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Enligt den âr 1903 uppgjorda planen för det arbetsstatis-

tiska arbetets anordnande, skulle inom Kollegii afdelning för 

arbetsstatistik bland annat utarbetas regelbundet återkomman

de statistiska redogörelser för i riket inträffade strejker och 

lockouter. I enlighet med denna plan hafva i »Meddelanden 

från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik» under 

åren 1903—1908 kvartalsvis offentliggjorts preliminära öfver-

sikter öfver arbetsinställelser i Sverige, hvarjämte meddelats 

kortare sammandrag för särskilda år. Föreliggande redogörelse 

utgör en mera ingående bearbetning af de insamlade uppgif

terna rörande arbetsinställelser under åren 1903—1907. 

Därjämte meddelas, efter förefintliga källor, en kortfattad 

öfversikt af de under åren 1859—1902 i riket inträffade ar

betsinställelser. 

Slutligen har ock i samband med föreliggande berättelse 

till trycket befordrats en på uppdrag af statsrådet och chefen 

för Kungl. civildepartementet af d:r Gunnar Huss på sin tid 

verkställd utredning angående den s. k. politiska storstrejken 

i maj 1902. 

Inom afdelningen handhafves den närmaste ledningen af 

arbetena med statistiken öfver arbetsinställelser af aktuarien 

d:r E r ik S jös t r and , hvilken ock utarbetat de hufvudsakligaste 

delarne af denna berättelse. 

Stockholm i februari 1909. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 

HENNING ELMQUIST. 

Gunnar Huss. 
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Inledning. 
Materialets insamlande. Den officiella svenska statistiken öfver 

arbetsinställelser, hvars resultat för en femårsperiod här framläggas, 
daterar sig från år 1903.1 Sedan det arbetsstatistiska arbetet från 
och med sagda år erhållit en fastare organisation genom inrättandet 
af en särskild afdelning för arbetsstatistik inom Kommerskollegium, 
begyntes omedelbart insamlandet af uppgifter rörande i riket inträf
fade strejker och lockouter. 

I fråga om sättet för det statistiska materialets insamlande för
utsattes i den uppgjorda planen för arbetet, att upplysningar borde 
inhämtas på alla vägar, som stode till buds, men i främsta rummet 
från arbetsgifvare- och arbetareorganisationer. Innan dessa organi
sationer ännu nåt t erforderlig utveckling och stadga, ansågs dock 
nödvändigt, a t t den arbetsstatistiska afdelningen, där så var nödigt, 
äfven trädde i direkt förbindelse med enskilda arbetsgifvare och ar
betare. 

Till allra största delen grundar sig denna redogörelse ock pä 
uppgifter, som erhållits genom frågeformulär, utsända direkt till par
terna, å ena sidan den enskilde arbetsgifvaren eller numera ofta 
hans organisation, å andra sidan vederbörande fackförening eller 
fackförbund. I de relativt få fall, då parterna icke kunnat nås 
direkt från den arbetsstatistiska afdelningen, har för uppgifternas 
insamlande anlitats antingen Kommerskollegii ombud i orterna eller 
ock i stad magistrat, på landet kommunalnämnds ordförande el. a. 

För a t t erhålla kännedom om de arbetsinställelser, som inträffa, 
genomgås inom den arbetsstatistiska afdelningen ett stort antal dag
liga tidningar och periodiska publikationer af arbetsgifvare- och 
arbetareorganisationer (f. n. 5 tidningar och c:a 40 fackliga tidskrif
ter). Synes af en notis framgå, at t arbetsinställelse ägt rum, ut
sändas till bägge parterna frågeformulär med anhållan om svar 
inom viss kortare tid. Dessutom hafva Kollegii ortsombud sig ålagdt 
at t kvartalsvis insända förteckning öfver inträffade arbetsinställelser 
å deras ort, en anordning, som i vissa fall visat sig vara af stort 

1) P r e l i m i n ä r a redogörelser för arbetsinställelser hafva publicerats i »Meddelan
den frän K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik» för åren 1903—1908. 
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gagn. Äfven erbjuda numera statens förlikningsmäns kvartalsrap
porter till Kommerskollegium ett beaktansvärdt material för upp
gifternas komplettering. 

För öfrigt finnas en mängd andra källor a t t tillgå för erhållande 
af närmare kännedom om arbetsinställelserna och deras resultat. 
Bland sådana äro särskildt a t t nämna insända aftal och prislistor, 
Landssekretariatets årsberättelser och andra liknande publikationer af 
arbetare- och arbetsgivareorganisationer. 

Med hänsyn till uppgiftslämnarne fördela sig de under femårs
perioden 1903—1907 inträffade 1,148 arbetsinställelserna på följande 
sät t : 

Ofvanstående siffror ådagalägga en synnerligen stor beredvillig
het från parternas sida a t t tillmötesgå afdelningens förfrågningar, 
hvilket ock framgår vid en jämförelse med resultaten i detta af-
seende uti en del andra länder, avilkas strejkstatistik äfvenledes 
grundar sig på frivilliga upplysningar från parterna. Sålunda före-
lågo exempelvis i Danmark för 710 inträffade arbetsinställelser under 
åren 1897—1904 svar från bägge parterna i endast 282 fall. An
märkas bör dock, at t det ut i en mängd fall kostat den arbets-
statistiska afdelningen ett betydande arbete a t t från parterna er-
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hålla de infordrande uppgifterna, hvilket ofta först lyckats efter 
upprepade påminnelser per post, telegraf eller telefon. 

Materialets bearbetande. De vid hvarje inträffad arbetsinställelse 
utsända frågeformulärens lydelse framgår af å sid. 13—18 medde
lade aftryck af desamma. 

Det första formuläret, Li t t . E, är afsedt att besvaras af arbets-
gifvare, det andra, Li t t . F, af arbetare. I vissa delar mindre full
ständiga formulär användes t. o. m. år 1905. 

Som synes användes i formulären benämningen a r b e t s k o n f l i k t , 
ehuru endast sådana arbetskonflikter afses, som medfört a r b e t s i n 
s t ä l l e l s e . Ofta är det omöjligt a t t med ledning af tidningsno
tiser afgöra, om en arbetskonflikt verkligen medfört afbrott i arbetet, 
och det har stundom icke heller kunnat undvikas, a t t frågeformulär 
blifvit utsända vid konflikter utan arbetsinställelse. Formulären 
innehålla också en uttrycklig förfrågan, om arbetsinställelse äg t rum. 

A andra sidan inträffa naturligen arbetsinställelser, som ej hafva 
karaktär af konflikt mellan arbetsgifvare och arbetstagare, såsom 
t. ex. afbrott i arbetet till följd af ekonomiska svårigheter för arbets-
gifvaren, ogynnsamma väderleksförhållanden m. m. Dessa arbets
inställelser falla gifvetvis icke inom konfliktstatistikens område. 
Enligt bruklig terminologi förstås nämligen med arbetsinställelse 
en arbetsnedläggelse företagen af arbetsgifvare eller arbetare i syfte 
att genomdrifva vissa fordringar rörande arbetsvillkoren. 

