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Den 24. februar afholdt hovedstyret sit ordinære aarsmode, hvor 
beretning og regnskab for 1906 enstemmig godkjendtes. For mødet 
forelaa ogsaa til behandling en af sekretariatet ved en specialkomite 
(O. Lian, 1\1. Ormestad og verre Iver en) udarbeidet indstilling an
gaaende ordningen af stridighederne inden malerfaget. Denne sag ble\� 
i fort at hovedstyremade 4de marts behandlet. 

ekretariatets ind tilling var i sin helhed folgende : 

Angaaende ordning af strid ighederne inden malerfaget. 

Til landsoTgani ationens hOl'edstyre! 
Den beklagelige strid inden organisationerne i malerfaget har 

lidt efter lidt udviklet sig til en kamp, hvi dimensioner vulmer aa 
ledes op, at det er van keligt at øine nogen udgang paa den . Videre 
truer den med at indvikle hele vor bevægelse i forholdet, saaledes at 
den kan bli en fare for hele organisationen . Og endelig synes de stri
dende parter at fjerne sig mere og mere fra hverandre, hvorfor udsig
terne til forlig uden en kraftig indgriben udenfra blir mindre og mindre. 

Alle for lag, som hidtil er fremkommet, dels fra de tridende 
parter selv og dels fra sekretariatet, er blit re ultatløse , enten fordi 
cl n ene eller anden part har forkastet dem . 

De retssager, som v rseror for de borgerlige domstole, syne 
heller ikke at ville tage ende. len selv om retten i sin tid kommer 
til det one eller andet re ultat, er enhver klar over, at striden ikke 
dermed er afgjort organi ationsmæssigt. Saavidt man for taar, beskjæf
tiger den sig kun med det økonomi ke mellemværende mellem Nor k 
malerforbund og 1\1aler vendenes forening i Kri tiania. Disse spørs
maal kan naturligvis retten lose, men spørsmaalet om organ i ationen 
enhed i malerfaget taar dermed lige ulost. 

Og det er netop d t, som er det vigtigste for vor organisation. 
[ngen, om kjender lidt til forholdene, tror at en ret afgjørelse angaa
ende de okonomiske sporsmaal, vil føre de stridend parter sammen 
igjrn til samarbeide og forstaaelse i en organ i ation . 

Jetop dette lllaa derfor blive den øvrige organi ations opgave. 
Der har tidligere været fremsat forskjellige forslag, dels om vold

gift, del om mrngling og dels om undersogelseskommi ioner. Alt 
dette har kun ført til negative resultater. 

Der har fra orsk malerforbunds side været taJt om at lands
organ i ationen burde offentlig "stemple" de udbrudte organisationer 
om n lag paria i fagorgani ationen. Helt bort eet fra berettigelsen 
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af et saadant skridt, tror man heller ikke noget saadant vil befordre 
en sammen lutning af de stridende parter. 

En voldgift i almindelig for tand kunde naturligvis dømme i de  
samme spørsmaal som dom tolene og kunde maaske ogsaa gaa videre. 
Men man støder der atter paa de samme vanskeligheder som før. 
nemlig grundlaget for voldgiften samt den fremtidige ordning, da en 
voldgiftsret selvfølgelig hverken kan vedtage love eller vælge styre . 

En  upartisk undersøgelse af stridens ophav vilde maa ke ha. 
interesse for de stridende parter selv og isærdeleshed for hovedper
sonerne i triden. Man vilde vel komme til det re ultat, at den enE} 
part har uret i flere eller færre punkter. fen selv om dette blev 
konstateret, vilde heller ikke dette føre til maalet : en organisation i 
malerfaget. Det vilde sand ynligvis kun ophid e til nye angreb fra 
den tabende part. 

H vad den udenfor stridighederne staaende fagorgani ation maa 
kræve er, at de ødelæggende stl'idigheder ophører og, at de stridende par
ter slutter sig sammen til (fn organisation, hvor der kan herske fm'drage
lighed og sama1·beide til fælles betryggelse for standen og, hvor kræfterne
vies til at t'ette vaabnene udad mod vore naturlige fælles modstandere. 

Der kan ikke taale mere indre strid.  De for kjellige organi a
tioner har andet at gjøre end at beskjæftige ig med den i omfang 
lig saa ol'crvældende som af  lærerigt indhold mindre værdifulde literatur, 

0111 denne strid har affødt. 
om et sid te forsø fra sekretariatets side paa at bringe e n  

afr>lutnino- paa h i  torien vil man derfor foreslaa for hovedstyret at 
I' dtag folgende indstUling : 

1. ekrctariatet sammenkalder repræsentanter for amtlige afdclinger 
tilhorende Norsk malerforbund og Malersvendenes landsforbund til 
et landsmøde, som skal afhold s i Kristiania den 2 . mars oa føl
gende dage. 

�. .JI.1ødet opgave er at sammen lutte de to organ i ationer til ct for
bund, der skal omfatte amtligc afdelinger af de nu bestaacnde 
forbund og til luttes Arb.s fagl . land organisation. 

3. 'ril modet vælger afdelingeme repræsentanter efter folgende regler : 
Sorsk maler(01'bwtd: Aalesund afdeling 2 repræsentanter, Fred
rik tad 1, Kristiania 1, Kri tiansand 1, Lillehammer 1, ta anger 1 
og Trondhjem 2. .J.lfalersrendenes land forbund: Bergen afdeling 
2, Drammen l, Horten l, Kristiania 4, ::\10 l. 

Endvidere vælger hvert af de to forbundsstyrer inden sin midte 
1 repræsentant til at deltage i mødet, dog uden stemmeret. 

4. Forml ætningen er, at ingen af hovedper onerne i striden vælge 
som repræsentanter fra afdelingerne. 

5. ,'ekretariatet opnævner uclenfor sin midte modets dirio- nt. Denne 
maa ikke tilhøre nogen af de to organisationer. I alle spør maal 
vedrorende tvistighederne skal dirigenten fungere som opmand. 

6. Mødet kal I'cdtage love for det nye forbund amt vælgc forbunds
tyre m. m. 

7. D økonomiske mellemværender mellem de nu\'ærende foreninger 
eller forbund ordnes efter beslutning af modet. De heraf op taacde 
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økonomiske forpligtelser overtages af  det ved sammenslutningen 
opstaaede nye forbund. 

amtlige eiendele tilhørend de to nu bestaaende forbund overgaar 
v d sammen lutningen til det nye forbund. 

9. Samtlige afdelingcr kan til sekretariatet indsende forslag til behand-
Jing paa mødet. kretariatet opsætter mødets dagsorden og for-
retningsorden . 

10. De ved mødet forbundne reiseomkostninger for de af afdelingerne 
valgte repræ en tan ter samt udgifter til leie af lokale m. m. udredes 
af Arb.s faglige land organisation. Diæt til repræsentantern under 
rei en og mødet udredes af afdelingerne hver for sig eller af ved
kommende forbund. 

11. Repræsentanternes fuldmagter ind endes til ekretariatet til god
kjendeise. Ingen repræsentant maa møde med bundet mandat fra 
sin afdeling. 

12. Forslag, der ønskes behandlet paa mødet, maa være i ndsendt 
inden 15de mal' . :E'uldmagterne maa være indsendt inden 20dc 
mars d. a. 

om man ser, er dette forslag en fremgang maade, som ikke 
tidligere har været for ogt. Man gaar ud fra, at medlemmerne paa 
begge sider maa lide under de nuværende forhold, idet de og aa gri
ber sterkt ind i selve arbeidsforholdene. Dette kan ikke medlemmerne 
længere være tjent med paa nogen af siderne. ien de tridende parter 
og s rlig hovedpersonerne paa begge ider har allerede nu roet sig 
saa langt ud, at det ikke længere blot er et prakti k og okonomi k orga
nisationsspør maal, men er blit et æressporsmaal. 

Man tror derfor ikke, at hverken hovedpersonerne i striden eller 
de to forbund styrer paa det nuværende tid punkt egner sig til at 
medvirke til et fredeligt opgjør. 

Derfor foreslaae denne, ganske vi t usedvanlige, form, at sekl'e
tW'iatet sammenkalder et lags landsrnøde af repræsentanter for begge 
forbund afdelinge-r (§§ 1, 3 og 4) . Af § 3 v il det sees, at begge for
bund faar et lige antal repræsentanter, nemlig 9 hver. Videre at for
bund tyrerne kan sende 1 repræsentant hver, og dog er disse uden 
stemmeret, da de kun skal fremstille sagerne og ellers deltage i 
debatterne . 

§ 2 bestemmer, hvilken opgave modet skal ha og hvilket hoved
resultat det skal komme til. Herved gives repræsentanterne paa fo1'
haand et tvungent mandat i hovedsagen, mens detalj erne baade ved
kommende opgj øret af stridighederne som den fremtidige ordning blir 
frit overladt mødet at bestemme. 

For dog ikke at gjøre van kelighederne for tore med hensyn til 
afgjorelsen af de okonomiske forviklinger, har man fundet det nød ven
digt paa forhaand at bestemme, at begge forbunds nuværende aktiva 
og pas iva overtages af det ved sammenslutningen dannede nye for
bund (§ 7 og 8). Det regn kabsmæssige opgjør blir derimod lands
modets sag. Naar begge forbunds aktiva og passiva overgaar til 
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fremtidigt fælleseie, vil det formentligt ikke falde vanskeligt at ordne 
mellemværendet mellem det nye forbund og afdelingerne og de enkelte 
medlemmers rettigheder. 

Naar det nye forbund skal tilsluttes landsorganisationen, er det 
en forudsætning, at dette forbund straks erholder alle rettigheder, som 
det nuværende Norsk malerforbund allerede har erhvervet. 

Da landsmodet faar ad killige ældre tvistsporsmaal at løse, hvorom 
der kan forudsættes lige stemmetal, har man fundet det nadvendigt at 
sekretariatet opnævner mødets dirigent. I afstemning ang. tvistspørs
maalene maatte han ha det afgjørende votum (§ 5) . I saadanne spørs
maal faar altsaa mødet karakteren af en voldgiftsret. I andre spors
maal derimod, som vedtagelsen af love, ,alg af styre m .  v . ,  forud æt
tes, at enighed maa opnaaes ud en opmandens hjelp. At vedtage nye 
love anser man nødvendigt, da lovsporsmaalet en gang tidligere har 
været det skjær, hvorpaa et forlig har strandet. 

J forbindelse hermed er det ogsaa nødvendigt at vælge nyt styre. 
t skaffe en upartisk og habil dirigent er maaske ikke let ; men 

man har tænkt sig en af vore ælelre, agtede og provede partifæller, 
der hidtil ingen befatning har havt med sagen. 

§§ 9-12 er af mere administrativ art. Da sekretariatet skal 
sammenkalde mødet maa ogsaa dette modta alle forslag og opsætte 
dagsordenen samt godkjende fuldmagterne. Herunder ,il man natur
ligvis yære opmerksom paa § 4. Vælger afdelingen nogen af hoved
personerne i stridighederne, vil afdelingen blive anmodet om at vælge 
en anden . Med ho,edpersonerne menes de mænd, hvorom der ifølge 
sagens dokumenter har taaet størst strid. Dette gjælder dog kun ele 
af afdelingerne valgte. Forbundsstyrerne kan in den sin midte vælge 
hvem de onsker. 

I følge § 10 skal ele af afdelingerne valgte repræsentanters reise
ud gifter (billettens kostende) samt lokale til mødet udredes af lands
organisationen. Mødet er jo ekstraordinært og for de mindre afdelin
ger vilde det maaske falde kostbart at bære alle udgifter. dgifterne 
for landsorganisationen vilde efter dette dreie sig om ca. 350 kroner. 

pørsmaalet om, paa hvilken maade denne ag skal forelægges 
for parterne har man tænkt sig saaledes, at landsorganisationens hoved-
tyre bemyndiger sekretariatet til at paalægge de to forbund afdelin

ger og tyrer at efterkomme opfordringen om afholdelse af land made 
paa de i indstillingen givne forudsætninger. Hvis nogen af parterne 
ikke efterkommer paalægget, henvises sagen til kongressens afgjørelse. 

At forelægge sagen som et forslag til parterne kan nemlig let
tere fore ti l at en af parterne forkaster det .  Desuden spildes der tid. 

kridtet er ekstraordinært, og det kan ikke tages i henhold til 
nogen anden lovbestemmelse end § 9 p. 4 ;  men de heromhandledf' for
holde er ogsaa af saa ekceptionel art, at noget ekstraordinært maa 
foretage . 

Hvis det ,inder bifald af hovedstyret, saa sker det i kraft af 
den am lede fagorganisations vilje, fordi de nedbrydende forholde i kke 
længer kan tfJ.ales. 
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I henhold hertil tillader man sig at indbyde landsorganisationens 
hovedstyre at fatte følgende beslutning: 

"Sekretariatet bemyndiges til at paalægge orsk malerforbund og 
Malersvendenes landsforbund samt disse' forbunds afdelinger at afholde 
et fælles landsmøde i henhold til sekretariatets foranstaaende indstil
ling. Hvis nogen af vedkommende ikke efterkommer paalægget, hen
vises sagen til førstkommende kongres. " 

Saaledes enstemmig vedtaget i sekretariatets møde 15de og 22de 
februar 1907. 

Ole O. Lian, 
formand. 

Malerforbundets repræsentant, P. Myhre, fandt sekretariatets for
slag uantageligt for r orsk malerforbund. Han fremsatte følgende 
forslag, hvoraf han principielt holdt paa voldgift, men subsidiært vilde 
anbefale forslag nr. 1: 

Forslag til løsning af st1'iden inden malørforbundet fra forbundets 

1'ep1'æsentant i landsorganisationens hovedstyre. 

Landsorganisationens hovedstyre henstiller paa det indstændigste 
til de stridende parter at afslutte striden paa følgende basis :  

1 .  
Begge forbund reorganiseres og sammensluttes paany til et, til

sluttet Arbeidernes faglige landsorganisation med bibehold af det tid
ligere forbunds der erhvervede rettigheder. 

2. 
Til at foretage reorganisationen vælger hver enkelt af de to for

bunds afdelinger 1 repræsentant for hvert paabegyndt 50-tal medlem
mer, dog ikke over 4 fra nogen enkelt afdeling, samt 2 repræsentanter 
fra hver af de to forbundsstyreIser. 

Repræsentanterne sammentræder til møde i Kristiania senest 
inden 1 .  april 1907. 

Alle beslutninger fattes af medet med almindeligt flertal og er 
bindende for begge parter. Forlanges der fra mindst 2 repræsentanter, 
at skriftlig votering skal foregaa i nogen sag eller spørsmaal, anvendes 
saadan voteringsmaade. 

3. 
Medet vælger to dirigenter og to sekretærer - en fra hver af 

parterne - ,  der vekselvis leder forhandlingerne og fører protokol 
over samme. 

4. 
Til for madet at forberede og fremsætte forslag til love for det 

nydannede forbund vælger de to forbundsstyrelser og forbundenes 
ristianiaafdclinger hver 1 repræsentant, hvilke træder sammen til 
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forhandling mindst 4 dage, for fælle modet tinder sted. om grundlag 
for lovbehandlingen lægges begge forbunds nugjældende love. 

5. 
Det nydannede forbundsstyres sæde henJægges til en af byern 

udenom Kri tiania og Bergen, og kan ingen forandringer beri finde 
sted før mindst 1 - et - aar efter at nydannelsen har fundet sted. 

Til medlemmer af det nydannede forbunds styre kan ingen af de 
i Maler vendenes landsforbund nu fungerende tyremedlemmer eller 
medlemmer af det i Kri tiania ved stridens opstaaen fungerende for
bund tyre for Jor k malerforbund amt nogen af de om be tyrelse -
medlemmer i Malersvendenes forening (Kr. a) de sid te 11/2 aar fun
gerende indvælges før efter mindst 1 - et - aars forløb. Ei beller 
kan nogen af herrerne E. BeI'gan, E. MagneIl, A. Pedersen og P. 
Mybre indvælges i tyret for den efter nydannel en op taaende Kri
stianiaafdeling før efter forløbet af mindst 1 - et - aar. 

6. 
Hvert forbund udreder selv diæt- og rei egodtajorel e til sine 

repræ entanter. Alle de ved mødet forøvrigt og om følge af nydan
nels n fornødne udgifter udrede af det nye forbund efter at over
dragelsen af de tidligere forbunds midler bar fundet sted i overens
stemmelse med punkt 7 litra c. 

7 .  
ammenslutningen skal finde sted paa folgende grundlag : 

a. Det nydannnde forbund skal have fælle admini trationska se, 
fælles syge- og forsikringskasse samt fælles streike ka e. 

b .  Den faste ordinære kontingent pr. medlem maa mind t være 50 
øre pr. uge, regnet efter aarets samtlige 52 uger, fordelt paa d t 
antal kontingentuger, som mødet maatte fa t ætte, og fordelt for
holdsvis paa de respektive kasser - deriblandt og aa paa af
delingernes adrnini tration ka er -, dog aalede , at kontingenten 
til treikekassen maa være mindst 15 øre pr. uge og medlem, 
regnet efter aarets amtlige 52 uger. 

c. Begge forbunds midler og eiendeJ e, deriblandt ogsaa de i lUaler
vendene land forbunds enkelte afdelinger i yge- og streike ka ser 

beroende, regn kab mæssig udvisende eiendom, overdrages det ny
dannede forbund. 

d. Forbundet overtager de nuværende forbunds forpligtel er overfor 
sine respektive medlemmer og afdelingel', og beholder di e ine 
som afdelinger erbvervede rettigheder og hvert enkelt medlem til
lige sin erhvervede anciennitet, som 0111 han fortfarende havde 
været medlem af orsk malerforbund. som om ingen ad killel e 
tidligere havde fundet sted, 

e .  De nye love skal indebolde bestemmel e om, at ingen af forbundet 
udtraadt eller paa lovlig maade ek kluderet afd ling har krav paa 
andel i forbundets midler og eiendele. 



- 8-

8. 
Vedtage af begge forbund det i de foregaaende punkter fastsatte 

til stridens losning, ophæves de mellem parterne verserende proeesser, 
og bortfalder de af de tidligere Kristiania- og Bergensafdelinger over
for Jorsk ma.lerforbund stillede krav, med undtagelse af Kristiania
foreningens rentekrav, Dette udbetales foreningen i overensstemmelse 
m d dens paastand. Kristianiaforeningen afgiver til orsk malerfor
bund opgjør for den mod forbundets kontingentmerker i maanederne 
juli, augu t og delvis september 1 905 indka erede kontingent, i over
ensstemmelse med forbundets da gjældend love, og saa nart den i 
anledningen foretagne arrest er ophævet af Nor k malerforbund, 

9. 
De i anledning af striden havte omko tninger udreder parterne 

hver for sig, dog aalede , at de i landsforbundet Kristiania- og 
.B rgen afdelinger i syge- og streikeka ser beroende midler ikke maa 
anvendes hertil .  kulde nog n af eller begg disse foreninger mangle 
midler til udredning af de sig paadragne udgifter i anledning striden, 
erholder foreningen det manglende som midlertidigt, rentefrit laan af 
det nydannede forbund. 

10, 
ene t inden 1 5 .  mars indsender begge forbundsstyreiser til 

ekretariatet en skriftlig meddelelse om, hvilket tandpunkt deres for
bund som saadant indtager til foranstaaende for lag, og aafremt dette 

r akcepteret, skal meddelelsen tillige indeholde en erklæring om, at 
rorbundet forpligter sig til og loyalt vil bøie sig for og respektere den 
nyordning, om i henhold til bestemmelserne i nærværende for lag 
maatte blive truffet af fEelle mødets repræsentanter. 

I tilfælde for laget akcepteres af begge forbund, ophører alle 
stridigheder, og maa disse ikke behandles paa det i punkt <l fastsatte 
fællesmode og ei heller berores uden forsaavidt og kun i den udstræk
ning, om argumentation for parternes standpunkt til en eller anden 
sao- vedrørende nydannelsen gjor dette paakrævet ; ingen represalier af 
noo-en art fra de tidligere forbunds enkelte afdelinger maa senere finde 
ted overfor hverandr , og ansees alt, som er fremkolllmet fra begge 
ider, aavel mundtJig som kriftJig, for op- og afgjort . 

Voldgift f'or losning af striden blandt malers'uendene, 

Hovedstyret beslutter : 
aafr mt et af eller begge de be taaenrle m3lerforbund forkaster 

det af hovedstyret anbefalede forslag ti l stridens mindelige bilæggelse 
og reol' anisation af begge forbund, maa hovedstyret, i betragtning af 
de for den samlede organisation skadelige folger tridens fortsætteise 
vil medføre, bestemt og afgjort kræve, at striden i hele sin udstræk
ning afgjores ved voldgift paa følgende grundlag: 

a. Til voldgiftsretten opnævner hver af de to forbund et lige stort 
antal repræsentanter udenom sit eget og udenom sekretariatets 
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midte. De opnævnte vælger i fælle kab en opmand, der skal 
være jurist og saavidt mulig ha kjend kab til fagorgani ationens 
beskaffenlled og virkemaade. Opnaaes ikke mellem parternes 
repræsentanter enighed om valget af opmand, vælge denne i 
fællesskab af de to af parterne i anledning striden engagerede 
advokater, og forsaavidt heller ikke disse kan enes om valget ar 
opmand, opnævnes denne af central styret for Det norske arbeider
parti. 

b .  aasnart voldgiftsretten er konstitueret, fast ætter den en kort 
fri t, inden hvi udlob de to parter hver for sig har at indsende 
en skriftlig opgave over de tvi tepunkter de on keI' afgjort, hvor
efter voldgift retten snare t mulig sammenkalder parterne til ved 
hoist 3 repræsentanter at møde og klargjøre for agen og frem
lmgge ine bevi ligheder. 

c. Voldgiftsretten bestemmer selv sin forretning orden og fastsætter 
møderne rn. v . ; dog skal sagens afgjørelse paa kyndes rne t mulig. 

d .  Yoldgiftsretten afgiver skriftlig kjendeIse i sagen, led aget med de 
fornødne præmisser. Kjendeisen med præmi ser trykke for reg
ning af de to forbund med en hal vpart hver og omsende gjennem 
sekretariatet til alle land organ i ationen tilslutted organi ationer 
i et antal svarende til 2 ek emplarer til hver enkelt forbund -
afdeling og hver enkelt5taaende forening. 

e. om sidste sag afgjør voldgiftsretten, hvorledes og af hvem om-
ko tningerne ved triden kal udredes, deriblandt ogsaa de ved 
voldgift retten forbundne ud gifter. Hver af de to forbund er dog 
ansvarlig for, og overfor sine voldgiftsretsmedlemmer garanterer, 
at disse under alle omstændigheder faar sig den godtgjør Ise ud
betalt, som voldgiftsretten maatte fastsætte . 

* 

kulde noget af eller beO'ge forbund modsætte ig at lade striden  
afgjøre paa den foran førte maade eller senere negte at  bøie ig for 
voldgiftsrettens afgjorelse, maa hovedstyret tage be temt afstand fra 
en aadan holdning og betegne denne som et i strid med alle organi
sation principer staaende standpunkt og som et ud lag af hen yn lo 
lyst til organisationsnedbrydende kamp, og vil et aadant tandpunkt 
medføre, at ltoved tyret med alle til raadighed taaende organi ations
mæs ige midler vil søge udvirket, at det angjældende (eller i tilfælde 
begge) forbund afskjæres al solidarisk og organisation mm sig forbin
delse med de faglige og politiske arbeiderorganisationer i ind- og 
udland . 

ene t inden 15. mal' underrettes sekretariatet skriftligt om, 
hvilket standpunkt de to forbund har indtaget til nærværende for lag, 
llvorefter ekretariatet underretter de to forbund styreiser om, hvilket 
tandpunkt forbundene hver for sig har indtaget til for lag t. For
aavidt voldgiftsafgjørelse er akcepteret af begge forbund, vælge vold

gift retten medlemmer, og sammentræder di e i Kri tiania sene t 
inden 1 .  april .  
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A .  E. Gundereen foreslog, at punkt 8 i sekretariatet forslag blev 
saalydende : 

" amtlige eiend le tilhørende de 2 nu bestaaende forbund samt 
de enkelte foreningers strl3ikefond, syge- og forsikringskassers midler 
overgaar ved sammenslutningen til det nye forbund." 

Videre at sid te passus i sekretariatets forslag kommer til at lyde : 
"Hvis nogen af vedkommende ikke efterkommer paalægaet, henvises 
sagen til voldgift . "  

D . Jensen fremsatte følgende forslag : 
" ekretariatets forslag vedtages med den forandring, at i punkt 9 

udgaar før te punktum og istedet indsættes punkt 4 fra det andet 
forslag. 

idere at voldgiftsforslaget vedtages med den forandring i punkt 
a, at advokaterne skal opnævne opmand, stryges.' 

Gunnar Ousland foreslog, at idste passus i ekretariatets forslag 
stryges, nemlig, at "hvis nogen af vedkommende ikke efterkommer 
paalægget, henvises sagen til førstkommende kongre ." 

ekretariatets for lag, med adgang til iden at stemme over 
ændringsforslagene, vedtoges mod l stemme. Dernæ t vedtoges Ous
land forslag, medens Gundersens og J en ens forslag begge blev for
ka tet. 

I henhold til hovedstyrets beslutning blev sekretariatets foran 
anførte indstilling over endt parterne led aget med følgende oversen
delsesskrivel e: 

Til 
orsk malerforbund, Malersvendenes landsforbund 

og disse forbunds afdelinger! 

For landsorganisationens hoved tyre aar møde 24. februar d. a. 
forelaa fra sekretariatet for lag angaaende ordning af stridighederne 
inden malerfaget. Fort at hovedstyremøde til behandling af denne sag 
afholdtes 4. mars d. a., og blev af hovedstyret fattet følgende be-
lutning : 

" 'ekretariatet bemyndiges til at paalægge l or k malerforbund og 
Maler vendenes landsforbund samt disse forbund afdelinger at afholde 
et fæIles landsmøde i henhold til sekretariatets foran taaende ind
tilling. " 

( e vedIagte indstilling med motiver.) 
Den i indstillingen foreslaaede dato - 2 . mars - for land· 

modets afholdelse var af sekretariatet opsat under forudsætning af 
sagen behandlina den 24. februar. Ved udsætteIsen af sagens be
handling til 4. mars finder man tidsfristen altfor kort, hvorfor sekre
tariatet har be temt tiden for landsmødets afboldelse til 26. april og 
folgende dage, og datoerne i punkt 12 er begge sat til 10.  april d. a .  

Vi oversender hermed forslaget saavel til de to forbundsstyrer 
som til de to forbund afdeling r i den amlede organisations navn 
med opfordring til hv('r i ær at medvirke til, at den foreslaaede frem
gang maade maa bilægge den hidtilværende strid og igjen føre arbei
derne i malerfaget sammen i en organisation i tilslutning til Arb. fag\. 
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landsorganisation. Den samlede fagorganisation kræver dette, og de 
enkelte medlemmer inden malerorganisationerne kan heller ikke være 
tjent med, at deres interesser lider under personstridigheder. Frem
tidstanken maa her være den bestemmende . Fortiden er allerede lagt 
bag, og den bar forsaavidt interesse kun ved den lærdom, man kan 
ho te af den, og det er, at indre strid, hvor man har fælles interesser 
at ivaretage og fælles modstandere at bekjæmpe, er en ulykke. 

Kr.a 8. mars 1907. 
For sekretariatet 

Ole O. Lian, 
f. t. form. 

Fra 1't1alersvendenes landsforbund modtog sekretariatet det s,ar, 
at forbundet ikke kunde akceptere forslaget paa grund af den i for
slaget bestemte repræsentationsret. Fra Norsk malerforbund og dettes 
afdelinger modtoges kun en protest imod sekretariatets fremgangsmaade 
ved at omsende forslaget direkte til foreningerne. 

Da sekretariatets forslag saaledes ikke bragte noget resultat i 
retning af stridens bilæggelse, besluttede sekretariatet igjen at fore
lægge sagen for hovedstyret og i hovedstyrernøde 6te juni vedtoge 
følgende af sekretariatet fremsatte forslag : 

"Da saa,el orsk malerforbund som Malers,endenes landsforbund 
ikke har akcepteret den ordning, som sekretariatet med tilslutning af 
hovedstyret har foreslaaet til løsning af maler triden, beslutter hoved
styret, at landsorganisationen ikke mere beskjæftiger sig med maler
striden eller med sager, der fremkommer SOIll følge ar denne strid." 

En redegjørelse for sekretariatets befatning med malerstriden blev 
som følge heraf indrykket i ,,80cial-Demokraten", ligesom sekretariatet 
gjennem en skrivelse benstillede til " ocial-Demokraten "s redaktion 
for fremtiden at negte de stridende parter at føre sin kamp i bladet 
spalt.er. 

To gange i balvaaret har sekretariatet søgt hoved tyrets bemyn
digelse til at udligne ekstrakontingent i henhold til lovenes § 4 punkt 3, 
nemlig under forhandlingerne i jernindustrien og ved udbruddet af 
lockouten i træmasseindustrien . Det blev dog kun i sidste tilfælde 
paakrævet for sekretariatet at benytte sig af den givne bemyndigelse . 
Hovedstyret har saaledes i perioden 3 gange været indkaldt til møder, 
-og ekretariatet har ialt afllOldt 21 møder. 

