ; 111Pl1 d a  direk
tøren kom hjem, tilbad han et ti l læg af 25 ore for :3/4 " ,  50 ore for 
71 " og 1 krone for kjolrangen.  Dette blev antaget. amtidig prholdt 
medklinkerne o . modholderne et ti l læg af fra '2 til 5 ore .  

* 

Kobber lagerne i Fred1'ikstad l8 mand) fik ved rei t lon krav oo" 
deraf folg nde forhandling fra 1 5 .  august et lon ti l læg af gjennem nit
lig 3,3<.: ore pr. time. 

* 

l mart maaned gjorde forbundet stedlig tyre i J!'redrik tad 
henvendel e ti l  Glommen ' mek. verksted med anmodning om forhandling 
om lon forhoiel e. Bc tyreren v ar imidlertid af den gode gamle skole.; 
der mente at bedst ordne m d sine egne arbeidel'e uden nogen Jllel
lemkom t. Var de ikke tilfreds, stod det dem frit for at sOO'e sig" 
nouet bedre. agen blev udsat til i augu t, da en n.r skrivelse blev 
af endt, hvori medde ltes, at i ti lfælde ikke hoiere lon kunde indrøm
me , var krivel en at betragtc om op igel e af p ladsene. Denne 
krivel havd vi tnok gjort be tyreren ill re velvil lig temt, thi i en 

svar kri vel tilbyde 2 ores forhoieIse samt at forhandling kunde ind
lede . Re ultatet blev, at . amtlige medlemmer (n mand) fik et gjen
nemsni tligt til læg af 2,33 or pr. time. 

* 

Ved Mos mek. verksted ind endtes andragende om lon forhoieIse 
i mai . ndragendet blev at' laaet, men en del fik efterllaanden et lid et 
tillæg. Y d verk tedet arbeidede 84 mand, hvoraf 62 organ i erede. 
Kravet udstod til i augu t, da hovedstyret paany gjorde henvendel e. 
og forhandling kom og aa istand uden at enighed opnaa de . .B'ra ar
beiderne ide fremsatte aa et sidste for laD' : - 1 ores forhoieIse 
ti l  dem, om har over 40 øre (7 mand), 2 ore til dem, om har 3 1  til 
og med 40 ore ( 1 6  mand), 3 or til dem, om har over 20 ti l  og med 
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30 ore l:2H mand ) og 2 o re til  d m, 'om har :W ore og derunder l 
mand). Hvi ikke dette akcept l' de , meddelte , at plad en var at 
brtragte som op agt, hvorpaa verkstedet indrommede krav et . Det gj en
nem nitlige tillæg blev fter dettr �,:37 ore pr. timf' for samtlige. 

* 

Rørlll'.lJ.lJe�·n(' i Aalesund optog ivaar pOl' maal t om gj nnem
foreli:ie af lon tarif i faget. \' ed forhandling lykkedes drt og aa llt 
gjennemfore aaclan og b�ev overen kOl1lst oprettet Hde augu t,  gj æl
dende' til 1 ste j ul i  1907, og hvi den ikke op ige :� maanedel '  i 1'01'
vei '1 1 .  blir den fremd les gjroldellde 1 aar ad gafi'J·ell. Efter -.lo aar ' 
arbeid i faget 45 øre mind teløn, bjrolpearbeider 25 ore mind
lon . Arbeid tiden 57 timer. O" rt idsarbeide :')0 pet. tilJa' ,'on- og 
helligdag arbeide 100 pct. tillæO'. 

* 

Rørlæ.!JY(''I'Iw i Bergen fik ligeledes gjennem forhandling indfort 
løn tarif gjælclende fra 1 te IlO"V mbe r  Hl06 til 1 ste april 1 909. 4: aar 
arbeid e i faget mindsteløn 29 øre. � aar arbeide om sv nd eller 6 
aar arbeide i faO'et 36 ore mind telon og videre aaledes tigende 
til ,lO øres mind teløn. :For Yf'nd , som for tidf'n har 24 kr. pr. uge, 
betal t tillæg af 3 orf' pr. tim . Arbeid tid oG timer og �5 og 50 
pct. til lrog for o\'ertid. - og helligdag arbeide. 

* 

Rf'paratøl'eme ved B01'l'egaw'rl fabl'iker, mpsbol'g, opnaaede "Ved 
forhandlinger i slutningen af mai og begyndelsen af juni en  lon -
forhøieIse af gjennemsnitIig henimod 5 øre pr.  time, saal de at det 
mind te tillrog blev 4 ør . Overtidsprocenten forhoiede fra 25 til 50 
pct. for helligdag arbeid . Gj ennem nit lønnen, der for var 3 1  øre 
blev forhøiet til 36 ore. lJOn forhøiel en omfatt r 1 1 9  medlemmer vpd 
Borregaard og ] 8 ved Haf lund fabri ker. 

* 

ta ranger ind endte forbund t afdelinger i augu t maaned krav 
om lon forhøiel e. Verk tedern endte imid lertid agen til rbeid 
giverforeningen central tyre, 00' d tte fandt ikke at kunne ti l lade ve rk-

ted 1'11(' at indromme noget paa grund af at cl n o er n kom t,  om 
var forhandlet om mellem hovedorgani ationerne, " ar forka tet. Det 
stedlige styre anmodede verksted erne om forhandling og et par møder 
holdte i oktober. fan enedes om en forelobio' o\'eren kom t under 
forud ætning af hoved tyret og ccntralst.)'ret godkjend l e af amme. 
Ovrrenskolll ten er iden af begge dis e godkjendt og t raadt i kraft. 

rbeid tiden 57 timer ugentlig. Lonnen forhoie for de, om har 2 1  
til  og llled 3 5  ore med 3 øre. for de, som har o v  r 3 5  til o g  med 45 
or med 23!.J. og for dl', om hal' over 45 or med 5 ] lct .  Di e tillrog 
indb fatter omreguleringen om folge af arbeid tidens forkortel e. 

* 
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\' d K1'istiania iilaall'el'k opnaaede ,,('cl forhandlin� en furbedret 
ak kordprisli st!> for dreiern(' - 1 6  mand. 

>:: 

IiJt rei t lon ha\' \'Cd A .  H. An dersons metalml'efau rik i Kristiania 
forte t i l  forhandling, l t vor\'ed opnaaede , at  arbeidstiden blev forkortet 
fra 60 t i l  57 timer pr . ug(' og 5 })rt . forhøiel e af t imelonnen.  Omfat
tede 1 9  medlemmer. 

* 

y cd Pl'ogl '(,I',' rel'kfnil1w8kin!flu1'ik i Kri ti ania opnaaedes ycd for-
han dling p:jennem n i t ligt :2.7  ore pr .  t ime.  Omfatt ede 1 2  1lH'c! lcmmer.  

Enkelte konflikter og forh and li nger ud nom de allerede mev nte 
har muligen o� aa i aaret · lob fo refalc1t inden forbundet. Ingen af 
forbundet k onIlikter har gjort kray  paa unc1erstøtt('lse fra landsorga
ni ationens ide .  

'rrma l'beidel'forblmdet. 

Dpn i forrige beretning omhandlede tarif for Tm1l1'('}'nes fOI '('n ing 
i Kr.a traadtp i k ra ft fra 1 t mai  1 90<1 . Fra 1 te januar t i l  l t m a i  
var m a n  l i gelec1(' enig om t I l l idl ertidigt Jon regll l ati �- .  Forat faa 
d('nne tarif overholdt, har det været paakrævet at kride t i l  b l okade 
af enkelt(' me. tre, og i den ankc!ning er a f  Land organ i at ionen ud-
b talt i stre i keunderstottel kr. 6B�.00. 

* 

lcibstommennwntlel1e i Bergen fik i novomber L 905 godkj e ndel c 
af l øn tarif t i l  frelllsætt l e l1dpaa vinteren. Kravet gik u d  paa at faa 
de gjældellde lønssatser, d('r varierede fra 32 ore og opo" e r  ti l 40 ore, 
fa tsat t i l  .,10 oro, �5 og 50 pct . ti l læg for overtid - og natarbeide 

amt arbeid tiden begræll ' t til 56 ti mer pr. ugc. Yed kravet frem
ættel e i m art t il bød arbeid giverne 5 pet. t i l læg for dem, . om havde 

under 35 ore t imen - læregutter undt'::tget . D('tte t i lbud bl y af afde'
l ingen forka t t .  Efterat ag Il igjen "ar b('handlet i ekrpt ariatet, 
gave godkj endel e til plad ne op ige lse ; 11)('n amtidig be luttede , 
at formandeIl, hr.  A ,  P('der en, sku,Ide rei e t i l  Bergen og fore for
handl ingel'ne.  Dettr fo rte ikk t i l  noget andet re ultat, end a t  a rbeids
giverne langt om !rong(' gil\: med paa at forandre sit ti l bud fra 5 til 
G proeonts lonstil læg. Hel l e'l '  ikke d('tte kunde' arbeiderne gaa med 
paa, hvorfor pladsene bl(' ," op agt til udlølJ 1 0de apri l .  Sa 111 I II  dag 
tilbod verk. eierforellill O'en ']. 1/2 øre t i l læg pr. t i me. Dette val' forel agt 
arb iderne om u lti matum, og rcl tod kun for aaddt at arbeid -
nedlæggt'l e dpl'\"ed ble'- undgaa('t .  Sam m e  m ddrlei e blev og'aa telr
O'rafisk O'ivet sekretariatet.  O tte opretboldt imidle rtid kravet om 1 0  
pet .s )on for11oielse, hvilket var d et for l ag, A .  Pedersen under for
handlingern(' havde holdt paa. rbeid tan ni ngen kom t i l  at omfatte 
69 mand og paag-ik til 7 d (' mai . Den d('rpaa. opretteclc over n kom t 
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gjælder til 1 te mart 190 med :1 maaneder op ig l e for begge 
part r. rbeid lonnen forhøiede med 3 øre for helt ud duelige arbei
dere og '2 1 /2 øre for de ældre og ikke fuldt ud dygtige amt for ny
udlllirte op; mindre dygtige arbeidere . Overtid arbeide de 2 før te 
tim l' fter ordinær arbeid tid 25 pet . tillæg. .lJat-. ØIl- og helligdag -
.arbeid 50 pct . tillæg. 