Emellertid råder ofta hos vederbörande parter olika uppfattning, 
huruvida ett afbrott i arbetet har karaktär af arbetskonflikt eller 
icke. Exempelvis tolka arbetarne stundom såsom »maskerad lockouts 
en af rent ekonomiska skäl företagen inskränkning i driften med åt
följande afskedande af arbetare. 

Betydande svårigheter hafva här mött att med ledning af stri
diga uppgifter fastställa det verkliga sakförhållandet. De arbetsinstäl
lelser, om hvilkas karaktär af arbetskonflikt tvifvel kunnat råda, hafva 
medtagits i statistiken med angifvande af parternas olika uppfatt
ning. Endast arbetsinställelser, som tydligen ej haft karaktär af 
konflikter, hafva uteslutits. 

Den svenska statistiken söker a t t omfatta alla inom riket in
träffade arbetsinställelser i nyss angifna bemärkelse. Utomlands 
har man flerstädes uteslutit ur statistiken arbetsinställelser inom 
vissa näringsgrenar eller dylika af mindre omfattning. Den tyska 
arbetsstatistiken utelämnar sålunda arbetsinställelser inom jordbruket 
och vid allmänna företag, den österrikiska och den engelska arbets
inställelser inom jordbruket o. s. v. I England uteslutas äfven 
ur statistiken arbetsinställelser, som pågått under mindre t id än en 
dag eller omfattat färre än tio arbetare, för så vidt icke antalet för
lorade arbetsdagar öfverstiger 100. I Tyskland räknar statistiken 
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endast med arbetskonflikter, som berört flera arbetare, och i Nord
amerikas Förenta Stater medtagas ej arbetsinställelser af mindre än 
en dags varakt ighet i de statistiska sammanställningarna. Någon 
sådan inskränkning af det ena eller andra slaget är icke vidtagen 
i den svenska statistiken. 

Likväl kan den svenska konfliktstatistiken ej göra anspråk på at t 
vara alldeles fullständig. Smärre arbetsinställelser, t. ex sådana, som 
äga rum i samband med s. k. blockader för ny arbetskraft, torde 
stundom icke blifva omnämnda i tidningspressen och undgå därige
nom den arbetsstatistiska afdelningens kännedom. Detsamma torde 
någon gång hafva varit fallet med arbetstvister i aflägsna trakter, 
särskildt vid skogsarbete i Norrland. 

I den mån vederbörande parter blifvit mera förtrogna med fråge
formulären och mera intresserade af deras besvarande samt sedan 
förhandlingar vid arbetsinställelser under de senare åren blifvit 
all t vanligare, hafva naturligen de lämnade svaren blifvit mer upp
lysande och korrekta. Om tvistefrågorna vid åtskilliga konflikter har 
ock en mer ingående kännedom kunnat vinnas, sedan — fr. o. m. år 
1905 — anmodan r iktats t i l l parterna att insända förefintliga aftal 
och prislistor samt upprättade förslag till dylika. 

Rörande de särskilda spörsmål, som beröras i de utsända fråge
formulären,, torde följande erinringar vara erforderliga. 

Under punkt 1 efterfrågas yrkesgrenen, inom hvilken arbets-
konflikten inträffade, de berörda arbetarnes specialiteter, arbetsgif-
varens och arbetsplatsens namn samt hela det antal arbetare, som 
sysselsattes på arbetsplatsen. De vippgifter, som lämnats rörande 
hela arbetsstyrkans storlek, hafva icke gjorts till föremål för bear
betning, emedan uppgifterna i all t för många fall varit bristfälliga; 
denna fråga saknades ock i de först använda formulären. 

Punkt 2 innehåller förfrågan, om konflikten berörde andra yr
kesgrenar, arbetsgifvare och arbetare än de i punkt 1 upptagna. 

Härvid af ses jämväl indirekt berörda arbetsgifvare och arbetare. 
I anmärkningskolumnen till den tabellariska redogörelsen för hvarje 
arbetsinställelse meddelas uppgifter om antalet indirekt berörda ar
betare, för så vidt detta är kändt. I det beräknade antalet förlo
rade arbetsdagar ingår äfven indirekt förlust, men för öfrigt af-
ser statistiken endast direkt berörda arbetsgifvare och arbetare. 

Under punkt 3 efterfrågas, om arbetskonflikten ledde t i l l strejk, 
t i l l lockout eller t i l l bådadera. Denna indelning af arbetskonflikter 
möter stora svårigheter, hvarför också numera i engelsk konfliktstati
stik ej göres skillnad mellan strejk och lockout. Allt efter den olika 
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Kungl. Kommerskollegii afdelning 
för arbetsstatistik. 

Frågeformulär E. 
Att besvaras af arbtUgifvare ; e t t i 

hufvudsak lika lydande formulär har 
samtidigt tillställts de arbetare, som be
röras af konflikten. 

För a t t den officiella statistiken rö
rande arbetsinställelser icke skali vara 
hänvisad uteslutande till den ena par
tens uppgifter, är det nödvändigt, a t t 
afven förevarande formulär vederbörli
gen ifylles och återsändes. 

Uppgifter angående en arbetskonflikt vid 

i (stad, köping eller socken),.. 

län, till Kungl. Kommerskollegium afgifna den 

190... af _ 
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Bifoga nytt aftal (prislista o. d.)! 



16 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1903 —1907. 

O
bs! 

S
am

tliga frågor 
torde besvaras så noggrannt och fullständigt 

som
 m

öjligt. 

Kangl. Kommerskollegii afdelning 
för arbets statistik. 

Frågeformulär F. 
Att besvaras af arbetare; et t i hufvud-

sak lika lydande formulär har samtidigt 
tillställts de arbetsgivare, som beröras af 
konflikten. 

För a t t den officiella statistiken rö
rande arbetsinställelser icke skall vara 
hänvisad uteslutande ti l l den ena partens 
uppgifter, är det nödvändigt, a t t afven 
förevarande formulär vederbörligen ifyl-
les och återsändes. 

Uppgifter angående en arbetskonflikt vid 
i (stad, Köping eller socken), _. 
...län, till Kungl. Kommerskollegium afgifna den... 

190... af. 
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Bifoga nytt aftal (prislista o. d.)! 
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betydelse, vederbörande parter fäst vid dessa begrepp, hafva upp
gifterna härom ock måst blifva skiljaktiga. 

I denna redogörelse förstås med strejk sådan arbetsinställelse, 
vid hvilken arbetarne utan tillsägelse från arbetsgifvaren nedlägga 
arbetet, med lockout sådan arbetsinställelse, vid hvilken arbetsgif
varen själf afstänger arbetsplatsen helt eller delvis. Hvilkendera 
parten y t te rs t förorsakat konflikten genom at t framställa fordringar 
rörande arbetsvillkoren, kommer härvid ej i betraktande. 

En arbetsinställelse kan vara på en gång strejk och lockout, 
det att en del af arbetarne nedlägger arbetet och en del utestänges 
af arbetsgifvaren. I andra fall kan det vara omöjligt att afgöra 
arbetsinställelsens natur på grund af stridiga eller bristfälliga vipp
gifter. Samtliga konflikter, hvilkas karaktär af strejk eller lockout 
ej varit fullt bestämbar, hafva förts till gruppen arbetsinställelser af 
blandad, obestämbar eller ej appgifven karaktär. 