I det første møde over nytaar behandlede sekretariatet handels
departementets rundskrivelse med "l dkast til lov om tvungen mæg
ling i arbeidstvistigheder " .  Det besluttedes nedsat en komite paa 3 
mand til at udarbeide en indstilling, og valgtes bertil Job. John en, 
H. Pettersen og Gunnar 8ethil. I et af de følgende møder forelagde 
komiteen sin indstilling, der enstemmig af sekretariatet blev tiltraadt, 
og blev det besluttet at omsende følgende udtalelse til alle foreninger 
tilhorende landsorganisationen : 
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k'porsmaal t om faglige voldgiftsretter ees allerede at have 
yæret oppe til behandling paa Den kandina viske arbeiderkongres i 
Gøteborg 18 6, hvor kongre sen tilraader oprettelse af faglige vold
giftsr tter, valgte af arbeidernes og arbeid givernes organi ationer. 
r Kjobenhavn 1 8 yar ucltalelse for at virke henimod an ætteise af 
et til trækkeligt antal arbeidsinspektører til at fore til yn med over
hold I en af arbeiderbeskyttelseslovene og oprettelse af arbeiderkamre,. 
der igjen af sin midte vælger voldgiftsretter til at paadomme alle 
sager mellem arbeiderne, lærlinge og arbeid giverne. dgifterne bertiL 
afholdes af staten. 

Paa kongre� en i Kjobenhavn 1 901 ucltaltes, at cle respektive' 
land orcrani ationer hver for sig burde overveie spør maal t om fag
l ige voldgiftsretters betydning, forinden de tager beslutning om opret
tel e af saadanne ; det fremgaar altsaa, at hvad man fra farst af har 
tænkt paa er faglicre voldgiftsretter, oprettet v cl overen komst mellem 
arb id erne og arbeid giverne. Her bar vel antagelig nærmest været 
tænkt paa baanrlverksfagene. Spargsmaalet om forligs- og voldgifts
retter bar, saavidt kan skjannes, i alle land rei t sig, saasnart fag
organisationen har naaet op til Dogen betydning. Her i l an det har 
det, foruden i pre en, ogsaa 'I'æret oppe til behandling baade paa de 
politi ke og faglige land moder. 

JiJfterat Arb s fagl. l andsorganisation var oprlJttet i ] 899, sam
menkaldtes et fællesmøde til drøftelse af spørsmaalet forlig og voldgift 
i arbeid tvi tigbeder. Paa dette mode boldt bl'. cand . jur. . Ry g 
det indledende foredrag, hvori ban fremholdt, hvordan denne sag stod 
i andr lande. :Madet resulterede i vedtagel af et forslag om, at 
ekretariatet gaves bemyndigelse til at supplere sig med medlemmer 

fra de forskjellige forbunds- og samfundsbestyrel er ti l drøftelse af 
voldgiftsspør maalet og fremkomme med forslag til lov om samme. 
D t ndelige resultat blev nedsætteise at' en engere komite til at ud
arbeide l ovforslaget. Dette for lag blev, efterat være trykt og 01l1-
endt, behandlet paa flere hoved tyremoder. Imidlertid ned atte en 

komite ti l  sammen med en lignende fra arbeid giverforeningen at udar
beid forslag til overenskom t organisationern imel lem vedrorende for
l ig og voldgift i arbeid tdstigheder. Denne overenskom t blev endelig 
opr ttet 2Gde oktober 1 902. 

Omtrent amtidig fremkom regjeringen med for lag til " lov om 
regi trerede fagforeninger samt mægling og voldgift i al'beidstvi tig
heder. " Efterat først være behandlet i sekretariatet, blev dette forslag 
behandlet paa et made af forbund - og forenillgsstyrer den 28de januar 
1 903. Dette lovfor lag blev af madet i det Ve sentl ig te givet tilslut
ning, idet man fandt, at det i det hele og tore, bvad ancraar forlig 
og voldgift, ikke var særlig afvigende fra arbeidernes eget forslag og 
den overen komst, som var oprettet mellem landsorganisationen og arbeids
giverforeningen. Registrerede fagforeninger var noget nyt, men fandt 
man derimocl intet at indvende. Der blev foreslaaet tilføielse eller 
forandring til 3 paragrafer. Den ene af di se ændringsforslag, nemlig 
til § 14, blev af socialkomiteen optaget, saaledes at ved brud paa 
overenskomst mellem arbeidsgiver og hans arbeidere skulde voldgiftsret 
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ned ættes efter en af parternes forlangende. :B'orønigt var forslaget 
bygget paa principet - frivillig voldgift. 

Ved behandlingen i stortinget blev imidlertid dette 10'dor lag til 
det bekjendte "tugthuslovforslag" og blev sluttelig henlagt. Den fri
villige overenskomst mellem Arb.s faglige landsorganisation og Arbeids
giverforeningen blev af sekretariatet opsagt til udløb lste januar 1905. 
Grunden var, at forskjellige fortolkninger gjorde sig gjældende og 
hovedhensigten var at faa en ny med klarere bestemmel er. len for
handling herom er endnu ikke kommet istand. iden lste januar 1905 
har aaledes ingen overenskomst været, og lovarbeidet paa dette om
raade har ogsan h,·ilet. 

u er imidlertid fra departementet omsendt "Ud kast til lov om 
tvungen mægling i visse arbeidstvistigheder((, om det heder i cirku
læret, er holdt saa nær som muligt op til det af odelstinget i 1902-
1903 vedtagne forslag. Det er forsaavidt ogsaa rigtig, naar man kWl 
ser paa de enkelte paragrafer. l\len det er ikke saa ganske frit, at 
naar man har læst alle paragrafer, man spekulerer paa, hvad forslaget 
i virkeligheden indeholder. Det er jo det at merke, at naar man tar 
væk registrerede fagforeninger og voldgiftsprincipet fra regjerings for
'slaget af 1902, da har man taget væk det væ entligste. Det, om 
blir igjen, blir en indrømmelse til arbeidsgiverne og til de saakaldte 
"frie" arbeidere. 

Hvad arbeiderne hertillands forst har havt opmerksomheden hen
vendt paa er at faa foreningsretten fastsat ved lov og dernæst lov om 
forligsmæg-ling og i forbindelse dermed voldgift - frivillig ialminde
lig-hed, men nedsættes kun paa den ene parts forlangende, naar det 
gjælder brud paa indgaaede overenskomster. Dette var grunrlprin
ciperne i regjeringsforslaget af 1902, og derfor gav arbeiderne orga
nisationer dette i det væsentligste sin tilslutning. er man hen til 
England, saa viser det sig at handelsministeriets fornem te virksomhed 
paa dette omraade har været at medvirke til opnæmelse af voldgifts
mænd. I de fleste lande sees i lovene at være medtaget voldgifts
principet paa en eller anden maade indtil New-Zeeland, hvor det prak
tisk talt kun er voldgiftsretten, som har nogen betydning. I Danmark 
har man en permanent voldgiftsret, der er oprettet ved overenskom t 
mellem arbeidernes og arbeidsgivernes centralorganisationer ;  men ifølge 
lov af 3: april 1900 har denne voldgiftsret faaet en vi s myndighed, 
der ellers kun tilkommer landets domstole. Angaaende voldgiftsrettens 
ordning og virksomhed forøvrigt indeholder loven intet, idet det er 
fastsat i den gjensidige overenskomst. 

Angaaende betimeligheden af at faa en lov i denne materie synes 
ikke kravet at være temmelig sterkt. Mellem landsorganisationen og 
arbeidsgiverforeningen er ingen forhandlinger indledet, trod at en 
komite for længe siden er valgt, ialfald fra sekretariatets side . Da 
sekretariatet ifjor foreslog forlig eller voldgift ianledning forgylder
konflikten i Drammen, blev svaret, at det kunde arbeid giverforeningen 
ikke gaa med paa, da det var brud paa reglement, og da vel nærme t 
det, som efter departementets forslag vilde bli henregnet til ret tvi t .  
I bagerst.reiken var det vanskelig endog at faa forhandlinger, fordi det 
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var streik mod en af statsmyndighederne vedtagen lov, som det hed.  
Den overenskomst som i sin tid bestod mellem landsorganisationen og 
arbeidsgiverforeningen virkede jo  adskillig godt, især til  at udjevne 
mindre tvistepunkter ; men det viste sig ogsaa, at naar det blev større 
interessetvistigheder, vilde der gjerne gjøres forsøg med fortolknings
kunster. 

Komiteen tror ikke kravet om lov i denne materie er særlig 
sterkt ; men dette lovudkasts fremkomst i denne form netop nu synes 
at have et tilknytningspunkt. Og man tror at øine dette i det af 
storborgerpressen omskrevne "frie arbeiderforbund" og andre foran-
taltninger, som har været antydet som mod vegt mod fagforeningerne. 

Her synes noget at pege hen herpaa, idet loven ogsaa skulde omfatte 
uorganiserede. I 1 902-03 var loven tænkt kun for registrere de fag
foreninger. Dette, i forbindelse med at voldgiften er helt udeladt, gjør, 
at komit6en anser det upaakrævet at faa en lov paa dette omraade 
som foresiaaet. At skaffe kommunerne ud gifter og bryderi med et stort 
apparat, som fagforeningerne ikke vil anerkjende, netop fordi ikke 
loven vil anerkjende dem, vil være skikket til at forkvakle den hele 
sag og gjøre den upopulær, og det er sagen ikke tjent med . Sagen 
har sin store betydning naar den kommer til at forberedes af dens 
venner. Man vil muligens sige, at derved at det blir en regel for, 
hvordan parterne skal komme sammen, vil ha sin store betydning. 
Det kan til en viss grad medgives, men i regelen ser man dog, at 
parterne kommer til forhandling ogsaa under de nuværende former. 

Efter overveielse finder man, at sagen stiller sig saadan : 
I�ov om mæglingsraad og voldgiftsretter er her i landet et krav, 

som oprindelig er rei t af arbeiderne. I den senere tid synes derimod 
d tte krav ikke at være særlig sterkt. Grunden hertil er, at fag
organi ationen i denne tid har staaet paa et udviklingsstadium, hvor 
kræfterne har været i virksomhed med at skaffe tilslutning til organi
sationen og befæste denne. Den næste grund har været, at man efter 
"tugthusloven"s hi torie og flere lignende ikke har gjort sig haab om 
at faa nogen forbedringer i arbeiderlovgivningen med den sammensæt
nino· vort storting og vor administrati on hidtil har havt. 

Men efterhaanden som organisationen (saavel arbeidernes som 
arbeidsgivernes) ud vikles, dl elet være af betydning, at man faar lov
fæi:ltede former for afgjorel en af tvistespørsmaal, idet kampen mere 
og mere antager en rækkevidde som gjør den til en samfundssag. Og 
departementets omsendel c af dette lovudkast til udtalelse blir en op
fordring til organisationen om at hævde sin opfatning af spørsmaalet 
og efter departementets cirkulære fremkomme med de ændringsforslag, 
som maatte findes nod vendige eller ønskelige. 

�lan vil da anbefale, at fagorganisationen indtager den samme 
sti lling til forligs- og voldgiftstanken, som hidtil er indtaget, nemlig, at 
hævde de samme grundprinciper som laa til grund for regjering for
slaget af 1 902-03. 

Afsnittet om registrerede fagforeninger trænger man vel ikke 
specielt at beskjæftige sig med, eftersom særskilt forslag er fremsat 
til lov om foreningsretten ; men Hnder man, at baade mæglingsraad og 
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voldgift ret bør medtage , og under aadanne former at  det  varer til 
cl organisationsformer vi har. 

Man vil anbefale organisationerne at samle sig om følgende 
udtalelse : 

L Departementets " dkast til lov om tvungen mægling i visse arbeids
tvistigheder" kan ikke akcepteres i dets nuværende form. 

IL kal vi faa en lov i denne materie, foreslaae at skridtet tages 
fuldt ud, saaledes at og-saa regler for voldgift medtagcs, og at vi 
faar et særskilt mægling raad, hvor hovedorgani ationerne op
træ der som part. 
a. Under den forud ætning tilles ti l  departementet udka t føl

gende ændringsforslag : 
§ 1 faar følgende ordlyd : 
Enhver tvist mellem arbeidsgiver og arbeiderne organi ation 

angaaende arbeid forhold t - herfra dog undtaget retstvi ter 
henhørende under dumstolenes afgjørelse - skal undergives for
lig mægling overen stemmende med denne lov. Forinden for
sag paa at faa tvisten afgjort ved mægling kan ansee for at 
have været frugte lo t, maa ingen af parterne be lutte, at ar
beidsstansning skal flnde ted paa grund af tvi ten . 

§ 2 udgaar. 
:Med de forandringer, om heraf følger i de øvrige para

grafer, flnder man at kunne give sin til lutning til mægling -
forslaget, naar det omr digeres i retning af at �jore det mere 
enkelt og tydeligt, og enkelte be temmel er blir mere præci eret, 
aaledes tid fri terne for berammelse af møde, og naar mæg

Jingsforsoget kal ansees for at være frugte lost. Y d forlig 
for mæo" lingsraadet gaaes frem paa samme maade som nu er 
praksis ved de frivillige mæglingsraad - nemlig at forlig ind
gaaes under forudsætning af parternes (organisationerne ) god
kjendeIse. 

b. Er sagen (tvisten) overladt til hovedorgani ationerne (arbeid -
giverforeningen el ler d tte distriktsstyrer, land. organi ationen 
eller et fagforbund), saaledes at disse optræder som part, ned
ætte mægling raad paa den maade, at parterne vælger hver 

2 mand 00' formanden udnævne af departementet - antaO'elig 
hel t paa den maade, at han beskikkes for l aar ad ganO'en. 

c. Yoldgift in t itutionen \'edtage sa3.ledes, at under en tvi t, hvor 
mægling forsøg forgjæves har været anstillet. kan med begge 
parters samtykke sagen undergives voldgift kjendel e.  Angaar 
striden brud paa en mellem vedkommende arbeid giver og hans 
arbeidere indgaaet overenskomst, skal voldgift I' t ned ætte 
efter en af parterne forlangende. Voldgift retten be taar af 
5 medlemmer, hvoraf parterne "ælger 2 hver, og retten for
mand be kikkes af vedkommende regjeringsdepartement og kal 
være i be. iddeIse af de for dommere foreskrevne egen kabel'. 

* 
I tilfælde de fremholdte ynsmaader angaaende grundprinciperne 

tiltrædes af flertallet af organisationens medlemmer, maa de enk lte 
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paragrafer bli at tage under nøiere overveiel e .  Forbund afdelinger 
indsender resultatet af behandlingen hver til sit forbund styre .  

Kristiania 26 .  februar 1907. 
For ekretariatet 

Ole O. Lian, 
formand. 

G�mna1' Sethil. 

Det overveiende antal af foreninger og forbund tyrer, bvorfra 
besvarel er indkom, gav enstemmig sin tilslutning til sekretariatets ud
talel e, som derpaa led aget med en redegjørelse blev oversendt handels
og industridepartementet. 

Ifolge be lutning paa sidste kongres blev der nedsat en komite 
for at tage ulykkesforsikringsjoven og fabriktilsynsloven under behand
ling og fremkomme med forslag til forandringer. Komiteen bar ud
arb idet helt forslag til fabriktilsynslov, bvilket af sekretariatet er 
over endt odel tinget. Komiteens forslag vil for kongre sen foreligge 
i ærudgave ved iden :l.f beretningen, 

En anden komitr, som ogsaa ifolge kongresbe lutning af sekre
tariatet er foranlediget ned at, bar leveret følgende indberetning : 

Til sekretariatet for rbeiderne fag!. landsorganisation ! 
Indberetning fra den komite, der ,ar ned at til at drofte spørs

maal et : 
F?'i ove?'gang inden lands01'ganisationen. 

Komiteen bar i fællesmode den 12 .  mars 1 906 debatteret spørs
maalet angaaende fri overgang af medlemmer fra en afdeling (forbund) 
inden landsorganisationen til en anden. Flertallet var enig om, at fri 
overgang med erbvervede rettigheder ikke lader ig praktisere. 

Med "bibehold af erbvervede rettigbeder" mene , at naar f, ek . 
et medlem af Arbeid mand forbundet, der ifølge dettes love er beret
tiget til et forsikringsbidrag af kr. 300,00, overgaar i Jern- og metal
arbeiderforbundet, saa kal dette forpligtes til at betale dette beløb, i 
tilfælde vedkommende dør. 

Det kan ogsaa forstaaes slig, at Arbeidsmandsforbundet ved-
blivende skulde have forpligtelsen i dette tilfælde. 

Begge dele fandt man a.f hensyn til de forud ætninger forsikrings
kas erne er beregnet efter, umulig at beregne. 

Derimod mente man, at medlemmer, der midlertidig overgaar i 
an dr fag og tilslutter sig organisationer inden dette, bør ved senere 
gjenindtrædelse i den organi ation, de før tilbørte, gjenindtræde i sin 
før erhvervede rettigheder, Dette under forudsætning af, at de ved 
overgangen havde sine medlemsbøger i orden og var lovlig afmeldte. 

Videre mente man, at gjensidig fri overgang ilden erlæggelse af 
indtrædelsesafgift maatte kunne etableres enten ved en o,erenskom t 
mellem organ( ationerne eller ved ligelydende lovbestemmelser, 



- 1 7  -

Paa amme maade mente man der kunde sikre overflyttede med
lemmer under tøtteIse i strciketilfælde, forsaa idt der ydes aadanne 
udover det, der betale af landsorganisationen . 

Paa grundlag af dissp almindelige principer nedsatte et udvalg 
af 3 medlemmer til at udarbeide et forslag til beslutning i sagen. 
Til udvalget medlemmer valgtes Østerholdt, Tørres og Bay. Efter ind
sti l ling fra dette udvalg har komiteen i møde 26-9-1906 -vedtaget 
følgende for lag : 

ekretariatet anmoder amtlige forbund e ller direkte til luttede 
foreninger inden land organi ationen om : 

a) at indgaa paa folgend overen kom t :  
1 .  I cdlemmer, der overgaar i andrE' fag og vil til lutt sig orga

ni ationcr in den di e, garantere adgang til at gj nindtræde i 
ine erhvervede rettigbeder -ved eventuel gjenindtrædel e i vort 

forbund (vor forening). Dog stilles følgende betingel er : 
Vedkommende medlem maa ved ovcrgangen ha opfyldt ine 

forpligtelser helt ud og sørge for at at ha sin medlemsbog 
lovlig afmeldt. 

Det samme gjælder ved gjenindtrædel e .  Tilmeldel e maa 
ske senest 8 dage, efterat vedkommende er traadt i arbeide. 

2. Medlemmer, d l' overgaar fra andre forbund (afdelinger) fri
tages for indtrædel e afgift, forudsat at de er lovlig afmeldt og 
har in bog iorden. 

3 .  Di se (i punkt 2 nævnte) medlemmer garanter i treiketil-
f::elde del i den understøttel e vort forbund (afdeling) maatte 
yde udover det, der betale af landsorgani ationen. 

b) at. indta i sine love be temmclser, der ikrer medlemmerne de i 
foranstaaende forslag til overenskomst til igtede fordele. 

* 

ogen sær kilt begrundelse af dette for lag fandt komiteen over-
flødig, da der paa sid te kongres her kede nogenlunde n temmighed 
om øn keligbeden af saadanne bestemmelser om de foreslaaede. 

* 

Komiteen bemyndiget i mode 26. septcmber 1 906 udvalget til paa 
<len vegne at undertegne nærværende forslag. 

'omiteen bestod af følgende medlemmer : 
Fra 'rræarbeiderforbundet H. Pettersen, fra Malerforbundet P. Myhre, 

fra orsk centralforening for bogtrykkere Ole O. Lian, for Bagerfor
bundet ..d. Bay, for Arbeidsmandsforbundet Kr. Tørres, for Murerfor
bund t A. Schultz, for Skotoiarbeiderforbundet A. E. G�m dersen, for 
Bogbinderforbundet A. Theting, for letalarbeiderforbundet H. ø te'l'holt, 
for Formerforbundet M. Nygaa1'd, for Møbelsnedk rforbundet Gløtvold, 
for ukkervarearbeidernes forening P. Peder en, for Model nedkernc 
forening C. L. Johansen . 

Kri tiania 27 .  eptember 1 906. 
Paa komiteens vegne 

H. Østerholt. K'r. Tørres. 
2 
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Komiteens indstilling er af sekretariatet tiltraadt og oversendt til 
organ i ationerne. 

I marts maaned blev sekretariatet af socialkomiteen oversendt 
til udtalelse dokument nr. 6 1 906-1 907, forslag til lov om beskyttelse 
af forening 1'etten samt tillæg til dokument nr. 6 - udtalelse fra orsk 
arbeidsgiverforening angaaende lovforslaget. En komite paa 2 rnand, 
' unnar ethil og Jonas Nygaard, fik i opclrag at forberede agen. 

l omit6en kom til det resultat, at lovforslaget i dets oprindelige form 
ikke var akeeptabelt for arbeiderne. Dette blev meddelt sekretariatet, 
som derpaa fattede følgende beslutning : ,, 'ekretariatet anmoder ko
miteen om at foreslaa saadanne mndringer i det foreliggende for lag 
til lov om foreningsretten, at forslaget ikke komm r i trid med fag
organisationens interesser. Cf 

Komiteen ud arb idede derpaa en længere forestilling imod arbeids
giverforeningens udtalelser med anførsel af speeielle tilfælder fra den 
fra d n senere tid, hvor der havde været gjort angreb paa forenings
retten, og at lovene af den grund var høist paakrævet, og foreslog 
sluttelig, at loven fik folo-ende ordlyd : 

Arbeidsgiver, arbeidsbestyrer eller arbeidsformand, om 
a) ed afskedigelse, trudsel om afskedigel e eller om tab af arbeids

fortjeneste, 
b) ved ydelse af, nægtelse af eller løfte om nogen fordel eller 
c) ved løgnagtige el ler aabenbart ugrundede fore peilinger af økono

mi k natur soger at gjøre indgreb i sin unclergivne organisations
ret eller lægge hindringer iveien for hans deltagelse uclenfor ar
beidstiden i fagligt eller politi k forening li", traffes med boder 
eller med hefte indtil et aar. 
Efterat være behandlet af ekretariatet blev udtalelsen med for

slag o\"ersendt socialkomiteen. 
Landsorganisationens medlemsantal har i hal vaaret gaaet jemt 

og sikkert fremover fra 25339 \"ed aarets begyndelse til 3 1477 ved 
2det kvartals begyndelse . Ved udgangen af 2det kvartal var med
lemsantallet 33965. Paa grund af de store konflikter og den udlig
nede høie ekstrakontingent har muligens tilslutningen været noget 
mindre end den ellers vilde været. Det er dog al sandsynlighed for, 
at netop disse store kampe vil bi drage sit til, at tilslutningen efter
paa end yderligere øges. Organi atiQnen har til en begyndelse staaet 
in prøve og vist, at den er mobiliseringsdygtig. Ddligningen af ekstrakon

tingenten var effektiv med det samme og indbetalingen prisværdig 
punktlig. At frafaldet inden organisationerne skulde vist sig saa 
lidet under en saa stor ekstrakontingent havde vist ikke mange tænkt. 
Enkelte af organisationerne har tvertimod gaaet adskillig frem i med
lemsantal. 

ogen større forandring hvad ind- og udmeldelse angaar er ikke 
indtraadt i halvaaret, id t forbundenes antal er det samme. Hvad de 
nkeltvis tilsluttede foreninger angaar saa blev fra 1ste januar tilmeldt 

Kr.a bryggearbeideres forening og tukkatørernes forening. 1 ste juni 
udtraadte Telefonarbeiderne forening efter 6 maaneders udmeldelses-
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fri t. Forgylderne fagforening Kristiania, der for 1 906 staar opfor 
paa re tancelisten, an øgte sekretariatet om at faa betale denne 
re tance, regnet efter 7 medlemmer, hvilket var det medlemsantal for
eningen i det tidsrum havde havt. ekr tariatet fandt ikke at kunne 
bestride dette, særlig da beO'rundelsen for udmeldelsen var, at for
eningen kun tællede nogle faa medlemmer, hvorpaa andragendet ind
vilgedes, og foreningen blev igjen tilmeldt. 

I arlministrationska sen reO'nskaber Cl' opført 200 kr. som 
agitation bidrag til slagter- og pølsemagerne i Bergen . Denne bevilg
ning blev af sekretariatet givet efter derom indsendt andragende, for 
paa den maade at ætte foreningen i tand til at foretage en agitation 
for tiftelse af et lagter- og polsemagerforbund. Pengene blev imid
lertid returneret tilbage, og hele planen gik overstyr, idet foreningen 
formand og forretningsforer, der var udseet til agitator, var fundet 
kyldig i underslag af foreningens midler. Foreningens restance for 

1 906 er fremdeles ikke betalt og foreningen er strøget. ndragender 
om optagelse i landsorganisationen har været behandlet og indvilget. 
for Kr.a elektriske sporveisforening og Holmenkolbanens funktionærers 
forening ; men begge har siden ikke ladet høre fra sig. Ved samme 
anledning tilskrev ogsaa sekretariatet Det norske porvei forbund, at 
dette burde opta til behandling sporsmaalet om forbundet indmeldelse 
i landsorganisationen. Fra den kvindelige fyr tikarbeiderforening i Kr.a 
har 00' aa været behandlet andragende om optagelse i land organi ationen. 
Da denne forening før har tilhørt arbeidsmandsforbundet, blev sagen 
over endt dette til udtalelse. Forbundet svarede hertil, at det ikke 
fandt nogensomhelst grund til at gi sit samtykke til optagel en i lands
organisationen. Andragendet kunde efter dette ikke indvilges, men 
blev foreningen anbefalet at igjen tilslutte sig arbeidsmandsforbundet .  

Havne- og transportarbeiderforbundet og adel mager og tapet
sererne, der er tilsluttet kandinavisk adelmager- og tapetsererforbundr 
har ved henvendelse paa kontoret erholdt love og ber tninger for 
land organisationen samt øvrige oply ninger, og har det blit oplyst, at 
pørsmaalet om indmeldelse i land organisationen er oppe til behand

ling i begge organisationer. 
ngaaende afdelings- og medlemsantallet vek t henvises til den 

andet teds i beretningen indtagne tab el, og angaaende admini trations
kas ens indtægter og udgifter henvises til regnskaberne. 

Lensbevægelser og konf l i kter. 

Før te halvaar af 1 907 har vistnok været den mest bevægede 00' 
spændende periode, som vi l1idtil har havt i vor organisation hi torie. 

om allerede før meddelt har sekretariatet 2 gange i halvaaret øgt 
hovedstyrets bemyndigelse til at ud ligne ekstrakontingent efter lovens 
maksimum. Og naar vi i det efterfølgende skal omhandle de forskjel
lige forhandlinger, der har været ført, og de konflikter, der har op-
taaet, aa vil vi forudskikke den bemerkning, at ikke alle bevægelser 

er naaet saaatsige til overfladen, og at sekretariatet har godkjendt 
langt flere tarifer end de, som i det følgende vil bli omhandlet ; men 
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man gjør antagel ig l' tte t i kun at omtale de konflikter der allerede 
er ordnede eller fremdeles paagaar, men ikke nærmere berøre de 
tarifer, der kun er godkjendt, naar de ikke har nogen nærmere til
knytning til de konflikter, som forøvrigt omhandles. De 4 forbunds 
fæl! sforhandlinger tages under ct . Forøvrigt behandles hver organi
sation for sig. 

* 

om før (i beretningen for 1 906) meddelt, blev en række lons
krav inden Jern- og metalarbeiderforbundet uløst eller ud at paa grund 
af overenskomstens forkast Ise. Forberedelser til nye forhandlinger 
gjorde af Jern- og metalarbeiderforbundet allerede i 1 906 ved af
sendel e af eirkulærp til afdelingerne angaaende indhentelse af ud
talel er og for lag, ligesom der i sekretariatet var godkjendt en rrekke 
lonskrav fra grupper ai' arbeidere ved de mek. verksteder, hvilke til
hørte andre i'orhund. Arbeidsgiverforeningen havde rimeligvis en for
udfølelse af, hvad der var igjære og forberedtes, og 30. november 
modtog sekretariatet fra arbeidsgiverforeningen følgende skrivelse : 

"Efter de erfaringer man har gjort gjennem forhandlingerne i 
sommer med . jern- og metalarbeiderforbund saavel som med Trre
arb iderforbundet, har det ,ist sig, at overenskomster med de forskjel
lige faggrupper maa staa i overensstemmelse med hinanden. Dette er, 
som bekjendt, tilfe Idet med overenskom terne ved de mek. verksteder 
baade i verige og Danmark. 'entralstyrot besluttede derfor at fore
slaa for sekretariatet, at der nedsættes en ny fælleskomite, hvori fra 
arbeidernes side indvælges repræsentanter baade fra orsk jern- og 
metalarbeiderforbuncl, Norsk formerforbund og Nor k træarbpiderfol'bund 
og om nødvendigt Torsk arbeidsmandsforbund. Ifald det ærede sekre
tariat er enig heri , kan forhandlingerne fra arbeidsgivernes side be
gyndes naarsomhelst." 

krivelsen blev i afskrift sendt de 4 omhandlede forbund, og ved 
sag ns behandling i ekretariatet besluttedes at sende arbeidsgiverfor

ningen følgende svarskriveise : 
" entralstyret ærede af 30. november er af sekretariatet be

handlet, og er sekretariatet fremdeles at' amme opfatning om frem
holdt i skrivelse af 1 .  august d.  a. om følge af central tyrets forslag 
om optagelse af fællesforhandlinger med repræ entanter for or k 
jern- og metalarbeiderforbund, orsk træarbeiderforbnnd, Norsk former
forbund og J orsk arbeidsmandsforbund, har sekretariatet gjort nævnte 
forbund bekjendt med centralstyrets forslag og ladet forespørge om, 
hvorvidt de er villige til at gaa med paa en fælle forhandling som 
foreslaaet. Samtlige nævnte forbund har hertil erklæret ig villige og 
har sig imellem indledet konferance om grundlaget for forhandlingem . 

aar hvert af forbundene i den nærmeste fremtid faar formet ine 
krav, vil  disse antag lig bli central tyret oversendt. Angaaende tiden 
for forhandlingerne begyndel e kan vel derom nærmere konferere 
mellem centralstyret og de omhandlede forbund. "  

Efterat forbundenes kray var oversendt, traadte paa anmodning af 
arbeid giverne forhandlerne sammen mandag 4. februar. 