�'ol ' :;nerlkerne og tømmeonrendene i T1"ond/�jem godkjendte i januar 
€t tnriffor lag, der tilsigtede at faa indfort mere ordnede forbolde inden 
l'acyet saavel i bygningsbrancheJl som ved de mek. verksteder. Yed de 
mel . verk teder indsendtes kravet i april med anmodning om forhand
ling, men uden at erholde var. f hen yn ti l  de optagne forhandlin er 
mell m J ern- 00" metalarbeiderforbundct og A rbeid gi ,-erfor ninO"en 
randt ckretariatet, at kravet maatte ud taa ('n tid.  Yed forhandlin 
i mai I?:jellnemforte løn tarif for bygning n dker- og tø lllmermand 
arbeide, indeholdende en rrekke be temmel ('l' vedrørende faget .  Lon -
forhøiel e :3 ore pr. time, dog aalede , at ingen betale mindre n d  
.33 ore - - med uncltagel e af enkelt(' g::uule o p;  vagelige arbeidere. 
Fra I te april 1907 bestemte mind telonnen til 35 ore og ov ren -
kom ten yarighed ti l  I ste april 1 90 . Yed Trondhjem og Ohren 
m k. "erk teder gjenoptoges kravet igjen i juli, og da verk t ederne 
fremdel!' ' vægrecl(' ig for at forhand 1(', ble, plad ene opsagt til udløb 
1 3de augu t ved Trondhjem mek. verk ted. Yed Ohren 1 uge Renere . 

rb('id tansningen kom til at omfatte 72 mand. Efterat forhandl ing 
v ar for ogt, men uden resultat, ble, sagen oversendt Arbeid giyer
for nin(Teii central tyre, der fore log for ekretariatet ned ætteIse af 
('t forhandling udvalg. Til dette yalgte sekretariatet O. Lian, :JL .L �y
gaard 00" H. Pettersen t i l  sammen med arbeidsgiverforeningen repre
sentant l' at soge en losning paa konflikten, hvilket og aa kecde paa 
folg nd grllndlag : Timelonnen forhoie for tømmermændene m d 3 
øre, for indredni.ngs- og møbel nedkere samt model nedkere med 2 ore. 
For , rlig gamle og svagelige arbeidere gjælder denne forhøiel ikke. 

Ile treikende arbeidere indtage i�jen i . in(' plad e.  KonO ikten af
'lutt de , de eptember. 7 maml. eier val' indbefattet i konflikt en til-
hort r obel. nedkerforbundet. 

* 

januar g-odkjendtes tarif for Bygn in.lls< 1Zedkcrnes forenillg i Kul. 
K ravpt g-ik ud paa 50 øre mind telon og 54 timer. ug ntlig arbeid -
tid amt 25 og 50 pct. tillæg for overtid - og natarbeide.  K rayet 
frem ættel e er paa grund af organi ations forholdene ud at. Imidlertid 
gjennem forte ved forhandling et midlertidigt lon reglliati v gj, ldende 
fra 1 'te ptember 06 til  I ste juni 07 . Timelon 40 ore, oyertid -
arbeid til kl .  9 25 pct. t illæg og for helligdag arbeid\ 50 pct. tillæg. 

* 

For medkeme og lømrnennændcllc i Fredrik:<la d forte i juli for
handling med me trene om gj nnemforel e af en af ekretariatet (Tod
kj ndt tarif. En aadan blev og aa opr ttet, men med noget reducered 
priser. .l\1ind telon 40 øre efter 5 aar arbeide i faget. O,Teren -
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kom ten tra adte i kraft 4d Clll"'ll t og gjælder til l te april O med 
6 maane ders op igel r.  Bl okade paagik en tid hos noglr me t re, som 
ikke v i lcle undertegne tarifen. 

*' 

1 februar androg' fo rbund tyret om bemyndigelse t i l  at op ige de 
be taaende tarifer ved J)rammens og Nøstets tr(l!l'a1'efabrikel' t i l  udløb 
l te juni, aafr mt det ikke \' ed forhandling kulde lykkes at opnaa 3 
øre forhøiel e pr. timr i de forholdsvi laxe lønninger - 20 til 30 
ore timen.  I juni gav e t i l l ige godkjendeJsc t i l  pladsene op igelse. 
:Men da arbeidsgiverne ti lbad ] O pet.  len forhoieIse, gik arbeiderne 
m ed paa dette, og o,er n kom t n bley igjl'n undertegnet for l aar. 

* 

B!J,l/ning 'tommen1Umdrne i Bel',ljen tik
'
Y d forh andling med mester

for ning n i apri l gjennemfort lon tarif i faget 50 ore timeløn fOl" 
ov de fagfolk og bestemmclse o m  at kun benytte organ i rrede arbei
der . Ho en 7 - ' mestre, der stod udenfor mc terforeningen, maatte 
pladsene opsiges, men blc" og aa hos di se tarifen gj ennemført dels 
m cl og del uden arbeid 'tan ning. Efterpaa fik man dog et e fterspiL 
id t plad ene maatte op igc for de tommermænd, der arbeidede ved 
Bergen kommun ' .  \Ted behandling i formand kabet bley vedkommende 
in pektor paalagt at oyerholde den for fagrt paa tedet gjældende 
lon tarif. 

* 

Forbundet afdeling i 'arp 'borg fik i juni \'ed fo rhandlinO' gjen
ncmfort n lon forhoiel c H f  ca. 14 pet. amt be tem mel e om over
tid procenten - 25 pet . till,pg for o \'ertid o 50 P t. t i l l æg for hell ig
<lagsarbeid , K ra,'et omfattcd 55 l 1 land . 

* 

Tømmennændene 0,1/ slledkel'ne i ·Bæru m opna aede i augu t maaned 
ved forhandling at faa gj ennemfort lonstarif i faget .  Der fa tsatte 
garanteret mind t løn 45 ore pr. t ime samt. fa te akkordpri er i tilfælde 
af akkordarbeide. Overtid arbeide til  kl. aften 25 pct. t i l læg, for 
overtid Iler 30 pet. tilhpO'. Dertil be temmer tarifen, at me trene kun 

kal  benytte medlemmer a f Træarbeiderforbundet . 
* 

Den 1 8de mai godkj nclte ' akkorcltarif for tøndebodkerne i Bta/.:
angel' . Ved tari fens frel1lsættel e vi lde m strene aldeles ikke forh andle 
om denne, hv orfor placlsenp bl v opsagt til udlob l te septem ber. Da 
me trene fremdeles var llyil1 ige t i l  forhan dl ing, indtraadte arbeids-

ta n ning omfattende 30 man(l . ' treiken paagaar fremdele uforandret : 
kun er d treikcnde antal l'  dueeret t i l  20 mand.  

FOl'DlOl'fol'buudet. 

Et i lang tid forbercdt lon skrav for formerne ved Stl'Ommen 
verk ted blev i l utningen af 1 90 - gjenopt aO'et for at sog s gjennem
fort samtidig med krav for jern- 00' metalarbeiderforbundets og arbeids-
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mand forbundet medlell l l l ler 'amme ted . I januar 1 B06 indledede 
forhandlinger, men forte ikke ti l  noget re ultat, hyorfo1' arbeiderne 
pl ad bley op agt. Efter en hel del væ en med op igelserne, hvilke 
ing nior l 11 1en ansaa for ugyldig-p. kom det anmodning fra D m k .  
værk leders forening o m  forhandling. 1 denne deltog d e  3 forbund 
formænd og resulterede i ypdtagelsen af følgende overen kom t :  

» Den ved trommen "ærk ted her kende konflikt lo paa fol-
r nde betingel er : 
l .  Der gives føigende tillæg- til den timebetaling, om arbeiderne 

ha vde den 3 1 .  decem bel' 1 905 : 
J. Formerne : 

a) De, der hanJe ;16 ore og derov r. fa ar et ti llæg af 2 øre 
pr. time. 

b) De, der havde under 36 ore, faar et ti llæg af :1 øre 
pr. time. 

l I .  'tøberiarbeidern : 
a) De, der havde :Ui ore og derover, faar et tillæg af 2 øre 

pr. time. 
b) De, der hanJe under 26 ore, faar et tillæg af B ore 

pr. time. 
TIl . J ern- og metalarbeidere : 

a) De.  der ha\'de 36 ore og derover, faar et tillæg ar 2 øre 
pr. time. 

b) De der hayd under 36 ore, faal et tillæg ai' 2 ore 
time. 