Under punkt 4 innehöllo de först använda formulären endast 
förfrågan, om förhandlingar föregingo arbetsinställelsen. Enl igt de 
senare formulären bör jämväl afgifvas en kort redogörelse för kon
fliktens uppkomst och första utveckling, med särskildt angifvande af 
om förhandlingar förekommo. De fullständigare upplysningar, som 
därigenom vunnits om konflikternas tidigare förlopp, hafva natur-
ligen icke kunnat tabeilariskt behandlas. 

Ej heller hafva svaren under punkt 5 rörande formen för be
slutet om arbetsinställelse blifvit statistiskt bearbetade; dessa svar 
hafva dock varit af betydelse för afgörandet af konfliktens karaktär 
af strejk eller lockout. 

Punkterna 6 och 7 i frågeformulären innehålla förfrågan om 
resp. parters fordringar vid arbetsinställelsens utbrott. På grundval 
af dessa uppgifter bestämmes konfliktens orsak, som i den tabellariska 
redogörelsen anföres under rubriken »tvistepunkt». Vid den statis
tiska bearbetningen hafva tvistefrågorna sammanförts i 12 grupper allt 
efter olika orsaker. Där flera olikartade tvistefrågor förekommit vid 
samma konflikt, har endast den förnämsta tvistepunkten kommit i be
traktande. I utländsk konfliktstatistik räknar man vanligen med samt
liga förekommande tvistefrågor, hvarigenom vinnes en noggrannare 
kännedom om arbetskonflikternas orsaker. Detta förfaringssätt med
för den olägenheten, att helt oväsentliga tvistefrågor tagas i beräk
ning jämsides med viktigare orsaker. A andra sidan möter dock 
ofta svårighet at t afgöra, hvilken tvistefråga varit hufvudorsak. 

Under punkt 8 frågas, om aftals- eller kontraktsbrott förekom
mit från någondera partens sida. I detta hänseende hafva uppgif
terna ofta varit stridiga; endast i ett fåtal fall har förelegat erkän
nande af aftalsbrott från vederbörande part. För att oberoende af de 
lämnade uppgifterna söka utröna, om aftalsbrott förekommit, har verk-
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ställts undersökning af de särskilda fall, då beskyllning för brott 
mot aftal framställts. 

Under punkt 9 lämnas uppgift om högsta antalet berörda arbets-
gifvare och arbetare under olika delar af konfliktens varaktighet. 
Sålunda efterfrågas antalet berörda arbetare under hvar och en af de 
åtta första veckorna, eventuellt de därpå följande två månaderna samt 
under den återstående delen af arbetsinställelsens varaktighet. Här
igenom erhålles kännedom om växlingen i den berörda arbetsstyrkans 
storlek och underlättas beräkningen af antalet genom konflikten för
lorade arbetsdagar. 

Den danska statistikens frågor äro i detta hänseende lika detal
jerade som den svenska statistikens, hvaremot i flertalet andra län
der endast efterfrågas högsta antalet på en gång berörda arbetsgif-
vare och arbetare. 

Parternas uppgifter om antalet berörda arbetare hafva ofta varit 
skiljaktiga, vanligen af den anledningen, at t arbetarna eller deras 
organisationer saknat kännedom om arbetsstyrkans storlek. Arbetar-
nes uppgifter hafva, där de afvikit frän arbetsgifvarnes, anförts inom 
parentes i den tabellariska redogörelsen. 

Fördelning af de berörda arbetarne efter ålder, kön, arbetsspecia-
litet o. s. v. förekommer icke i den svenska konfliktstatistiken. Där
emot frågas, huruvida och till hvilket antal arbetarne voro organi
serade samt (under punkt 12) om understöd, moraliskt eller pekuni-
närt, lämnades af organisationen. De lämnade uppgifterna om under
stöd hafva varit högst ofullständiga, hvarför hithörande siffror i 
stället hämtats ur Landssekretariatets årsberättelser. 

Under punkt 10 efterfrågas tiden för arbetsinställelsens början 
och slut. Äfven under denna punkt hafva parterna ofta lämnat skilj
aktiga uppgifter. Någon större svårighet har dock i allmänhet icke 
mött att i sådana fall med ledning af tidningsnotiser o. d. bestämma 
exakt datum. I de fall, då arbetsgifvaren antagit nya arbetare un
der konflikten, utan a t t tvisten blifvit principiellt löst, har konflikten 
(jfr punkt 10 i formuläret) räknats för afslutad, så snart arbets
styrkan blifvit tillräcklig för rörelsens fullständiga bedrifvande. I 
åtskilliga fall, då arbetet successivt återupptagits med nya arbetare, 
har varaktigheten måst angifvas såsom okänd. 

De under punkt 11 behandlade spörsmålen, om och i hvad mån 
nya arbetare antogos änder konflikten samt om de gamla arbetar
ne återgingo eller icke, äro gifvetvis af den största betydelse för 
kännedomen om resultatet af arbetskonflikten samt om den däri
genom förorsakade arbetslösheten. I sistnämnda hänseende är sär-
skildt betydelsefull den i formulär F förekommande frågan, i hvil-
ken utsträckning och när de berörda arbetarne erhållit annan syssel
sättning. 
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Dock halva svaren på dessa frågor varit alltför ofullständiga 
för att kunna läggas till grund för någon beräkning af arbetslös
hetens omfattning, 

De uppgifter, som under punkt 13 i frågeformulär F lämnats 
om antalet förlorade arbetsdagar och förlorad arbetslön för alla af 
konflikten berörda, hafva ofta varit bristfälliga. För oorganiserade 
arbetares vidkommande hafva i regel hithörande uppgifter saknats. 
Beräkningen af antalet förlorade arbetsdagar grundar sig därför till 
stor del på upplysningar under punkt 9 om den berörda arbetsstyr
kans storlek, hvarvid, som nämndt, äfven indirekt förlust kommit 
i betraktande. I en del fall — särskildt vid mera omfattande arbets
inställelser — har approximativ uppskattning måst tillgripas. För 
öfrigt bör erinras, at t de indirekta förlusterna genom arbetsinstäl
lelser t i l l stor del undandraga sig all uppskattning. Det beräknade 
antalet förlorade arbetsdagar motsvarar därför säkerligen icke alltid 
den verkliga förlusten. 

I utländsk konfliktstatistik har man flerstädes afstått från at t 
beräkna förlusten genom arbetsinställelser. Den engelska statistiken 
angifver endast konflikternas »sammanlagda varaktighet; d. v. s. an
talet berörda arbetare, multipliceradt med det antal dagar, konflik
ten varat. Den tyska statistiken lämnar en liknande beräkning. 
I bägge dessa länders statistik afses emellertid med antalet berörda 
arbetare de t h ö g s t a a n t a l e t p å en g å n g b e r ö r d a , hvadan beräknin
gen ofta vida öfverskrider det verkliga antalet förlorade arbetsdagar. 
Den franska statistiken räknar med medeltalet berörda arbetare un
der hvar fjärdedel af arbetsinställelsens varaktighetstid och kan där
igenom meddela en noggrannare beräkning af antalet förlorade ar
betsdagar. En mer detaljerad beräkning presteras af den danska 
statistiken, som härutinnan öfverensstämmer med den svenska. Till 
stor del äro de danska siffrorna liksom de svenska byggda på upp
gifter från arbetarnes organisationer. 