2 1  -

Fra arbeidsgiverne mødte : Ak el Amund en, Harald Jen en, E .  
ommerfeldt og E.  Heiberg fra Kristiania samt J. Jesper en  fra tav

anger, W. H. wen en fra Trondhjem og H. . Flood fra Bergen. 
Fra arbeiderorganisationerne mødte : M. Nygaard fra Formerfor

bundet, H. Pettersen fra Træarbeiderforbundet, Rich . Han en fra Ar
beidsmand forbundet samt Edv. vendsen og M. Orme tad fra Jern- og 
metalarbeiderforbundet. 

Efter adskillig mening udveksling saavel om formen om grund
laget for forhandlingerne, blev man enig om at gjennemgaa alle fore
liggende forslag. Arbeid giverne foreslog de uden, at der maatte 
træffe en foreløbig overenskomst, mens forhandlingerne paagaar. 
l!"øl ende blev vedtaget og undertegnet : 

»Undertegnede komite, der er opnævnt af or k arbeid giver
forening paa den ene side og Torsk jern- og metalarbeiderforbund, 
Tor k formerforbund, Torsk arbeid mandsforbund og Tor k træarbeider
forbund paa den anden side, er idag blevet enige om følgende overen -
kom t, der skal være gjældende saalænge de af os paab gyndt for
handlinger paagaar : 

aalænge forhandlingerne paagaar, maa li l' ikke rei e krav eller 
tvi tespør maal, hverken fra arbeidernes eller arbeidsgiverne side ved 
de mek. verksteder, som er medlemmer af Torsk arbeid giverforening. 

Hver af parterne har uopholdeligt at underrette rette vedkom
mende om indgaaelsen af nrurværende overen komst. ti 

I 6 moder drøftede for lagene udcn at noget ændring for lag 
fremkom . rbeidernes repræsentanter fremholdt straks, at hvis der 
ikke opnaaedes enighed om mind telon, var forhandling om d o\Tige 
punkter overflødig. Arbeidsgiverne gjorde indvendinger imod alle krav 
og øgte ærlig at paavise umuligheden af mindsteløn. 

Den 1 1 .  februar foreslog arbeidsgiverforeningen forhandlingerne 
udsat en maaned til indbentel e af nærmere oply ninger. Efter kon
ferance sendte arbeidernes repræ entanter svar, at de ikke kunde til
træde forslaget, og at hvis det fremdeles blev boldt paa af arbeid -
giverne, an aa arbeiderne den foreløbige overen kom t som bortfaldt, 
da forud ætningerne ved dens indgaael e ikke længere var til tede. 

Angaaende ud ætteIsesforslaget afholdtes en konferance, lige om 
og aa flere kri vel er vekslede i agens anledning uden at enigbed 
opnaaedes, da begge parter holdt paa sit. Arbeiderne repræ en tanter 
saa i udsætteIse forslaget en udhalingspolitik, hvorfor det blev be luttet 
at tanse overtidsarbeidet. 

Forhandlingerne re ultat og stillingen forøvrigt blev indrappor
teret for sekretariatet, og Jern- og metalarbeiderforbundet androg om 
godkjendel e til at fornye kravet ved Akers verk ted, og i tilfælde 
dette ikke blev indrommet da at gaa til op igelse af plad ene. Dette 
blev af ekretariatet godkjendt, men kom ikke til udførelse, da for
handlingerne blev gjenoptaget den 5. mart og fort atte da aaat ige 
daglig til den 2 1 .  marts, da de blev afsluttet om fælle behandlinger 
betragtet. Der blev ialt afholdt 22 fællesforhandling møder. 
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For Formerforbunc1et og Tl'æarbeiderforbundet førtes tilslut sær
forhandling angaaende endel tillæg og ændringer. 

Ved den endelige afstemning blev overen komsten vedtaget af 
parternE' og traadte ikraft fra 1 5. april. 

En overenskomst af saa omfattende betydning bør formentlig 
gives plads i beretningen, hvorfor vi gjengiver den i sin helhed : 

Overenskomst mellem de i Norsk arbeid giverfonming staaende mekaniske 
verksteder og støbe1'ier og følgende forbund : Norsk jem- og metalarbeider
forblmd, Nm'sk formerfm'bw�d, Norsk arbeid mand forbund, Træarbeidm'-

forbundet og Norsk møbel nedkerforbund. 

Bestemmelser om mindsteløn. 

§ l . 
a) Ved ethvert mekanisk verk ted, skibsyærft og støberi, der er med

lem af Norsk arbeidsgiverforening, skal ingen arbeider - hverken 
fagarbeider eller hjælpearbeider - betales under de i denne over
en komst fastsatte mindstelonssatser. Undtag Iser herfra, se § 1 el 
og § 4. . 

b) led mindstelon forstaaes d n lave te løn, om kan betales nogen 
arbeider, der er i besiddeise af de betingelser, som er bestemt i 
overenskomsten. 

e) Dygtigere og mere betroede arbeidere betales hoiere løn end mindste
lonnen. Lønnen for disse fa tsættes efter nærmere aftale mellem 
arbeidsgiveren eller dennes reproosentant og hver enkelt arbeider. 

d) Bestemmelse om mindsteløn gjælder ikke lærlinge og kvinder. 
nrltagelser fra mindsteløns atserne kan og aa tinde sted for ar

beidere, hvis arbeidsevne paa grund ar alderdom, sygdom eller 
vanførhed er nedsat. 

For disse fastsættes lonnen efter nærmere aftale mellem arbeids
giveren og vedkommende arbeider. 

§ 2 .  
a )  Betingelserne for, at  en arbeider anerkjende som fagarbeider og 

rholder mind tel on som saadan, er, at vedkommende ved fyldte 
21 aar har udstaaet læretid paa lærekontrakt (se lærlinge) og der
efter arbeidet et aar som udlærling - eller hvis ikke uddannet 
under lærekontrakt - enten efter fylelte 22 aar og mind t 5 aars 
arbeide i faget ell l' efter fylelte 23 aar og mindst 4 aars arbeide 
i faget bliver anerkjendt som fagarbeider. For at opnaa denne 
anerkjendelse, retter arbeideren en skriftlig henvendelse til sin 
arbeidsgiver og erholder et fagarbeiderbevis, saafremt arbeid -
giveren tinder ham kvaliticeret dertil .  

b) Finder arbeidsgiveren ikke at kunne meddele arbeideren et saa
dant bevis, kan arbeideren kræve anledning til at aflægge en 
dygtighedsprove. l!'or at be temme, hvori prøven skal bestaa, og 
for at bedømme udførelsen, opnæ,nes 2 mand. 

Den ene af disse opnævnes af arbeiderne ved vedkommende 
afdeling ved verkstedet blandt dets dygtigste fagarbeidere, den 
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and n, der kan være ansat ved eller udenfor vedkommende verk
sted opnævnes af arbeidsgiveren. 

Bliver di se to enige om arbeidets godkjendel e, er arbeideren 
at anse som fagarbeider, og fagarbeiderbevi ud tedes. 

Det samme bliver tilfældet, hvis den ene bedømmels smand og 
verk tedet godkjender arbeidet. 

Hvis derimod de to bedømmelsesmænd eller d n ene og verk
stedet ikke godkjender arbeidet, forblir vedkommende indtil videre 
hjælpearbeider. og kan forlangende om at udfør dygtighedsprøve 
ikke fremsættes før tidligst 8/4 aar derefter. 

c) Betingelse for, at en arbeider skal erholde den for hjælpearbeidere 
fastsatte mindsteløn er, at vedkommende bar fyldt 2 1  aar. 

cl) Arbeiderne er forpligtet til ved attester I ler medlem bogen at 
legitimere sin alder og fagaIder. 

§ 3. 
a .  f bensyn til mindstelonnens størrelse inddele v rkstederne i føl-

gende grupper : 

iste gI'Llppe: 
Kri tiania, Fredriksstad, Drammen og Hamar. 

2den gmppe: 
�trommen, Tøn berg, Kragerø, tavanger, Bergen ale und og 
Trondhjem. 

3die gruppe: 
Aadals brug, 'le na brug og Trolla brug. 

4de g1'uppe: 
Eid fos verk. 

b) Mind telønnens torreIse fa tsættes til : 

lste gruppe 2den gruppe 3dic gruppe 4de gruppe 1�/4 1�/4 1�/4 15 4 1� l�. 4 1�/4 15 4 . 4 
1907 1909 1007 1909 1907 1909 1907 1 909 

Fagarbeidere 32 34 30 32 28 30 26 2 
Hjælpearbeidere 26 28 24 26 22 24 " 
Pudsere 27 29 25 27 23 25 " 

upolovnsmænd 30 32 2 30 26 2 " 

§ 4 .  
Man er enig om, at der for enkelte specialgruppers 00' fabriker 

vedkommende kan fastsættes særskilte mindstelønssatser efter nærmere 
overenskomst mellem de tedlige organisationer eller hovedorgani a
tionerne. lndtil enighed kan opnaaes, blir nærværende overenskomst 
i sln helhed gjældende. 

§ l. 
Lønsfo1'høiel e. 

a) ""\ erkstederne i Kristiania, Fredriksstad, Drammen, trommen og 
Hamar samt Kaldnes patent lip i Tonsberg. 



- 24 --

1 .  Lonnen for fag- og hjælpearbeidere forhoies med 3 øre pr. 
time for dem, som har 21 til og med 40 øre pr. time, og 
med 2 ore for dem, som har over 40 til og med 49 øre pr. 
time. 

Lonningerne pr. 1 .  januar 1907 lægges til grund. 
2) Lønnen for lærlillge og gutter forhoie med 1 øre for dem, 

om har indtil 15 ore, og med 2 ore for dem, som bar 1 5  
indtil 2 1  ore pr. time. Denne forhøieise give udenom de 
regelmæssige tillæg. 

3. Lonnen for kv-inder forhøies med 2 øre pr. time. 
Ile o,ennævnte forhøieiser gjælder fra 1 te uge efter overen -

komstens ikrafttræden. 
b) Verkstederne i tavanger, Bergen, Aalesund og Trondhjem samt 

H. Henriksens medie og mek. verksted i Tøn berg. 
1 .  Lonnen for fag- og hjælpearbeidere forhøie med 4 øre pr. 

time for dem, som har 2 1  øre pr. time og derover. 
2. Lønnen for kvinder, lærlinge og gutter forhoies med J1 /2 øre for dem, 

om bar indtil 15 ore, og med 21/� øre for dem, som har 1 5  
indtil 2 1  øre pr. time. li"orhoiel en  for lærlinge o g  gutter 
gives udenom d regelmæssige tillæg. 

I de under punkterne 1 og 2 nævnte løn tillæg er indbefattet 
den forhøieise, som er en folge af arbeid tidens forkortelse. 

Forbøielserne gjælder fra 1ste uge efter overenskomstens 
ikrafttræden . 

For 'tavanger støberi og dak og Ro enberg mek. verksted 
lægge imidlertid lønninger og arbeidstid pr. 1ste decem ber 1906 
til grund for de under punkt 1 nævnte arbeidere. 

c) Aadals brug, Trolla brug og Eidsfos verk . 
1 .  Lønnen for fag- og hjælpearbeidere forhoie med 3 ore pr. 

time for dem, om har 21 øre pr. time og derover. 
2) Lonnen for lærlinge og gutter forhoies med 1 1/2 ore for dem, 

om har indtil 15 øre, og med 21 !� ore for dem, som har 15 
indtil 21  øre pr. time. Denne forbøie1 e give udenom de re
gelmæssige tillæg. 

I de under punkterne 1 og 2 nævnte løn tillæg er ind
befattet den forhoie1 e, som er en følge af arbeid tiden forkortelse. 

Forhøie1sen gjælder fra l ste uge efter overen komstens ikraft
træden. 

d) Ovennævnte løn tillæg ojælder, for aavidt der ikke opnaae et til
svarende tillæg, efter mindsteløn bestemmel erne.  

For de arbeidere, hvis arbeidsevne paa grund af alderdom, 
ygdom eller vanforhed er nedsat, skeI' ingen lønsforhøielse und

tagen for verk tederne i o..ctavanger, Bergen, Aalesund og Trond
hjem samt adal brug, Eidsfos verk, Trolla brug og H. Hen
rik en, Tøn berg, hvor timelonnen forhøies til varende arbeid tidens 
forkortelse. 

e .  . . . . . . . forbund forpligter sig, saalænge nærværende overens
kom t varer, til ikke at totte noget organi ation mæssigt krav 
om lonsforhoielse fra nogen af forbundets medlemmer overfor de 
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bedrifter, som omfattes af denne overen kom t. Individuelle løns
tillæg skal kunne tinde sted. 

f. Heller ikke maa nogen arbeid giver i samme tid rum reducere 
de efter denne overenskomst gjældende lønninger, naar undtages 
for arbeidere, hvi arbeidsdygtighed er ned sat. 

§ 2. 
Akkordarbeide. 

a) kkordarbeide skal ubindret kunne anvendes ved alle verksteders 
amtlige afdelinger. 

b) Der skal kunne anvende forskjellige sy temer. Forinden nye 
akkordsystemer, heri indbefattet præmieakkord y temet, indfores, 
maa der paa forhaand være truffet nærmere overen kom t angaaende 
regi erne for samme mellem hvert enkelt verk ted og vedkommende 
arbeidergrupper eller mellem bovedorganisationerne. 

c) kkordprisen fa tsættes eller forandres gjennem fri forhandling 
mellem arbeidsgiveren eller dennes repræsentant og den eller de ar
beidere, hvem de paagjælclende akkorder tilbyde , uden at dette 
forhindres ved aftaler i hovedorganisationer, klubber eller andre 
amIinger af arbeidere. Det er dog akkordtageren ell r akkord

tagerne tilladt at konferere med ine arbeidskamerater om pri en. 
d) Akkordpri en kal aavidt mulig fastsætte , førend arbeidet paa

begyndes. Dog kan ved nye akkorder, naar parterne derom 
er enige, akkordpdsen fa t ættel e ske nogen tid, efterat arbeidet 
er paabegyndt. 

Opnaaes ikke enighed om prisen, betales efter timeløn . 
Iovrigt er arbeiderne ved all akkorder garanteret in timeløn 

undtagen ved akkorder, der udfores efter en af begge parter fa t
at pristarif. 

Ved akkorder skal det være verkstedet forbeboldt at lade 
flere arbeidere deltage i akkorden end oprindelig forudsat. Ifald 
aftale berom ikke paa forhaand er truffet, og overskuddet i forbold 
til den anvendte tid derved blir mindre, skal akkordpri en efter 
overen komst forhøies. 

e) De nuværende akkordpriser, der hicltil erfaring mm ig har gaaet 
med rimeligt overskud, kan ikke forlanges forhøiet, aalænge over
enskomsten varer. 

f) Ved fabrikmæs ig produktion og for arbeide, om egner ig 
dertil, bør saavidt mulig faste tarifer for aadant arbeide øges 
istand bragt, og skal dette ske gjennem forhandling r mellem 
vedkommende arbeidsgiver eller dennes repræ entant og de af ved
kommende verk teds arbeidere eller grupper, hvem tarif n vedrører. 
Opnaaes ikke enighed mellem disse, kan sagen benvi c til be
handling mellem de stedlige organisation r eller hovedorgani a
tionerne. 

g) kkordtarifer skal som regel være gjældende for mindst 2 aar ad 
gangen og kan ikke opsige af nogen af parterne med kortere 
varsel end 3 maaneder. Indfører verkstedet ny eller forbedrede 
arbeidsmetoder eller arbeidsmaskiner, kan forandring af tarif at er 
ske uden ovennævnte opsigelse. 
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b) Ved fællesakkorder erholder arbeiderne andel i over kuddet i 
forhold til sin timeløn og det antal timer, han har deltaget i ak-
korden. dregning foretages paa kontoret. 

i) Hvis en arbeider, der indehar en akkord eller arbeider i fællesakkord, 
op iger sin plads eller blir opsagt, bar han ret til muligt over
skud i forhold til sin timeløn og anvendt tid. aadant overskucl 
betale dog først, naar akkorden er færdig og opgjort. 

Iøvrigt udbetales akkordoverskud senest 2den lønningsdag 
efter at akkorden r afleveret fra vedkommende arbeidere og god
kjendt af verkstedet. 

k) Forlanges akkordarbeido udført paa overtid, erholder arbeideren 
udbetalt i tillæg til akkordoverskuddet den stipulerede overtids
procent paa sin timelon. ndtagel esvi kan anden aftale 
træffes. 

l) Ved af 11Jtning af enhver akkord skal der udfærdiges en akkord
seddel, hvori df't omforenede arbeides omfang saavelsom pri en 
og mulige andre særbestemmel er skal være tydelig angivet. 

m) Ved ethvert verksted skal der føres akkordbog, indeholdende op
lysninger om akkord erne omfang og pris, eller ved præmieakkonl 
beregningsmaaden. Arbeidere, der tilbydes et tidligere udført ak
kordarbeide, skal, om de saa maatte øn ke, have anledning til 
gjennem denne bog at gjøre sig bekjendt med re ultatet af den 
tidligere akkord. Akkordsedlernes opbevaring paa kontoret kan 
træde istedetfor akkordbogen. 

n) Ved Laksevaags ma kin 00" jernskib byggeri i Bergen og tav
anger støberi og dok i 'tavanger, hvor arbeid formænd deltager i 
fæl lesakkorder, skal indtil 3 arbeidere af vedkommende a,kkord
lag og opnævnte af dette være med i akkordens afslutning. 
Arbeidsformanden skal kun have andel i overskuddet og i forhold 
til hans timeløn og det antal timer, han har dl:'ltaget i akkorden . 
Hvi alle parter derom er enig, kan formandens andel i over kuddet 
beregnes efter en be temt procentsats. 

Udregning og udbeteling foretages paa kontoret, og skal akkord
li ten være tilgjængelig for deltagerne. 

§ 7 . 
O)'dinær arbeidstid. 

a) Den ordinære arbeidstid skal høist være 57 timer pr. uge . Den 
daglige arbeidstid lægge i tiden mellem kl. 6 morgen og kl. 6 
aften, de første 5 virkedage i ugen og lørdag i tiden mellem kl. 6 
morgen og kl .  2 eftermiddag. 

b) Inddelingen af tiden indenfor denne ramme ordnes ved hvert enkelt 
verksted inden 2 uger efterat overenskomsten træder i kraft. Ved 
fastsætteisen af arbeid - og hviletider skal der forhandles med 
vedkommende arbeidere. 

c) Forsaaviclt enighed om tidsincldelingen ikke opnaae , skal følgende 
inddeling blive gjældende : 

De første 5 virkedage i ugen kl. 6 1/2- 1/2, 9 - 1  og 2-6. 
Lørdage kl. 61/2-0 og 91/2-2. 
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§ 8. 
Overtidsm'beide og natskift. 

a) Overtidsarbeide og natskift skal kunne finde sted i den udstrækning 
som v rkstedernes rationelle drift eller speeiell arbeider udførel e 
nødvendiggjør, uden at dette efter aftale i hovedorgani ationer, 
klubber eller grupper kan negtes. 

b) Man er dog enig om, at overtid arbeidet bor ind krænke til det 
mindst mulige og isærdeleshed, at det ikke overdrive overfor den 
enkelte arbeider. 

aalede skal der ikke af nogen arbeider kunn forlange ud
ført mere end hoist 24 timer arbeide i træk og heller ikke mere 
end høist 30 timers overtid arbeide i løbet af 4 paa hinanden 
følgende uger, med mindre vedkommende arbeider dertil er ,illig.  

ndtagelse herfra danner : 
1 .  Arbeide, der er nødvendigt for driftens regelmæ ige gang. 
2 .  Presserende reparationer ved  fabriker, rullende jernbanemateriel 

eller rutegaaende skibe . 
3 .  Prøveture. 

Ogsaa indenfol' rammen af ovennævnte begræn ning skal 
dog arbeiderne enkeltvis være berettiget til fritagelse for over
tid arbeide ved særlige anledninger som møder m. v. amt og aa 
åf andre private grunde. 

c) om overtidsarbeide regne alt arbeide udenfor den ordinære 
arbeid tid med fradrag af den til spisning og hvile medgaaede tid . 

d) Overtidsarbeide betales med folgende tillæg proeent : 
For de to første timer efter endt ordinær arbeid tid i de for te 

5 virkedage i ugen 25 pet . For arbeide udenfor denne tid og til 
den ordinære arbeidstids begyndelse om morgenen amt lordag 
efterm. 50 pet. For søn- og helligdage*) 50 pet. for arbeide ved
kommende verkstedets anlæg og drift og 100 pet. for andet arbeide. 

For afbrudt natarbeide**) 100 pet. 
Hvor der arbeides med dobbelt skift, betale natskiftet som for 

overtid - og natarbeide. 

§ 9 .  
Arbeide udenfoT verkstedet. 

a) endes arbeidere længere bort, end de med rimelighed kan ha,e 
nattekvartel' i sine hjem, godtgjores dem for den tid, de har 
arbeidet, men ikke for reisetid, et tillæg af 10 pet. For overtid -
arbeide betales forøvrigt proeenter som ved verk tedet. Rei etid 
godtgjores efter ordinær dagtid, og aa helligdage, uden tillæg for 
nato Reiseudgifter (2den kla se dampskib og 3die kla e jernbane) 
betales efter regning. 

0) om søn- og helligdag. arbeide regnes alt arbeide, som lIdfør fra kl . 6 aften for 
en Øn- eller helligda� til nre te dag , eller naar 2 eller flere helligdage folger 
paa hinanden, til den ldste helligdags aften kl. 10. 

*') Ved afbrudt natarbeide forstaaes arbeide, del' paabegynde' efter kl. 9 aften, 
og om ikke varer lrengel'e end til kl. 4 morgen. 
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b) Paa arbeids tedet kal arbeideren af verk tedet el ler af bestilleren 
kaffes ordentlig ko t og logi. Evis ikke dette gjøres, skal arbei

deren enten faa ine udo-ifter dækket ifolge regning, eller der skal 
betales en fast godtgjorel e af kr. 2,00 pr. døgn. 

Der skal paa forhaand meddeles arbeiderne, hvilken af disse 
ordninger bliver at anvende .  

§ 1 0. 
Attester. 

aar en arbeider forlader et verk ted, enten dette sker efter eget 
onske eller han blir op agt, uanseet af hvilken grund, erholder han en 
bevidnclse for, hvor længe han har arbeidet paa tedet. 

Bevidnelsen kal kun ind holde : 
1 .  avn. 
2.  aar begyndt i verkstodet. 
3 .  Taar sluttet (uden anforelse af aarsag). 
4 . l!'"'ag. 
5. rrimeløn, da han forlod sit arbeide. 

§ 1 1 .  
A1'beidernes tillid mænd. 

a) De tillidsmænd, (klubformænrl og gruppp-formænd), som er valgt 
af arbeiderne, anerkj ndes som repræ entanter og talsmænd for de 
organiserede arbeidere. 

Di e tillid mænd blir at vælge blandt de anerkjendt dygtige 
arbeidere, der aa vidt ;;jørlig har arbeidp.t de to idste aar ved 
verk tedet. 

b) rrillidsmændene er forpligtet til saavel overfor sin organisation 
som overfor arbeid giveren at gjøre sit bed te for at vedligeholde 
et roligt og godt samarbeide paa arbeids tedet. 

c) Tillidsmændene kal, naar de som saadanne har noget at frem
fore, henvende ig direkte til verksted t be tyrer eller i hans 
fravær til den, han bemyndiger. 

d) De arbeidere, der r valgt til til lidsmænd, indtager foronigt ingen 
ær tilling ved yerkstedet. 

§ 12 .  
Sygeka eordningen . 

lndtil en lov om ygeforsikriog træder i kraft, skal arbeidere, 
der legitimerer at "ære medlemmer af et forbunds sygekasse, være 
fritaO'et for at tilhore vedkommende verk t ds eller anden bestemt 
ygeka se. En af arbeiderne dertil udseet tillid mand ved verkstedet 

skal være forpligtet til at holde verkstedet regelmæ ig underrettet om, 
hvilke arbeidere af den grund er fritaget for træk af ygeka sekontingent. 

':l 1 3 .  
Lærlinge og gutter. 

:Man er enig om, at lærlinge og gutter saavidt gjarHgt erholdeI� 
den bed t mulige ud dannelse og fortsætter ved amme verksted i 
læretiden. 



- 29 -

Alrnindelige bestem'melser, 

§ 14 .  
rbeidsgiverne aMrkjender arbeiderne ret til efter egen vilje at 

være eller ikke være medlem af en fagforening, ligesom . . 
forbund anerkjender den samme ret for arbeid -

giverne. 

§ 15 .  
Enhver arbeid giver har ret til at anvende arbeidere, mænd eller 

kvin der, uden hensyn til hvorvidt vedkommende er medlem af en 
fagforening eller ikke, og kan streiker ikke iverksættes med det for
maal at tvinge Dogen ind i organ i ationen. 

Paa in side kal en arbeid giver ikke kunne negte at anv ud 
nogen arbeider at' den grund, at vedkommende er medlem af en fag
forening. 

§ 16 .  
a)  Arbeidsgiverne skal have fuld frihed t i l  at bestemm antallet af  d 

arbeidere, der skal anvendes ved hvert arbeide, lige om de uhin
dret skal kunne anvende de maskiner 00" de arbeid metoder, om 
de tinder tjenlige. Ligeledes skal de have fuld frihed til at 
anvende de arbeidere, om de anser egnet til at betj ne maskinerne 
eller udføre foreliggende arbeide . 

b) aar en arbeider blir sat til at betjene flere rna kiner, kal han 
dog betales et pa ende tillæg efter nærmere overen kom t. Herfra 
undtages dog betjening af automatmaskiner. 

§ 17 .  
Det er arbeidernes pligt ikke uden gyldig grund at for omme 

den gjældende arbeidstid, end videre er det enhver arbeirler pligt at 
udføre aa meget og godt arbeide, som han evner og duelighed 
tillader og at udnytte arbeid ma kinerne fuldt ud. 

§ 1 8. 
I arbeidsgiveren og arbeid ren gjen idige ret til op igel e kal 

ingen organi ation kunne gribe ind. Dog har organ i ationerne gjen idi 
paataleret, for aavidt der forekommer op igelser, hvi foranledning 
formenes at stride mod nærværende overenskomst . 

§ 19 .  
De verksteder, som denne overenskom t omfatter, forpligter ig 

til ikke at ansætte nogen arbeider til verkstedets regelmæs ige arbeide 
paa ringere betingelser hvad angaar mindstelon, akkordarbeide og 
arbeid tid, end hvad der i denne overenskom t er fa t at. 

rbeidere, der antages paa arbeids ted udenfor verk tedet, berore 
ikke af denne overen komst. 

§ 20 . 
.I. ærværende overenskomst, der træder i kraft 15 .  april 1907, er 

uforandret gjældende til 3 1 . marts 19 1 1 ,  og skal derefter gjælde 1 aar 
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ad gangen, ifald den ikke opsiges med 4 maaneders forudgaaende var
sel . Op igel en maa være kriftlig og led aget af begrundel e .  

aar opsigelse sker, skal repræsentanter for hver a f  organisationerne 
sene t 2 maaneder før overenskomstens ophor træde sammen til 
underhandling om eventuel fornyelse. 

Ifald et enkelt af forbundene opsiger overenskomsten, skal imid
lertid orsk arbeid O'iverforenings centralstyre paa verkstederne vegne 
have ret til inden en maaned .derefter at opsige overenskom ten med 
de øvrige forbund. 

Den samme l' t skal de øvrige forbund have, ifald orsk arbeids· 
gi verforening paa den ene side opsiger overenskomsten med et enkelt 
forbund . 

§ 2 1 .  
Overenskomsten omfat.ter fortiden følO'ende bedrifter : (Bedrifterne 

opregnes.) 
§ 22. 

lfald nogen bedrift af samme art som de, der omfattes af denne 
overen kom st og som staar udenfor Norsk arbeidsgiverforening, i løbet 
af overenskomsten varighed indmelder ig i foreningen, skal over
en komsten straks gjøres gjældende ogsaa der. Forsaavidt saadalme 
verk teder har længere arbeid tid end § 7 bestemmer, forhandles der 
mellem organisationerne om lønstilIæggets størrelse i forbindel e med 
arb id tiden forkortelse. 

pørsmaalet om, hvilken gruppe bedriften kal tilhøre ifølge § 3, 
arnt i tilfælde løn tillæg, afgjøres ligel des ved forhandling mellem 

hovedorganisationerne. 
Hvis forhandlingerne ikke forer til noget resultat, afgjøres spørs

maalet ved voldgift. 
* 

For Norsk formerforbunds vedkommende er folgende  ændringer i 
ov n taaende overen kom t vedtaget : 

Ile bestemm 1ser om mindstelon og hvad som hermed staar i 
forbindelse (§§ 1, 2, 3, 4) udgaar. 

§ 5. Lønsforhøielse. 
Punkt a) 3 .  
Punkt b) 

(om lonsfol'hoielse for kvinder) udgaar. 
Her indtages Kragero og 'Trolla brug. 