2. Oyennævnte 3 organi ationer forpligter sig til ikke at ti l Je  noget 
vid re krav om foroCfel e af timelonnen yed trommen n('rk ted 
i den gjenværende del at' 1 906. Denne be temmeIse p:jælder ikke 
g-utter under 1 8  aar. 

3 De amme 3 organ i ationer orgel' for, at den under 24. januar fra 
arbeiderne ved trommen vmrk ted frem endte op igel e uden 
ophold tages tilbag , 00" for, at der ikke paa noO"ell maade lægge 

tromll1en værk ted hindringer i veien for at indtage arbeidere ."  
* 

Et af sekretariatet tidligere godkjendt lon krav for fonnf/"lw i 
ta rang(!)", blev i juli  frem at for arbeid gi,erne, og i forhandling 

møde 3die augu t enede Illan om et lon tillæg af 3 ore pr. tim for 
de, som havde under ' 5 ore og 2 ores forhoiel e for de, der ha\'de 
3- øre og derover pr. time. Den ugentlige fortjene te forllOicde d 1'
ved med kr. 1 ,50. Krayet omfattec'le 54 mand.  

Ved indgaael en ar d n tidligere omtalte forelobige overen kom t 
mellem værkstederne og jern- og metalarbeiderforbundets afdeling r 
paa tedet, blev arbeid tiden ned at fra 60 til 57 ti mer lwentlig. Denne 
forkortel  e i arbeidstiden kommer og aa til at gjmlde form rlle "Ved 

tavanger tøberi & dok. om derved fik in uO"elon reduceret . For
merne rei te derfor krav om en til varende forhoiel e i timelønnen 00" 
med sekretariatets godkj ndel e blev plad en op agt af ca . 50 formere. 



- 2 -

l midlertid tilbod Vt rk t det, at hvi formerne frafaldt ethvert kraV" 
om godtgjo.!'c ls? for tilfældigt overtid arbeide for akkordarbeidern e amt 
at afdelingrn fraJaldt krayet om t'orhøielse af oyertid p roeenten for 
timelon formerne som t lokal krav, "ar de v il l ige til at forhoie ti me
l onnen for sam tliO'(' formere, varende ti l  den paaførte lon reduktion. 
Dette gik afdeli ngen ind paa o�; konflikten bley dermed bilagt. 

* 

l noyembl'I' anmeldte forbundet lonskrav for 4 formere i TOll -

b rg. Forud ætning n var at kravet skulde frem ættes traks og kon
flikten i t i l fmlde fores for egen regning. Kravet gjennemførtes ved 
forhandling, hyor\Ted opnaaedes gj ennemsnitlig 3 øre forhoieise pr. time. 

* 

I ma rt' maancd androg forbund styret sekretariatet stotte t i l  
gj enn m forcl e af  et almindcligt lonskra,- for fonnerne red Nyla nds 
l'el'/ded. Gjennemsnit lonnen ble\" tadig trukket ned, i det m l dre og 
godt betalte formere tik afsked u nder paaskud af mangel paa arbeide . 
D op agte bleV" gjerne og aa gjort opmerksom paa, at de kunde faa 
b 'yndr igjen, men for en l avere lon .  Man gik dog ikke ti l aaben 
kamp, straks kravet ikke blev i ndrømmet, men gjennem forrningen ad
varede formere mod at sog arbeide ved Nylan d .  Da saa lidt efter
h v  rt I l  8 it 1 0  formere luttede ved yerk tedet og nye i kke kunde 
erholde , blev drt mang l paa arbeidskraft. Verk me teren t i lbød da 
til. lut rt t i J IæO' paa den maade, at lønsforhoirlsen kulde fOff'gaa lidt 
cftnr hvrrt i lobet al' en maaneds tid, til  allo havde erholdt lonsfor
høie! c.  Lordag den 11 te angu t fik de sidste af formerne sit lons
paalæo·, saaledes at de la ve t afl onnedc tik il  ores t i l læg pr. time og 
de ovrige :2 øres forhoiel r .  

* 

Formerne i Fredrikstad fremsaste i augu t krav om lønsforhøiel e 
o . yed forhand !ino· bl  v dette i ndrommet saaledes, at gj enne msnitlig 
opnaa des 21 4 ores forh oit' lse Pl' .  tinl('. 

* 

Yed JIyren-l rfrk t('(l, ](1".(/, opnaaede paa samme tid ,ed for
handling et lon t i l læg af gjenn emsnitlig 2' � øre pr. time . 

* 

'Ted HUlUIS tøberi i Bergen op tod i april maaned forviklinger, 
idet Huun opretted rt nyt støberi og begyndte med at anvende kvin
der om former . Dette be luttede formerne at modsætte sig ved at 
negte at v ære bl'hjæl prlig med at oplære kvinderne. Paa grund af 
d tte opsao·de 2 former ine p ladse, men ble,· paa amme tid blo
k rt't aaledes, at de ikke kunde erholde arbeide andet teds. De 2 
mand erlloldt tr ikeunder tøttel e af l andsorgani ationen . Lidt efter 
11 ert ' luttecle nogle af k vi nderne, og enkelte blev op agt. I juni val' 
Huuns for 00' at regne for mi Iykk t, idet da, alle kvincler havde sl uttet . 

* 
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y cc! lViingaards støbel'i, Bergeo, gj eonemførte. ved forh andliog i 
oktohe r en lon forhoiel e af fra 1 t i l  10 orr pr. ti m!' -- !!j ennem nit
lig -! re pr. time for ted ets HH for111rre. 

Bagerforbundet. 

:JI ellem forbundet afdel io<r i I 'kiro og eo delT<l'rende me ter op
stod i januar konflikt, idet m teren forlangte, at han arbeide l'e kulde 
under krive kontrakt med l maaned op igelse. Il en igtell  var at 

ikre �ig folk, i tilfælde forbundet paa grund at' bagerloven kulde 
fOl'etagl tor tn'ik. Da folkene negtede at uoder 'kri\'e kontrakten 
blev de op agte. og folgen bley. at forbundet maatte krid til blokade 
af ndkommende me ter .  

* 

Paa konoTe en i 1905 vedtoges om bekjenc!t en prote tre olu
tion mod forandring at' bagerloven, og ikke længe fter havde 'ekre
tariatet aO'en ti l  behandling, idet forbundet androg o m  land organi a
tionen totte til om fornødent gjennem kamp at soge bibeholdt de 
fordele, bagerlo\en ha'rde bragt yed natarbeidets n fskaffel e ,  

,"'agen blev aktuel fr m paa v aaren 06 v e d  torthinget b hand
ling 00' vedtagel l' af forandring i bagerloven. Denne forandring fandt 
baO'erne \'ar en drIvis tilbaO' venden til natarbeidet og be luttede sig 
for gj ennem stor treik at hævdp den gamle arbeid ordnin/!. I den an
ledning udarbeided et regulativ for arbeide i baO'erier m. v. i o\'er
'n te m meise med den gaml bagerlov til  forelæggel c for me tr ne 

til under krift. Ligeoverfor de me tr , der ikkr "ilde und l' krin> 
bley arbrids tan ning at iverk ætte.  I 'ekretariatet forud ætninO' ,�ar, 
at man straks skulde indledr forhandling overalt ,  men at arbeid ned
l::l'ggrlse kun maatte i verksætte ukcessivt efter indhentet amtykke. 
T midle rtid begyndte kravet fra de for kjel lige byer at trykke paa. for
anledig t ved de stedlige forhold og ! l1rstrene truende holdning. 
];'01' at ikke me trene skulde faa altfor tort pillerum, indrømmede 
forbundet flere af de vigtigste afdelinger at gaa tii arbpid nedl ægg('l e, 

aa naar \' l 14 dage var gaa t,  hayde man kampen on�l' helr linjen . 
I flere af de mindre byrr ha vde lovrn mindre betydning hvorfor ingen 
kamp l' i te . l Kri tiania indtraadtp arbeid tan ning n 12 .  mai og i 
de orriO'(' bypr lidt efter hvert i ndtil Trondhjem, hvor arbeidrt blev 
nedlagt :W.  mai . Omtrent overalt v ar da forhold t dette : En del me
stre havde gaaet med paa overen kom ten, meden en del og det 
gjern de tor te mestre forsøgte at hjælpe sig frem paa brd te maade 
ved , arbeidsvillige " .  Af det slag ' folk vi te det iO' at "ære langt 
flere, nd man havd!' t roet . Del blev rn del af bagrrforbund t med
lemm l' staaende igjen i ine pladse og del v ar det ., krab ammen" 
fra for kjellige kanter. Man haabede paa, at det skuld v i  e iO' 
umuli at greie at holde bedrifterne igang med det lag folk, og at 
ml' tI' ne lidt efter hvert kulde krive under ; men der vi t(' iO' liden 
forandriug fremover i aa hen eend e .  