Som nämndt efterfrågas under punkt 13 jämväl förlorad arbets
lön för alla af konflikten berörda arbetare. De uppgifter, som härom 
lämnats, hafva varit alltför bristfälliga för at t kunna behandlas. 

Frågepunkterna 13 och 14 i resp. formulär E och F afse arbets
inställelsens resultat. Med ledning af de lämnade svaren afgöres, 
om arbetskonflikten slutat enligt arbetsgifvarnes eller arbetarnes ford
ringar. Resultatet af arbetsinställelser, som bilagts genom ömse
sidiga eftergifter, betecknas i den tabellariska redogörelsen såsom 
kompromiss. Af intresse är gifvetvis a t t utröna, huruvida kompro
missen hufvudsakligen utfallit till endera partens förmån eller 
betecknar ungefär lika stora eftergifter. Försöksvis har gjorts en 
dylik fördelning af kompromisserna, hvilken dock af flera skäl ej 
blifvit så noggrann som önskligt varit. I ett flertal fall har det 
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nämligen icke låti t sig afgöra, hvilkendera partens eftergifter varit 
störst. Särskildt bar detta vari t fallet, dä flera tvistefrågor af olika 
natur förekommit. Icke sällan hafva ock parterna haft olika upp
fattning om kompromissens innebörd och tillskrifva sig bägge största 
vinsten däraf. I realiteten betecknar emellertid kompromiss vanligen 
partiell seger för arbetarne, enär de flesta tvisterna rört löneförhöj
ning eller annan förbättring i arbetsvillkoren. 

Rörande återstående punkter i frågeformulären är föga a t t till-
lägga. Frågan under punkt 14 resp. 15, om konflikten medförde 
uppgörande af skriftligt aftal, tillades år 1907, samtidigt med att 
den arbetsstatistiska afdelningen började en undersökning af i riket 
gällande kollektivaftal. 
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Arbetsinställelsernas antal, omfattning och fördel
ning efter näringsgrenar, landsdelar och årstider. 

Antal och omfattning. Under åren 1903—1907 hafva, enligt till 
Kommerskollegium ingångna uppgifter, i Sverige påbörjats 1,148 
arbetsinställelser (strejker och lockouter). Antalet arbetsinställelser 
äfvensom antalet däraf direkt berörda arbetsgifvare och arbetare 
under de olika åren framgår af nedanstående öfversikt: 

A n t a l 

Antalet arbetsinställelser har sålunda nästan oafbrutet stegrats. 
År 1905 var väl arbetsinställelsernas antal mindre än det före
gående året, men de berörda arbetarnes antal däremot vida större. 
De relativt höga arbetaresiffrorna för åren 1903 och 1905 härröra 
till stor del af de omfattande konflikterna inom den mekaniska 
verkstadsindustrien. Sålunda berördes direkt, såvidt kändt är, af 1903 
års verkstadskonflikt 14,882 arbetare och af 1905 års 13,805 arbetare. 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare var under femårsperioden 
3,470, hvarvid dock gifvetvis några personer blifvit räknade mer än 
en gång. 

Med hänsyn till antalet berörda arbetsgifvare fördela sig arbets
inställelserna under de olika åren enligt efterföljande tabell litt. A. 

De flesta arbetsinställelserna — 90 % af samtliga — berörde 
ett fatal arbetsgifvare, eller högst 5. Någon utveckling mot i 
denna bemärkelse mer omfattande arbetsinställelser kan ej skönjas 
under de gångna fem åren, snarare tvärtom. Antalet berörda arbets
gifvare i medeltal per arbetsinställelse var nämligen under åren 
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Tab. litt. A. Arbetsinställelsernas fördelning efter antalet berörda arbets-
gifvare. 

1903 och 1904 3, under år 1905 4'5 och under de bägge sista aren 
2-5; härvid bör erinras, at t 1903 och 1905 ars stora konflikter inom 
den mekaniska verkstadsindustrien verka i någon män förhöjande på 
medeltalen för dessa år. Det relativa antalet större arbetsinställelser, 
omfattande öfver 20 arbetsgifvare, företer också en afgjord minsk
ning under femårsperioden, hvaremot de medelstora arbetsinställelserna 
— berörande 6—10 arbetsgifvare — ökats något i förhållande till 
hela antalet. 

Hela antalet direkt berörda arbetare har under femårsperioden 
utgjort 111,920, hvarvid dock ett icke ringa antal personer räknats 
två eller flera gånger. 

Med hänsyn till antalet direkt berörda arbetare fördela sig 
arbetsinställelserna under de olika åren såsom tabell litt. B utvisar. 

Tab. litt. B. Arbetsinställelsernas fördelning efter antalet berörda arbetare. 
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Som synes förete de medelstora arbetsinställelserna, hvilka berört 
51—100 arbetare, någon ökning i relativt antal, hvaremot mindre 
arbetsinställelser, omfattande G—50 arbetare, relativt aftagit i antal. 
Genomsnittliga antalet arbetare per konflikt var: 

1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 
173 57 174 64 75 

1903 och 1905 års höga siffror härröra väsentligen af de bägge 
stora verkstadskonflikterna; frånsedt dessa konflikter voro medeltalen 
för de två åren resp. 69 oeli 101. Någon utveckling i riktning mot 
mera omfattande arbetskonflikter med hänsyn till antalet berörda 
arbetare framträder näppeligen i dessa siffror. 

För öfrigt utvisar tab. litt . B, att hälften af arbetsinställelserna 
vari t af ringa storlek, omfattande högst 25 arbetare. Liksom 
Danmark har Sverige at t uppvisa ett relativt stort antal smärre arbets
inställelser i förhållande till de större europeiska industristaterna.1 

Fördelning efter näringsgrenar. Arbetsinställelsernas fördelning på 
olika näringsgrupper med hänsyn till antal och omfattning framgår 
af tab. litt . C i det följande. 

Främst med afseende å arbetsinställelsernas antal står byggnads
industrien, som berördes af icke mindre än 239 konflikter under fem
årsperioden. Därnäst kommer trävaruindustrien med 129, jord- och 
stenindustrien med 125 och beklädnadsindustrien med 104 arbets
inställelser. Det minsta antalet eller 5 uppvisar sjötransport, där
näst grafisk industri samt belysning och vattenledning m. m. med 
resp. 6 oeh 10 arbetsinställelser. 

Räknadt efter antalet berörda arbetare kommer däremot maskin -
och skeppsbyggnadsindustrien i första rummet, byggnadsindustrien 
i det andra. Det minsta antalet berörda arbetare är att finna inom 
grafisk industri, därnäst inom sjötransport. 

Af tab. I framgår närmare, a t t de särskilda näringsgrenar, som 
drabbades af de flesta arbetsinställelserna, voro husbyggnadsarbete 
med 132 arbetsinställelser, sågverk och brädgårdar med 73, sten-
huggerier med 61, skrädderier med 58 och snickerier med 53 arbets
inställelser. Med hänsyn till de berörda arbetarnes antal står den 
mekaniska verkstadsindustrien främst, därnäst komma husbyggnads
arbete samt sågverk och brädgårdar. Minsta antalet arbetsinställelser 
anträffas vid telegraf, spårvägsdrift samt kakel- och lerkärlsindustri. 
Minsta antalet berörda arbetare förete åter bland i tab. I anförda 
näringsgrenar tryckerier samt annan trävaruindustri än sågverk och 
snickerier. 