- b) 

Punkt c) 
Punkt d) 

2. Kvinder udgaar. 
Sid ste passus skal lyde : Forhøiel erne gjælder fra Iste 

uge efter overenskomsten ikrafttræden. For tavanger 
støberi og dok, tavanger jernstoberi og andnæs mek. 
verk teds støberier lægges imidlertid lonninger og ar· 
beidstid pr. 1 .  augu t til grund for de under punkt 1. 
næynte arb idere. 

Trolla brug udgaar. 
Iste passu (angaaende mindsteløn) udgaar. 
2den passu ragero indtages og H. Henrik en, Tønsberg. 
udgaar. 



Punkt b) 
Punkt cl) 

Punkt e) 

Punkt g) 

Punkt m) 
Punkt n) 
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§ 6. kkordarbeide. 
udgaar. 
3die passus forandre til ;  "Iøvrigt er arbeiderne "ed all e  
akkorder og tarifer garanteret sin timeløn . "  
Følgende tilføielse gjøre : 

"ved ovnstøberier er de nuværende akkordpriser, der 
hidtil har gaaet med et rimeligt overskud, at betragte som 
gangbare. 

ved alle akkorder skal der være garanteret et tillæg af 
5 pct. til den efter løn forhoieisen stipulerede timeløn." 
skal lyde : "Indfører verkstedet nye eller forbedrede arbeid -
metoder eller arbeidsmaskiner, kan forandring af tarif at el' 
ke uden opsigel e . "  

"eller ved præmieakkord beregningsmaaden" udgaar. 
udgaar. 

§ 9. Arbeide udenfor verkstedet. 
d aar. 

§ 13 .  Lærlinge og gutter. 
Følgende tilføielse indtage : 
"Man er enig om, at akkordarbeide for lærlinge vedkommende 

ikke bør overdrives til skade for disses uddannelse . ' 

§ 15 .  
J tedetfor ,,- - - anvende arbeidere, mænd el ler kvinder - -" 

skal der staa : "- - - anvende mancllige arbeidere - - " . 

§ 1 6. 
Punkt b) udgaar. 

§ 19 .  
Ordet "mindsteløn" udgaar. 
Ligesaa uclgaar paragrafens sidste passus. 

* 

For laget til overen komst med Nor k formerforbllnd tilføie føl
gende be temmeise : 

" nder forudsætning af, at foreliggende overen komst vedtages, 
bortfalder amtidig den under 3 1 .  mart 1 905 vedtagne overen kom t 
vedrørende akkordarbeide, saaledes at kun den foreligg nde overens
komst bliver gjældende." 

* 

For Træarbeiderforbundets vedkommende er følgende tillæg til 
overen kom ten vedtaget : 

§ 2. a.  nedkere og tømmermænd, som er udlært ved andre 
verk teder end de mekaniske, Iler har arbeidet i faget i den i over
enskomsten fast atte tid, anerkjendes om fagarbeider. 

§ 5. b. For verkstederne og skibsverfterne i Bergen bliver for 
skibstømmermændenes vedkommende ved overenskom tens ikrafttræden 
timelønnen at forhøie i forhold til arbeidstidens forkortelse. 
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Den 1 .  mar 1908 - ved udløbet af den under 5. mai 1 906 op
rettede kontrakt - forhøie timelønnen med forskjellen melle m  4 øre 
og forannævnte tidsforkortel e. 

§ 19 .  Man er enig om, at verktøisgodtgjøreJ en forbliver ufor
andret ved de verk teder, som allerede har indført denne . 

Overenskomst ængaaende forhandlinge1· og voldgiftsretteT. 

§ 1 .  
Ved enhver konflikt mellem arbeidsgivere og arbeidere, der er 

medlemmer af re p. " or k arbeidsgiverforening" ( . .A..) og - - - -, 
skal der fra disse organisationers side i fællesskab gjores forsøg paa 
at udjevne tvisten. 

Til dette øiemed skal agen forst forsøges bilagt Hd underhand
ling mellem vedkommende arbeidsgiver og arbeidere (de sidstnævnte 
ved sine tillidsmænd). Lykkes ikke dette, skal sagen bringes iDd for 
t hertil v�lgt : 

r. Forhandlingsudvalg. 

Opnaaes ikke enighed, skal paa de i § 7 nævnte forudsætninger 
tvisten afgjore ved en hertil for hver anledning valgt : 

Il. V oldgi ft ret. 

§ 2 .  
rbeidsstansning skal ikke tinde sted blandt de til organ i ationerne 

hørende medlemmer. forindcn forhandling har været forsøgt i overens
stemmelse med de i § 3, 4 og 5 givne bestemmelser. 

L Forhandlingsudmlget. 

§ 3. 
Til forhandling udvalg vælger :ro Å.s central tyre og - - -s 

hovedstyre. eller de underorganisationer styrerne dertil bemyndiger, 
hver 2 medlemmer. 

Hertil kan ikke vælges vedkommende verksted funktionærer eller 
arb idernes til lidsmænd ved verk tedet. 

ed møderne skal parterne være repræsenteret. 

§ 4. 
Forhandlingsudvalo-et, der skal træde sammen enest inden 8 dage 

�fterat skriftlig begjæring herom er fremsat af en af parterne, be tem
mer selv sin forretningsorden . 

De fremsatte forligstilbud aavelsom forhandlingernes endelige 
re ultat bliver at protokol lere og underskrive af forhandlingsudvalget. 

Udskrift af protokollen tilstilles begge parter. 

§ 5.  
Parterne har at tilveiebrino-e de oply ninger og fremstille de 

v idner, som de selv eller forhandlingsudvalget tinder fornødne. 
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§ 6 .  
Ifald en forhandling ikke har ført t i l  forlig mellem parterne, og 

adgangen til at afgjøre tvi ten ved voldgift ikke efter rimelig tid er 
blev en benyttet, skal ny forbandling tinde sted, ifald nogen af part erne 
forlanger det, selv om arbeidsstansning er indtraadt. 

Enhver af parterne kan vælge nye repræsentanter til den for
nyede forhandling. 

IL Voldgift 1'etfe1'1" 

§ 7 .  
oldgiftsret skal nedsættes naar begge parter er enig derom. 

Dersom striden angaar en mellem T .  A.. og - - - - indgaaet 
()veren kom t, skal "Voldgift ret ned ættes, naar en af parterne for
langer det. 

Voldgiftsretten kal træde i virksomhed inden 12 dage, fterat 
forlangende herom er fremsat. 

Dette forlangende fremsættes skriftlig, og de pørsmaal, der 
kræves afgjort af voldgiftsretten, maa være bestemt formuleret. 

§ 8 .  
oldgift retten bestaar af 7 medlemmer. 

Heraf vælger : 
. A. .' centralstyre og _ .- - - hovedstyre hver 2 medlemmer 

samt parterne hver 1 medlem. 
De ovennævnte 6 medlemmer Ve 1ger i fælle kab det 7 .  medlem, 

der skal fungere som formand og skal have de til beskikkelse af 
domm r lovbefalede egenskaber. 

I tilfælde af stemmelighed beskikkes formanden af handels- og 
industridepartementet. 

Til medlem af voldgiftsretten kan ingen vælges, der har deltaget 
i nogen tidligere forhandling angaaende sagen. 

§ 9.  
Over voldgiftsrettens forhandlinger føre protokol, og dens af

gjørel e led ages af fæl le præmi ser med udtalelse om hvorvidt af
gjøreIsen er enstemmig. 

Parterne har at tilveiebringe de oplS ninger og fremstille de 
vidner, som voldgift retten forlanO'er. 

Retten bestemmer selv, om dens forhandlinger eller d le deraf 
skal være offentlige. 

§ 1 0. 
Voldgiftsretten afgjør i hver enkelt sag, om og hvorledes parterne 

har at bære sagens omkostninger. 

§ 1 1 .  
Voldgift rettens afgjørel e er bindende for begge parter. 

§ 1 2 .  
Nærværende overenskomst, der træ der ikraft 15 .  april 1 907, kal 

være uforandret gjældende til 3 1 .  mars 1 9 1 1 og er fremdeles gjæl-
3 
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den de 1 aar ad gangen, ifald den ikke opsiges med 3 maaneders for
ndgaaende varsel. 

Dog skal, i tilfælde af at der mellem N. A .  og Arbeidernes fag
lige land organi ation oprette en overenskomst om forhandlinger og 
voldgiftsretter, denne i alle dele træde istedenfor nærværende overens
kom t. 

* 

Hald der ved lov bliver fastsat regler for forhandling og vold
gift, bliver nærværende overenskomst at bringe i overensstemmel e 
med loven. 

* 

ærværende overen komst indskrænker ikke verkstedernes eller
vedkommende fagforbunds ret til ud en forhandling eller voldgift at 
delt.age i en arbeidsstansning, om er dekreteret eller godkjendt af 

or k arbeid giverforenings central st yre eller rbeiderne faglige land -
organisations sekretariat eller hovedstyre. 

Vo Idg iftsafgjerelse . 

Det var vel næsten ikke andet at ,ente, end et tvi tspor maaI 
nart vilde melde sig ligeoverfor en saa omfattende overenskomst, naar 

den kulde til at praktiseres. Og efter at endel forhandlinger om over
enskom tens forstaaelse paa visse punkter ikke forte til noget re nitat, 
forlangte jern- og metalarbeiderforbundet i kri vel e af 1 3. mai ,old
giftsret nedsat til afgjorel e af de omtvistede spor maal . I skrivelse 
af 19 .  mai erklærede arbeidsgiverforeningen ig enig heri, og man op-
atte i fælles kab en fr m tilling af tvistepunkt rne med hver parts 

paa tand. Fremsillingen var saalydende :  

Spørsmaal ti l  voldgiftsretten .  

ipørsmaal 1. I henhold til overenkom t af 1 5 . april d .  a. § 5 a 
1-2, b 1 -2 og c 1-· 2. 

F1·emstilling. 

Ved endel verksteder er der enkelte arbeidere, der endnu ikke 
har opnaaet de i § .2 nævnte betingelser for at erholde mind teløn om 
fagarbeider eller hjelpearbeider. De er med andre ord under 21 aar, 
men har en timelon af 2 1  øre og derover og har ikke lærekontrakt .  

Den ene part (verkstederne) hævder, at dis e ikke er  berettiget til 
lønstillæg i henhold til § 5 a 1 ,  b 1 og c 1 ,  da de ikke kan regne 
hverken til fagarbeidere eller hjelparbeidere (jfr. § 2), men maa give til
læg efter § 5 a 2, b 2 og c 2 og altsaa hem'egnes til lærlinge eller 
gutter. 

Den anden part ( orsk jern- og metalarbeiderforbund) hævder, 
at de maa være berettiget til lønstillæg efter § 5 a l, b l og e I , for
saavidt deres løn ved de i overenskomsten nævnte tidspunkter var 
21 øre eller derover, idet det heder, at " lønnen for fag- og hjelpe
arbeidere forhøies med -- - - (respekthTe 3, 4 og 3) øre for dem, 
som har � l  til og med osv. eller 21 øre pr. time og derover." Man 
mener, at den definition af fag- og hjelpearbeidere som er git i § 2, 
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kun angaar berettigel en til mindsteløn og ikke har noget med pørs
maalet løn tillæg (§ 5) at gjøre. 

Yoldgiftretten anmode om at afgjøre, hvilke af di se opfatninger 
er rio"tig i henhold til overenskom ten. 

pøn,maal 2. I Ilenhold til overen komsten § 2 c og § 5 .  

Frem tining. 

Der er ved verkstederne endel arbeidere, der har fyldt 21 aar 
og som har arbeidet kortere eller længere tid ved verk ted, dog ikke 
saa længe, at de kan gjøre krav paa mindstelon om for fagarbeider 
bE' temt. De har ikke lærekontrakt. Endel af dem kal muligens lære 
faget, medens andre kun skal rholde den bestemte "verk tedtid" for 
at blive ma kinister. 

Den ene part ( or k jern- og metalarbeidElrforbulld) mener, at 
denslags arbeidere, saasandt de har fyldt 21 aar, maa stille i kla se 
med hjelpearbeidere, og at verkstederne er forpligtet til at betale dem 
mindsteløn som for hjelpearbeidere bestemt (§ 3 b) idet det i § 2 c. 
heder, at "betingelsen for at erholde den for hjelpearbeide're be temtfj 
mindsteløn er, at vedkommende har fyldt 21 aar" .  

Efter forbundets mening kal alle, om har fyldt 2 1  aar, være 
berettiget til mind telon, enten som hjelpearbeidere eller fag�rbeidere, 
aafremt de ikke har almind lig lærekontrakt, der ved den alder endnu 

ikke er udløben . 
Den anden part (verkstederne) gjør gjældend , at de her om

handlede arbeidere maa blive at betragte om lærlinge, saafremt de 
ud fører arbeide som vanlig for lærlinge. 

r ethvert fald hævder man, at maskinistelever og aspiranter 
til tekni ke skoler maa betragtes som lærlinge. 

Voldgiftsretten anmodes om at afgi kjendeise for, hvorvidt amt
lige de her omhandlede arbeidere, eller ub idiært ma kini tele r og 
a piranter ti l tekni ke koIer, er berettiget til mind telon om for 
hjelpearbeidere brstemt el ler ikke. 

pør maaZ 3. Angaaende § 6 k .  

F1·emstilling. 

Endel akkorder blev aftalt, før overenskomsten traadte ikraft ; men 
de udføres delvis efterpaa. 

Verk tederne mener, at de paa disse akkorder ikke er forpligtet 
til at udbetale de i overenskomstens § 8 cl bestemte overtid proeenter 
tillagt overskuddet i henhold til § 6, da det fremhæves, at de ved 
akkorden oprettelse gjældende regler for dens udforelse ikke kan 
omstyrte af den nye overen komst, medmindre denne ind bolder ud
trykkelig bestemmelse herom. 

Forbundet hævder, at overtidsproeenter for den tid, om har 
været anvendt paa overtid, efter at overenskom ten traadte ikraft, maa 
udbetale og gjør paastand om opgjør i henhold hertil .  

Voldgiftsrettens afgjørelse heraf ønskes. 
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ipørsmaal 4. I henhold til overenskomstens § 7 .  

F1·emstilling. 
Da overenskomsten blev af luttet, var der endel verksteder 

-v s ntlig paa vestlandet -, der havde længere arbeid tid end 57 
timer, mens der i andre byer var verksteder, om havde kortere virke
lig arbeid tid. Blandt dis e var Akers mek. verk ted og Brødr. Null
meyers verksted. I de 5 før te dage i ugen var arbeid tiden fra kl .  7 
morgen til kl . 6 aften med l /t times froko t og 1 times middag. Lør
dag var arbeidstiden fra kl. 7 morgen til kl . 2 middag med 1/4 times 
frokost. Den virkelige arbeid tid i ugen ble derfor 551/2 time, men 
der blev ud betalt efter 57 timer, idet der ikke blev gjort aftræk for 
frokostkvarteret. 

§ 7 a bestemmer rammen, indenfor hvilken den ordinære arbeids
tid skal Jægges, meden b be temmer, at der indenfor et tidsrum af 
2 uger kal forhandles med arbeiderne ved hvert verk ted om tids
inddelingen, og hvis enighed ikke opnaaes, skal den i § 7 c opsatte 
inddeling bli gjældende. 

De ovennævnte 2 verksteder iverk atte derfor - fter at for
handlingerne m d arbeiderne blev re ultatlø e - arbeid tidens ind
deling efter § 7 c. 

Nor k jern- og metalarbeiderforbund protesterer paa vedkom
mende arbeideres vegne herimod, da forbundet gjør gjældende, at be
stemmel erne i § 7 b og c ifølge sagens natur kun kan gjælde de 
verk te der, hvor tidsinddelingen maa forandre , fordi den ligger uden
for de i punkt a op tukne ydergrænser. Ved de 2 heromhandlede 
verk teder laa den gamle tid inddeling indenror disse græn er. End
videre betyr forandringen en forlængelse af den virkelige arbeid tid 
med 1 ' /2 time pr. uge. Ogsaa dette mener forbundet er uberettiget, 
idet § 7 a netop forudsætter, at arbeidstiden kan være mindre end 57 
timer, idet det heder, at den høist skal være 57. Forbundet mener 
'derfor, at saavel forandringen af tidsinddelingen i og for sig som for-
ængel en af arbeidstiden er t uberettiget skridt fra verksted erne 

side, der ikke kan foretages i medhold af overenskomsten. 
Verk 'lederne mener imidlertid, at efter overenskomstens ordlyd 

maa alle verksteder indenfor rammen af de i punkt 2 nævnte uger 
være berettiget baade til at forhandle om en anden tidsinddeling og til 
at iverksætte den i punkt c nævnte inddeling, naar enighed paa anden 
maade ikke var opnaaet. For Akers verksteds vedkommende hen
vises desuden til verkstedets dagjældende reglement, hvori udtrykkelig 
forbehold var taget om, at verkstedet, naar det ønskedes, kunde gaa 
tilbage til den arbeidstid, om nu igjen er indfort. 

Voldgiftsretten anmode om at afgjore pørsmaalet. 
* 

om voldgiftsmænd blev opnævnt : 
Af verkstederne d'hrr. overingeniør Ro hauw, direktør ergaard 

og direktør ielsen. 
Af forbundet d'hrr. forretningsforer Ole O. Lian, forretningsfører 

Gunnar ethil og smed 1. Michelsen 
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Disse opnævnte i fællesskab høie teretsas e SOl' cheel til formand,  
Voldgiftsretten, der af luttede ine møder den 5 .  juni, har afgivet 

følgende kjendel er : 
Spørsmaal 1. 

"Den af orsk jern- og metalarbeiderforbund hævdede forstaaelse 
gives medhold i henhold til forbundets derfor givne begrundelse. 

Det bemerkes, at man betragter maskinistelever og aspiranter til 
t kniske skoler om lærlinge . "  

Afgjørelsen er  en  temmig, - m d den tilføiel e fra hr . .r ergaard, 
at han ved lærlinge for taar saadanne saavel med som uden kontrakt, 

Spm'smaal 2. 
n Den af orsk jern- og metalarbeiderforbund hævdede for taael e 

gh'e , i h nhold til forbundets begrundel e, medhold, dog aalede , at 
ma kini telever og a piranter betragtes om lærlinge i henhold til 
verkstederne ubsidiære paastand." 

Afgjorelsen blev fattet mod 1 temme, hr. J r aard, der voterede 
for verkstedernes principale paastand. 

pørsmaal 3. 
" Hvor der ved akkordens af lutning paa vedkommende verksted 

var fast regel eller ud trykkelig aftale, at overtid arbeide skulde anven
des ved arbeidets udførel e, hvi verkstedet saa forlangte, tilkommer 
arbeiderne ingen proeenter for overtid . Hvor derimod ingen saadan 
regel el ler aftale ek isterede og naar verkstedet ikkede tomindre for
langer akkorden udført paa overtid, kommer den nye overen kom t 
regler om overtidsproeenter til anvendelse . "  

Denne afgjørelse blev truffen med 4 stemmer mod 3 .  De  3 var 
d'hrr. Lian, ethil og Michelsen, der voterede for et for lag fra hl'. Lian 
aalydende :  "Hvis der ikke ved akkordens indgaaelse fra verkstedet 

side er taget det udtr kkelige forbehold, at akkorden og aa kal udfo
res paa overtid, naar det forlange , uden ekstragodtgjorelse, har verk
stedet at udbetale overtidsproeenter i henhold til overen kom ten § 
fra den dato, denne traadte ikraft ." 

pøl" maal 4. 
Bestemmel erne i § 7 antages ikke at omfatte de tilfælde, hvor der 

tidligere forelaa overen komst om en kortere arbeidstid end den n u  
bestemte mak imumstid. De verksteder, for h d  vedkommende aadan 
tidligere overen komst var truffen, tindes derfor at være bunden der
ved, forsaavidt intet udtrykkeligt forb hold i mod sat retning var taget, 
saaledes om for Aker verk teds vedkommende er tilfæld t. I hen
hold hertil træffes aadan afgjørelse : 

" Bestemmelsen i § 7 har ikke anvendel e paa de verk teder, ved 
hvilk der tidligere var truffet overen kom st om en kortere arbeid tid 
end 57 timer pr. uge, herved dog bortseet fra det tilfælde, at der 
under den tidlig re ordning var taget udtrykkeligt forbehold fra ved-

. kommende verksted side om adgang til forandring for aavidt. " 
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Denne afgjørel e med begrundelse blev truffen med 4 stemmer 
mod 3. De 3 var d 'hrr. Roshauw, Nergaard og iel en, der temte 
for følgende :  "Aker verk ted og Nullmeyers verk ted er ifølge over
enskom ten berettigede til at foretage den forandring i arbeid tidens 
størrelse og inddeling, som de har gjort. "  

* 

Ifolge voldgiftsreglernes § 11 er afgjørel en bindende for begge 
parter. 

Arbeidsmandsforbundet. 

Ved Snm·urn. magne itve'rk indtraadte, som i beretningen for 1906 
()mtalt, arbeidsstan ning 1 5 . december. Den 1 8. januar holdtes for
lig mægling angaaende konflikten, og d t saa ogsaa ud som bestyreren, 
ingeniør Daumann, "ilde gjore nogle indrømmelser angaaende kravet ; 
men samtidig vilde ban ha ind en bestemmelse om arbeidsgi,erens ret 
()v rfor arbeiderne og organisationen, hvilken forbundets forlig mæglere 
be temt negtet at gaa med paa, da det kunde skabt en farlig præce
dens for fremtiden. id n kom streiken til at trække i langdrag, og 
nye forhandlinger blev ikke optaget for i slutningen af april .  Endelig 
den 4. mai blev overenskomst oprettet, og 6 .  mai gjenoptoge arbeidet . 

V d kotselvens cellnlo efabrik blev i slutningen af 1 906 indledet 
forhandlinger om de fremtidige akkordpriser ved fabriken . Fabriken 
bavde nemlig udvidet in produktion, og som følge deraf op tod for
bandlingerne ; men der opstod t,i t om, hvor tor den fremtidige pro
duktion vilde bli, og ved siden h raf krævede arbeiderne løn forhoiel e .  
�len fter gjentagne forhandlinger lykkedes det i begyndelsen af  januar 
at komme til enighed 0111 saavel den ugentlige fortj neste S0111 om be
regning maaden, og mellem forbundet og fabriken oprettede overens
komst gjældende for 2 aar. 

Gasverksærbeidenze i Trondhjern fremsatte i forrige aar krav paa 
forhøiet daglon samt indforel e af 8 timers dag i rettorthuset. Kravet 
blev indbragt til forbundet og gav anledning til lange forhandlinger. 
Efterat have passeret de for kjeJlige kommunale instancer, blev ende
lig resultatet, at daglonnen blev noget forhoiet, og at i rettorthuset 
blev indfort timers skift - foreløbig for et tidsrum af 6 maaneder. 

lJIm'Q1'beiderne i Dmmmen fik i begyndelsen af februar sin time
løn nedsat fra 35 til 32 ore paa byggearbeidet ved latin koIen. Ar
beidsnedlæggelse blev besluttet og blokade af vedkommende arbeide. 
Ved senere forhandling tog dog me teren reduktionen tilbage . 

Mm'a?'beide1'1le hos firmaet Hoiem og 0vergaard i Trondhjem ned
lagde arbeidet den 7. februar, fordi firmaet negtede at betale den 
kontrakt mæ ige timelon ved arbeidet paa smelteverket i Il viken. 
Der blev i anledningen fort endel forhandlinger mellem det stedlige 
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styre og mesterforeningen, uden at enighed opnaaedes. Tvertimod 
forte den fra begyndelsen lille historie til, at me trene iverksatte loek
{)Ut for aavel murere som murarbeidere i Trondhjem fra 4. mar . 
Efter lange forhandlinger frem og tilbage om voldgift ret ned ættel e 
og voldgift rettens sammen ætning, blev striden endelig ar luttet ved 
en saadan, arbeiderne gjenindtaget i ine pladsc, og firmaet Hoi m og 
0vergaard erklærede for fremtiden at ville betale efter overen kom-
ten. rbeidet gjenoptoges 25. mars. 

Ved Ofotms maltnfeltel' i Bogen fik arbeiderne ved nytaarstid 
daglønnen redueeret med 25 øre pr. dag. Foreningen prote terede 
imod dette, og amtidig indsendte de forslag til fremtidig ordning af 
løn - og arbeidsforhold. trak efter fik 15 af de æld te arbeidere 
op igel e paa 14 dage. Efter en del forhandling, dels paa tedet og 
dels m I l  m forbundet og elskabet direktion, der har sit sæd i ora 
i verige, enede man om en foreløbig overen komst. el kabet gik 
i nd paa at indtage i arbeide igjen de afskedigede arbeidere samt at 
betale den af arbeiderne forlangte dagløn. Desuden blev alt arbeide, 
der drive nat og dag indclelt i 3 kift a 8 timer. De øvrige punkter 
i arbeiderne krav blev ud at til vaaren, under forud ætning af, at da 
kulde endelig overen komst oprettes. I april maaned anmodede kom

paniet om forhandling, og forbundet bemyndigede Oluf mund en i 
arvik til paa forbundets vegne at forhandle, og resultatet blev, at 

overenskomst oprettedes. 

Ved Kong Haakons guldgrube'l' pan Bømmeløen blev arbeid t ned
lagt den 2 �. februar. Grunden var løn reduktion og trakasserier m.od 
foreningen tillidsmænd. Det viste sig ugjørligt ved forhandling at 
komme nogen vei med bestyreren . Pladsen er fremdeles bl oker t, og 
arbeidet hviler, mens folkene har øgt sig arbeide andet teds. 

Ved Merake'l' træsliberi foretog bestyreren i februar, mens bruget 
undergik reparation, en løn reduktion af 25 øre, og da arbeiderne 
prote terede herimod, blev de opsagte og blokeret for arbeide ved 
andre arbeid pladse i nærheden. Efter en tid forlob lykkede d t dog 
ved forhandling at opnaa overenskom t, hvorved be tyreren indgik paa 
at indtage igjen amtlige arbeidere og at betale samme løn om for 
reduktionen. Overen komsten bestemmer de uden, at alt ov rtid -
arbeide kal betale med 40 pet. tillæg, at der ved arbeid ind krænk
ning skal tages hen yn til aneienniteten, og at forhandlinger om 
akkordpri erne skal optages med forbundet, efterat bruget er kommet 
jo-ang. 

Yed TW'ifos kra(tanlæg i :illeraker op tod i februar konflikt ar 
den grund, at be tyreren udvidede tunnelen uden samtidig at forhoie 
akkordpri en. Da arbeiderne protesterede, blev d t ene lag op agt, 
bvorpaa de øvrige arbeidere gjorde fælles sag og opsagde ine pl ad e .  
Konflikten ble, bilagt efter kun en  halv dag arbeid nedlægg l c 00-
kontrakt om arb idsbetingelserne oprettet. 
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Ved Braastad 0,9 KlodeboTgs g1'uber ved Arendal fik tommeborerne 
i februar in pris redueeret med 10 pet. amtidig fik 2 mand af ked. 
fordi d negtede at udføre la tning arbeide paa overtid .  Ved forhand
l ing bl v konflikten bilagt med et for arbeiderne O"unstigt resultat. 

Ved Det nor ke cheviotspinrleri i Fredrikstad har det flere gange 
været forviklinger og paa nippet til at bli treik. nart har det været 
lonsreduktion og nart afskedigeJser. Yed forhandling har det dog 
lykke at faa agen ordnet i arbeiderne favor. 

Et af arbeid rno ved Tofte cellulosefabrik reist lønskrav og der
paa folgende forhandlinger rosulterede i, at der mellem forbundet og 
fabriken i februar oprettedes overenskomst gjældende til  1 .  oktober 
1 909. Ved de kemi ke afdelinger indførte timers kift, og for de 
ovriO"e arbeid re opnaaede gan ke betydelige lønspaalæg. 

Ca?'bida?'beideme '1;ed Hafslund op agde i januar den ifjor ved 
streiken afslutning indgaaede overenskom t. Forholdene havde siden 
ifjor ud viklet sig derhen, at den bestaaende overen kom t ikke rammet 
alle forhold, ligesom man ogsaa on kede at forbedre lønningerne . For
handlinO"er om ny tarif førtes i længere tid, og enighed opnaaedes om 
ny overen komst gjældende i 2 aar fra 1 .  april .  

Ved Moss cellulosp{abrik blev den b taaende overenskomst af 
arbeiderne op agt i slutningen af 1906. Ved forhandling mellem ar
beiderne og fabrikens bestyrer blev ny overenskom t oprettet med 
adskiJlige forbedringer af lønsforholdene. 

agbnlg arbeiderne red Oplandsbruget i Dmmmen gjennemførte i 
mart maaned ved forhandling i sin helhed en af foreningen op tillet 
lonstarif gjældende for 1 aar. 

MU?'a?'beiderne i Dræmmen blev ved murer vendene arbeid ned
læggelse i begyndelsen af april arbeidsledige og gjorde derfor fælle 
sag med murerno og fremsatte it lonskrav 45 ore pr. time. Efterat 
enigh d var opnaaet mellem m trene og murerne, tilbod me  trene 
murarbeiderne 40 ore pr. time. Dette fandt murarbeiderne med for
bundet godkjendclse ikke at kunne gaa med paa. Flere forsøg paa 
bilæO"gel e af konflikten førte ikke til noget re ultat, og herunder gjorde 
mesterforeningen sig særlig b merket ved, at de nedvoterede sine egne 
forhandl res for lag. Efter 5 ugers arbeid nedlæggelse blev konflikten 
lo t ved t mellemfor lag - 40 ore timen det før te aar og 45 øre 
d t and t aar. tenarueid rne var og aa inddraget i samme konflikt 
og tillede sit tariffor lag, For deres vedkommende er endnu ingen 
overenskomst i tandbragt, men r foreningens medlemmer i arbeide, da 
foreningen selv overtager udførelsen af grundarbeide. 