r juni tilbød Trondbjems ordførpr mægling i konfliktpn. En aa
dan blev i midlertid afvi t af bagermestrene med den begrundelse, at 
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d e  hayclc overladt agen t i l  Torsk arbridsgiyerfor ning. Paa foran
l dning heraf til kre" ekr tariatet arbeid giverforeni ngen med for lag 
om optagel e af forhandlinger om konfliktens lo ning. Efter en del 
bl' yvC'ksling kom og aa forhandling istand. , om arbeidsgiverforenin
gen repræsentanter modte nedkermester B. yen berO', ganermester 

arl Berg og b likkenslageI'lne ter Johansen og for ekretariatet Ole 
. Lian, Jonas Nygaard og O unnar Sethi l .  Desud n mødtC' som part 

bag rmestrene HanRen og amson og for bagerforbundet A. Bay. En 
r[ kke moder blev afholdt, ligesom ogsa:t sekretariatet gjentagne gange 
val' ammenkalclt til mode i agens anledning. fl'n at komme til en 
overen kom t for drt hele land undrr aadanne om tændigheder, det 
var netop her van krlighederne viste ig, og om da og aa tilslut 
bragte forhandling rn til at trancle. For oget paa at befæste det 
yundne, paa . amm tid om man erkjendte det tabte, Yl te sig ,an-
kelig at faa koblet ammen i en og amme overen kom t. I 2 byer 

havde bagersvendene faart gjennemfort overenskom ter, 11" 01' me trene 
var forpligtet ti l kUll at be kj æftige organi erede svende, og i en by, 
hvor fortrinsvis organisel'ede kulde anvendes. kuld nu konflikten 
afsluttrs, og de indgaaede overenskomster opretholde , v i lde paa disse 
teder streikrbryderne maatte fjernes, og dette kunde arbeidsgiverne 

ikk gaa med paa, og paa drtte punkt trandede forhandlingerne .  
Vecl denne tid bragtr bagerforbundet i anvendel e et " mærke-

y tem",  hyorved bag rvarerne fra de mestrr, der havde underskrevet 
ov l' n komsten, ble\' mærkede. For at se virkningerne af denne agi
tation, ud atte sekretariatet en tid med at fatt be lutning om striden 
af lutning. len den opfatning begyndte mere og mere at gjøre sig 
O'jæld nde i rkretariatet, at sei l' kunde ikke opnaae. , elY om kam
pen fortsattes, hvorfor porg. maalct blev, hvordan man paa bed te 
maade skuI dr faa konflikten afviklet. Den 1 7 . auo'ust vedtoges en 
hen ti lling til bagerforbundet om at  soge konflikten 1 1mvet, og da for
bundet fremdeles intC't kridt gjorde i den retning, vedtoges den 3 1 .  
auO'u t følgende be lutnilJO' : , ekretariatet finder, at ell fortsætteise af 
bager treiken vil \Ta're ud n nytte for opnaael af de krav, som ba
g rforbundet ti l ler, hvorfor und rstottelsen ophører fra 22. rptember 
for tk . 

Den 2 1 .  septrmber ble,� treiken af bagerforbundrt officielt hævet 
m d undtagel e af Trondhjem. Den 22. blev og aa denne afdeling 
t l grafi k underrettet om at hæve streiken, og amme dag blev bager
me tI' ne landsforening ved en skrivelse meddelt, at konflikten var 
h< vet og begrundel hvorfor. 

Ikke længe efter indrapporterede forbundet til sekretariatet, at 
de arbeidsledige vende efter streiken ikke kunde komme i arbeide, 
hvorfor bagermestrene holdning maatte betragtes som lo kout. ekre
tariatet be luttede aa at anmode bagermestrene om en forhandling 
forat faa klarhed over tillingen. Mode afholdtes 1 5de oktober. Bager
me trene hævdede strak , at sag n ikke kunde betragtes om lockout 
fra deres side, lllen derp opfatning var, at en streik ikke kunde op
h ve af den ene part alene ud n at nogen aftale blev truffet og især
dele hed da kampen ikke holt blev indstillet, men agitationen med 
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"nu rk y temet .. fremdeles paagik. f den grund an aa dr treiken 
for fremdele gaaende og opretholdt sin tidligere fatted be lutnin om 
ikke at indtage de streik nde i arbeide.  H,ad forhandlingerne især 
drcied ig om ,ar gjenindtagelsen af de ledige svende.  Rluttelig enede 
man i forhandlingskomiteen om folo-ende for lag, om iden bl , yed
taget af parterne : 

" Konflikten om bagerIoyen al' 1906 ophører o"er det bele land, 
�aalede at enb,er bageridrivende kan arbeide efter denne. De 
gaml lon tarifer opretholele for de opnaaede lonninger ,edkom
mend e. A I agitation med mærker og a ,erti cm ntrr rte., om er 
drrven under -tr iken, ophorer. Dr trcikende y nd indtage efter
bv rt, om behovet er t i l  tede . 11 

f hen .vn ti l  de mange, om blrv ledige efter treiken, bedl
gcele ekretariatet � uo-er under tott Ise efter ,'treiken aphor. 

MUl'edorbundet. 

L l lltningen af deeember 1 90- androg forbund t om bemyndigels 
til at opsige den bestaaende kontrakt meUem forbundet afdeling og 
me trene i Fredrikstad til udløb lste apri l .  Formaalet var at øo-e 
timelønnen forhoiet med 5 ore - fra 50 til  55 ør . Ved kontrakten 
ifl(l�aael var det forud ætning n, at forhandlinger om ny kontrakt 

kllid optage inden den gamles udløb. Mestrene havd imidlertid 
ikke gjort noget forat efterkomme dette, byorfor arbeidern fandt at 
maatte opsige kontrakten. Yed overenskom ten udlob kom det til 
arbf'id nedlæggel e i 3 uger. Da kom man til enio-hed om ny overen -
kom t gjældende for 2 aar. I denne fast ætte timelonnen til  55 øre 
fra 1 te januar 1907 og og tillæ get for oyertid arb ide forhøie med 
25 pet. 

Murerne i ta ranger opsagde ligelede med sekretariatet god-
kjendel den bestaaende overen kom t til udlob 1 te  mai . Yed for-
handling blev ny overenskomst undertegnet for 2 aar med 3 maaneder 
op i l e fri t. 'l'imelønnen forhoiede fra 50 til 55 ore, og arbei<ls
tid n forkorted fra 1 0ti� til 9 timer pr. da�. Kravet omfattede 
� mand . * 

l Aalesund blev overen kom ten af me trene op agt til udløb 1 te 
april .  Forhandlinger blev indled t, men førte ikke t i l  noget r ultat, 
idet m trene forlangte den gjældencle timelon - 70 ore - ned 'at med 
10 orc. Følgen blev arbeidsnedlæggelse omfattende 1 3  murere. Mu
rerne oprinclclige krav var 70 ore 1 te aar og 65 ore pr. time det 
andet aar. nder forhandlingerne trakte de  sig til  6 ore 1 te aar og 
65 2d t aar, men rne trene vilde kun gaa med paa 65 ore gj ldende for 
1 aar. l\Iurerne gik saa tilbage til it oprindelige kray, og efterat 
treiken havde paagaaet i 5 ug 1', blev og aa dette krav helt gjennem

fort. Enkelte punkter i kontrakten b le, og aa omredigeret fter ven
dene for lag aalede at den yder bedre garanti .  

* 
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\�cd forbandling i februar blev l onstarifen for ]fll1'eme i K1'I'stiansand 
fornyet . 'ri melonnen forhoiedes fra 53 t i l  55 øre pr. t ime amt for
hoi dr prorent at er for udenby arbeide. 

* 

J Trondhjem udløb, efter I'oretagen op ige lse fra s,endenes side, 
den bestaaende 0\' ren komst dcn 16de juni .  'l'i melonnen, der for yar 
50 orr, ,ar i det ny kont raktsfor lag sat til 60 ore, lige om der for
ovrigt \"ar gjort (' I l  del fOl 'and rillg<,r i kontrakten.  K ra,'et til ledes 

amti dig for saa \'c l  murere om mur arbeidere , og det kom til arbeid -
ned læggel e i 1-:1: dag inden enio-hed opnaacde om ny o,eren kom. t .  
:For murernes \'ed kommende opnaar de dog rnighed for men arbei det 
kunde forst gjenoptages cf  ter at nighed ,ar opnaaet oo- aa for mur
a l'bei dernes yedk omm ende.  Efter den )we OHren kom t er ti melonnell 
55 or fra 1 5de juni 06 t i l  L ode derenlber 07 og siden 60 o re t imen 
t i l  l - de j uni 1H09. Kontrakten forilligter 111C trene til  kun at benytte 
orga ni el'(�de mur('rr og byc!rr paa en t i l frcd� ti l lend ordning al'  en 
rrekke fc1gsporsmaal . O \'ercnsk omsten omfattrr 1 �8 mane! . 