Arbetsinställelsernas fördelning, absolut och relativt, på olika 
näringsgrupper under de särskilda åren framställes i tab. litt. D. 

1 Jfr »Meddelanden» 1906, s. 218; d:o 1908, s. 357, 407 och 495. 
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Tab. litt. C. Arbetsinställelsernas fördelning efter näringsgrupper med 
hänsyn till antal och omfattning. 

Den relativt starkaste stegringen af arbetsinställelsernas antal 
anträffas inom jordbruk, skogsbruk, närings- och njutningsämnes-
industri, textilindustri, tramasse- och pappersindustri samt kemisk
teknisk industri. Den hastiga stegringen inom dessa näringsgrupper 
torde beteckna, a t t arbetarerörelsens egentliga genombrott därstädes 
inträffat under femårsperioden. Särskildt anmärkningsvärd synes 
stegringen vara inom jordbruk, skogsbruk och textilindustri, där 
arbetarne, såsom framgår af öfversikten i det följande å sid. 39, i 
e t t jämförelsevis stort antal fall saknat organisation. 

Inom beklädnadsindustrien däremot har arbetsinställelsernas 
absoluta antal varit s tadt i någon minskning under femårsperioden; 
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Tab. litt. D. Arbetsinställelsernas fördelning efter näringsgrupper under olika år. 

högst ringa och utan tendens till stegring har vidare antalet varit 
inom grafisk industri, belysning och vattenledning samt sjötransport. 
Särskildt har antalet konflikter var i t obetydligt inom den grafiska 
industrien (jfr tab. å sid. 29), där löneförhållandena sedan flera år 
varit reglerade genom för hela riket gällande tariffer. 

Inom samtliga öfriga näringsgrupper framträder en afgjord och 
i vissa fall mycket betydande stegring af arbetsinställelsernas antal, 
hvars allmänna orsaker i det följande skola något närmare skärskådas. 

Antalet af arbetsinställelser berörda arbetare inom olika närings
grupper framgår af omstående absoluta och procentuella fördelning: 
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Tab. litt. E. Af arbetsinställelser berörda arbetares fördelning efter näringsgrupper under 
olika år. 

Stegringen af de berörda arbetarnes antal inom olika näringsgrupper 
sammanfaller, såsom af ofvanstâende öfversikt framgår, i det stora 
hela med den förut beskrifna stegringen af arbetsinställelsernas antal-
Mindre utpräglad framträder dock här stegringen inom jordbruk, där 
arbetsinställelserna under den behandlade tidsperioden nått en jäm
förelsevis ringa omfattning. Synnerligen starkt gör sig däremot steg
ringen gällande inom närings- och njutningsämnesindustri, textilin
dustr i samt tramasse- och pappersindustri; beklädnadsindustrien företer 
äfven här afgjord minskning. För öfrigt förete årssiffroma för vissa 
näringsgrupper betydande växling ti l l följd af enstaka omfattande kon
flikter, bland hvilka särskildt äro a t t nämna 1906 ars arbetsinställelse 
vid de skånska kolgrufvorna med c:a 1,700 berörda arbetare, sågverks
arbetarekonflikten 1905 vid Altappen, Karlsborg m. fl. orter i Norr
bottens län med c:a 2,000 berörda arbetare, de förut omnämnda stora 
konflikterna inom den mekaniska verkstadsindustrien åren 1903 och 
1905, konflikterna i Stockholm år 1905 vid byggnader och kommunala 
arbeten med tillsammans 5,433 berörda arbetare o. s. v. 
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Till belysande af arbetsinställelsernas relativa utbredning inom 
olika näringsgrupper meddelas här nedan en sammanställning af 
antalet af konflikter berörda arbetare i medeltal per år och antalet 
inom resp. näringsgrupper sysselsatta arbetare. För flera af de 
förut anförda näringsgrupperna saknas emellertid tillförlitliga upp
gifter om hela arbetareantalet under något af de här behandlade 
åren, och omfattar följande tablå därför endast de näringar, som 
finnas upptagna i den officiella statistiken angående fabriker, handt-
verk och bergshandtering: 

Tab. litt. F. Arbetsinställelsernas relativa utbredning inom vissa närings
grupper. 

I fråga om öfriga näringsgrupper må nämnas, at t arbetsinstäl
lelserna synas hafva haft en äfven relativt mycket stor utbredning inom 
byggnadsindustri och transportverksamhet till lands. Obetydligt 
berörda i förhållande till resp. näringsgrenars storlek hafva däremot 
varit jordbruk, skogsbruk, handel, sjötransport samt hotell-, kafé-
och restaurantrörelse. 

Fördelning efter landsdelar. Af de under femårsperioden påbör
jade 1,148 arbetsinställelserna hafva 1,137 haft lokal karaktär, och för
dela sig dessa inom de olika delarna af landet såsom tab. l i t t . G utvisar. 

Med afseende på ofvanstående arbetsinställelsers fördelning på 
olika län stod Malmöhus län främst med 237 konflikter eller 21 % 
af samtliga; därnäst kommo Göteborgs och Bohus län med 107 
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Tab. litt. G. Arbetsinställelsernas fördelning efter landsdelar med hänsyn 
till antal och omfattning. 

konflikter eller 9 % och Stockholms stad med 105 konflikter. 
Det minsta antalet arbetsinställelser eller 4 uppvisar Västerbottens 
län, därnäst Jämtlands län och Gottlands län med resp. 7 och 8 ar
betsinställelser under femårsperioden. 

Beträffande antalet direkt berörda arbetsgifvare och arbetare in
tog åter Stockholms stad främsta rummet ined 1,074 berörda arbets
gifvare och 16,024 arbetare, Malmöhus län andra rummet med 663 
arbetsgifvare och 14,432 arbetare samt Göteborgs och Bohus län det 
tredje med 246 arbetsgifvare och 8,048 arbetare. Afven i detta hän
seende intog Västerbottens län sista rummet med 4 berörda arbets
gifvare och 182 arbetare, därnäst kommo i af seende på arbetareanta
let Västmanlands län och Gottlands län med resp. 302 och 411 
berörda arbetare. 

Som synes af ofvanstâende öfversikt, inträffade af däri upp
tagna 1,137 arbetsinställelser 684, eller omkring 60 %, i städer 
och köpingar samt 453, eller omkring 40 % på landsbygden. Det öfver-
vägande antalet berörda arbetsgifvare faller på städer och köpingar. 
I genomsnitt berörde hvarje arbetsinställelse därstädes 3-8 arbets
gifvare, på landsbygden däremot l -4 arbetsgifvare. Af de berörda 
76,406 arbetarna kommo på städer och köpingar 44,101 eller 58 ;., 
på landsbygden 32,305 eller 42 %. I genomsnitt omfattade arbets-

1 Ö s t r a S v e r i g e omfattar Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands 
och Östergötlands län; S m å l a n d och ö a r n a : Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Gottlands län: S ö d r a S v e r i g e : Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län; V ä s t r a 
S v e r i g e : Hallands, Göteborgs och Bohns, Alfsborgs, Skaraborgs, Värmlands och 
Örebro län; N o r r a S v e r i g e : Kopparbergs, Gäfleborgs, Jämtlands, Västernorrlands,. 
Västerbottens och Norrbottens län. 
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inställelserna på landsbygden ett något större antal arbetare än 
de i städerna. På hvar och en af de förra kommo nämligen 
medeltal 71 berörda arbetare, på hvar och en af de senare åter 64 
arbetare. 