Brugsarbeideme i Drammen gjennemførte i april ved forhandling 
med de forskjellige brug - agbrug og høvlerier - fordelagtige Jon -
tarifeI'. 
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Den 24de april nedlagdes arbeidet ved Eker' papirfabrik. Alle
rede i længere tid var fort forhandlinger angaaende et af arbeiderne 
reist løn krav. For de mandlige arbeideres vedkommende opnaaede 
ogsaa enighed ; men bestyreren holdt bestemt paa at ville reducere 
akkordprisen for de kvindelige arbeidere, der kun forlangte at beholde, 
hvad de for havde. Et forlig møde afholdt i Drammen førte heller 
ikke til bilæggelse, idet bestyreren holdt paa sit. Efter 3 ugers ar
beid stans blev overen kom t oprettet. De kvindelige arbeidere, om 
truedps med reduktion, erholdt i tillæg til sin tidligere akkordpri 
1/2 ør pr. ri for binding. Overenskomsten gjælder til udlob t af 1 909. 

Lignende overenskomst som i foregaaende blev og aa amtidig 
oprcttet ved papirfabriken "Papyru " paa Nedre Eker. Her var det 
arbeidsgiveren, som henvendte sig til arbeiderne med opfordring om at 
fremkomme med forslag til tarif, da ban vilde ha ordnet sig med sine 
arbeidere ved overenskomst for derved at undgaa at bli draget ind i 
den af arbeidsgiverforeningen planlagte lockout. 

tenarbeiderne i Aalesund opsagde sine plads til 1. mai, da det 
ikke med entreprenørerne kunne opnaaes enighed om tarif i faget. 
Efter 1 uge arbeidsnedlæggel e gjennemførtes tarif - nybeO'yndere 
40 ore pr. time, efter 2 aar arbeide i faget 45 ore og for de, der 
har arbeidet 4 aar i faget 50 ore. "Gnder forhancllingerne dannede 
entreprenørerne forening, og tarifen er oprettet mellem denne og ten
arbeiderne forening. 

ag- og tomtearbeidernes forening i kien havde i mart en kon
flikt med kammerherre Cappelen paa lefos. Nævnte herre havde 
nemlig foretaget en lønsreduktion paa lastningen af malm. Efterat 
foreningen havde taget sig af sagen, blev resultatet, at for la tning af 
malm blev bibeholdt de gamle akkordpriser, o samtidig drev de igjen
nem en lon fbrhøiel e for arbeidet med trælasten af fra 35 til 60 
øre pr. dag. 

Yed Skiens papirfabrik fik arbeiderne den 6te mai op igel paa 
14 dage under foregivende af, at nævnte fabrik var nødt til at gjøre 
fmlles sag med '-kotfos og ., nion" .  Forinden op igel en hav-de 
fabriken be tyrer opfordret arbeiderne til at fremkomme med for lag 
til tarif. Da foreningens formand oplyste, at tarifen var ind endt til 
forbundet, erholdt han rpisepenge til Kristiania for at h nte den. 
Efterat en skinforhandling var afholdt, blev arbeidern opsagt, fordi 
de havde indleveret tarifen. Rich.  Hansen, om paa den tid opholdt 
ig i lrien, øgte forhandling og stillede et noget mndret tariffor lag 

men uden resultat. Ved forhandling den 14 .  mai opnaaede dog en:ig
hed om dette for lag, og overenskom t blev under krevet den 16 .  mai. 

tenarbeiderne i Be,<gen fik efter langvarige forhandlinger med de 
priyate ingeniorer og entreprenorer i Bergen og omegn oprettet over
en kom t, der traadte ikraft 1 . mai og gjælder til 1 .  mai 1 909. Over-
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en komsten fast ætter n mindsteløn af 40 ore pr. time, 25 pot. tillæg 
for overtid arbeide, 50 pot. for natarbeide og 100 pot . tillæg for hellig
dag arbeide. Desuden bestemmelse om voldgift i tvi tigheder angaaende 
o eren komsten. 

Sliberia1"beiderne 1'ed Ramfos lræslibe?·i gjennemførte i april maa
ned ved forhandling en lonsforhøielse af gjennemsnitlig 50 ore pr. dag. 
Overen kom t oprettedes gjældende til 15 .  april 1908 . 

løberim·beide?·12e ved Homnwlriks re?lt og sløberi streikede fra 
1 .  til 14. .  mai o opnaaede dened et lønstillæg af 4 ore pr. time. 

Teglverkcm·beide1"12e 1·ecl Baklandels og Nidaros legl1"l�rke?· opnaaedr 
i april ved forhandling gjennem elet stedlige styre at faa sine løns- og 
arb idsforhold tarifmæ ig ordnet. ed det før tnævnte verk ble\" 
arbeidstiden ned at med 3 timer i ugen og ved det id te har akkord
arbeiderne faaet 20 pot. forhoieIse samt garanteret at faa sig udbetalt, 
hvad de tjener i akkorden, hvad ikke tidligere altid har været til
fæld t. 

Ved T'ittingfo papi1labTik afværgede foreningen april et lon 
nedslag for de kvindelige arbeidere (sortererskerne). 

laranger hermetikm·beidere forening opnaa de i lutningen at' 
april at faa tavanger blikemballagefabrik til at undertegn den amme 
overenskomst, om ifjor blev opr ttet ved de ovrige fabriker. De fle te 
arbeidere ved nævnte fabrik har før ikke tilhørt foreningen, ligesom 
fabriken ikke har været medlem af Hermetikfabrikanternes forening. 

V cd Klevfos papi1·- d'; cellulosefab1·ik har lonningerne været de 
aller daarlig te i den branohe hertillands. ngaaende et af forbundet 
og landsorgani ationen godkjendt løn krav førtes ivinter · forhandlinger, 
og r sultatet blev, at der mellem foreningen og fabriken oprettede 
over nskomst for 1 aar. Der opnaaede et lønstillæg af fra 5 til 1 pot. 

Yed Rygene brug ved Ayendal har arbeiderne ved forhandling 
gjennemført overenskomst gjældende for 3 aar. Lon forhøieise er for 
mandligc arbeidere 30 ør pr. dag og for kvindelige arbeidere og gut
ter 20 øre pr. dag. Akkordpriserne er i samme forhold forhøiet. Hele 
tillægcret vil for brugets samtlige arbeidere (ca. 120) udgjøre ialt 1 5,000 
kroner pr. aar. 

TeglverksGrbeideme i Drammen har ved forhandling opnaaet et 
almindeligt lonstillæg af 2 kr. ugentIig pr. mand. 

For Hellefos lræsliberi, Eker, blev allerede paa fjoraaret godkjendt 
løn tarif. Ang. d nne fortes i længere tid forhandlinger og i juni op
naaede at faa overen kom ten gjennemfo.rt med en del ændringer og 
gjort gjældenrle for 2 aar. ]'01' alt dagarbeide opnaaedes fra 20 til 
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50 øres forhoieIse pr. dag samt en mindre forhøieIse af akkordpri
erne. Hellefo arbeiderne lønninger er nu med de bed ste ved noget 

sliberi i landet. 

ulitjelma g1'Ubm' - Laplandets helvede, som det og aa bar yæret 
benævnt, - har indtil indeværende aar været saaat ige uberørt af 
()rganisationen. 1en straks oyer nytaar fandt sel kabet paa at ind
føre et ftskiltsystem",  hvorved arbeiderne skulde kontrollere og andre 
lignende be temmeIser, hvilke ikke arbeiderne vilde tinde ig i. ] 01-
gen blev endel opsigelser, og da amIedes hele arbeid tyrken en on
dag paa Langvandet og besluttede at danne foreninger i til lutning til 
arb id mand forbundet. Efterat H. Berntsen havde yær t deroppe og 
faaet de for kjellige foreninger kon titueret og et stedligt tyre opret
tet, begyndte man at tænke paa at faa forholdene rettet paa ved en 
tarif om lons- og arbeid forhold. Efterat tarifudkastet var udarbeidet, 
()pnaaede og aa arbeiderne gjennem en valgt komite at komme i for
handling med verkets direktør, og endelig opnaaedes og aa enighed 
()m en tarif. Denne maatte imidlertid forelægges direktionen i Helsing
borg og ikke længe efter modtog man meddelelse om, at direktionen 
havde forkastet overenskom ten. Arbeidsmandsforbundet besluttede at 
indlede forhandling direkte med konsul Persson ; men imidlertid op agdo 
arbeiderne sine pladse, og v d den forhandling, som derpaa kom i tand 
mellem arbeiderne og verket direktor, blev overen kom ten bragt 
i orden . 

tena1'beiderne i Valnesfjol'den, hvilke er y el at ved et der
værende ten brud, blev, som følge af en henvendel e ti l sin arbeid 
giver om en omlægning af akkorden, opsagt paa 1 4  dage. Det meget 
høflige andragende, arbeiderne afsendte, gik ikke ud paa lon forhoiel e '  
hvad de forlangte var at daglønnerne ogsaa maatte faa akkord, og for 
at dette skuI de ske uden nogen yderligere udgift for arbeid giveren, 
tilbød akkord folkene sig at arbeide for on mindre pri end før. Denn 
tanke tiltalte nok og aa arbeidsgiveren fra først af, og man var aa 
nogenlunde enige, men da han erfarede, at arbeiderne var organi eret, 
()P agde han samtlige arbeidere og tilbød de, der maatte øn k at arbeide 
at faa arb ide for daglon, naar de enkeltvi med ham indgik kontrakt . 
Ved op igelse fristens udløb, den 20. april, luttet amtlige arbeid re . 
Konflikten er endnu uafgjort. 

Arbeiderne ved Geijel'fo glasvel'k, Magnor, frem atte i vinter for 
bolaget et af forbundet og sekretariatet godkjendt lon krav. Kravet 
blev mødt med bestemt nei, hvorfor plad ene blev op agt til 1 .  mai 
()g arheidet nedlagt. t1'eiken paagaar fremdeles. 

Yed lemme. tad cementfab7'ik for øgte arbeidorn gjentagne gange 
baade gjennem foreningen og forbundet at faa indledet forhandling om 
en lønstarif, uden at dette lykkedes. Pladsene blev derfor op agt den 
23. marts. Dagen for opsigelsesfri tens udløb lykk de det endelig 
forbundet formand at faa en forhandling med fabriken direktør i tand, 
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og denn førte ti l ,  at fabriken gik hel t  med paa 34 af de i tarifell 
op til lede 52 punkter og delYi  med paa 1 2 . Resultatet blev af for

ningen godkjendt og oyeren komst for 1 aar oprettedes den Sde april. 
'l' i l lægget Yil for fabriken udgjore en merudgi ft af 16,000 kr. pr. aar_ 

agbrugsa1'beidørne ved Gleng. hølens b" Ug i arpsborg fik ivinter 
den i fjor med firmaet indgaaede OYeI'en kom t op agt. Den gamle tarif 
bley med undtagelse af et par mi ndre yæsentlige punkter i in helhed 
gjen oprettet yed forhandling og overenskomst for 2 aar undertegnet. 

Cellulo earbeiderne ved l Taclrette ('ellulosefabrik fik efter l angnrige 
forbandlinger i april gj nnemført et noksaa b tydeligt løn1'kra'V og 
og samme fa tsat " ed OY rcnskomst. 

llIurm'beicleme i Sarpsborg fik i 1 ste h a l nlel aI april efter 2 dage 
streik timelønnen forhøiet til 50 øre.  

Ved Kjøli grube?' op tod i s lutningen af m arts en konflikt, der var 
foranledig t ved at arbeid giyerne "ilde forlænge arbeidst iden . Dette 
vi lde arbeiderne ikke linde sig i, og da det ikke red forhandling "ar 
muligt at komme ti l  enighed, fremsatte arbeiderne it ultimatum og 
op a plad ene. Nogle dage senere gik imidle rt i d  arbeid giyeren med 
paa arbeidernes fordringer, og op igelsen ble\' til bageka ldt .  

* 

I mai maaned kom forhundet op i den stør te konflikt, Y i  hidtil 
har hayt her i l andet, og h \'ori ogsaa medlemmer og afdelinger af 
andre forbund er bleyet inddJ'aget. Arbeidsgi yerne hal' faaet anled
ning til at prø\'e sit uniY ersa lmiddel - storlockouten. Dis e store 
konflikter yed BOJ'regaard, " Union" og Embretros griber paa en saa
dan maade ind i h inanden, at det Yi tnok er bedst at omtale den i 
sammenhæng. 

Ved de i fjor gjennem forbundet i nd ledede forhandl inger og den 
dened opnaaede o ,'erenskomst fil- arbeiderne " ed Borregaard i n  løn 
forhoiet med 1 4  p t. .lUen efterat overenskom ter "ar i ndgaaet ved de 
fle te papir- og celJulosefabriker b le"  lønningerne \'ed Borregaard gjen
nemgaaende la vere end ,'ed cel l l l i ose- og papi rfabl'ikerne i Bu kerud. 
Ved " Uniol l"  og SkoUos J igedan. Ved kot fos fik en del af arbei
derne ifjor sin løn 1 I0get fOl'hoi et, men paa h oide med de andre papir
arbei deres løn har den aldl ' ig været. Som følO'e af  dette mi forhold 
fik arbeiderne ved BOl'rcgaard og kotfo ' forbundet og land orga nisa
ti on n godkjendelso til at opsigr de gjæl dendo o\'erenskomster. Paa 

a mme tid blov ogsaa godkjendt lønskray' for arbeidern "ed " Union " 
brug, Id Il,  der ti lhører amme firma som kotfos. Y cd kotfo udløb 
o\'oren kom tell  1 .  mai. Da arbeiderne a nmodede om forhandling an
gaaendo de op atte tarifer for saa " el "Union" som kotfos, t i lsendte 
sdskabet arb i dorne et ult imatum, ln-01'i der \'i tnok byde en del af 
a ] 'h iderno cn l ø n  forhøiolse, men samtidig forlange , at der i oYeren -
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kom t n indtag en be temmel e aalydende : , aalængr fabriken 
holder ig landet love efterrettelig, kal fagforeningen ikke kunn 
blande ig i fabriken di. po. itionel'. " 

En saadan be temmel e var det umuligt at gaa med paa, eh' OIll 
løn ats rno havde været antageugo. Da de saaledr ikke var muligt 
at bli enige, og de forhandlinger, der førtes med arb id giverforeningen 
nærme t var at betragte om kinforhandlinger, blev arbeiderne. plad o 
<>p agt til I lte mai. iden den tid har alt arbeidE' ved " nion" og 

kotfo hvilet. 
I den id. te uge før arbeid nedlæggel en blev der fra amtmanden 

i Brat berg og politimr teren i kien gjort kraftig an. trængeLer forat 
faa nye forhandlingE'r i tand og dened muligYi. lUldgaa rn arbeid -
tan�ning ; men alle an træng l er trandet paa arbeid giverforeningens 

holdning. ogen underhandling for , nion" og kotfo vilde d orga
ni erede arbeidere ikkE' \ide noget af. nderhandlingern skulde være 
Iælle for "Union", Borrrgaard m.  fl. tabriker og uds tte til den 
l5de mai, alt aa 4 dage rftrI' opsig-el 'e fristrll udløh. Et af amt
mandon og politimcstrl'en tillet forslag om at ud ætte mod arbeid. 
nedl ggel en ved " nion' og kotfo og gjenoptagel e af arbeidet yed 
EmbretIo til forhandlinger Hr for øgt, tiltraadte. af arbeiderne, lige-
om og aa bedriftens leder var temt for amme, men det ahi te af  

arheid giverforrningen, del' overlegent . varede, at  arheid t gjerne kundE' 
tanse, hvi arbeidernE' saa øn, ket. amtidig tilbøde forhandling den 

15de mai paa grundlag af en mind teløn af 3 kroner for fuldt arb id -
<lygtige mænd. V dtag l en af dett grundlag \ilde være d t amme 

om at reducere samtlige løn krav med 25 ore for , 'kotfo og 50 øre 
for Borregaard vedkomm neie, hvorfor arbeid mand. forbwldet forret
ning udvalg ikke fandt at kunne gaa med herpaa, men forrslog i tedet 
at forhandlingerne førte paa frit grundlag med adgang til at optage aa
vel arbeidernes som fabrikernes og ev-entuelt andre for-Jag, som maatte 
fremkomme. 

Dette grundet arbeid giverne længe og vel paa. oget forband-
lingsmøde den 15 .  blev ikke af. Derimod baYde arbeid giv rforenin
gens central styre møde den dag for at drøfte forbundet for laO', som 
<le da endelig og aa yedtog. Men for t 3 dage enere mod tog for
bundet meddelelse berom, 

, amme dag (den 1 1 .) som arbeidet ,"ed kotfos og Union tan
sede, blev samtlige Arbeidsmands{orbundets medlemm l' ved Borre
gaard opsagt. Begrundelsen var, at ikke enighed kunde opnaaes med 
sag- og tomtearbeiderne. Denne begrundels yar doO' noget søgt, idet 
-der ikke bley levnet tomtearbeiderne tid til at behandle agen og gi 
sit tandpunkt tilkjende, førend opsigelsen nu: oyer endt forbundet. 
5 dage senere blev jern- og metalarbeiderne, træarbeiderno, Haf lund 
ulfitarbeidere og Op nnd kubarbeidere op agt. 1\1 dlemmer af flere 

forbund bley ogsaa inddraget i lockouten, idet alle arbeidere yed 
Borregaard og Hafslund bley opsagt. aaledes og aa de uor ani erede, 
Denne om tændighed er vel mere end noget andet skikket til at  ,-i e 
arbeiderne yeien til  organisationen, idet man faar syn for agen for, 
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at man ikke kan hold sig klar af konflikterne af den grllnd, at man 
er 110rganiseret. 

I , kien blev og aa konflikten paa samm e  maade l 1d\'i dct, i det 
arbeiderne ,ed Klo terfos en anlæg og andre af nion & Uo s arbei 
dere, der ikke " a r  opsagt a f  rbeidsmand forbundet, blev opsagt a i  
firmaet. 

Ved E mbrctsfo fabriker, der til hører samme firma som Union og 
kotfos, ble\' arbeiderne l ockoutet 1 .  mai. Foreningen hanle t i dligere 

andra O'ot om at faa fri fra kl. 2- 1 1  aften, hvilket og aa ble, dem 
indrommet paa betingel o af, at mind t 2/3 af arbeiderne ønsket cl t .  
Der 30. april  forlangt be tyrer ",kjenneberg, at de arbeidere, der 
on kede at være fri, skulde t gne ig paa lister, forat han kunde faa 

e,  om det "ar �/u, som onskede at yære fri . Dette fandt arbeiderne 
llnodyendigt, idet samtlig 240 mand stod i foreni ngen, og be lutningen 
om at "ære fri var \'eutag-et enstemmig, lige om de ogsaa fandt, at 
det "al' en forbigaaelse af foren ingen, med h \' i lken fabriken tidligere 
ha vde indgaaet overen komst om løns- og arbeidsforhold. A.rbeidet 
ble, derfor stoppet kl .  �, undtagen i de kemiske afd l inger, h \'or det 
m nskelig lar sig gjol'e at faa stoppet for et kort tid rum . Kl. 1 1  om 
a ft nen modte arbeiderne op forat begynde arbeidet, men fandt portene 
lukkede, og lensmanden ,ar from modt forat hi ndre, at nogen kom ind 
i fabriken.  Og ikke nok hermed, men ogsaa de, der arbeidede i de 
kemisko ardelinger, blov jaget hjem . 

Dpn 26dp mai - altsaa 2 dage før l ockout n ikrafttræden "ed 
BOIT('gaal'd - begyndte forhandlingerno, h"or man for t beband
] ('([e tvistighcderne ved Union og kotfo , uden at enighed opnaaede _ 

Det samme ble" og aa t iHældct for Borregaard vedkommende og for
handl ingel ' l le afsluttede den :30. mai .  F'abrikerne "ar uvillige t i l  at 
1'o1'l løie lønnen f l' almindeligt dao·a.rbeide. De i ndrømll1edc kravets 
b l'('ttigPl e, men al' hemiyn til konsek"en eme for de ø\Tige bedrifter 
inden arb id 'giverforeIling n mod atte de jg en forandring. A rbeid 
givernes forhalllUere ha\'(lc intet mandat til at anbefa l e  noget udoyer 
det, som fabrikel'lH' seh' t i lbod ig at beta le .  Ved af temning i for
cningerne, der omfattedes ar konflikterne, ble\' arbeid gi \'erne til bud 
med ov nældende flertal forka 'tet. Dermed var fort ættel en af kon
flikten be hIttet, og arbeid 'givernes strixe holdning og uyil lighed t i l  
in drømmel e r  hiclrøl'te e l l  Jal lgyari og "idtrækkellde konflikt, 11\'is af lut
ni ng y i  ikle faar anledning t i l  at omtale i denne beretning. Den 1 0de 
juni "ar konfliktel'll gje nstand for behandli ng i tortinget ved en inter
I l l Iation al' Torgeir Vraa. A l lerede før havde torti ng præsident Berner 
bebudet, at han \' i lde ti lbyde in mægling. Dette bl v og aa gjort og 
b l e v  ti lbudet modtaget ar saavcl arbeid mand forbundet som arbeid -

h'erforeningen. torting, pnl', ident Gunnar Knud en tilbød ligeledes 
in mægl ing ano-aa nde konflikten \'ed Union og kotfo . Arbeid giyer

foreningen "arede imidl ertid, at de kun kunde modtage mæglingen 
paa d n betingel o, at den kom til at bl ive fælle for alle fabriker, 
, 'om da var i nddragct i de store konflikter, h vorefter Knud en varede 
med at beklage, at han ti lbud ikke var modtaget, men at hans tid 
ikk(' tillod ham at deltage i mæg1ingen paa den af arbeid.giverforenin-
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g n fore laaede maade. Hvad Berners mægling angaar har don og aa 
trukket i langdrag, og vi  ved frem dele ikke, hvilken t id den kan 
komme i tand eller lnilket re uItat den kan brin!1e. 

* 

Ved siden af de fmlle rorhandl inger, der har været ført an aaend 
de store allerede udbrudte konflikter har forbundet i den 'id. te tid 
efter arbeid giverne paa kyndel e og aa paabegyndt forhandlinger 
angaaende agbrugene og høYlerierne i Fredrik tad og ligelede for 
'amtlige træ l iberier, d I' sorterer under organi ationen. For d for

skjellige JOl' Ilinger, der henhorer tmder di e grupper er i vinteren 
lob godkjendt lønskrav og tarHer, men forhandling rne er ikke naaet 
saa langt fr m, at ii kan meddele nog t angaaende re ultatet. Resul
tatet af fællesforhaueUingerne i jernindu trien er tidl igere meddelt. 
Flere af forbundets afdelinger opnaaede del'\'ed for ine m dlemmer 
3 a cl øres løn forhøiel e pr. time. 

Jern- og metalarbeiderforbundet. 

Vrcl oprettelsen af den før omhandlede oyerenskom t i jerninclu-
tri ell , der omfattede 66 verksteder med ca. 7000 jern- og metalarb i

dere, hvoraf ca. 5000 medlemmer opnaaede en 3 a 4 øres løn forhøiel e 
pl'. tinl(' roruden andr fordele, som blev fa t at i overell,kom t n. 
Endel verk. teder taar imidlertid udenom arbeid iverf r ningen OD" 
rOI'lld ætning Il var, at den amme overell kOIll t Illed eller uden til
lempninger og aa sklllde gjennemfores ved di e verk teder. Orelningen 
ved flerr ar elis e gik forhold vis ra kt, og skal Yi i det ft rfølgende 
gi en fiummarisk over igt oyer dr . teder, hvor forholdet allerede 
er orcll lrt .  

Ved �JIoss rerlt- og dykkerkornpani tillede arbeiderne i januar 
lonskray.  ogen forhandl ing kunde imidlertid ikke opnaae ' ,  hvorfor 
pladsene blev opsagt den 5te februar. Ved den forhandl ing, som da 
kom i tand, opnaaedes 2 a 3 øres løn forhøiel e pr .  t ime.  Gjennem-

nitlig 2, øre pr. time. 

Ved Hommelvik mek. verksted forlangte arbeiderne i llltningen af 
januar 3 øre lønsforhøiel e pr. time for 7 af for ning n 1 1  med
lemmer, at timelønnen garanteres. ved akkordarbeide, 20 pet. ti l læg for 
rei earbeide foruden rei egodtgjørelse amt diæt. Efter endel forhand
linger enede man om et tillæg af 2 øre for 5 mand, 10 pet. tillæg 
for rei earbeide amt timel øru1en garanteret yed akkordarb ide. Et par 
mand skulde de uden ha høie re betaling, naar de atte til andet 
arbeide end det yanlige.  Desuden enedes man om, at der ikke kulde 
rei es flere løn krav i 1907 . 

De 2 her foran omhandlede krav yar alt aa ordnede, rør fæll -
\"erenskom tens ikrafttræden. 
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Knsttansands mek. verksted. I februar fik en del af arbeiderne 
lon t.illæg. enere paa "aaren reistes paany lønskra-v, hvorved en del 
ar arb iderne fik 2 øre ti l læg. Den 2den mai blev overen komsien 
tmderte net af yerk tedet, lwoned de fleste fik yderligere l øres 
tillæg. Verk tedet bl " sat i 2den mind teløn grupp . Arbeids
tiden "ar allerede før 57 timer og betaltes 50 pet. oo-saa for de 2 første 
oyertimer. Dette forble" uforandret. 

O. Mustad &- søn, Lysaker. I marts blev lønnen for en søm
maskinop tiller nedslaaet fra 35 til 30 øre ud n videre, hyorpaa man
den gik sin "ei . Forbundet sogte læng forgjæve at faa yerk tedet 
til at ta afslaget ti lbage og udbetale man den sit tilgod havende. Til-

l ut maatte pladsene op ig al samtlige de ø\Tige medlemmer, Il\Tor
paa fabriken gik ind paa at gjenindta manden og betale ham 35 
øre timen. 

Gjøvik mek. verksted. Overenskomsten ble" der gjennemført i 
mai.  Verkstedet kom i 1 te lønningsgruppe og lonsforhoi Isen betaltes 
efter § 5 b, idet "erkstedet før haYde 60 timers ugentlig arbeidstid .  

Viig &- Vr-aal en, Kristiania. Løn tarif n al ifjor yar misligholdt, 
id  t en del arbeidere ifolge it arbeide kulde rykke op i en hoiere 
mindstelonsklasse. Efter mange oms"Vøb blev dette ordnet, l lYorYed 
8 mand erholdt gjennem nitlig 5,25 øre i lønsforhoielse . 

B1'od1'ene Christensen mek. verksted, K1·.a. Her ble" overen kom
ten undertegnet 22. apri l .  l ste lønningsgruppe og løn forhøieise efter 

§ 5 a. L april blev lagt ti l grund for l ønsforhoielsen. En forbedring 
af betalingen for reisearbeide blev paa samme t id  opnaaet. 

Hasle brug, K1·.a .  Overenskomsten undertegnet 22. april .  l ste 
lonningsgruppe og lønsforhoielse efter § 5 a. 1 5 .  april bley l agt til 
grund for lonsforhoielsen. 

• 

Progres verktøimaskinfabTik, K1·.a. Overen kom ten undertegnet 
23.  apri l. lste gruppe. Løn forhøieise efter 5 a. amtlige med-
l emmer erholdt ifjor i september et lignende lønsti l læg. 

Ha{i.lunds ca?'bidfab1'ik ved Sarpsbo1·g. I februar blev en overens
komst oprettet mellem fabriken og forbundet angaaende reparatørernes 
løns- og arbeid forhold. Oyerenskomsten i ndeholder:  

1 .  Mindsteløn for dreiere, mede og reparatorer 40 øre pr.  time. 
2 .  Mind teløn for hjelpearbeidere ol'"er 18 aar 35 øre. 
3. Overtidsarbeide betales med 33 1/s pet. og søn- og helligdags

arbeide med 622/3 pet. 
4. Fri eftermiddag den 1 .  mai. 
5 .  Lonsforhøielse til 6 reparatorer, smede og dreiere. Lonnen 4.5 øre 

for 5 mand og 41 ore for 1 mand. 
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rayene blev dened fuldt indrømmet undtagen for po t 3, hvori 
der var forlangt 50 og 100 pct, 

A. GUlOlV en als mek. verksted, K7·.a . Overen kom t 11 nnderteO'net 
25, april .  I ste lønnino'sgruppe, Lønsforhoielse efter § 5 a. For de 2 
før te overtimer betales som for 50 pet. 

Haugesunds mek. ve?'k ted, Overenskomsten underteO'net 2. mai . 
Da arbeidstiden før var 59 timer, bley løn forhøiel en efter § 5 h .  
2den mindstelønsgr�lppe . 

jfølle?'veiens mek. verksted, Hauge und. O"eren kom ten under
tegnet 2. mai . 2den lonning (Truppe . Arbeidstiden "ar tidligere 59 
timer. Med hensyn til  lonsforhøielse opnaaedes dog ikke mere end 
det, om varer til  tid forkort l en. erk tedet "ar nemlig netop an
laot og lanningerne noksaa gode . 

O. Jakobsens verksted, Kr.a.  Over nskomsten nnd ltegnet 23 . 
april .  Iste gruppe og lon tillæg efter § 5 a. l te april bl v laO't 
til grund.  

H. A.  Ande}'sons metaharefabrik K1'.a .  O"er n kom ten und 1'
tegnede 29. april . l t gruppe. lJon tillæg fter § 5 a .  Da endel 
allered havde erholdt lon tillæO' tidligere iaar, hle, det yd rlig r ti l
læg for dL se he t mt ti l 2 øre. 