* 

Som for m ddeIt, b le\" murerne i Bergen arbei d  ledige grund t 
murarb iderstrei ken samme teds og erholdt treikeuncler tott else - ca. 
90 mand. ::\Iurerne h avde her intct k ra\' til let.  

Skotoiarbei derforbundet. 

y cd I:ikotllvl 'iken i hen i n d forte paa Yi nterr!1 pindem askiner.  
Drnn anledning benyttede al l Jeiderne ti l at forc lfPgge en pri tari f 00' 
efter en ln ' ngere forhand ling blev tarifcn underskrevet af' fabriken 
di ponent . 

l midte n  al' ma rt. fore l ag-des saaw] komagerme t l'enc i Trond
hjem om I Trondhjem kofahrik de af sekremriatet tidligere god
kjendt tarifeI'. For h aand komaO'erne. yed kommende ble\" af me tre 
og syende ned sat en forhandling komite .  I denne enede man temmelig 

nart Olll pristarif n for h aandarbeidc.  Hen'ed gjordc me t rene siden 
ad ki l l i g-e yanskelighedcr, idet foreningen I'i tnok goclkjendte tarifen, 
mcn var me trene mi llig til at undcr k ri vc den.  Det helc fOl'lob  dog 
af ud n a lminclclig arbeid ' J ledl æggel c, og tarifen b leI' nnder krevet, 
h vorved arbeidcrnc opnaardc l'n lonsforhoiel e a l' 50 til  70 ore pr. 
pal' i grundprisen , ['oru d n a dskil l ige forbedringel' I'edl'ore nde rcpara
ti on og ekstraarb id . Yed bl okade af  et par mc t re hle\' nogle uger 
u nder tottel c at ud bet a l e .  

\'ed 'l'ron dhjelll kofabrik indlecledc forhand l ing med di ponenten 
op: op n aftede eni glu'd om tyktarifen, men mind tclon for ugearbeiderne 
" i lde han ikke gaa m cl paa. Yed fornyet forhand l ing mellem dispo
n enten og forb undets forretning forer opnaaecles enighed. ·aa lede . at 
di ponent en undertegn ede t arifen og gik med paa et lon til læg' for uge-
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arbeiderne. l\lind teløn kravet maatte derimod frafalde . Fabriken 
:l6 arbeidere opnaaede en lon forbedring, der for amtlige beiober ig 
ti l  kr. 2000.00 pr. aar. 

I kke l ænge efter blev en naatler ke op agt fra in plad . Yed
kommende h a Y de været med i forhandlingskomiteen, 00" alt tydede paa, 
<It dette "ar grnnden t i l  op�ig I en. ekretariat t godkjendt derfor 
arbeid nedlrcggelse paa dette grllndlag, hvi afdeling n ilde gaa til 
dette skridt .  Imoc!i-mt fald hlev vedkommende at understott til hun 
kom i arbeide. Det idstc alternat i v  blc\' nt lgt og under tottel e b lev 
uclhetalt i 12 Ilger. 

* 

l mai maaned gik ,�kut()iarbeidenze i Aale811nrl til op 'igel e a f  
Vlad n e ,  d a  forhnndlingerne o m  e n  indleveret tari f ikke forte t i l  noget 
re n I tat .  A rbeid tan ning indtraadt 2 1 de mai omfattende 47 mand . 
;-itreik n paagik i 1 .10  dage og endte med, at arbeiderne tik sine krav 
indr mmet, saaled et betydeligt ti l l rrg til stykpri erne og en fa t at 
mindstelon for llgearbei derne n I' 1 8  kr.  5 mindre me tre, der tod 
udcnom organi ationen holdte en tid blokeret. 

* 

Forbundet · afdeling i Eker und tik i juni - ved delvi arbeid -
'tan ning gjennemfort })l'istarif omfattende 1 6  arbeidere. 

l Hauge und rei te afdelingen udpaa hosten et lon kra ''o der efter 
1 dag streik o'jennemforte . Den opnaaede lon forhoiel e ndg-jol'de 
omkring tO pet. 1;gearbeiderne mind telon forhoied . fra 15 til 1 7  
kr. pl'. nge .  Resultatet kom 40 arbeidere t i lgode. 

* 

l,'orbundet hal' aalede: i 1 906 gjennemfort (i t arifer omfattende 
1 8:3 arbeidere, o!!' den am lede lon forhoiel e pr. aar belober ig til 
ca. 1 5 000 kroner. 

lløbel nedkerforbundet. 

l mars maaned ga\'c bemyndigel e t i l  at fOl'elægge for me trene 
i Bergen en mi nclstelonstari f af 40 ore pr. time og en fa tsat ug ntlig 
arbcid Li d a f  ;)7 timer.  �r(' trene nægtede imidlertid enhver forhand
ling med organisationen, hvorfor pladsene blev opsagt. D n 7 .  april 
hl ,. arbeidet nrrllagt af ca. 1 00 mane1. fltreikE'J) paagik i 3 uger, da 
m an yed forhandling mellcm orga nisationerne enede om en mind telon af 
�3,) ore pr. t ime og en ngentlig arbeid tid af 57 tim r. 

* 

l mai anmelclt es mindstelonstarif med 37 og 40 øre mind 't lon 
og 57 timer ugentlig arbeid tid for forhundet afdeling i D1'(/lIIl1trll . 
Der arbeidede i faget paa tc (let �W mand, h yoraf 20 v ar oraani erede. 
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Den 3 1 .  augu t godkjendtes kra vet fremsættel e 00' eventuelt plad-
ene opsigelse. agen blev imidlertid ordnet ved forhandling. 

* 

J ta rangel' adloh efter forudgaaend op igel 'e den gjældende 
tarif 1 .  mars. Mind teløunen var 1 6  kr.  pr. uge. Det nye k rav gik 
lul  paa 35 ores mind te lon og 56 ti mets ugentlig arbeidstid .  I febr. 
und l' krev 6 af byen meRtre den nye tarif, meden hos de øvrige 
plad ne blev opsagt. Understotteise er fra land organisationens side
udb talt aayel til denne blokade om og aa t i l  en JiO'nende i Hauge-
zmd, 11\'01' en me ter ikke " ilde undQr krive tarifen .  

'tenhuggel'fol'bundet. 

�'orbundet fik i f bruar maaned sekretariatet p:odkjendelse ti l  at 
søge gjennemfort en art t Jonstari f for det hele land for hugning af 
tor- og fin ten. Udover vaaren ogte man forl Jandling indledet med 

granitel\: ·portorforeningen.  lDtler at sagen var trukket i langdrag Yiste 
det sig, at nogen forhandling med graniteksportorforeningen ikke kunde 
komm i tand, h\'orfor man maatte gaa til  a,t O'rib . agen an overfor 
de enkelte arbeidsgivere. �om folge deraf fik forhundet godkjendel e 
til at gaa ti l  arbeid necllæggrlse ho Beer & ro. 00' Fredrik tad ten
b uggerirr - 86 manel . A rbeid tan ningen inrltraadte L �. og 1 3 .  juli .  
'treiken kom t i l  at trn.'kke i langdrag, i clt>t de forhandlinger, der kom 

i tand, ikkr bragte nog t rr ultat, hvorfor mdel af d treikende ogte 
arbeide andre teder. Blandt andet haYdr Bper c' o. og aa leveraneen 
a.f huggrn ten til Trondhjems høi kole. Paa gl' lll1d af treikPn knel> 
det noksaa haardt med denne !everanre, og Beer forsøgte saa at faa 
denne lldfort ved stenhug'O'erfirnmer i K ristiania. Forbundet fandt da  
med  sek retariatets godkjenc1el c at  maatte blokel' a l  bugning af  ten 
til Trondhjems høi kole .  Den'ed blev oO'saa endel af stenhllggerne i 
Kri tiania inddragn i konflikten. 

rbeidernes oprindelige krav gi k for fin tenen yedkommende ud 
paa at faa Kristianiatari f'en af 1 899.  For torst nen vedkommende 
fore loge en særlig tm'jf - nærmest i lighed med den ven ke Cdde
\'al latarif. men med vi s forandring-rI'. 

D n 1 9de oktourr ammentraadte repræ entantel' for granitek 
portørforeningen og tenhuggerforbllndet til forhandling. Granitek por
torerne forelagde her folgende for lag frem at som ultimatum : 

" l hugning af 1 ai- 00' doksten, enklere hllsfa<,:ader, trapper amt 
anden sten til og med grad 2 bliycl' at betale efter L 'dde\'a llatarifen: 
nuværende pri er og fortolkning. For b:vgningssten og sten af finere 
grader end for nævnt, b tale efter Kristianiatarifen : 1 0  pet. Oyell-
taaende gjælder fra denne tarH under krift til 1 te eptember 1 907 

og nere 1 aar ad gangen, saafremt ikke op iO'el r kert inden 
lste mars, hyorefter tarifen forfalder 1 tr eptember amme aar .«  

Under forhandlingerne gik de dog m cl paa en del  forandringer, 
saalede at dagarbeide betale med 50 øre pr. tim og overtidsarbride 
med 50 peLS til1æg, amt at tarifen op igelse henlægges til ho ten. 
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limd h ugg-ercglerne an.gaar, kulde dis €l prakti ere paa d n nor k e  
i d e  a f  r d fjorden o m  , e d  Kroken paa. s,ensk id . 

f hen yn til at ud igterne paa grund af den til  todende vinter 
v ar ad 'kill ig ,ækkecle, fundt styret at kunne anbefale for laget ti l  
v dtagel . Y cd afste mning i de treikencle afd tinger ble, oo- aa for

laget vedtaget. "FAter endnu en del forhandlinger angaaencle antagel -
n af de treikencle o g  erholdeise tilba<re a f  før inclehavte te nbrud, 

blev ov erenskomsten undertegnet af forbundet og vedkommende sten
huggerfirmaer. Arbeidet gjenoptao-e 1 2 . no,ember op: kom da al le  
mand i arbeide igjen med clrt 'amme . 