Bland s t ä d e r n a stodo främst i afseende på antalet arbetsinstäl
lelser äfvensom antalet berörda arbetare Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Norrköping med resp. 10;"), 70, 62 och 31 konflikter samt resp. 
16,024, 5,109, 3,446 och 2,432 däraf berörda arbetare. I genomsnitt 
kommo på hvar arbetsinställelse i dessa städer resp. 153. 72, 56 och 
78 arbetare. Med hänsyn till antalet berörda arbetsgifvare val
ordningen städerna emellan Stockholm, Malmö, Göteborg och Norr
köping. 

Arbetsinställelser på l a n d s b y g d e n inträffade till största antalet 
inom Malmöhus, Kristianstads och Västernorrlands län med resp. 74, 
48 och 39 konflikter under femårsperioden. Närmast efter kommo i detta 
hänseende Gäfleborgs och Norrbottens län med h vartdera 30 samt 
Alfsborgs län med 29 konflikter på landsbygden. Högsta antalet 
berörda arbetare, 6,089, anträffas för Malmöhus läns landsbygd; där
näst komma Norrbottens läns landsbygd med 5,055 arbetare samt 
Göteborgs och Bohus läns landsbygd med 2,597 arbetare. Högsta 
genomsnittliga antalet berörda arbetare per konflikt eller 169 företer 
Norrbottens läns landsbygd, hvarefter följa Uppsala läns, Göteborgs 
och Bohus läns samt Skaraborgs läns landsbygd med resp. 104, 104 
och 103 berörda arbetare per konflikt. 

11 arbetsinställelser med tillhopa 35,514 berörda arbetare hafva 
omfattat flera län eller hela riket. Förutom de förut omnämnda 
bägge verkstadskonflikterna under åren 1903 och 1905 äro dessa ar
betsinställelser följande: 

Skoarbetarekonflikt i Skånes städer (strejk och lockont), påbörjad den 2 april 
1903, afslutad d. 5 juli s. â. samt omfattande 12 arbetsgifvare och omkr. 980 arbetare. 

Handskmakeriarbetarekonflikt i Skånes städer (strejk och lockout), påbörjad 
d. 25 maj 1903, afslutad d. 16 aug. s. å. samt omfattande 14 arbetsgifvare och omkr. 
175 arbetare. 

Sågverksarbetarekonflikt i Norrköping och Oxelösund (strejk), påbörjad d. 27 
april 1904, afslutad d. 14 aug. s. å. samt omfattande 5 arbetsgifvare och 174 arbetare. 

Landtarbetarekonflikt i Skåne (strejk), påbörjad d. 4 juli 1904, afslutad d. 4 
aug. 1905 samt omfattande 16 arbetsgifvare och 420 arbetare. 

Telegraf- och telefonarbetarekonflikt i Södra telegrafdistriktet (strejk), på
börjad d. 29 maj 1905, afslutad d. 6 juni s. å. samt omfattande 1 arbetsgifvare och 180 
arbetare. 

Jordschaktarekonflikt vid Hälsingborg—Hässleholms järnväg (strejk), påbör
jad d. 3 aug. 1905, afslntad samma dag samt omfattande 1 arbetsgifvare och 60 
arbetare. 

Kakelarbetarekonflikt i hela riket (strejk och lockout), påbörjad d. 8 maj 1907, 
afslutad d. 26 aug. s. å. samt omfattande 16 arbetsgifvare och 927 arbetare. 

Pappersbruksarbetarekonflikt i hela riket (lockout), påbörjad d. 22 juli 1907, 
afslutad d. 30 juli s. å. samt omfattande 13 arbetsgifvare och 3,665 arbetare. 
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Landtarbetarekonflikt i Skåne (strejk), påbörjad d. 28 aug. 1907, afslutad d. 11 
nov. s. â. samt omfattande 6 arbetsgifvare och 238 arbetare. 

Fördelning efter årstider. Rörande tiden för arbetsinställelsernas 
början meddelas följande fördelning efter årets olika kvartal : 

Tab. litt. H. Arbetsinställelsernas fördelning efter årstider. 

Till öfVervägande del infalla arbetsinställelserna, som synes, un-
der var- och sommarmånaderna; den lägsta frekvensen företer årets 
sista kvartal . Dock var skillnaden mellan olika årstider mera ut
präglad under de båda första åren af femårsperioden och har seder
mera utjämnats något. 

Den tämligen regelmässiga olikheten mellan kvartalssiffrorna är 
at t tillskrifva dels klimatet, dels vissa andra säsongförhållanden. 
Växlingen i detta hänseende mellan olika årstider framträder sålunda 
skarpare i Sverige än i ett land med mildare klimat som t. ex. Frank
rike; än mera utpräglad är växlingen i Finland.1 

Af tab. I I framgår äfven, at t skillnaden mellan arbetsinställel
sernas antal under den varma och kalla årstiden är större i de nord
liga än i de sydliga delarna af vårt land. 

Af tab. I synes åter, a t t betydande skiljaktigheter i nu nämnda 
hänseenden rådt mellan olika näringsgrenar. Inom de vanliga säsong
yrkena, sömnad och skrädderi, sågverksindustri, tegelindustri och 
husbyggnadsarbete, inföllo arbetsinställelserna öfvervägande på våren 
eller sommaren allt efter yrkets beskaffenhet. Inom sockerindustrien 
åter påbörjades arbetsinställelserna i regel på hösten, då den s. k. 
betkampanjen infaller. Inom ett flertal andra näringsgrenar, som 
icke äro af säsongnatur, fördelade sig arbetsinställelserna tämligen 
jämnt på olika årstider; detta var fallet vid bagerier, bryggerier, 
textilfabriker, trämassefabriker och pappersbruk, järn- och stålvaru-

1 Jfr Meddelanden. 1908, s. 60 o. 351. 
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fabriker, mekaniska verkstäder, stenhuggerier, glasbruk m. m. A t t 
märka är slutligen, att inom jordbruket arbetsinställelserna hafva 
inträffat i nästan lika antal under vinter- som under sommarkvar
talen. 

Arbetsinställelsernas karaktär och orsaker. 
Karaktär. Med hänsyn till sin karaktär fördela sig arbetsinstäl

lelserna under de olika fem åren såsom nedanstående tab. litt. I ut
visar : 

Tab. litt. I . Arbetsinställelsernas fördelning efter deras karaktär. 

Af samtliga 1,148 arbetsinställelser hafva således 912 eller c:a 
80 % med säkerhet kunnat karaktäriseras som strejker, 71 eller e:a 
6 % såsom lockouter, hvaremot de öfriga 165 eller 14 % varit af 
blandad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär. Af samtliga be
rörda arbetare kommo åter 53,783 eller endast c:a 48 % på strejkerna, 
8,885 eller c:a 8 % på lockouterna samt 49,252 eller 44 % på de 
öfriga konflikterna. 