S. H. Lnndh cf: 00 . . Kr.a. Overenskomsten undertegnet 29. april, 
efterat pladsene var op agt . Verk tedet til lede ig n mlig t i l  en b -
gyndelse helt afyj ende. Iste gruppe. Lonsforhøiel e efter § 5 a. l te 
april om grundlag for lon. forhaie!. en. 

Fmmnæ mek. l'e?'lcsted, Sandefjord. Ov r n kom ten undertegn t 
2 .  mai. l te gruppe. Løn tillæg efter § 5 a, do aaled at amt
lige guttrr og-saa erholdt 3 ore . 1. april blev lagt til grund. De 
uden indeholder kontrakten noO'le mindre forandringer. 

J. Olse?'tS kobber lagen;erlcsted, Kr.a . Der arb ider 5 mand, hvoraf 
4 r medlemmer. amtlige d isse har erholdt henhold vi 3, 3, 6 og 
øre lon forhaiel e . ogen kontrakt er ikke oprett t. 

K,t'og mek. verksted, K1·.a. Efter paakrav har arbeiderne erholdt 
løn forhaiel e efter § 5 a, men nogen kontrakt r ikke opr ttet . 

Tofte cellnlo efabrik, HU1·nm. Der arbeider 22 reparatarer, 6 
gutter i beregnet. Af di e er kun 7 medlemmer af forblmd t. D 
til l  d i fæl l  kab krav om 5 are pr. time i lon tillæg amt l ore 

pr. ton pr. produeeret rna , 56112 time pr. uge (for 60) og -O pet . 
for overtid .  D e  opnaaede l pet. pr. t o n  rna e, dog int t for utterne. 
De øvrige krav blev afslaaet . Aarsagen var naturlig vi , at di ponen-

4 
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ten v ar bekj ndt med orgalli ation forholdene. H Il r ikke 1 øre pr. 
produeeret ma e blev betalt, og da ind aa nok og aa de uorgani erede, 
at agen maatte tage paa en anden maade. De fle te gik incl i for
bundet, og efter fornyet krav om 5 or s tillæg pr. time blev dette 
indrømmet. Ligelrde. 50 pet. tillæg for overtid fra lørdag til m andag. 

Liaa(ms mele. ve1'ksted, Aalestmd. amtlige m dJemmer har erholdt 
løn tiJlæg af fra 2 til 6 øre pr. time. idere har de opnaaet 1 00 pet . 
for natarbeide. Af dpn grnnd fandt man det ikke for tiden formaal -
tj nligt at gjennemføre ovpren kom ten .  Arbeid tid n p r  6 0  timer. 

Ch,·.a jernseng- og jemvarefabl·ik. Overen 'kom ten undertegnedr' 
1 4 . mai .  1 te gruppe. Lonstillæg efter § 5 a .  1 .  april hlev lagt t i l  
g-fund. 

Rødfyldgadens metalstøbel'i, Kr.a. Verk tedet har erklæret ig 
vil lig til at betale efter overenskomsten, og løn tillæg er git, men 
1 100' n kontrakt er endnu ikkp oprett t. 

lVestad armatLwfabrik, Modum. Her er opnaaet arbeidstiden for
kortelse fra 60 til 57 timer amt i løn tillæg Z øre indtil og med 20 
or og 3 ore for cl ovrig . Mind teløn efter 1 te gruppe. O veren -
kom t ikke oprettet . 

Bli�ken lagerne i Bergen gjennemforte i 190- løn tarH, hvi ' vig
tigste be  temmel er "ill' 57 timers arbeidstid, 25 pet . for de 2 før tc 
overtimer og derefter 50 pet., 36 ore mind telon for dem, som hae 
y ærct vende i mindst 2 aar. Mind telon de 2 forste sv ndeaar 27 øre. 

Denne overenskom t blev af vendene op agt ti l  udløb 1. apri l .  
.B'orhandlinger blev d rpaa indledet og resultered i n adskillig for
hedret overenskomst. Den garanterede mindstelon 40 øre pr. time . 
Undtagel e for nyudlærte, der kan arbeide for en mindstelon af 30 ør 
pr. time. Dette gjæld I' 1 aar fra læretiden udlob, hvorefter lønnen 
blir 34 ore pr. time, og kan denne mind teløn da g-jælde 2 aar, saa-
led at efter 3 aar 'vende kab blir lønnen 40 øre pr. t ime. 

De uden opnaaede forbedring af overtid betalingen, ligesom gjen
sidigheel be temmel erne bl  v gjort mere betrygg nele for svendene. 
Overen komsten gjælder i 2 aar. 

Dahle brug, K,'istiansund N. Arbeidstiden, der før var 60 timer, 
er blev et forkortet til 57 timer, samtidig som d fleste voksne arbei
dere fik et tillæg af 4 ør pr. tim e ; nogle yngr amt al le gutter fik 
:3 øre i tillæg - arbeid tiden forkortel e iberegnet. Dette varer" 
omtrent til overen kom ten § 5 b, men nogen overen komst bl8\' ikk 
opr ttet. 

med Jønu;ens verksted, Tønsberg. rbeid tid n var her tidliger � 

60 timer i ugen, hvorfor blev fremsat krav om forkortel e af arbeid -
tid n o ' tillæg efter § 5 b. Verkstedet negtet at O'aa med herpaa. 
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Det kund gaa med paa overen 'kom ten, men ikke lon tillæO'get. 
Plad en blev derfor op aot 1 0. mai ti l  udløb 25. Den 25. havde 
m t r n kommet paa andre tanker og under krev ov ren kom t n, 
hvorfor arbeidet blev fort at.  Verk tedet kom i 2d I l  gruppe. 

Erik R�Htds smedeve-rksted, Kr.a. Overen kom ten blev under
trgnet 22. mai, hvorefter arbeid tiden blev forkortet fra 60 til 57 timer 
og løn 'tillæO' giyet efter § 5 b.  l ste mind telen O'ruppe. 

Glommens mek. reTksted, Fredj"ikstad. Over n kom ten undertegne 
29. mai. 1 te gruppe . Løn tilIæg efter § 5 a og lonningerne 1 .  m ai 
lagt ti l  grund .  Ifjor hø t erholdt forbundet medlemmer her et lig
nrnd til læl?: i lonnen. Arbeid tiden var og aa tidlig re 57 timer. 

FelJigs jernskibsbyggeri. Overen komsten blev undert gnet 1. juni 
('fler manO'e forhandlinger og ad killig korre pondanc . 1 t grupp . 
Lon tiI læg efter § 5 a, idet arbeid tiden ogsaa før "ar 57 timer. Løn
ningefJlr 1 .  april lagt til gnmd. 

Hm'mansenR hesteskosmie, ]{agno1·. Ved denne arbeid r 1 1  mand, 
der alle er medlemmer, 00' er arbeidet kW1 akkord . medene bavde 
tidligere 2 1  øre pr. gang ko, men forlanO'te 25 ør . De opnaaede 
24 ore, nemlig 23 or trak og 24 øre fra 1 .  oktober iaar. For
tjene t n blir alligevel ikke stor. Efter den gaml pri tjente arbei
derne 27 øre timen nH:'11  efter de nye vil de tj ne ca. 31 øre timen. 

Heste kofabriken, Magnor, er en fabrik, der ei af Geijer & co. 
Kr.a. :E'ortjene ten for '{ei ere har efter de gamle akkorc!pri l' "ære 
kun 25 or timen. V d forhandling er ivaar opnaaet ca. 20 pct. til 
Iæo' til akkordpriserne, l ige om fyrboderen, eler for havde 25  ore timen, 
har faaet 30 Ol' . 

EJrik Eriksens maskinverksted, T,t"ondhjem. O\"er n kom ten blev 
undertegnet 1 .  juni, 2el Il gruppe .  Lønstillæg efter 5 b, da arbeids· 
t id Il tidligere var 60 timer. 

Tallak ens mek. verksted, Kj'istiansand S. O"er Il komsten under
tegnet 5. juni. 2el n gruppe. Lønstil læg efter § 5 b, da arb idstiden 
tidlig l' yar 60 timer. For overtid 50 pct. tillæO'. 

ulitjelma gruber. ] orbundet har hel' faaet en liden afdeling af 
reparatører m .  Y. Dis e frem atte ivaar krav om 5 ør s tillæg for 

amtlig pr. time, 8 timers skift for maskini terne samt afskaffeise af 
akkord for de 3 støbere mod en timeløll af henhold yi 50, 40 og 25 
ore. Krayene indrømmedes. 

Porsgmnd. mek. verksted. Arbeidstiden, der før "ar 60 timer, er 
i løbet af ifjor hø t og til nytaar forkortet til 57 tim r. De som haYd 
mellem 20 og 30 øre fik 1 øres forhøieIse og de, der hanle over 3() 
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øre timen fik 2 ore forhøiel e. I mars ble\' lønnen efter paakrav 
derom forhøiet med 2 øre paa nogle undtagel l' nær. enere er kra, 
frem at om overenskomst ns gjennemførelsc, men er enigh d herom ikke 
opnaaet ndnu. 

Ved Nor le motorfab?'ile, Bergen, er overenskomst gjennemført . 

IsidoT Nielsens verksted, Trondhjem . Over nskom ten ble, wlder
tegnet 6te juni, men traadte i kraft l ste juni . Gruppe 2.  Lønsfor
høiel e efter § 5 b, idet arbeidstiden samtidig blev forkortet fra 60 til 
57 timer. 

A I  Thor motorfab1'ile er et nyt verksted, der en t id har været 
dr "et i Kristiania, men flytter nu til Vallø v d Tonsberg. Overen -
komst blev undertegnet l 7 de juni . Gruppe 2. Løn forhøielse efter 
§ 5 a, dog saalcdes, at l ste juni lægges til gnUld og at tillægget reg
nes tilbage til den dato. 

A. Hansens metalva1'efabrile, K1·istiania . Pladsen "ar her opsagt, 
m n siclste dag af op igelsesfri ten gik hr. Ran en med paa oyeren -
kom st n, der traadte i kraft 6te juni . 1 te grupp . Lønsti llæg efter 
§ 5 b og forkortelse af arbeid tiden fra 60 til 27 timer. 

K?'istiania spi,qm'verle I'r medlem af arbeid giyerfor ningen, men 
fandt ikke o,�eren komsten antagelig, llYorfor yerket ikke kom med. 
Forbundet har medl mmcr yed 3 afdel inger n mlig y rk tedet, nagl -
fabriken og traadtrækkeriet. A. rbeidsforholdene Cl' noget forskjel l ige, 
id t der i flere afdelinger arbeides med stadigt nat- og dagskift. Der 
hl  v derfor in ds ndt særskilt krav for verk t det og særskilt for nagle
fabril en, mens traadtrækkerne intet krav still et ,  i det de i fjor fik 1øn
llrn reguleret. Pladsene blev op agt til udløb 1 5de juni. Et par dage 
før blev afholdt et forhandlingsmade i arbeidsgiverforeningen, der re ul
t r d i at fabrik n for yel'kstedets ,edkommende gik med paa over
{'n komsten undtagen for pørsmaalet om arbeid tid, idet den blev ufor
andret 60 timer af hensyn til dobbeltskifte, Lonstillæg efter § 5 a.  
Da naglefabriken endnu ikke var kommet i normal drift, ind krænkede 
man sig der til lonstil læg efter § 5 a, men iøvrigt ingen overenskom t. 
Dor kulde dog ikke sti lle nyt løn krav i løbet af 1 aar. Forhand
tingerne fandt sted l4d juni og lonstillægget givet fra 1 6de juni . 

RøJ'læggm'ne i T'rondhjem. Efter langvarige forhandlinger lykke
des det endelig at faa istand lønstarif, der lUldertegnedes l3de juni. 

ed F1'ed?'ikstad edilekesyrefabTile nedlagde kobberslagerne arbei
det i slutningen ar mai, da fabriken ikke vilde give et Hdet lønstillæg i 
forbindel e med arb id tiden forkortelse. Fabriken har forsøgt at faa 
it arbeide udført ved andre mekani ke "Verk teder, uden at dette har 

lykkedes. Konflikten paagaar fremdeles. 
* 
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De verksteder, som staar udenfor arbeidsgiyerforeningen, og h\'or 
kravene lridtil er ordnet, udgjør ialt 54 verk teder med 19 1 arbeidere, 
hvoraf 1 340 medlemmer. Samtlige di e har faaet in lon - og ar
beid forholde forbedret iaar. Ved i den heraf kommer alt aa de i 
arbeid giverforeninO"en staaende 66 verksteder, som den almindelige 
overen komst omfatter. Det vil heraf skjønnes, at det Cl' storartede 
l' ultater forbundet i det forløbn halvaar bar bragt ine medlemmer. 
Enk lte krav staar ndnu igjen som uløste, men de tyng t tag er 
aller de taget, saaledes at disse antagelig i en nær fremtid vil "ære 
ordnede. 

Norsk centralforening for bogtrykkere. 

] eptember 1 906 sogte og crholdt forbundet kretariatet god-
kjendel e til at op ige de be taaende tarifer efterhyert om de udlob 
til op igel . For Kri tiania yedkommende maatte tarifen op ige 
30de no\'ember med udløb 28de februar 1 907. Tarifern i Bergen. 
Tron dhj em, tayanger og Kri tian and "ar løbend med fra 14 dag 
til  3 maaneder opsigel e og kunde opsige naar omhel t. For d 
øuige byer yedkommend udløber tarifen før t den 1 te oktober. 

Forud ætning n for op igC:'1 n "ar, at der foruden indførel C:' af 
Yi e forbedringer i de nu b taaende tarifer og aa kulde indføre 
Yi c rundbestemmel Cl' for d n'ed at bane ig "ei for maal t - gjen
n mfor l e af en normaltarif for det hele land. 

Dr op tillede hoyedkra" "ar følgende : 
1 .  Forhoi l e af mind telønnen amt forhøiel e for tykarbeid . 
2. Lønnen ens for hindelige som mand lige udlærte arbeid re. nd-

tagcl e herfra kulde kun ke for de ætter kers yedkolUmend , 
der al lerede ved tarifen ikTafttrædcn "ar indtraadt i fag t. 

3.  IndEørel e af lærlingeskala.  
4. Indfør l e af pecialtarif for ma kin ætt re,  indeholdende be t ill

mel e om mind telønn n storreI e, ordning af arbeid tiden, ordning 
af læretid n og be temmel e om, at kun udlært haanel ætt rc kan 
antages yed rna kinerne. 

5. Krav om at kun udlærte trykk<.'re ansætte yed rotation rna ki
nerne. 
Imidlertid dannede bogtrykkerne sin land forening, og forbundet 

kom efterhvert til  den be temmel (' med hensyn til taktiken, at d t 
\'ilde værc heldigt at foretag tarifreYisionen amtidig for byerne Kri
stiania, Bergen, Trondhjem og Stavanger. 

I f bruar førte forhandlinger angaaende tarifen i de 4 byer, og 
da enio'hed ikke opnaaede , ble\' pladsene op agt til udlob amtidig 
med tarifen, nemlig 28 .  februar. Imidlertid fort attes forhandlingerne. 
For tavanger og Bergen opnaaede før t enighed, m den for Kri
,tiania og Trondhjem enighed opnaaede saaat ige i id te oieblik -

-' alt aa l ige før op igel esfri ten u dløb. 
I K1'i tiansand har for ingen tarif i faget yæret O"jennemført. 

Eft rat nu tarifbeyægelsen lykkeligt og ycl "ar til end bragt i de 4 tor te 
byer kom turC:'n ogsaa ti l  Kri tiansand. Forhandlingern paabegyndtes 
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2 1 . mal' . Den 23. ble\' plad ene opsagt, medens en række forhand
lingsmoder holdtes under op igelsesfri ten .  D n 3die april "al' de to 
forhandlingskomiteer kommet ti l enighed om en tarif og bley samme 
i medlem møde 4.  april en temmig yedtag t. 

I Kristiansund oversendte afdelingen forslag til ny tarif den 29de 
apri l .  Tarifen indeholdt de samme grundprineiper som i de for nævnte 
byer. Den 8de mai opnaaedes enighed om tarif, der blev undertegnet 
ar te det samtlige bogtrykker('. 

Alle de vedtagne nye tarifer gjældel' t il 3 1 .  deeember 1912 .  

Ho\'edpunkterne i de  vedtagne tarifer el' : 

Kristiania. 
Ordinær arbeidstid 9 timer. 2 timer middag. Ved ammenhæn

g nde arb('idstid lit times frokostpause. 
Mindsteløn for mandlill:e og kyindelige sættere og trykkere og 

tereotyporer kr. 25 pr. uge. Fra 1910  kr. 26. 01'erarbeide fra den 
Qrdinære arbeid tids lutning til kl. 1 2  50 P t . ,  fter kl . 12 ] 00 pel . 
Paa on- og helligdagf' amt aftener for henhold. Yis 1 00 og 1 50 pet. 
J!"'or ?'otationst?'ykkere l' mind telonnen 32 kr. Ved natarbeide 40. For 
, tt r ker, der Cl' indtraadt i faget før 1 .  januar 1908 og har arbei

det i faget 5 aar, r mindRtelønnen ved bogtrykkerier 16 kr., ved 
dag ayis('r 18  kr. Fra 1 9 1 0  henhold vis 17 og 19. - Natærbeide (7 
timer!'> arbeidstid) 34 l r. Fra 1 9 10 35. 

Læretid for de kvinder, om herefter gaar ind i faget. 
For styksætte?'nes vedkommende forhøiedes pri en pr. 1000 bog-

taver med 2 øre (petit og korpu fraktur 4 1  øre, antikva 42) . For 
avi er 2 ore mere pr. 1000. Fra 19 10  1 øre mer . Timearbeide be
ta les i forhold til sætterens gjennem nit fortjene te paa ordinær ar
beid tid. 

pøl' maalet læl'lingeskala lø te paa den maade, at prineipet 
anerkjendtes, idet en lærlinll: kala, der i det yæ entlig te var i over
en t mmel e med den af typograferne fore l aaede, v dtoges af bog
trykkerfor ningen med l' t og p ligt for typograferne organisation til 
at medvirke ved d('Jl. overholdelse - uden at den dog fa tsloge. 
i tarif n .  

For paalæggerskerne opnaaedes en mind teløn af efter l aar 1 1  
l r. og efter 2 aar D l  kr. ved hurtigpresser og efter 1 aar 9 og 2 aar 
1 0  kr. ved digeltrykpresser. (For di se arbeidere har der hidtil ikke 
ek!'>i teret mindstelønsb stemm('lser.) 

Maskinsættel'ta?'ifen blev hen kudt til en peeiel kommission, b -
taaende af maskinsætter og ma kineiere, der kulde ammentræde til 

f rhandling om dette Rpør maal . enere . 

Bergen. 
Ordinær arbeidstid 9 timer, P/2 time middag. Ovemrbeide 33 1 /2 

pet. indtil 3 timer fra den ordinære arbeid tid lutning, herfra og til 
kl . 12 50 ]Jet., efter kl. 12 1 00 pet. 



- 55 -

Mindstelønnen for mandl ige og kvindelig ættere og trykk re 
26 kr. (KYindelige rett re tind ikke for tiden i B rg n.) 

For styksættere r pri en pr. 1000 bog taver (petit og korpu ) 
4 1  og 42 ore. For ayi r 1 øre mere. For palte at tillægg 1 øre 
pr. 1000. Timearbeide betale efter yedkommendc ætter gjennem
nitsfortjene te, dog ikke mindre end mindsteløn . 

om mas7cinsættere an ættes fortrinsYi udlærte arbeidere. Lære-
tiden 'l' uger. Mind telønnen er 36 kr. pl'. ugc, natarbeide 42 kr. 
Arbeid tiden for ma kin ættere er 8 timer. 

For 1'otationstrykkere, hvortil kun udlærtc trykkere antaO"e , er 
mind telønn Il 30 kr., ved natarbeide 40 kr. 

For paalæggersker r op tillet følgende mind telon kala : Efter 1 
aars forløb 8 kr. pr. uge og derefter 1 kr. i tillæg pr. aar indtil 12 kr. 

pøl', maalet læ'rlingeskala er ordnet paa amme maade om i 
Kri tiania. 

Trondhjem.  
Ordinæ1' arbeidstid 9 timer. F/� time middag. Overw'beide før 

kl . 1 2  aften 50 pet. tillæg, efter 12  100 pet. 
Mind telønnen for malldlig og kyindelige ættere og trykker er 

24 kr. Fra 1 9 10 1 kr. mere. For ætter ker, der er indtraadt i fag t 
før 1 .  juli 1907 og har arbeidet i fag t 4 aar, er mind t lønnen 1 6  kr. 

tykberegning: Fraktur 40 ore, antikva 4 1 .  Yi er 1 øre mer . Time-
aJ'beide ( om for Bergen). 

For maskinsætte1'e er milld telønllen 30 kr. pr. uge, d l' tig r 
med 1 kr. for hvert aar indtil 34 kr. 1 9 12. om ma kin ættere maa 
kun antage udlærte typografer. 

B'or Totationstrykke1'e er mindstelønnen 28 kr. 
Paalægge1' ker erholder en mind teløn af 8 lu·. ftcr 2 aar arbeide 

i faget. Derefter de paafølgende aar 10 og 12 kr. 
Lærlingeskalaen el' gjennemført paa amme maade om i Kri tiania 

-og Bergen. 
Stavanger. 

Ordinær arbeid tid 9 timer. 1 1 /� time middag. Mindsteløn for 
mandlige og kYindelige ættere og trykkere 23 kr. tykbeTegning 3 
øre pr. 1 000. AYi er 2 øre mere Timearbeide ( om for B rgen). 

om maskinsættere kan kun antage udlærte haand ættere. Mind-
t lon 32 kr. Arbeid tid timer. 

1\1ind teløn for 1'otationstrykke7'e 28 kr. 
PaalæggeTsker. Læretid 1 1 /2 aar med løn dr forste 6 mdr. 4 kr., 

de næ te 6 kr., de , idste 8 kr., derefter mindstelon 10 kr. 
LærZingeskala indført i tarifen. 
Halv fridag 1 .  mai. 8 dage ommerferir. 

Kristiansand. 
Ordinær arbeidstid 8 timer. P/2 time middag. 
Mindsteløn for mandlig og kYindelige ættere og trykk r 2� kr. 

tykbereo-ning 38 øre pr. 1000. Aviser 2 ore mere. 'l'imearbeide 
( om for Bergen). 
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om ma kinsætlere an 'ættes kun udlærte haand ættere. Mindste
lon 32 lu'. 

Mind teløn for rotation trykke're 27 kr. 
Paalæggerske?·. Efter 1 aar 6 lu'., efter 2 aar 8 kr., efter 3 aar 

9 kr., derefter mind telon 10  kr. 
Lærlingeskala indfort i tarifen. 

Kristiansund. 
Ordinær- arbeidstid 8 tim r. P/2 time middag. 
Mindstelon for mandlige og kvindelige ættere og trykkere 20 kr. 

Fra 1 .  oktober 1 909 21 kr. tykberegning 3 ore pr. 1000. For 
aviser 2 ore mer pr. 1000. Timearbeide (som for Bergen). 

om maskin ætte�'e kan klm antage udlærte haand ættere . �find
steløn 33 kr. 

Mindsteløn for 'rotation t1'ykkere 30 kr. 
Mindsteløn for paalægge?"ske'l" fter 1 aars arbeide faget 6 kr. 

og efter 2 aar 8 kr. 
Læ'I"linge kala indfort i tarif n. 

V d tarifbevægel en I' ultat i de 6 forannævnte byer har over 
1 300 af forbundets medlemmer laaet lons- og arbeid forhold reguleret. 
De gjenværende afdelinger er for det meste maa, men forud ætningen 
er efter hvert at gjt:>nnemfør tarifer og aa for di e. 

Konflikt i "Morgenposten " .  l lerede lmd r tarifrevi ionen i Kri-
tiania blev der fra " 10rgenpo tens" trykkeri gjort ihærdige for øg 

paa at erholde uorO'anis r t arheidskraft.  Efterpaa drev trykkeriet i 
l ængere tid med et betydeligt større per onale end det hav de hrug for. 
Man vented derfor at d t skulde komme til at gaa paa den maade 
at de organi erede lidt fter hvert :fik sin af ked. Den 5. april blev 

n af for ning n medl mmer, der havde arbeid t 9 aar i trykkeriet, 
op agt uden nogen foranledning fra vedkommendes ide. Foreningen 
an aa op igel en for angreb paa organisationsretten og brud paa ind
O'aa t aftale og overenskomst og be luttede at amtlige medlemmer i 
v MorO'enpo t n" kulde op ige inc plad e med lovligt varsel. Dette blev 
og aa tiltraadt af forbund tyret og ekretariatet, lworefter trykkeriet 
blev blokeret og en ivrig agitation mod bladet "Morgenpo ten" blev 
iværksat. I begyndeIsen af juli afholdte en række forhandling moder 
mellem orsk arbeid giv rforening og Norsk centralforening for bog
trykk re og tilslut opnaaede enighed om antagelige vilkaar for blo
kaden hævelse. Ved d n opnaa de overen kom t har " Morgenposten" 
forpligtet ig til at anerkjende ancienniteten ved eventuelle op igel er, 
l ige om d I' b lev opnaaet enighed om gjenindtagel e af de, der havde 
op aot in pl ad e. 

Bladet "Glornmen" i 'arp borg har i længere tid været blokeret. 
Bladet ik ivinter over til ny eier og i lutningen af juni lykkedes det 
at komme til en ordning aaled , at blokaden blev hævet. Tarif blev 
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undertegnet og nyt per onale ,il bli engageret. Blokaden endte aa
ledes med fuld tændig eir for or ani ationen. 

onOikten i ,Land bladet" er ligelede ordnet, idet det omtvi t de 
ma kin ætterspor maal afgjorde 'aalede , at "Land bladet" op agde 
den davær nde ma kinsætter og antog en ma kin ætter paa d for dis e 
almindelig gjæ]dende vilkaar. 

T ræarbe i d erforb u n d et. 
Ved den for omhandl de fæIle overen kom t i jernindu trien :fik 

ialt ca. 500 af forbundet medlemmer ine løn - og arbeid '1ilkaar for
bedret, saalede træ arbeiderne ved de mek. verk teder i Trondhjem, 
kib. - og modeI nedkerne i Bergen kib tommermændene i Kri tiania 

og B rgen og forøwigt endel medlemmer i tavanger, Fr drik tad, 
Aale nnd og trommen . 

I Aale und blev tomrer- og bygnings nedkernes tarif af me trene 
op agt til udIøb 1 te mai. Foreningen lod udarbeide ny tarif med en 
mind telon at  af  4 ore og for øgte forhandling med me tergruppen. 
Det vi te ig imidlertid van keligt at komme til forhandling med me ter
gruppen, h'lorfor godkjendel e blev giv t til plad ene op igel e. Ved 
forhandling, om blev optaget i lutningen af april, enede de 2 for
ening l' om oprettel e af ny over n kom t, der traadte iJu'aft 1 te mai 
og gje Ider til 1 te mai 1 909 med 6 maaneder forud aa nd op igel e .  

veren kom ten fastsætter n mind telon af 45 øre pr. time, arbeid 
tid 54 timer i ugen, 25 pct. tillæg for overtid arbeide og 50 p t. tillæg 
for nat- og helligdag arbeide. 1I1e tre med indtil 3 svende tillade kun 
at benytte 1 læregut og sid n 1 læregut for hver paabegyndt 3 'lende . 
D snelen be temmeiser om akkordarbeide og regler for afgjorel e af 
tvistemaal . 

I den ganlle overenskom t var 2 løn at er : 40 og 50 øre. 

T{)mrer- og bygningssnedkemes forening i Drammen forelaO'de i 
111<\r for me trene en af ekretariatet tidligere godkjendt tarif. -
Me trene erklære de, at naar de fik dannet sin forening kulde forhand
ling komm i tand. Imidl rtid blev aO'en trukket i langdrag af me trene, 
m n fter en arbeid tan ning af 3 uger i mai bl y over n kom t 
oprettet. 

J tayanger oprettede i juni efter forhandling mellem tømrerne 
og ml' trene i faget kontrakt, hvoryed arbeidern opnaaed 1 0  ore 
forhoie] e pr. time, aalede at timelonnen nu er 45 ore. Videre op
naa de fa tsættelse af 9 timers arbeidsdag Cl time forkortel e) og 
af kaffel e af akkordarbeidet. 

Bygningssnedkerne, der til horer samme forening, og hyi tarif 
og aa var opsagt, opnaaede paa amme tid en mind telon af 33 øre 
pr. time foruden de ø\Tige fordele, som af tømrerne opnaaet. 

De gjældende tarifer yed Nøstet og Drammens trærarefabriker 
hl y af arbeiderne op agt til udlob 1 .  juni i den beil igt at opnaa en 
cl l forhøiel e i de forhold vi laye lønninger. Da forhandlincr rne trak 
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i langdrag, bley plad ene op. agt ti l  udlob samtidig med tarifen. Ved 
o tet opnaaedes enighed for op igel esfri ten udlob og efter nogle 

dage arbeid stans og aa ved Drammen trævarefabrik enighed Oill ny 
tarif. Ved Drammens trævarefabrik blev arbeidet iajen nedlagt :!5. 
juni ,  da fabriken di ponent ikke' vilde overholde d n nye tarif. Ef te)' 
nogle dages arbeids tans blev sagen ordnet og arbeidet igjen optaget . 
Mind telon 40 ore, 1 5  p t. tillæg til akkordpri erne og 5 øres ti llæg 
pl'. time for rna kinsnedkerne. 