Malerforbundet. 

Den be taaencle ov erenskom t mellem malerforbu ndet afdeling i 
Kristian and og mestrene amme ted udlob uden op igel. e L apri l .  
"rim lonnen " ar før varierend fra B5 t i l  4:2 or . Ved udl  b. tid n v ar 
det forbundets hensigt at oge gjennemført e n  ny tarif med 50 ore 
fa t at mindstelon. Forbandlingerne angaaende amme forte ikke t i l  
�nighed, hvorfor arbeids tan ning in dtraadte 1 .  april og paagik i 5 
d age. Da oprettedes o,er n kom�t for 1 aar med 3 maan del' gjen-

idig op igel . Overenskom ten fast ætter en mind. telon af 4:5 øre 
pr. time for duelige fagm ænd.  Ovrio'e arbeid re i faget - farvedra
gere 00' lærlinge uncltagne - mindstelon 40 øre pr. time.  '('dover 
dis. lon 'at er brtales enlwer efter dyg'tighed. Kravet omfattede ca. 
40 mand . 

* 

Yed forhandling: fik forbundet afdeling i Fredrik tad oprettet ny 
overen komst med 3 maaneder gjensidig op igel e fri t, dog saalede 
at op 'igelsen altid ud lober 1 .  mai . , vende eller de, drr har arbeidet 
i faget i 7 aar, og som yed sit arb eide kan godtgjore at være duelig-e 
fagmænd, betale med en mind te lon af 45 ore pl'. time. "'yudlærte 
kan dog det for te aar efter læretiden betale 111 d pn mind trlon af  
4 0  ore p r .  time. Dagarbeidere B6 ør pr. time. Forøv rigt en række 
be temm l er vedrorende faget .  

Bogbindet'forb undet. 

I juli ogte forbun det godkjendel e paa l onstarif for afdelino-en i 
Berg n, hvor tidligere i ngen tarifmæs ig ordning var gjmldende i faget. 
J oktober fandt forbundet, at det var den mest bel  ilig t id til kravet 
frem ættel e, hvorti l  sekrrtariatet godkjendelse bl v indhentet. Ved 
den clerpaa indl edede forhandling med 111e trene enede man om et 
fremtidigt lon - og arbeid regulativ . Lannen for sv nde 1 .  aar efter 
læretiden 1 8  kr.  pr. ugP, 2. aar efter læretiden 20 kr. pr. ug og 3. 
aar efter læretiden 22 kr. pr. uge . Arbeid ti den 56 timer ugentli r o 
for o,ertid arbeide i ndtil k l .  10 aften 331/J pet. t i l læg, nat- og hellig
da "arueide 50 pel. ti l læg. O,erenskom ten gj ælder til 1. eptembrr 
1 9 1 1 med 3 maaneder opsigel e. Kravet omfatt de 37 mand . 
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] novembrr anmeldte forbundet til ekretariatet et lon krav for 
afdelingen i A ale und ( 5  mand), men da t iden netop "ar beleilig, vilM 
forbundet . kridr til km-ret frem (\.'ttrl strak for egen reo'ning og 
risiko. 

Efter en arbrids tansning i 1 0  dag blev overenskom t oprettet. 
A rbeid tiden fa tsattes til 5B timer for saavel tyk- om ugearbeidere. 
l Jon for svende 1. aar rfter ht'retiden 15 kr. pr. uge, 2.  aar 16 kr. 
pr. ug . Læregutter 1 .  og 2.  aar 5 kr. pr. uge, 3. og 4 .  aar 6 kr. 
pr. uO'e. Kvinder \ .  aar 6 kr. 2. aa r 7 kr. pr. uge. O" ertid arbeide 
50 p t. tillæg, nat- og helligelagsarbeide 80 pet. t i llæg. A lt stykar
heide forhoirde med 10 p t .  

Forgylderne fagforening, Drammen. 

Dennr forening !11rdlemmer arbeider ved Rod kog guldli tefabrik, 
og arbeid forholdenl' ved denne har ikke netop ndmrerket ig om ær
drles ordnede med hensyn til akkorelpri er o.  I. Det \'ar nærmest af 
den lags akkord, om kjemle fra for under navnet " t mngsakkord " .  
Det var arbeidsgiy cren eller i denne sted verk me teren, der dikterede 
akkord prisen og hvordan arbeidet skulde udfore . � libere, eler i 
f· lIe skab arbeidede akkord, fik i mai en :3die mand til  at i akkord en. 
D nne lI1and var a ldele uovet, og fortjene ten for havd yæret tem
m lig lav og varierende. De frygtede derfor for, at lonnen ,ed denne 
ordning vilde bli {'ndnu layere, og indbragte aO'en for foreningen . 
Her fattede be lutning om, at foreningen formand ammen med de � 
sliber kuld ge n konfcrance med yerksme teren om enten at faa 
partiernr t redelte eller og aa faa tilsagn om, at deres ugelon ikke 

kulde redueeres. Ved foresporg el gir v erk me teren i ntet svar. De 
2 arbeidere tager saa og tredeler et parti , hvortil yerksmcsteren er
klærer, at da behovede d ikke at paab eg,Ynde noget nyt. Dened 
in cltraadte en stans i arbeidet . Da foreningen formand iden snak
k de med verk m tm'en, sagde han, at  forud retningen v ar, at de � 
arbeid res lon ikke skuldo tIi mi ndre . Faltr arbeidornp don erklæri ng. 

aa r 'Vel ag n i ord n, ig I' formanden, og aa blev o aa til
fo Idet. 

l e n  om k eld n blev foreningens formand kaldt op paa kontoret 
og erholdt op igel e fordi foreningen havde b landet ig op i admini-

tration n, og han v ar foreningen formand. , 'aO'en blev i ndrapporteret 
til sekretariatet som angreb paa forening retten, og efter forskjelli!re 
forhold at dømme havd/' arbeidsO'iveren havt en vi nervøs æng tel e 
for foreningen og vil  de nu benytte anledningen ti l  at kunne ramm e  
for ningens tillid mand. ekretariatet besluttede at ende Joh . Johnsen 
derhen at undm'søge forholdet 00' om muligt at  faa en forhandling 
i tand .  En krivel e fra foreni ngen over e ndte fabrikeieren med an
modning om at tage formandens opsigelse tilbage. Dette afsloge i en 

ar krivelse, adre eret til  amtlige arbeider ved fabri ken, og h vori 
tales om den " paaberaabte forening" o. . Y .  John e n  gav derpaa paa 

ekretariatets vegne arbeiderne bemyndigel e til at op ige pladsene. 
agen blev overladt arb id giverfor ningen, 00' mellem denne 00" 

ekretariatet foregik kriftlig forhan dling. Denne forte dog ikke til 



- :31 -

noget re ultat, idet det kun kom t i l  at dreie ig om erkl, ringer og 
fortolkninger. ,'ekr tariatl't til hod tyj ten lo t v d forlig e l l  l' voldO'ift, 
men dett blev af laaet, og dermed fik konflikten gaa in yang. 

Efterat treiken havde paagaaet en 3 uger tid, 00' det gik Illaat 
med at faa hvervet "arbeid vil l ig ", henvendte fabrikeieren ig ti l  
treikekomite n med ti lbud om forhanrlling om overon kom t .  Man 

enedes og aa om en aadan, og arbeidl't O'jenoptoges efter 31/� uO'e 
arbeid tan ning. Yed overenskom Len anerkjende forenin retten, og 
foreningen formand gjenindtoge i in  tidligere plad . De gjældende 
akkordprisl'r fa tsatte i overen kom ten om tarif. Y d dagarbeide 
betale forgyldere med 40 øre timen, 1'orsolvere med 33 ore timen og 
kvindelige arbeidere med 20 ore timen. Overtidsarbeide 1 0  or til
læg pr. time indtil kl. 9 og 20 ore til læg for d folgende. ForovriO't 
indphold l' overen kom ten en npkk .. almindl'l iO'c be temmel cr' . 

Logarrerne forening 

fik i augu t godkjendelse til at indlede forbandlin 'er om l'n tidligere 
godkjendt lon tarif - 24 kroner mindstelon for vende og 2� kr. for 
de ovrige arbeidere i faget . Hvor timelon prakti ere , henhold vi 43 
og :� ør mind telon. I forhandling komiteen kom man til enigh d 
om 22 kroner mind teløn for vende. iden ble,- fra me terens id  
rei t mod tand mod, at  det skulcle værc mind te løn, n1l'n derimod 
normalløn og en forholdsvi lon forhoi l e for hv l' efter den tidligere 
havte lon .  l )aa grund af at enkelte garverier paa d n tid havde nok aa 
lidet at gjore, fandt foreningen at maatte tage det omforen d om et 
almindeligt lonst i l læg og dermed ti Ile agen i bero. 'a. O arbeidere 
i faget .  