I genomsnitt voro således strejkerna af betydligt mindre om
fattning än såväl lockouterna som i synnerhet de blandade konflik
terna. I medeltal kommo på hvar strejk 59 berörda arbetare, på 
hvar lockout 125 arbetare och på hvar arbetsinställelse af blandad, 
obestämbar eller ej uppgifven karaktär 298 arbetare. Liknande är 
förhållandet med hänsyn till antalet berörda arbetsgifvare, som i 
medeltal var för hvar strejk 2, för hvar lockout 3 och för hvar 
blandad konflikt nära 7. 
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Antalet lockouter äfvensom antalet däraf berörda arbetare var, 
som synes, högst r inga under de fyra första åren; 1907 medförde 
däremot en stegring i lockouternas antal och omfattning, hvilket 
tvifvelsutan ä r a t t tillskrifva arbetsgivareorganisationernas starka 
til lväxt och konsolidering under sistnämnda år. 

De blandade konflikterna framstå med hänsyn till sin omfattning 
särskildt under åren 1908 och 1905, då de stora verkstadskonflikterna 
inträffade, hvilka började som strejker och sedermera utvidgades till 
lockouter. Som förut är nämndt, berörde dessa konflikter resp. 
14,882 och 13,805 arbetare. 

Af tab. I framgår närmare arbetsinställelsernas fördelning på 
olika näringsgrenar med hänsyn Ull karaktären. Största antalet 
lockouter eller 10 har förekommit vid snickerier och annan träför
ädlingsindustri, därnäst komma stenhuggerier, måleriyrket och bage
rier med resp. 7, 6 och 5 lockouter under femårsperioden. Blandade 
konflikter anträffas i största antal vid husbyggnadsarbete, sågverk 
och brädgårdar, stenhuggerier samt snickerier och annan träföräd
lingsindustri. I fråga om antalet utestängda arbetare framstå sär
skildt trämassefabriker och pappersbruk samt stenhuggerier. Anta
let af blandade konflikter berörda arbetare har varit störst vid 
mekaniska verkstäder och husbyggnadsarbete. 

Tab. I I utvisar bl. a. arbetsinställelsernas fördelning på olika 
landsdelar med hänsyn till karaktären. Största antalet lockouter an
träffas bland länen för Malmöhus samt Gröteborgs- och Bohus län 
med 8 dylika konflikter hvartdera; därnäst kommer Kalmar län med 
7 lockouter. I detta hänseende framstå äfven Kristianstads län och 
Hallands län, vidare Stockholms stad, Jönköpings län (städer och 
köpingar), Blekinge län (städer och köpingar) samt Alfsborgs län 
(landsbygden). Högst r inga eller tillsammans 4 har däremot anta
let lockouter vari t i de norrländska länen, nämligen i Gäfleborgs län 
o och i Västernorrlands län 1 under de fem åren. Äfven i afseende på 
antalet blandade konflikter intaga Malmöhus län samt Göteborgs och 
Bohus län de första rummen; därnäst kommer Stockholms stad. Vidare 
äro i detta hänseende at t nämna Kristianstads län, Alfsborgs län, 
Östergötlands län, Västernorrlands län (landsbygden) samt Norrbottens 
län (landsbygden). Högsta antalet utestängda arbetare anträffas för 
Göteborgs och Bohus län samt Malmöhus län, högsta antalet af 
blandade konflikter berörda för Stockholms stad, Göteborgs och Bo
hus län samt Malmöhus län i nu nämnd ordning. 

Orsaker. De under olika år inträffade arbetsinställelsernas huf-
vudorsaker framgå närmare af följande absoluta och procentuella 
fördelning: 
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Tab. litt. J. Arbetsinställelsernas fördelning efter deras hufvudorsaker. 

Lönefrågor hafva således i öfvervägande grad förekommit såsom 
anledning till konflikter; dock har lönestridernas relativa antal gåt t 
tillbaka under femårsperioden, en utveckling som äfven kunnat 
konstateras i andra länder.1 Däremot förete sådana tvisteorsaker 
som begäran om kollektivaftal, fråga om arbetares antagande och 
afskedande samt tolkning af aftal betydande stegring under femårs
perioden. Särskildt anmärkningsvärdt är det allt mer ökade antal 
konflikter, som rört kollektivaftals införande. Härvid är att erinra, 
a t t begäran om kollektivaftal vanligen innefattat äfven lönespörsmål, 
fastän den senare frågan icke framträdt som hufvudorsak. 

Konflikter rörande arbetares antagande och afskedande, hvilka 
närmast äro att karaktärisera såsom tvister om arbetets ledning, 
hafva äfven i anmärkningsvärdt hög grad tilltagit i antal under 
femårsperioden. Detsamma är fallet med tvister om aftals tolkning. 
Däremot hafva icke tvister om själfva arbetets anordning föranledt 
något ökadt antal konflikter, lika litet som rent personliga förhål
landen eller frågan om arbetstidens längd. At t märka är äfven, att 
föreningsrättsstrider förekommit i ganska ringa antal och icke till
tagi t i förhållande till andra arbetsinställelser under femårsperioden. 

1 Se härom »Meddelanden» 1908, s. 353, 405 och 494. 
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Anmärkas bör dock, att arbetarne såsom föreningsrättsstrider be
tecknat åtskilliga konflikter, hvilka i verkligheten torde hafva varit 
af annan natur och därför med afseende å tvisteorsaken blifvit räknade 
till andra grupper. 

Vid jämförelse med vissa större europeiska länder framgår, at t 
där liksom hos oss tvister om arbetares antagande och afskedande 
på de senaste åren fått ökad utbredning.1 Mera sällsynta hafva hos 
oss varit tvister om själfva arbetets anordning liksom konflikter 
rörande arbetstiden. 

Däremot hafva sådana tvistefrågor, som ägt samband med orga
nisationsväsendet, hos oss oftare framkallat öppna konflikter. Hit 
räknas tvister om föreningsrätt och om kollektivaftal samt vissa 
andra spörsmål, såsom fackföreningsmedlemmars företrädesrätt till 
arbete, förmäns inträde i organisationen m. in. Dessa striders rela
tivt ökade utbredning sammanhänger tvifvelsutan med den fackliga 
organisationsrörelsens hastiga utveckling under femårsperioden. 

Af öfversikten i tab. I I I öfver tvisteorsakernas förekomst inom 
olika näringsgrupper framgår närmare, a t t inom all egentlig industri 
konflikterna i öfvervägande grad rört lönen. Detta har nämligen 
varit fallet vid samtliga näringsgrujjper i tab. I I I förutom belysning 
och vattenledning, handel och varulager samt hotell-, kafé- och 
restaurantrörelse. De förhärskande tvistefrågorna inom sistnämnda 
näringsgrupper hafva vari t kollektivaftal, personliga förhållanden 
samt arbetares antagande och afskedande. 

At t , såsom jämväl åskådliggöres af tab. I I I , tvister om löneför
h ö j n i n g var i t så talrika, omfattande inemot hälften af samtliga 
fall, får säkerligen väsentligen tillskrifvas det ekonomiska uppsvinget 
under femårsperioden. Af samma skäl har l ö n e s ä n k n i n g varit en 
relativt sällan förekommande orsak till konflikter. Det största an
talet konflikter, förorsakade af lönesänkning, anträffas inom jord-
och stenindustrien, därnäst inom trävaru- och metallindustrierna. 