Den i ber tnino' n for 1906 omllandlede treik blandt tøndebød
kerne i tavanger paaf.!;ik belt til �9. juni, da und l' tott l en fra land -
organisationen bl y hævet. De under tøttede antal "ar lidt efter lidt 
gaaet n d, aalede at den sid te under tottel e gjaldt 3 mand ; men 
nogen ordning af konflikten er ikke truffen, da mf'. trene fremdeles 
ncgter overenskomst Ill d organi. ationen. 

TømnJ'rne i K1·istiania .  I april foretog mestrene yed b3'ggearbei
det Frogne'rudsti l l illgon lockout mod tomrerforelli ngen medlemmer, of.!; 
i todetfor at gaa den vei, som overenskom. ten anviste angaaendo af
gjorel e af tyi t maal vedrorende tarifen, erklærede me. treno den hele' 
overen kom st at ud af kraft . og�n forhandling lykkedes det ikke 
at komme til Illed mo'torfor ningen, og forbundet androg derfor om at 
gaa til arbeidsnedlæggel e over det bele for derigjennom at fremt ,ingp 
en  ny overenskomst . 

ekretariatet fandt v d behandlingen af aaen, at der yar en dp] 
uklarhed angaaende grundlaget for konflikten, h\Torfor man til kre\' 
tommerme trenes for ning med forslag om tvi t ns prøvel e ved for
lig raad. Det svar man erholdt herpaa efter en tid forløb var, at 
foreningen henholdt . ig til den engang fattede beslutning at hverken 
gaa med paa forhandling el ler forligsmægling, for arbeidet paa Frogner 
iajen val' optagct . Da det saalede viste ig ugjørligt at komme ti l 
nogen ordning me. trene, blev t i lslut givet godkjendel. e til plad enes 
op ig I se over det hcle, og arb idsstan ning indtraadte 8. juni . Kon
flikten paagaar. 

Formerforbundet. 

Forbundets medlemmer ved de mek. verk teder, der tilhører 
arbeid giv rforeningen, fik ved oprettelsen af fællesovorenskom. ten i 
jernindustrien sine lon. - og arbeid forhold ordnede. 

Overen kom ten med eller uden forandringer er . iden gjennem-
ført ved følgende støberier, der staar udenom arbeid giyerforeninaell : 

Voldens støberi, Søndmørc. 
Hommo lYik 
Baklandet i Trondlljom. 
Gjovik 

andefjords 
GloJ1lmcll. Fredrik tad . 
Nabbetorps 
Ha le Kri tiania. 
Jakob on 
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Enkelte mindre tøberier er endnu igjen. men d t oyerveiendc 
antal af forbundet medleml11rr omfatte af de i halyaar t indgaa dr 
(lY ren kom. ter. 

Murerforbundet. 

Mttreme i Fredrikshald gj nnemførto i vaar Y d forhandling kon
trakt i faget. For har ingen aadan været i tandbragt. Kontrakt n 
garanterer 55 øre timen, til lægsbetaling for oyertid - og udenbye. 
arbeide, lærlingeregulativ og forpl igtel e til kun at benytt organi eredf' 
arb idere. Lønningerne har før varier et fra kr. 3,50 til kr. 5,00 pl'. 
dag. Kontrakten gjælder til 1 .  april 1 909. 

I Drammen ble\" arbeidet efter forudgaaende op. igC'l o n d1ao't 
den 6. april og forhandlingerne afbrudt paa grund af at me trene 

tillet forhaandsbetinO'el er forat fort ætte di e. Efter I l  ug arbeid. -
tans ti lbød mestrene igjen forhandling, og i løbet af 2den streikeuge 

(lpnaaede enighed om kontrakt, væsentlig i overen temmel e m d 
arbeiderne krav. Kontrakten indeholder be temm l e om 55 øre timen 
(5 øre løn forhøiel e), ordnet lærlingevæ en, proeenter for overtid 
kun b nyttel e af organi erede folk m. Ill. Kontrakten gjælder i 2 aar. 

Arbeidet blev imidlertid ikke O'jenoptaget før 10. mai, idet mur
arbeid rne. kray, om bley indleyeret amtidig m d murerne , ikke 
før bl v ordnet. 

I Skien op agde afdeling Il kontrakten til udløb 1 .  mai. Det gik 
længe maat med forhandlingerne, men i sid te øieblik blev dog kon
trakt oprettet uden arbeidsnedlæggrl. e. KontraktrJl indeholder ad kiJ
l ige forbedringer sammenlignet med den gamle. Timelønn n forhøiede. 
fra 50 til 60 øre, der er m dtaget regler for overtids- og udenbye . 
.arbeid , lærlingeregulatiy, kun benyttel e af organi er d murere o v. 

Blokaden overfor bygme ter igurd en er hævet, da han nu har 
underskrevet kontrakten. I forbindel e med kontrakt n bl v der m d 

igurd en truffet en ordning angaaende de 4 bekjendte blokadebrydere 
men da det kom til tykk t, vil de de ikke underordne ig betingel erne, 
men forlangte at Sigurd en skulde betale mulkten for dem. Dette 
vilde han ikke gaa ind paa, hvorfor de fremdele staar udenfor or ga
ni ationen. 

Notodden. Ifjor sommer gjennemfortes her 60 øre timen, men da 
vinter n kom, benyttede me trene den gamle fremgangsmaade at slaa 
tim lønnen ned med 5 øre. Ivaar stillede. krav om 60 or igjen, 
hvilket indrømmedes. I mai frem atte krav 0111 oprettel o af kon
trakt paa 65 øre timen. Løn kravet gjennemførte i juni, men kon
trakt pør maalet er ikke helt iorden endnu. 

Odda. Ved det store byganlæg i Odda bl v i til lutning til for
bundet opr ttet en afdeling. ed arbeidet begyndel yar tim lønnen 
55 ør , hvilket efter krav fra foreningen blev forhøiet til 60 ør timen 
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og frit hus. Dette fandt arbeide l'lle sig vel tjent med, da der paa 
tedet nr van kelig om hu 

Haugesund. amtidig med afdelin 'ens t i lslutning t i l  forbundet 
blev oprettet kontraJr.t m d me trene paa teclet. Kontrakt n fastsætter 
ell mi ndsteløn af 45 øre timen, 50 pct. tillæg for nat- og 100 pct. for 
'on- og holligdagsarbeidc. En mester maa kun haye 1 lær gut og 

kun benytte organi" rede murere, l iO'esom sv-endene kun maa arbeide 
for organiserecle me tre. l ontrakten gjæ lder ti l 1 .  april 1 908. 

Larvik. Forhandling om kontrakt bley af afdeling n paa yaar
parten i l ldledet, og enigheel opllaaede med me tren undtagen 1 ,  der 
Il  gt de at gaa mod paa kontrakten . Efter 3 daO'e arb id tans O'ik 
dog og aa denne med paa oyer nskomsten, der gjæld l' t i l  1 .  mai  1908 
og vi dere 1 aar ad gangon, lwis den ikke el' op agt 3 maaneder i 
forv i n. Kontrakten garanterer 55 øre timen, b nyttel e af kun orga
ni erede murere og ordning af forskj ll ige fag pørsmaal . 

Bergen. Kontrakten blev af arbeiderne op agt til  udløb 1 .  juli .  
I længere tid førtes forh and ling om oprettelse af  en ny ; l l len var der 
især 3 punkter, hvorom del' ikke opnaaede enighed. Til lut frem atte 
a fdelingon folgende t i lbud 'om d t id te, den kund gaa t i l : 

For nyudlærte gjæ lder undtagel  e bestemmel ell 1 aar om før. 
T l anddi trikt rn kal , '1(,llden fremdele h aye frie hæncler t i l  pau. 
egen haand at tage arbeide, dog skal de ikke konkurrere med me tren 
om industri anlæg 00' Yill ahygning. KontraJ\ten gjæld r ti l 1 9 1 1 .  

Disso for l ag gil\: tilslut mestrene m 'cl paa, og kontrakten blev 
fOl'llyet. I kontrakten yar foroniO't opnaaet enighed om, at timelønnen 
forhøi(' til 60 øre fra 1. januar 1 908 (nu 55), og at t i l lægget for 
o\'ertid - og udonbyes arbeide stiger i forhold herti l .  Forøyrigt ud
b dring af flere punkter i kontra kten .  

Kristiania . Hel' har ingen kontrakt yæret i fag t, og foraarsag t 
,"cd den yold omme nedgang periode, der i særl ig grad rammede by�
ning 'fagene, bar arbeid forhold og lonninger neret yder t daarlige. 
A rbeidsforholdene hal' nu b dret sig noget, og foreni ngen be temte ig 
derfor for n løn bcyægelR . 

Efter l angvarige forhandl inger, hvol'und l' me trene flere gange 
\'i te en mærkelig optræden, encdes man til l ut om n oyeren kom t 
gjældende til 1 .  mai 1 908 og vi dere l aar ad gangeIl, hvi den ikke 
i nden dell t id er opsagt med 3 maaneders var el . 

Yontrakten garanterer clygtige murer 60 øre pr. time. Ti l læg 
for overtid arbeide de 3 for 'to timer 25 pct, natarbeide 50 pct. og 
'on- og hell i O'clag arb ide 100 pct. ngaaende lærling yæ net er fa t

sat be temt ordning ; saal de kan i ngen mester h a  mere end 2 lære
gutter ad gangen og for di se arantere en for varlig uddannel e.  I 
t i l fæld akkord Cl' denne alticl fælles 00' den gjældencle timeloll 
garantel'et. 

. 
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andefjo1'd. Kontrakten var op aO't til 1 .  april, og tillede ven
dene forlangende om, at timelonnen forhoiedes til 60 ore og forkortel e 
af arbeidstiden til 56 timer. Efter nogen forhandling gil;:: mestrene 
med paa kravet. 

Sa1psb01',q, Kontrakten opsagt til 1 .  april. Efter nogen forhand
ling gik mestrene med paa murernes krav med nogle ændringer. Den 
nye kontrakt bestemmer 60 øre timen - altsaa 10 øre forhoiel e og 
forøvrigt en bedre udformning af flere af de gamle paragrafer, 

K'tistiansand. Her crklærede mestrene lockout 1 te mal' . ar-
sagen var, at en yngre mester havde faaet et større ny bygning arbeide 
udenfor byen. I oyeren temmeise med den praksi som tidl igere har 
været befulgt overfor tilrei ende eller nye mestre, henvendte vendene 
sig til vedkommende med anmodning om at underskrive kontrakten, 
noget han beredvillig efterkom. Kontrakten forpligtet underskriverne 
til at være medlemmer af me terforeningen. En tid efter meddelte 
nwstrene, at denne nye me ter na\' l l  ikke maatte staa paa kontrakten, 
da de ikke vilde ha ham i mesterforeningen. Det kom til forhandlin
ger, hvorunder mestrene oply te, at de nu havde fattet den be lutninO' 
at de ikke "ilde optage nogen som mester, der ikke havde havt . \'ende
brev i 3 aar. 

Da svendene oply te, at denne beslutning stred mod kontrakten 
forud ætninger 00' at de derfor ikke kunde bøie ig for den, . trøO' 
mestrene sine na-me af kontrakten og opsagde arbeiderne paa 14 dage. 
Del' forsøgte forhandling fra forbundet, men uden resultat Mestrene 
"i lde ikke indrømme noget, lUen forlangte ubetinget w1derka telse. 

vendene udarbeidede saa en ny kontrakt, der forelagde og blev 
underslu'evet af 3 me tre . Denne kontrakt hjemler 5 øres løn for
høiel e og en del andre forbedringer fra den gamle kontrakt. 3 me tre 
holdes fremdeles blokerede. 

Forbundet har forø\Tigt været inddraget i 2 andre lockouter, 
nemlig nnu'er- og murerarbeiderlockouten i Trondbjem, h\ilket tidligere 
er omtalt under arbeidsmand forbundet, og nu sid t i arpshorg under 
Borregaardslockouten. 

Mebelsnedkerforbun det. 

Møbel nedkerne i Kristiania opsagde ihøst den i 1 90 1  efter den 
lange streik oprettede overen komst til udløb 1ste april. En del for
handling r om ny overenskom t førtes mellem parterne aller d før op-
igelse fristens udløb, men uden positivt resultat og ,"endene valgte 

v d udløh tiden at arbeide en tid uden taru med iagttagel e af "is e 
forholdsregler. Paa foranledning af mestergruppen blev nye forhand
linger optaget den 3. mai mellem arbcidsgh"erforeningen distrikt ty re 
og møbelsnedkerforbtmdet. Efter en række møder enede man yed 
gjen idige indrøl1ll1lelser om et for lag om 40 øres mind teløn pr. time, 
timelønnen garanteret ved akkordarbeide, 57 timers arbeid tid og 25 
og 50 pet. tillæg for overtidsarbeide. 
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l ind teløn at en i den gamle oyeren kom t yar 35 ore - u den 
garanterct mindstcløn yed akkord - samt en del undtagelse be tem
meIser, som tild('L gjord(' mind telen be temmel en -i l l usori k. Den 
nye tarif traadte i kraft 1 7de mai  og er gj ældcndc t i l  1 .  te april 1 9 1 1 .  

I forbund t afdel ingcr i Sarp borg og Kri tiansand Cl' i v aar "Vcd 
forhandl ing gjellJl<'mført overenskomst, hYi yigtig te be temmeIser er : 
Garanteret mind telon 37 øre pr. time, 56 timer. arbeid tid, ti llæg for 
OY rtid arbeide 25 pet. og for hell igdag arbeide 50 pet. Benyttel e af 
kun organi er de arbeidere. 

I Kristian and maatte arbeidet nedlæggc. ho en m trr, der frem
dcl('. er bl okeret. 

Malerforbundet.  

I Kristiansand bl \ '  den gjæl dende tarU ar me trenr op agt ti l  
udløb 1 ste april .  Ved rorhandling før udløb ti den e!ledes man om 
Jlaany at Yedtage den gamle tarif. 

tavange-r. H('r hal' før ingen oyeren kom t yæret opr('ttet i fage t ;  
mell  i"aar for lagd afdr]i ngen for m e  trene e n  af forbund t o g  laud -
organisationen 'odkj nelt tm·jf og yed forhandling ened parterne om 
en oyerenskom t,  d r traadte i kraft l te april  og gjælder t i l  l te april 
1 908 og "Videre l aar ad gangen, lwi den ikke før den tid er opsag 
med 3 maaned rs varsel .  Tm'ifen fa t ætter en m indsteløn af 40 øre 
Ill'. time for yen de, for dagarbeidere 35 øre pr. time, oyertidsarbeide 
-lO pet . t i ll æg, nat-, søn- og hel l igdag arb id 70 pet. ti l læg. A rbeid 
tiden bl eI' forkortet fra 60 til 57 ti mer. De nden opnaaedes til l æg fol' 
ndenbys arbeide samt endel regulrrende b temmel er. 

Aalesund. 'l'al'ifen ble\' af me trene op agt til udl øb 15de mai i 
den hen igt at faa timelønnen redueeret med 5 øre. Ved udløb tiden 
kom det ti l arb id. nrdlæggelse i 9 dage, lworefter enighed opnaaedes 
om en ny overenskomst yæsentl ig i oyeren temmelse med d n før 
gj ældende. En forbedring opnaaedes deryed, at der bley fa t at  t i l læg 
for arbride i sti l l ads og Hgc aa for udenhy al'bridr,  

Skoteiarbeiderforbundet. 

Skofabrikarbeideme ,i Stavan,c;e1' fremsatte paa yaaren lu'a\' om 
organisation mæ ig afta l e  angaaende løn - og arbeidsforhol d  og at 
stykarbeidet kulde.  afskaffes. nder forhandl ingrrne opnaaedes enig
hed med 3 af t d t. 4 fabrikanter om tarif, der bestemmer, at alt 
arboide skal udfør . paa timeløn, og at mind t l ønnen for øyede mand
li ge arbeidere OY01' 20 aar rI' 35 øre, for arbeidere fra 1 8  -20 aar 
30 øre og for arbeidere fra 1 6-18 aar 20 øre pr. t ime,  Arb id tiden 
54 timer. 

Den 4de fabrikant, H, W. Erga, nægtede at gaa med paa tarifen, 
ll \'orfor arbeidet bl y nedlagt. Om en tid gal' ekretariatet godkjen-
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dr] r til at ogsaa haand komagerne hos El'ga nt'dJagdr arbeidrt . Kon
flikten paagaal'. 

Haandskomagerne i Bergen fremsatte ligelede kray om ny tarif. 
Den af arb iderne udarbeidede pri tarif yar op at i 3 kla er, nrmlig 
for he tilt re It haandarbeid 2 klasser samt en for saakaldt magazin
arbride . 

Ved delYi arbeid nedlæggelse lykkede det at gjennemføre fol
gende grundpriser : Herrearb ide k l .  I kr. 5,00, kl. Il kr. 4,50. Dame
arbeide : Kl. I kr. 4,00, kl. II kr. 3,50. Magazintarifen : Herrearbeide 
kl' . 3,50 og damearbeide kr. 2,70. 

Dertil kommer tore forbedt'inger i tillæggene amt for rep ara
tion r og barnearbeide. D n vllndne merfortjene te kan ialt an laa 
til 20,000 pr. aar. 

Kt·.a haanda'rbeidere op agde den be taaende tarif til udløb 15de 
april. Ved forhandling opnaaed 25 øre forhøieIse i grundpri erne 
paa be titt arbeide og paa butikarbeide 50 øre i alle kla er aav l for 
dame- som herrearbeide. Paa barneskotøi, l'eparation l' og til læg 
arbeid opnaaede end l forbedring r, lige om ugearh iderne mind te
lon bl v forhøiet med kr. 2,00. 

Hm·stad. Her lykkede det efter ;3 uger arbeid. tan 'ning at faa 
g-jennemført 50 ore [orhoiel e i grundpri erne paa yok ent arbeide. 
Grllndpl'l erne paa herr arbeide er nu kr. 3,50 og damearbeide kr. 
3,00. TilIæg pri erne omtrent som i Kri tiania og B rgen .  rheidet 
npcllagde, den l ste juni og gjenoptoges den 24de juni. 

Salomons kofab1'ik. Arh idernes ol'gani ation ret har fra l del en 
yed denne fabl'ik gang paa gang været angre bet . thi at tilhore fag
foreningen var omtrent n betydende med at faa af ked aa nart 
fabriken kunde faa kund kab derom. Da man ingen anden udvei haYde 
til at faa bugt med denne trafik har forblUld tyret blokeret fabriken 
for tilgang at' ny arbeid kraft . Ligeledes har kofabrikarbeid rne 
forening boykottet fabriken. Til samtlige fagforeninger i landet er 
.. ti l l et en appel om ikke at kjøbe alol11on kotoi . Re ' llltatet vi l  
tiden komme ti l  at vi e. 

De forenede skofabrike1' i Dramlmen. Vaar n og ommeren 1904 
hanle kotoiarbeiderforbundet konflikt ved De forened kofahriker i 
Drammen, Om denne konflikt indeholder land organi ation n ber t
ning for 1904 bl .  a. folgende : 

"Arb idet ble, ved fabriken nedlagt 1 6de april, og fort atte 
kampen helt til 15de oktober, fra hvilken dag tl'eik n maatte hæye 
foreløbig uden re ultat, da det de værre ogsaa vi te ig, at det her 
nlr Iykkede fabriken at erhverve uøvede arbeidere nok til ved hjælp 
af nogl faa forræderske fagfæller at holde bedriften <Yaaencle, indtil 
de organiserede arbeidere maatte give tabt. 
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Fabriken er dog Iremdele blokeret for organi eret arbeidskraft, 
og for eller senere blir nok fabriken t,ungen t i l  at anerkjende arbei
derne ret t i l  gjenn 111 in organi ation at være medbestemmende ved 
fa tsættel en aI l øns- og arbeidsyilk a arene. "  

Fabriken har iden den tid yæret b lokeret. Men den 1 8de mai 
d .  a.  blev mellem kotoiarbeiderforbundet og De forenede kofabriker 
oprettet folgende oyeren komst : 

1 .  D forenede skofabrikeI' ancrkjender arbeiderne ret t i l  efter egen 
yilje at vær Il  I' ikke være medlem ai en fagforening tilhørende 
Tor k skotøiarbei derforening. 

2. d nh" I' forhandling om løn - og arbeid vilkaar, som kan fore-
komme m 1Iem fabriken og de organi erede arbeidere, anerkjen
der fabriken om arbeiderne repræsentant den, der vælge af 
arbeiderne fagforening el ler af or k skotoiarbeiderforbund. 

3.  D t er Ira Iabriken side t i l ladt at indkas ere fagfor ning kontin
genten udenfor arbeid t iden ved fabriken. 

4. Kontrakt ])l d nk ltmand, som indeholder l æng re op igelsesfrist 
nd 1 4  dage, kan kun oprettes, naar kontrakten indeholder he
temmel e om, at lmd r en treik eller l ockout kal op igel e fri
ten være i lighed med. lwad der gjælder for de o\rrige arbeidere 

- 14 dage. 
5 .  Den af Nor k kotøiarbeiderforbund mod De forenede kofabriker 

iverk atte blokade hoo,'es fra samme dag denne overen kom t er 
underskrevet af  parterne. Forbundet kal, aa nart k kan, be
kjendtgjore blokadens ophooyelse i arbeiderpre en amt t i lstil le 
de udenlandske . kotoiarb iderforbulld meddel I e om samme. 
Ligeledes kal forbundet bevirke, at den af enkelte arbeidere og 
fagforeninger iverk atte boykotting ai De forenede skofabrikeI', 
fabrikata hæye . 

6. Denne oyercn komst r gjældende fra i dao' 00' u clfærdige i 2 
eksemplarer og underskriyes af fabriken di ponent og for orsk 

kotøiarbeiderIorbund af dette forretning forer. 

Drammen 1 de mai 1 907. 

Sten h ug gerfo rbundet. 

For afd l ingen i Ton b rg er det lykkedes forbundet yed for
h andling at faa gjennemfort t arif. For ningen er ikke ærlig gammel, 
00" overen komst i faget paa tedet har ti dliger ikke ,æret oprettet . 

Handskemagernes forening.  

Foreningen indleded i eptember 1 906 forhandling om regulath' 
for indtagelse af læregutter i faget. Foreningen kray lar 1 læregut 
for hyer 4de vend. Ti l  en begyndelse aa det ud til at trande, 
idet intet yar i ndlob ; m n ved fornyet henyendel e opnaaede eniO"hed 



om krayct og lærlingrl'cgulati,r 
oprrttede . 
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* 

l læregut for hypr 4dr yend 

HYilkc konflikter der er understøttet af lanclsol'ganisat ioncn og 
hvorm get der er udbetalt til hwr konflikt Yil fremgaa af treikcka 

ons rpgnskaber hyortil hOIwise ' . 
Med hensyn t i l  indtægterne aa Yiser ogsaa rrgnskaberne, hyad 

hver organi ation har indbetalt i halyaaret. Ligrlede. ln"ad ,i fra 
udlandet har modtaget om hidrag til  lockouten i træma. scindu. trien. 

I ek trakontingent el' i halyaar t uellignet 6 uo" r a 10 or , 3 
uger a 50 or0 og 3 uger il 1 kr. Ialt pr. hrlthcta]rnde medlem 
kr. 5, 1 0. 

5 



Ekstrakt at ad min istrationskassens regnskaber 

I lI d t æ g t :  

K assebeholdning fra forrige aar . . . . . . . . 
orsk arbeidsmand forbund, adm.skontingent 

jern- og metalarbeiderforbund 
cent ralforening for bogtrykkere 
lræarbeiderforbund 
formerforbund 
bagerforbund 

tenhuggerforbllnd 
skotøiarbeiderforblllld 
murerforbllnd 
malet'forbund 
møbel Iledkerforbulld 
bogbillderforbllncl 

Kr.a sporvei selsk. fllnkt. forening 
Logarvernes 
Telefollarbeiderne 
Hand ke yer km'nes 
Forgylderne fagforening, Drammen 
Fredriksværns l'eb lagerforening 

tukkatorernes foreninO" 
Hviclgarvornes 
Fyrstikarbeidernes -
Korkoskjærernos 

llkkervarearb.s 
Hattemag mes 
Kr.a bryggcarb.s 
Ci/?arnrbeiderne. -
Tncotagearbeicler korneti forbund 
Robslagorne forening, K r.a 
H anclskemngernes forening 
FOJ"gyldernes forening, Kr.1\ 

Do. - i'estanee 0) 

Tilbao-esendt agitat ionsbidrng fm polsemageme i Bergen . 
alg a r sta tistikmaleriol . . . . . . 

Do. - Den internat ionnle beretning . 
Do. - loyo . . . . . . . . . . .  

A. k t i v a :  
C'dcstaacnde fordringer : 

kr. 2587, 1 0  
1 3 1 2, O 

" 32 ,50 
360,30 
1 69,30 
1 30, 1 0  

" 1 07,50 

" 1 49,00 

" 139 70 

" 66, O 
9 ,00 

" 63,60 
22,00 

6,50 
16,00 

6,50 
4,70 
2,4.0 
2.80 

" 1 ,90 
26 80 

8,20 
1 0,00 
1 3, 1 0  
1 6,80 
1 7.20 

" 9,00 
8,70 
G,60 
2,90 
0,70 

Til . 

Slngter- og pul emao-erne forening, Bergen, 4. kv. 06 for 1 9  medl. il 10 ore 
Inventariekonto . . . . .  
Konton' kvi ita . . . . . . 

tatistikmateriel . . . . . . 
InLernationale beretninger . 
Indblludne bogel' og skrifter . 
Love og brochurer . . . . . 
Kassebeholdning . . . . . . 

kr. 936,46 

5694,50 
200,00 

2,60 
1 47,70 

0,60 

kr. 6981,86 

Status pr. 

kr. 

" 

1 ,90 
850,00 
1 90,00 
1 20,00 

35,00 
1 50,00 

60,00 
3980,20 

T ils. kr. 53 7 . 1 0  

Kri  tania, . j uli  1 907. 

Rovicloret og fnndet iorden i f  19o bøger og bilage. Bankbøger og ka seboholdning 

A. E. Gundersen. 
0) Kontingent for 4de kvartal 1906 for 7 medlemmer. 



for t idsrummet 1. januar-30. jun i  1 907. 

U d g i I t :  
Abonnement pau aviser og tid ' kriller 
Meddelel l' bladet 
Porto 00" teleO"rammer 
KontorrekYi 'itu , , , , 
R visiollshonorar 
Lun til forretningsforer 
IIll�leic , , , , , 
Bel)'. ning , , , , , 
Bogbinderarbeide ' , 
'felefonafgift , , , , , 
Repl'æ en tation udgifter , 
Trykning'lldgifte r ,  , 
Ekstra kontor!ll'heidC' 
Agitation , , , 
Avertissement , , , , , , 
Det inlerationalc ckret!lriat , 
POl'. kjelligc lIdgirter 

Bnln llce, kassC'beholdning 00/6 07 . 

30. jun i  1 907. 

Pl'. balance (eiendom) 
P u s ' i v u :  

kl'. 37.30 
33 ,90 

96,33 
93,32 
57 00 

900:00 
368 00 

15:10 
26 10  
40:00 
53, 15  

640.00 
74,00 

203,00 
3,40 

2:3.40 
10,26 

kr. 3001 ,66 
39 0,20 

kr, 53 7 10 

Tils. k r .  53 7, 1 0  

Kr.a, 30. juni 1907. Gunnar Sethi l ,  forretni ng�forer. 

efterseet samt de indkomne indtægtel' og udgilter elter reO"n kabeL afsl lltning kontrolleL'et 

D. Jensen . 
sorer. 



Ekstrakt af streikekass ens regnskaber 
I n d t æ g t :  

Ka ebeholdning fra lo -rige aar . . . . . . . . . . . . . . 
l nhllggerlorbundet, re tance . . . . . . . . . . .  kr. 1032,93 

Forgylderne lagf, Kr.a, do. for idsle halvaar 1906 (7 medl.) " 24-, 13 
orsk arbeidsmandsforbund, ekstrakontingent " 57794,70 

j rn- og melalarbf'iderlorb. " 2802 ,20 
centralforening lor bogtrykkere - 5334,83 
t ræarbeiderlorbund - 7455,00 
formerforblInd 322 ,80 
skotøiarbeiderlorbund 1420,50 
nmrerforbllnd 2251 ,00 

tenhllggerforbund 2266,50 
mobel ncdkerforbund 1307,00 
malerlorbund " 943,40 
bogbinclerforblLllcl 1 040.05 

Tri otl1gearbl'ider kernes lorbund " 82,00 
Forgylderne fagl., Kr.a " 64-,60 

ukkervarearbcidernes forening 1 6, 1 5  
Haoclsk yerskerne 60,33 
Fredrik værn rebslagerforening " 37,20 
Logarvernes forening 1 l3,80 
Cigararbcidernes 124.50 
K r . R  hryggearbeiden>s 322,40 
Il vid garvernes 39,00 
Iland kemagerne . , 129,70 

lltkkatorrrnes " 36, 10 
Fyr likarbeidernes 412,60 
Kr. a porv.sel k. lllnkt. 513,4-0 
Ilattemagerne 231 ,90 
Forgyldcrne fagL, Drammen 61 ,73 
Korke kjærernl's forening " 157,,")0 
Telelonarbeidernes 12, ,00 
I r.a r bslagcrforening 149,75 

Land organ i at ionen i Sverige . 
- Tyskland 
- Ungarn . . . . .  

De amvirkende fagforbund i Danmark . 