Hand, ke, yer kel'De forening, 

h\'i medlemmer arbeider ho Brodr ne Hallrn, fik i juli O'odkjendel e 
af pri tarif. Tarifen var ,re entiig en fa t laaen af de gjældend tyk
priser. )len ojentagne o'ange har de erboldt l' duktioIl i pri erne og 
mente nu at forebygge dette ved at faa pris rne tarifmæs ig fa t laa t. 
Det lykkedc ogsaa ved forhandling at faa tarifen under krevet den 
:2den oktober. 

Reb l agerarbeidel'De forening 

fik i augu t maanecl O'odkjendel e af lon tarif ti l  frl'm rettels ud paa 
hosten. I november ind ledede forhancl l inO' m d / Timm damp
reberban , hvor tør tedelen af foreningen medlemmer arbeider. '1'il 
en begyndelse saa det ikke ud til at forhandlingerne skuld bringe 
noget re ultat, idet arbeiderne kray bl v modt med lange j rimiadel' 
over bedriftens uløn omhed og d tilbud, der blev gjort, var temmelig 
b kedne. f den grund gik arbeiderne med sekretariatets godkjen
del l' t i l  op igel e af pladsene cl n 17 de november Inden op igel e -
fri ten ucllob kom imidlertid disponenten med et tilbud, hvori arbei
d rne krav paa det væsentligste var indrømmet. Dette for lag blev 
af foreningen vedtH.get og opsigelsen ti lbagekaldt 2 de november. 



- 38 -

Efter den ved tagne overen komst erholdt reb lager ,endenr et 
ti llæg af 5 ore pr. time, laaning mænd ne 2-3 ore 00" heklerne 5 øres 
t i l læg pr. time for clagarbeide samt de gjældendr akkordpri er nær
m r fast at . K vindelige arbeidere 1 øre til læg og efter nærmere 
b '  temtr tid 'fri ter l ores til læg pr. time til 1 G  ore er naaet. Des
uden fastsættes et ek trati llæg af 30 ørr pr. uge for h,rr In'inde, som 
ikke skofter it  arbeide. Sjauerne rrholdt 3 øre ti llæg pr. time og 
for yngre gutter begynderlon 10 ore pr. time og tigende med 1 øre 
ti men for hvert fj erdingaar, vedkommende arbeider i faget. indtil 
mind telon nen for ,oksne r naaet. 

Hvormeget d r fra land organi ationen side er udbetalt i streike
under tottelse til hver organi ation for hver tr ik, hvortil und r tot
t I e har været yd t, Yil fremgaa af streikeka sen regnskaber. 

I følge opfordring er til konflikter i udland t bevilget følgende 
b lab : Til streil\:erne i Tammrrfor i Finland kr. 300,00, til jern
l ockouten i Helsingfor , Finland, kr.  507,50 (700 mark) og ti l  l ockouten 
i tek tilindu trien i Verviers i Belgien kr. 1 0 1 5,00 ( 1 400 frc .) . Det 
idste ifølge ud endt rirkulære fra Det internationale faglige sekretariat. 

En del af de i 1 905 ud endte bidragslister til den ,enske lockout, 
er  i 1906 indkommet med et beløb af kr. 1 70,50. Til dækkelse af 
tl'eikekassen udgifter er i aaret lab udliO"net ek trakontingent t i l  et 

hoier(' beløb rnd noget tidligere aar. ]j'ra I lte mar til 3die november 
var ekstrakontingenten lobende med afvek lende 10 og 25 ore ugen.  
Ialt har været ud lignet 1 3  uger a 10  øre og 21  uger it 25 øre, der 
tilsammen udgjor pr.  medlem kr. G,55, regnet efter heltbetalendr 
111 dlenlmer. 

Vi har hermed i korte træk omtalt begivenhederlle, virksom
hrden og fremgangen indeJl fagorganisationen i det forløbnr aar. I det 
1 1  le og tore maa jo am'ets resultater siges at være aadanne, at de 
gir mod og baab til fort at arbeide for organ i atiol lcns store sag. Det 
er derfor med en Yi tilfreds ti l lel e at nærværende beretning af luttes, 
idet vi bringer de til luttede organi ationer vor bed te tak for godt 
amarbeide i det forløhne aar ! 



Tabel oyer a fdeling - og medlem antal 

i nden de til luttede organ i ationer. 

( )rgani�alioncr. 

Kor k arbeid mand forlnmd 
j rn- og- metalarhcidcrfol'bund 
centralforening for bogt rykkere 

Tlwarh id rfol'bundet 
.x or k formerforlmnd 

bagerforbund . 
ll1urrrforbuncl . 
skotoia l'heiderforbund 

tenhu gerforbund 
mobe! nedkerforbund 
malerforbulld . 
bogbinderforbund 

K r.a llorvei cl k. funktionærcr forening 
T lefonarheiclcrne forening 
Fyr ,ti karheid('rne 
H

'
attemagel'l1e 

:-lukk rval'earb . 
Hand kcmagernc 
Hand ke "ernes 
K orke kjturerncs 
K r. a  reb lagerforcning . 
.Forgylderne fagforenin , Drammen 
• ' lagtcr- c' pol emagerne forening. Bergen 
J.Jogarvernes forening 
H yidp:arv ernc 
FOl'g:s ldernc forening. Kr.a . 
'l'rirotagearbcider kcrne forbund 
( ' igararbcidcrncs forening . 
l!'redrik værn rehslagerforening 
I-Itukkatorerne. forening 
K r.a brygg'carheiclere foreni ng . 

l .  hattal 190G 1 .  knu·tul 1 007 

Antal 
afd. 

1 l � 
oH 
26 
1 6  
2 1  
29 
1 1  
1 � 
20 
1 0  

7 
3 
1 
1 
l 
1 

� I 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

.\ntnl 
medl. 

5026 
-l ,j:n 
1 1 (50 

735 
760 
R09 
4 9 
494 
lOR 
376 
:394 
207 
1 2 

dl 
7;2 
n 
;)0 
:30 
36 
4�) 
29 
2 1  
�:� 
1 3  
10 
24: 

Anlal 
ard. 

1 3 
6 1  
n 
n 
2 1  
29 
1 5  
13 

1 6  
6 
6 
1 
1 
1 
1 
] 
1 
J 
l 
1 
1 
l 
l 
1 

1 
] 
1 
1 
l 

.\ u t nl 
mrd!. 

1 0622 
6073 
1 62 1  
1 70 

, 1 6  
707 
67 1 
667 
550 
4 ( )  
:300 
256 
1 00 

O 
94 
6 -
50 
30 
:34: 
. u  
42 
22 
H) 
3;") 

9 

:50 
7 

1 2  
1 4  
�4 

334 1 60 7 444 2533�) 



I lI d t æ g t :  
T I'R'ul'heitl rfOl'bundet, adlllini�t r:\t ionskonti llgellt 
� tpnb llgg-erforbundet 
l�orm{'l'forhut\det 
Bogbiuderforbllndet 
j[ale.rforblilldet 
Bugerforbllndet 
jIlIrl'rforbuudet 
:4kotoiarb iderforbundet 
A rbeid llIandsforbuudct 
Mllbrlsned kerforbundet 

Ekstrakt af admin istrat ions-

kr. 449. O 
" 21 2,60 
,. 3 1 0, 10 

92,30 
13 ,50 

" :3 1 5,60 
232,80 

" 203.30 
2795,50 
' 1 68,90 

,l crn- og metalarb idcrforhundet 
X. ('('utralf. for bogtrykkerr 

2 1 22,50 

Hvidgar\,(,l'ues forening-
I<'Yl'stikarbl'idernes 
llandskemagernes 
'rl' lefollarlH'i del'll!>� 
T{ orkeHkjærernes 
l .. og"nr\·erllPs 
Sukk 'l'\'lU'l'arbei,!erlll's 
I l ,md ke�yerskernes 
I l  nttl'lUngernes 
:-:lng'tl'r- & polsellIa erne f.. Bergen -
!{ ebslagern . forening 
l�orgylderne fagf., Drammen 
1\ 1'. a �porveisgel kab: funkt. for. 
l!'ol'gyldernc� forening, Kr.a 
'rrikotagcarbeider kernes forbund 
Fredri ksyærns rebslagerforellin� 
(,igarheiderne� forening 

:4alg af statistikmateriel 
Do. - Internati onal beretning for 1903 . 
Do. - ., 1904 . 

R('ut el' for 1 905 . . . . . . . 
• \ ho l l llrmellt paa ,,1fetldel\'lse b l adet" 

A k t i y a : 
lJ de taaende fordringer : 

Forgylderne forening, Kr.a, 4-. hmtal 06 it 15 medl. 
�lagt('l'- & polselllagern('� f.. Bergen, 4. h. 06 it 19 medl. 

! nveutariekonto . 
JC ontolTckvi i t a  . 
'tatistikmateriel . 

2( j7 int rnationalp 
J :l�,t'heholdning- . 

hrrt'tningPI' for 04. :i 70 01'\' 

Krist iania, ]. , . jannal' 1 907. 

" 

" 
" 

" 

., 

k r. 
., 

497,70 
3,60 

2,),80 
l 1 ,30 
32,00 
1 9,20 
1 6,70 
1 9.50 
1 3,80 
26,60 

6,40 
1 4, O 

9,30 
46, O 

3,60 
1 ;5,00 

2,40 
7,40 

kr. 78 1 6,00 
1 1 5,65 

1 074-,96 
., 1 63, 1 0  

30,24-
1.25 

Tils . kr. 920 1.20 

Status pr. 

1 .30 
1 ,90 

kr. 3,40 

" 830,00 

" 200,00 
1 50,00 
1 6,90 
936.46 

Til�. kr. 2326,76 

A. E. (lnndersen. 
Revi-



kassens regnskab for 1 906. 
L' Il g i  f t : 

Kontorrek vi ila . . . 
Tryk"acrer . . . . . . 
Lon og tæll peug-e for formaud og forrelniu sforer 
Repræ�entation�ull�ifter 
Revisionshonorar 
Telefon, afgift og Ilytning-
Husleie . . . . . . . .  . 
Boghinc1ernrbeillc . . . . . . . . . . . . 
rdgifter vedrorende .. Deu internationale her(\tniug" . 
O,-ersll'Uelsesflrbeidr 
Ekstm kont orhj ælp 
A �urauce . . . 
Agitation . . . .  . 
Averti sement . . . . .  . .  
Det iulernfltionale ekretariat . 
,,:lleddelel 'f' bladet·· . . . . . 
Ly�, hnpude og reugjoring . . 
Porto og telegrammer . . . . . . 

bonn mont paa aviser og tids krifter . . 
Tilhagebotalt ban t il  res rveka seu (optagel i 1 90,;) 
Forskj<,UilYe udqifter . . 
Kassebeholdning- 91 12 06 . . . . . . . . . . 

kr. \I!l.2:2 

" 1 423.2:> 
2291 ,66 

303,00 
" 1 1 1 ,00 

1U1 .7:> 
., 24.0,00 

30,Jf> 
3 7,51 

4 1 ,00 
346.60 

., 31 ,75 
631 ,20 

10.00 
" 1 4,40 
" 464.6:> 
. , 224.2 

13 ,49 

" 6,7.; 
1 254.4 

B3 30 
., n:16.46 

Til . kr. n201 ,2ll 

31 '12 06. G u n nar Seth i l ,  forretning- forer. 

31 .  december 1906. 

Hu leie . .  
Pr. halanee (eiendom) 

Kr.a. 31. decbr. 1906. 

D. Jensen. Tobia Ol en . 
sorer. 

kl'. 100.00 
2226,76 

Til . kr. 2326,76 

Gun nar Sethi l ,  forretning forer. 



Ekstrakt af stre ikekassen s 

K a�'eueholc lnin�' J J 06 . 
Renter 

l n d t æ g t :  

l3oghillderforb unclpt, ek trakontiugclll 
'rrfl'aruciderfol'bundrt 
I·'orlll orforbundet 
lIf alerforbundet 
'tellhug'g-erforbundrt 

I agerforbunrlot 
.:\l llrerforhlludet 
A rbeidsmand forhll udet 
.:\Job{'1 npdkerforbundet 
�koloiarbcid rforbundet 
Jern- og metalarbeiderforb. 
:\. ccnlralf. f. bOtttrykkere 
lhidgarvernf'S forening 
Fyr�ti karbeidernes 
I l and kemagf'rnes 
'J' 'lpfonarheiderues 
K orkeskjærl'rucs 
Logal'vernes 

nkkOL'\'nrearh. 
I [ltttemngerucs 
I Iandskc yer�kel'ne� 
Rehsl U IYel'll cs 
Slag! !';:'.. & pølscllI. f., Bergen 
I�()rg yldernrs fagf., Drammen 
I r.1t sporveis elsk. fll ukt .  f. 
Forgyldernes foreni llg, Kr.a 
Tri kotagearbeiderskern!',; forbund . 
Fredrik værns rehslagerforening . 

I ndkoJl1met plta l ister t i l  lockout en i overige 
kOloiarbeidcrforbuudet. refll ion af t reikebidrag 

.\dll l inistl'at i onskn�sens lar\ll fra 1 905 ti lbagebetalt 

lJdestltnencle fordringpr : 
Rt'nov:ltion5arbeidl'l'lle� fore nin g, 
8tenhl lggerforbundf't 

. 

. 'lagt '1'- &- pol emng. 1'., Bergen 
ForO'yldel'lles foreni ng, hX.a 

KnS81'heholdning . 

A k t i v a :  

re�t ance fra 1 90:> 
1 906*) 

Kr. 7m.9.J indb�tnlt dter regn�knlJets ufslutni ng. 

kr. 
" 

" 

" 

" 

" 

. , 

" 
., 

kr. 

,.  

1 20 1 ,6:> 
:, 38,00 
4726,40 
1 7 1 7,00 
1 4 1 8,50 
26:>6,40 
27:>6,90 

36335,00 
2423.20 
2 ] i,lO 

27822,32 
6413,5:> 

53,60 
.\19.20 
1 78,75 
324,00 
280.60 
:16 1 ,6U 
228,87 
a03,Oa 
1 0.J.24 
1 :>0.76 

0 1 .95 
1 1 9.:>5 

,J 14,3:i 
3 1 , l B  
73,i:i 
1 2,00 

TilR.  

1 56,OIl 
1 432.9:> 

65,55 
44,R:i 

kr. 1 5 120.87 
R29.39 

99;;64,40 
1 70,50 

20,OU 
125,1.,4H 

kr. 1169:>9,0-1 

Status pr. 

kr. 1699,3�) 
20:> 0.7:> 

Tils .  kr. 222 0,10 

Rl'gnskabet pr revidere! og- fllndpt i orden ifolge bO!l:cr og hila�·c. Bnukbu!!cr 
skabets nf�llltning kontrol lt>rP( . 

K r.a, l i). jan. 07. A. B. (JlI1ulersen. 
Red-



regnskaber for aaret 1 906. 

l fOl'lner Illed IIolll lllelv ik. 
<Jarbidarbeidt'rnc ved lIafslul1d 
Mollearbeiderne ved Bjol en 
• kotoiarbeidernr i Trollllhjel1l 
�[urerno i Aal(>SlInd 
Mmarbeidel'lll' -
2 SI1l'dker ' 
.llubl'lsnedkerno i Bergen 
, ki bstolllllll'rmit'ndene i Bergcn 
Ba�c r�v('u delle i Rkien 
l\'[u'rernc i Fredrik�tad 
Mohl'lsnedkerne i lavanger 

Do. - H augesund 
2 �kihssnpdkcl"(' i Bprgen 
Bagcrsl reiken 
okotoia rheid el nl' i ID kprsund 

Do. - ,\ale und 
2 formen' i Bergen 
Hjofyrboderne i Aaleslllld 
TOl1lmprmænd 'llp i Kristiania 
lf l lrnrbeiderlll' i Ber!len 
II li rCl'llr 

' 

Do. i Trondhjem 
}f l I rarbeidpl'lle -
FOl'lrylderno i DraIllmen 
i:3tl'nhll�!\,erstr iken 
Snodkel'lle i Trondhjelll 
llobelsnedkcrn i Trondhjcm 
Bodkerne i tavanger 
Bygning-stolllmormændene i Bergen 
llagnl'sitaL heiderne, Snarulll 
Til streiker i li'inland 
- 10rkonlen i Vrrviers, Belgicll 

Rei�rr ianledning konflikter 
Kasseh holdni ll� 91 l� 00 ' 

U d g i f t :  
treikeunder tottel e 

31 I �  OH, G u n nar 8ethi l ,  forretningsforer. 

• bill!. : \'ed alle ud en byes forsendel er er portoen iberegnet. 

31 , december 1 906. 
P a s  i v a : 

Pr. halan('l'. ka�sebeholdning og ude taaende fordringer 

K r.a, 3 L .  decbr. 1 906. G u n nar 8ethi l ,  forretning fører. 

kr. 12 ,00 
1 344,00 

" 432,00 
, . 10 ,00 
,. 4032,00 

2464,00 
24,00 

l()00,00 
1 377,06 

136,00 
12 ,00 
4 0,00 

. , 1 12,00 
,. 2J,O O 

42432,00 
1 20,00 
1 76,00 

32,00 

" 1672,00 
., 632,00 

4920,00 

" H920,OO 
1000.00 

44 .00 
,. 364, 10 

94 1,93 
15 4.00 

" 104,00 
32 0,00 

" 392,00 
432,00 

14,00 
" 102 1 ,90 

164, ° 
205 0,75 

kr. 222 0, LO 

og ka sebeholdning eftel" eet, samt de indkomne indtægter og udgiftcr efter recru

D. Jen .e-n. Tobias Olsen . 
'orer, 