R nter Ior 1906 

kr. 12000,00 
4435,00 

376,64 
2000.00 

Til . 

kr. 205 0.75 

" 1 14977,80 

" 
1881 1,64 

122,29 

kr. 1 54492,48 



for tidsrummet 1 .  januar-30. juni  1907. 

Bodkerne i t a\'anger . . . . . . 
TOlllrl?rne i Kri:t iania . . . . . . 
Tom r(\!' og nedkerne i Drammen 
Træarbeiderne i Sarp borg . 
Tomrel'l1e i Aal sund . 

Magne. itarbeiderne i Snarum . 
enH'll t arbeiderne, Slemme tad . 

M U l'arbeiderne i Trondbjcm . 
i Drammen . .  

Geijerfos glu"arheidere 
Embrct. fos træmasscarbeidere 

kotfo arbeid mane!. forening 
kiens 

U d g i f t : 

. tcn-, jord- og tomtearh('ider(>� forening 
Lockouten j Sarp, borg 
:Munlrh idE-rne i K ri tiania 

MlIl'el'lle i Trondbjem . . 
- Kribtian�sand 
- Dnll1l lllrn 
- Sarp�borg . . 

- Kristianil\ . . 

kotoinl'bciderne i hwanger 
'komagerne i Bergen . . . . 

- Har tad . . .  

Jern- og metalarheiderne ved Magnor . 
- Embret. fos 

' kotfos . . 
- HIll lund . 

- Borregaard 

Malerne i Kristiania 
Typograferne i "Morgenpo ten" 
Form me i Sarjlsborg . . . 
Lockonten i Lodz, Polen . . . 
Genrral t t'ciken i Bll lgaricn . . 

For'kj llige ndgifter . . . .  . 
Balanco, ka ebeholdning 30. juni 1 907 . 

30-6-07. 

kr. 

" 

kr. 

" 

" 
" 

kr. 

" 

kr. 

" 

kr. 

2456,00 
2720,00 
240,00 

1 520,00 
3 .J-,OO 

kr. 7320,00 
7976,00 

1 76.00 
976,00 
832,00 

2792.00 
12768,00 
23.J-0 ,00 

8400,00 
2960,00 

437.")0.00 
72,00 

1O.J-1 10,00 ,. 
15H.J-,OO 

236,00 
1288,00 
592,00 
96,00 

381 6,00 
2300,00 

708,00 
1 2  ,00 

3] 96,00 
50.00 

256,00 
1372,00 
3:30,00 

2916,00 
4936,00 

160,00 
352,00 
1 12,00 

500,40 
290,00 

790,40 " 
8,00 

29692,0 
-------

Tils. kr. 134492 4 

Gunnar Seth il ,  forretning�forer. 



A k t i v a :  
dcstaaende fordringer : 

Rcnovationsurbeideidernes rcstance fm 1 905 
'Ol' k tenhuggerforbunds - 1 906 
lngter.og pol em. loren., Bergen, - 1 906 

Norsk cenlraUorcning r. hogtr. restance 1 uge for 1 907 
formerforbund 1 
skoløiarbeidcrIorbund 3 
bagerforbund 12 
Jllurerforbund 1 
mobelsnedkerforbund 2 
malerforbund 2 
bogbinderlorbund 1 

Tricolagearbeidcr'kerues forbund 1 
I l and, kC' y rskernC' forening 1 
Frell!'iksyærn rehslagerIorening 2 

igararbeidcrnes lorening 3 
]JYidgarverucs 1 

tnkkalørrrnes 1 
Kr.a sporvcisfunkL - 1 
FOl'g-yldernes fagf., Drammon 2 
Korkeskjærernes forening 1 

Ka. ebeholdnillg . 

K ri, tiunia, 8. juli 1907. 

-, ,-
-,,-
- ,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-,,-
-, -
-. ,-
-,,-
-,, -
- , ,-
- ,,-
- ,,-
-,,-
-, ,-

Streikekassens status 

kr. 156,00 
400,00 

65.55 
,. 1246,00 

7 3,00 
] 872,00 
2958,00 

566.00 
820,00 
5,4,00 
251 .00 

" 

" 

20.00 
14.00 
24,00 

150,00 
9,00 

1 1 ,00 
125.00 
39.00 
39,00 

kl'. 10132.53 
29692,08 

Til . . kr. 39824,63 

ReYideret og fundet iorden ilolge bilage og boger. B<1nkhoger og kasse-
gilter kontrollerct. 

A. E. Gundersen. 
Re\' i-



pr.  30. juni  1907. 
P a s  i v- a :  

Pr. bal ance. kas ebeholdning og ude tauende forill'inger kr. 39 24 63 

Tils . kr. 39 24,63 

Kr.a, 30. juni  1907. Gunnar Sethi l ,  forretni ngsforer. 

beholdning efterseet samt de efter regnskabets af llltning indkollluc indtæ�lel' 00' ud-

D. Jensen. 
orer. 



Organisat ionernes afdel i ngs- og medlemsantal 1 ste j u l i  1 907. 

O l'ganisat ioncl' .Ard. Medlems-

antal antal 

or k arbeidsmand forbund 250 1 7 1 8 1  
jern- og metalarbeiderIorbund . 70 7582 
træarbeiderforbund 37 2007 

entralforening fol' bogtrykkere 30 1 629 
kotøiarb iderIorbl1nd 14 83 

mUl'erforbl1nd 20 785 
formerforhund 22 876 
stenhuggerforbund 29 520 
møbelsnedkerforbl1nd 1 7  505 
bagrrforbund 24 608 
malerforbund 7 359 
bogbinderforbund 6 334 

Kr.a pon i el k.  fUl1nkt. forening 1 1 25 
Fyr tikarbeidern 1 84 
Korke kjærernes 1 43 

ukkervarearbeiderne 1 55 
Hattemagernes 1 60 
Kr.a bryggearbeideres 1 84 

iO'ararbciderne 1 60 
'Tricotagearbeider kernes forbund 1 40 
Hand k mager kerne forening . 1 29 
Reb lagerne 1 44 
Handskemagerne 1 2 
Loganerne 1 20 
Hyidgaryerne 1 10 
Forgyld rnes fagforening, Drammen 1 22 
Fredrik yrorns reb laO'erforening 1 1 2  

tukkatørern s forening 1 14  
Forgyl clerncs fagforening, Kr.a 1 1 1  

Til ammen 543 33965 



Oversigt over 2-aars perioden fra sidste kong res. 

I den tabel , som indeholdes i beretningen for id te kongre , var 
medlem antallet for 2det kvartal 190� opført med 149 9 .  Hertil kom 
aa Torsk centralforening for bogtrykkere, der blev til luttet fra. 1 te 

juli med et medlemsantal af 1 1 32. Ialt tællede aaledes land organi-
ationen ved id te kongres 1 6 1 2 1 .  For 4de kvartal 1905 var med

l m antallet 15639. J sid te halvdel af 1905 gik saaledes mrdl m -
antallet noget tilbage, men allerede i lste kvartal 1 906 begyndte stig
I lingen i medlemsantallet, hvilken iden har forts at med en terkere 
stigning efterhvert. 1 te juli 1906 var medlem antallet 20 29, 1 te  

, januar 1 907 25339, lste april 3 1477 og 1 te juli 33965. 
De 12 forbund, som ved sid te kongres stod til luttet land -

organi ationen, tilhører fremdeles amme. Hvad de enkelte foreninger 
angaar, er enkelte gaaet fra, meden andre er kommet til . Organi a
tionernes antal er aaledes ikke < rlig forandret, og den øgede til lut
ning af medlemmer til landsorgani ationen hal' sin grund i oget til lut
ninO' til de bestaaende organisationer, særlig forbundene, hvoraf enkelte 
i ganske betragtelig grad har øget baade sit afdelings- og medlem -
antal. Enkelte brancher og felter, som ved sid te kongres var saaat iO'e 
uberørt af organisationen, er i perioden kommet med og har sat ine 
mærker. Fagorganisationen er blev t en faktor, om saaat ige alle 
maa regne med. Oplysningen om organisationen er naaet videre 
udover, og forstaaelsen af d n betydning har blandt arbeiderklas en  
slaa t dybere rødder. tørstedelen af  arbeiderne har lært at  for taa, 
at  om kla e betragtet bar de selv at ivaretaO' sine int re ser, og 
om middel og vaaben melder sig da straks fagorgani ationen om en 

Jlodvendighed . 
Ikke mindst har hertil bidraget selve den rorandrin , som er fore

Taaet i landets næringsliv. 'torindustrien bar gjort it indtog i landet, 
og disse upersonliO'c aktieselskaber og storkapital isti ke ammen lut
ninger, der med sine fangarme omslutter alt, har gjort, at man er 
hlit opmærksom paa den fare, d l' truer, og arbeidsgiverne giver efter
hvert arbeiderne klar forstaaelse af, at skal der opnaaes fordele,  maa 
det ke gjennem kamp eller ved at  være rustet ti l  kamp. 00' den maad , 
arheid giverne organi er I' sig paa og den kampmaade, der anvende , 
�jor elet og aa klart, at det nytter ikke Iængere at taa i oleret hn'rkcn 
om enk Itmand el ler enkelt forening. Centralorgani ationens nødveJl

diO'hed blir klar og ligeledes at arbeiderne i de for kjellige lande har 
intere er, eler falder ammen, og at de bor stotte hinanden i den fæI 
le kamp. 
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Vi tror at kunne ige, at vi siden sidste kongre er naaet et 
langt kridt frem, nd kjont det ogsaa samtidig maa siges, at der er 
ad kill igt tilbage, at der er virkefelt nok endnu fremover, og at talrige 
opgaver endnu vent l' sin løsning. Men et blik paa, hvad der er ud
rett t i perioden, vil vistnok g aa gi ve mod og haab til at tage fat 
paa de forelio-gende opgaver. Adskillige forbedringer i lons- og arbeids
forhold er opnaaet og en række overenskomster er oprettet, hvoraf 
flere af særlig omfatt nde betydning. En fuld tændig lonsstatistik for 
alle fao- og brancher mangler endnu og maa antagelig bli en af de op
gaver, som organi ationen i elet nærmest fremover maa tage fat paa. 

nder fOl'handlingerne m d arbeid giverne har man mange gange følt 
savnet af en lonsstatistik. Dette maa afhjelpes ; thi efterhvert som 
organi ationen ud,ikler sig paa begge ider, blir det vanskeligere at 
gr i ig med lo c paastande oo- mere eller mindre korrekte opgaver. 

En virk om agitatioJl har været drevet fra organi ationernes side, 
og ugitationen har i perioden vi tnok vist bedre re ultater end nogen
si nde tidligere. Medvi l'k nde aarsager til dette er tidligere berørt . 
Fra J an oJ'gani ationcns side blev igangsat en fællesagitation i ord
lands og Tromsø amter i 1 906. .I!'orøvrigt har der fra sekretariatet 
ide ikke \'æret planlagt nogen agitation. Kun enkelte foredrag ('1' 

ufholdt. En bevilgning blev givet ti l lagter- og pol emagerne i Bergen 
Jor stiftel e af forbund ; men som før i beretningen omhandlet. rog 
l l lalllm i stykker. Opfatni ngen hal' været og er det vistnok fremdele , 
at hver organisation hed t og mest hensigtsmæ sig ordner med sin 
agitation. 

Hul' re ultatet af lon bevægel erne i perioden været forholdsvi 
gode, saa har ogsaa medlemmernes økonomi ke forpligtel er været for
holdsvis større end end r. ek . i p rio den før sidst kongres. I 1 903 - 1 905 
var uellignet ekstrakontingent til et beløb, der varede til 9 øre pr. 
1]O"e og medlem. I 1905-1 907 er udlignet en ek trakontigent svarende 
til omtrent 1 4 1 /2 ore pr. nge og medlem. De fleste organisationer er 
efterhv rt gaaet over til mest mulig at faa indtægterne ind gjennem 
ordinær kontingent. I lovkomit ens forslag til lov for Arb.s faglige 
land organisation er taget sigte paa, at ogsaa land organisationen 
streikekasse kulde faa ind - ialfald en del - gjennem ordinær kon
ting nt . 

Beretningen udvi 'er, at en hel række krav, man kan næst n sige 
de mest omfattende, el' lo t gjennem forhandling. Lon bev-ægel en 
resultater kan saaledes ikke iges at være en direkte følge af streik ; 
men de opnaaede fordele er all igevel organisationens værk ; thi orga
ni ationsforholdene paa stedet - om man har været forberedt til even
tuelt at optage en kamp - har i regelen været bestemmende ved kra
v ts gjenn mforel e. Men \'ed id n af de krav, der er lost paa en 
heldig og tilfl'ed stillende maade, kommer ogsaa enk lte kampe, del' 
nærmest maa betegnes om nederlag eller som endnu er uafgjort. Et 
ned rlag virker trist i oieblikket ; men i det lano-e lob har det muligens 
og aa sin betydning ved den lærdom det giver - at naar man skal 
gaa til kamp, bol' man vær bedst mulig rustet t i l  kampen, og i den 
p riode. 0111 nærværende beretning omhandler, maa siges, at de faa 
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nederlag kan ingenlunde a f  vække det samlede indtryk af, hvad orga
ni ationen i perioden bar kunnet udrette til forbedring af medl Hunerne 
lons- og arbeidsvilkaar. 

Ved siden af de manO'e lonskrav og konflikt spør maal der har 
meldt sig, har sekretariatet havt at behandle andre aktuelle sager, aa
ledes spørsmaal vedrørende arbeiderlovgivningen m. m .  Flere sager 
har saaledes paa forbaand været forberedt og bearbeidet ved komiteer. 
Flere komiteer bar ogsaa været nedsat ifolge fattet be lutning paa for
rige kongres. 

A dministrationskassen r paa grnnd af det storre medlemsantal 
konunet i en gun tigere stilling, saaledes at den har kunnet balancere 
ud n til kud eller la an af l' serveka sen. I sid te balvdel aI 1905 bl "\ 
af re ervekassen optaget et laan, der blev tilbagebetalt i 1 906. I 1 tr 
halvaar af 1 907 har admini tration udgifterne været forhold vi maa, 
hvorfor administrationskassen har givet over kud. Udgifterne i 2det 
halvaar vil paa grund af kongressern og storre trykning udgifter komme 
til at bli noget større, saaledes at  der er muligh d for, at  aar opgjoret 
Yil stille sig forholdsvis ugun tigere end halvaarsopgjøret udvi er. 

Paa kongressen 1905 valgtes til sekretariatet følgende herrer : 
A .  Ped l'sen, formand og forretningsfører, Ole O. Lian, vi eformand. 
Kristen Tørres, sekretær, verre Iversen, Rich. Han en, Joh . John en. 
M. Tygaard, 1:. Ormestad og A .  tenberg. uppleanter : H. P tter en 

rnt Aamodt, P. Aarøe, Herman Olsen og Glumar Ou land . om 
tilforordnede fra centralstyret for Det nor ke arbeiderparti var Gunnar 
'ethil og Oskar P dersen. Den idste trak sig tilhage i november 

maancd hvorfor i hans sted indtraadte H. ø terholt. Efter land -
mødet - vaaren 1906 - blev fra partiet tilforordnet Jona ygaard 
og Edv. vend en. 

I mai 1906 søgte A. Peder en sig entlediget fra stilling n som 
formand og forretningsfører. Ole O. Lian overtog efter hoved tyre
heslutning formandshvervet, og for t suppleant, H. Petter en, indtoO' 
plads om fa t sekretariatmedlem. I en række moder har 2d n up
pleant, A rnt Aamodt, deltaget, ligesom ogsaa de ovrige llppleanter 
har vær t indkaldt til enkelte mød r. 

om forretningsfører har siden 1 5de mai 1906 fun eret G. thil. 

* 

Vi  af lutter nærværende b retning m cl tak til d tilsluttede or a
ni ationer for godt samarbeide i den forlobne periode og med on ket 
om fort at fremgang saavel for hver enkelt organi ation som for fag
orO'anisa tionen i sin helhed . 

For sekretariatet 
Gu.nnar 8ethil, 

forretning forer. 
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Over-
over organisationernes :r.r.l.edle:r.r.l.s-

Orgnniintion 

" or�k IIrbeiebmundsforlnl lld . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

- jcrn- og Jllctalul'u(' idedol'hllnd . . . . . . . . . .  . 

- C nt l'�l]forcnjng rol' bogtl'ykkcl'c . . . . . . . . .  . 

t ræarbeidcJ'forbund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
formerforbund . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
hncyerforbund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
I l lllrerforbuncl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

- �kotoiarbeidcrforbllnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- !:-itrnhuggcrforbund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

mobelsnedkerforbund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- HHllcrIorbund . . . . . . .  , . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 

hogbinderfol'bllnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Kr.a spol'\>eisselsknbs 
'l'clpfolln rbeiderncl:l 
Fyrslikarbeiderncs 
llattcm ngernes 

u k ker"al'eurbeidcl'lle� 
Hundskcmagernc 
HandRkC' yerskcl'llcs 
KOl'kpskjæ]'erncl:l 

funkt ionærcrs foreni ng . . . . .  

Kr.tt rC'hslngerforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Forgyld C'l'I1<', fagforen i ng, Drnmmen . . . . . . . . . . .  . 
SlagtPl'- & pul� magel'llC's fagfol'C'ni ng, Bergen . .  . 
LognrY('rnes fore ning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
!IYidgul'\'<,rne - . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
FOl'gyld(,J'nes - I{ l' .a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
T ri('otngcal'beider�kcrnes forbund . . . . . . . . . . . . . .  . 
C'igarnrbeidel'l1es foreni ng . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
FrNlrikRværns rebslagerforC'ning' . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1 3 

61 

27 
27 
21  
29 
1 5  
1 3  
22 
16 
6 
6 
l 
1 
.l 
l 
1 
l 
1 
1 
1 

l 
l 
1 
L 
L 
l 
] 
l 

'l'ibnlllmcn . . . 443 

M�dlemsnntal 

10344 

6073 

1256 
1 708 
H16 
707 
671  
644 
,")50 
4 O 
300 
195 
1 00  

O 
94 
34 
25 
30 

40 
27 
1 8  
19  
35 
9 
7 

50 
12 

278 

408 

23 

6 1  

3 1  
25 

34 
1 

1 1  
5 

50 
37 

Kontingent 

øre kr. 

/30 
\20 

J93 
) 69 
�39 

J 35 
\ 140 

40 
45 
60 
40 
35 
30 
50 

O 
1 1 5 
145 
35 
30 
30 
40 
50 

25 
50 {25 
1 5  
35 

30 

25 

f 15,60 
\ 10,40 

J48.36 }35, 
20,28 
1 7,20 

\ 72,80 
20, O 
23,40 
32,20 
20, O 
1 7,20 
13,60 
26,00 
41,60 

/ 7, O 
\ 23.40 
1 7,20 
15,60 
15,60 
20, O 
26,00 

13,00 
26,00 

/ 13.00 
\ 7, O 
1 7,20 

13,60 

13,00 
1----- 1---· 1---- - -- --

24324 964 



- 77 -

igt 
og foxJ:nue J:n. J:n. i � e o e .  

....; � Kassebeholdning 31. decem ber 
'" 'Ei> .... bo -g 'O c C ._ � d bo  ";; � � � 'O ol ... '" gj <le ol " :;:; "0  d d :!l ol 

c � -'< <> Ul ... .... .... � 'O .. .. '" .:.c .. a; ';0 8 5 5 E . ;;; ... 
E � .- tl 

." ... .... d d "O C 
i; <Il Cf: ril « Cf: < 

kr kr. kr. kr. kr. kr. 

139725,34 10591 1 ,48 5831,35 22130,4 31 142.09 
{ 0,36 

0,26 91/2 195306,07 109;)55,77 2958,98 1 1764;), l 94-397,33 

9 75819,75 54722,37 2745,30 52366, 12  
0,40 91/2 2992 .01 24004.35 2619,52 4;) 1.7 609,32 
0,3 9�/4 28365,20 14367, 18  2717,33 2 1245,9 1 1 292,70 
0 35 1 01/2 76444.57 5541.82 1365,5 
0,53 1 0  23677,65 2 1 1 77,05 ]8 4.81 4469,43 3963,62 

8 79. 1 1 6079,0 165,29 263,51 4.i1 1 .36 
0,30 1 0  22004.52 22187,62 630.30 
0,35 91/2 1 19-3,32 9540.60 234.69 2973,53 3323, 13 
0,40 1 0  7274,73 7292.05 5 2.62 4226.3 5625,32 {0, 15 
0.32 5534,72 2905,00 1401 , 14 60 4, 9 
0,32 8'/4 1 740,00 98,34 673,76 37. 15 42 0.75 
0,35 8 1469,96 1231 ,4 622.74 729.49 140,28 
0,35 9 1 104,50 1 174,50 940.72 839,53 200.00 
0,30 10  1427,79 923,63 250.00 626.34 1 169,37 
0,25 10 51 ,73 56 ,59 22.44 27 .09 1 1 13,36 

3/4 462, 1 327.73 100.44 9 9,50 121 .67 
0,3 10 1 188,50 1 644,05 57.20 1 12.25 1 .50 {0,35 
0, 10 101/, 513,74 2 3,3 1 1 77,05 206,65 
0,40 91/4 7 10,90 Ol,  ° 30,00 1 7.00 

0,35 9 57,47 632,84 763.77 7 10.59 

0, 1 7  9 471,35 315,72 ] 15,73 1 3,70 

0,27 91/2 53,00 39,10 13,90 

635764,76 472125.46 24312, 8 215296,42 23041 . 9 



Orgunisation 

�or k urbei(Lmuudsforbuud . . . . . . . .  
- jeru- og metalurbeiderforbllnd 
- - centralforeuiug for bogtrykkere 
- t ræurbeiderforbund . . . . . . . . . .  

- fonuerforblll1d . . . . . . . . . . . . . .  

- bagerforbllud . . . . . . . . . . . . . . .  
- III urerforbllud . . . . . . . . . . . . . . .  
- kotoiurbeiderforbuud . . . . . . . .  
- tellhuggerforbuuc[ . . . . . . . . . .  

- Illubel nedkerforbul1d . . . . . . . .  
- Illulerforbund . . . . . . . . . . . . . . .  
- bogbil1derforbllud . . . . . . . . . . .  

K r . a  pOI'\'ei sel k .  funkt. forcning . .  
Telefonarbei dernes 
Fyrstiknrbeidcrnes 
IIattemagernes 
Sllkkf'l'\'n reurbeidernes 
llandskemugcrnes 
Jlnndskesyerskernes 
K o rke. kjærerne 

-

-

-

-

-

-

-

· . 

· . 

· . 

· . 

· . 

· . 

· . 

Kr.a rebsl ugcrforening . . . . . . . .  . . . . 
Forgylderne fagforening, Dramlllcn 

lngter- & pol Clll. foren., Bergen . .  
LogUlTernes forcning . . . . . . . . . . . . .  
HI'idgarycme - . . . . . . . . . . . . . 

Forgyldernes - Kr.u . . . . . . . . .  
Tricotugcurbeiderskernes fOl'h und . . .  

igurarbeideme forening . . . . . . . . . .  

Frcdriksl'ærns rcb lugerforel1ing . . . .  

Til ammen . . .  
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Ov-sr-

over orga.nisa. tionernee 
Selvhjælpsin titutioner 

tl .� u; � Ul � 
Streike- t; "'" .. :ll "" 

""" " 

"O '" ., 
- '" § �  

udgifter - "O "O C Ul � C � �  "' .... 

" � � "'O .... ::: .- o. 

.� ., Ul � ;; .0  d �  .0 "0  
� � �  '"' � ;. 

rn .e 

kr. kr. kr kr. kr. kr 

72699,62 - - - - -

3141 1 ,48 - 14784,00 27174,50 880,00 -

10409,46 - 9390.85 16626,24 - 1 142,5( 
14914,88 - 4962.05 - - -

5400,90 734,04 1 6 1 ,25 - - 301 ,2( 
62992,60 - 10949.80 - 3675,00 -

17717,40 - - - - -

3415,60 50,78 42,00 - - -

15134,89 -

206�49 1 
- - -

5402,55 - 650,00 - --

1736 50 - 952,00 - -

1 563,03 30,00 507,50 - - -

513,50 - - - - -

524,00 - . - - 240.00 -

419,20 - - 76,00 - -

303,03 - - 134,00 -- -

228,87 - 1 03,80 25,40 - -

- - - - - _ o .  

105,24 -- - - - _ .  

280,60 - 35,00 43 1 ,48 100,00 -

150,76 - - - - -

6 5,85 50,00 - - - -

-
- - - - --

361 ,60 20,00 - - - -

- - - - - -

- -- - - - - -

73,75 - - - - -

- - - - - -

12,00 I 
- - - - -

-- - -- -

246457.33 4.82 4389 ,74 46069,62 4895,00 1443,70 
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-

Admin i.tl'ationsudgifter it: 

I 
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o �  '" � 

� !:Il  " .... o � J, �  c ... 
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� Ul " ';::: ,.,. '" 
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kr. kr kr. kr. kr kr. kr. kr. kr. 
5600,00 149,10 2257,43 6522,85 156,60 2707,29 1 1 943, 13 3 75,46 10591 1,4 
5600,00 - 1 791 ,55 241 ,30 60,00 - 858,77 1 8734, 1 7  109355,77 
8774,00 - 3439,25 - - - 4099,41 40.56 54722,37 

- 12,00 279,23 568,60 - - 1886,80 1 3  0,77 24004.35 
391 9, ° - 234,00 104.05 - - 1519.4 1 092,46 14367, 18  

- 7 4.00 536,75 587,95 - - 1334;55 3366, 5541 , 2 
675,00 - 15 ,50 248,55 - 521,05 1209,24 522,35 2 1 177,05 
400,00 - 240,00 121,75 - 70,00 1042,45 7 15,50 6079,0 

- - - 183,00 - 297,45 1605,90 4966,3 221 7,62 
- - - 332,45 - - 90, l 202,30 9540,60 

32, 13  - 216,90 320,60 34,48 - 1235, 4 1 963,60 7292,05 
- - 350,30 - - - 264,50 l 0,19 2905,00 
_ .  125,00 - - - 63,00 1 62,10 34,74 9 ,34 
- - - - - 25.00 79.73 362,75 1231 ,48 
- 70,50 - 36,50 - 12,00 90,35 469,96 1 1 74,50 
- 1 20,00 - - - 1 70,00 52,50 144,10 923,63 
- 46,60 - 19,75 - - 20,00 ] 24, 17  568,59 
- - - - - - - -

- 57,23 - 20,00 - - 93.24 50,00 327,73 
- - - 50,00 - 20,00 153,21 573,76 1644,05 
- - - - - - - 132,55 2 3,31 
- - - - - - - 65,95 01,80 
- - - - - - - - -

- - - - - 2] ,50 - 229.74 632 4 
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - 23,45 12,70 205, 2 315,72 
- - - - - - - - -

- - - - - - 20,60 6,50 39, 10  
I---�5000,93 1364,45 9503,93 9357,35 1051 ,08 3930,74 36577,31 40260,66 472125,46 



Oversigt ov-er arbeid.sled.ighed.en ind.en org'anisationerne i aaret 1.906_ 

, --. 
5 �  Ledighed af mangel paa arbeide Ledighed nf forskj . aarsager 

Tnbte arbeidsdage 

Største antal tabte arbeids
dage paa grund af mangel 

paa arbeide i en enkelt 
maaned 

Organisation 

Norsk træarbeiderforbund 
skotøiarbeiderforbund 
formerforbund 
bogbinderforbund . 
murerforbund 
rualerforbund 
bagerforbund l) 
stenhuggerforuund l) . 
arbeidsmandsforbund 
jern- og metalarbeiderforbund 
centralforening for bogtrykkerr . 
møbelsnedkerforbund 

Telefonarbeidernes forening 2) . 
Logarvernes . 
Hvidgarvernes 2) . 
Rebslagerarbeidernes - 2) . 
Sukkervarearbeidernes - . 
Handskesyerskernes 2) . 
Forgyldernes fagforening, Drammen 
Korkeskjærernes forening . 
Fyrstikarbeiderues 2) . 
Hattemagernes . 
Sporveisfunktionærernes forening 2) . 
IIandskemagemes forening 

Tilsammen 

'" 40 - C "O '" 
El å 
t>Il .  
� z.  
osa _ Ul '" 
o �  
1385 
540 
788 
252 
260 
325 

4062 
5602 
1303 

443 
80 
42 

9 
32 
49 
34 
24 
46 
73 
6& 

1 1 7 
28 

15559 

l) Opgnye ikke indkommet. 2) Ingen arbeidsledighed. 

.; � 
Tabte arbeidsdage � � .",  ._ o 

'i3 
1F "O C '" d - '" 

d S  � ri 

"O 
'" C '" 

Ialt el 
..; Q. 

"Ul 
og 
i'o 
:o 
'" 

..:l 

." C '" d - '" � 8 
!j ri 

Ialt 

og 
;:j '" 
El 
.... Co 

t ,"tru , ... 1 m ..... 

1 58 
6 
8 
6 

88 
87 

270 
183 
65 
17  

l 

1 

4 

894 

25016 
1228 
1085 
1202 

1 4239 
14151  

44324 
20772 
1 1088 
2962 

33 

104 

876 

137080 

2084 6,0 I 102 0.8 
90 0,5 

100 1 ,6 
1 1 86 1 18,2 
1 1 79 14,5 

3694 1 3,6 
1 73 1  1 ,2 
924 2,8 
247 2,2 

3 0,3 

9 0,7 

73 1 4,5 

82 
20 
40 

6 
24 
23 

268 

69 
31 

5 
3 

2 

14438 
3630 
7620 
1 1 19 
1 500 
2 155 

42398 
59475 
12747 
6201 

28 

149 

612 
558 
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3) Det nntal, hyorfrn rapporter er indkommet. 
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