» A n d r a l ö n e f r å g o r » förekomma såsom konfliktanledning ti l l 
största antalet inom byggnads- samt jord- och stenindustrierna. Tyd
ligen sammanhänger detta med den invecklade löneformen — mycket 
detaljerade ackordspriser — inom sistnämnda industrier. »Andra 
lönefrågor» påträffas äfven i ganska stort antal inom trävaruindustrien. 

F ö r e n i n g s r ä t t s s t r i d e r hafva i största antal förekommit inom 
trävaruindustrien, därnäst inom närings- och njutningsämnesindustri. 
Det högsta antalet arbetare, invecklade i dylika konflikter, anträffas 
dock inom byggnadsindustrien med 3,522 af föreningsrättsstrider be
rörda arbetare under femårsperioden. 

I det hela hafva, såsom förut anmärkts, föreningsrättsstrider i 
ganska ringa antal förekommit under de fem åren. 

1 Jfr »Meddelanden» 1908, s. 353, 405 och 494. 
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Tvister om k o l l e k t i v a f t a l s införande förekommo i största antal 
inom byggnadsindustrien, därnäst inom närings- och njutningsämnes-
industri samt jord- och stenindustri. Anmärkningsvärdt stort är 
det relativa antalet dylika konflikter inom jordbruket, där inemot 
hvar fjärde arbetsinställelse framkallats af arbetarnes begäran om 
kollektivaftal. 

Med afseende pä »andra o r g a n i s a t i o n s s p ö r s m å l » (se föregå
ende sida) är at t märka, a t t de ti l l största antalet förekommit såsom 
orsaker till konflikt inom byggnadsindustri och landtransport. 

P e r s o n l i g a f ö r h å l l a n d e n och f r å g a om a r b e t s t i d e n fram
träda icke särskildt starkt såsom konfliktorsaker inom någon industri. 
Härvid bör dock erinras, at t tvister om arbetstiden vanligen ingått i 
lönetvisterna och därför icke komma till synes bland hufvudorsakerna. 

F r å g a om a r b e t a r e s a n t a g a n d e och a f s k e d a n d e anträffas 
i största antal som konfliktorsaker inom byggnadsindustrien, därnäst 
inom beklädnadsindustri, jord- och stenindustri samt närings- och 
njutningsämnesindustri. Inom tramasse- och pappersindustrien var 
antalet af dylika konflikter berörda arbetare störst, eller 4,007. 

T o l k n i n g af a f t a l förekom såsom tvisteorsak mest inom jord-
och stenindustri samt byggnadsindustri. I likhet med hvad nyss 
anmärkts om »andra lönefrågor», sammanhänger detta gifvetvis med de 
detaljerade lönebestämmelserna inom dessa industrier. 

Af arbetsinställelser berörda arbetsgifvares och ar
betares organisation. 

Arbetsgifvarnes organisation. De uppgifter, som lämnats om ar-
betsgifvarnes organisation, äro icke så fullständiga, som önskligt skulle 
varit. Vid 297 arbetsinställelser af samtliga 1,148 saknas sålunda 
upplysning i detta hänseende. De lämnade svaren hafva därför icke 
kunnat behandlas mera ingående, särskildt icke sammanställas med 
uppgifterna om arbetsinställelsernas resultat, såsom i det följande 
skett för arbetarnes vidkommande. 

Vid 317 af de 851 arbetsinställelser, för hvilka upplysning här
om föreligger, hafva arbetsgifvarne varit anslutna till organisationer. 
Arbetskonflikternas fördelning i detta hänseende under de olika åren 
framgår af tablån öfverst å följande sida. 

Antalet arbetsinställelser med organiserade arbetsgifvare har 
stegrats afsevärdt under femårsperioden, särskildt under de tvenne 
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Antal arbetsinställelser under åren 

sista åren. Om antalet fall, då arbetsgifvarne åtnjutit understöd af 
organisationen, lämnar nedanstående öfversikt upplysning: 

Antal arbetsinställelser med organiserade arbets-
gifvare under åren 

Endast vid ett ringa antal konflikter, 40 af samtliga, hafva så
ledes arbetsgifvarne, såvidt kändt är, vari t pekuniärt understödda af 
organisationen. I det öfvervägande antalet fall har organisationen 
lämnat endast moraliskt eller alls intet'understöd. Hufvudsakligen 
är det vid arbetskonflikter under de tvenne sista åren af perioden 
som pekuniärt understöd förekommit. 

Arbetarnes organisation. Om arbetarn es organisation föreligga upp
gifter för ej mindre än 1,074 arbetsinställelser. I 849 af dessa fall 
hafva arbetarne varit helt eller delvis organiserade, i 225 fall icke 
organiserade, såsom framgår af nedanstående öfversikt för de 
olika åren: 

Antal arbetsinställelser under åren 

Fördelningen af arbetsinställelserna i detta hänseende på olika 
landsdelar framgår närmare af tab. I I . Af tabellen framgår bl. a., 
a t t förekomsten af arbetsinställelser med icke organiserade arbetare 
vari t relativt störst i de nordliga länen från Kopparbergs län räknadt. 

Om fördelningen af arbetsinställelserna på olika näringsgrenar 
med hänsyn till arbetarnes organisation lämnar tab. I närmare upp-
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lysning. E t t sammandrag för näringsgrupper af tabellens siffror 
meddelas i nedanstående tab. l i t t . K : 

Tab. litt. K. Arbetsinställelsernas fördelning efter näringsgrupper med 
hänsyn till arbetarnes organisation. 

Den högsta procenten af arbetsinställelser med icke organiserade 
arbetare anträffas som synes för skogsbruket ; därnäst komma i detta 
hänseende jordbruk, textilindustri, malmförädlingsindustri samt hotell-, 
kafé- och restaurantrörelse. Inom den grafiska industrien hafva ar-
bevarne i samtliga fall varit organiserade, inom öfriga, ej nu nämnda 
industrier i flertalet fall. Särskildt framstå i detta hänseende läder-, 
har- och gummiindustri, beklädnadsindustri, handel och varulager, 
transportverksamhet, jord- och stenindustri samt metallindustri. 

Rörande understöd från organisationen innehåller formulär F 
förfrågan, om dylikt lämnades af fackorganisationer i Sverige, från 
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andra håll i Sverige eller från utlandet. Såsom i det föregående 
redan anmärkts, äro de lämnade uppgifterna härom icke så full
ständiga, att de lämpligen kunnat mera ingående bearbetas. Rörande 
storleken af fackorganisationernas pekuniära bidrag hänvisas i stället 
till de under kapitlet »Arbetsdagar förlorade genom arbetsinställelser» 
anförda siffrorna ur Landssekretariatets årsberättelser. Nämnas 
må här endast, a t t enligt de inkomna uppgifterna pekuniärt understöd 
lämnats arbetarne vid resp. 77, 89, 61, 101 och 117 arbetsinställelser 
under åren 1903—1907. 

Arbetsinställelsernas varaktighet. 

Arbetsinställelsernas fördelning efter deras varaktighet i dagar 
framgår af nedanstående tab. litt . L: 

Tab. litt. L. Arbetsinställelsernas fördelning efter deras varaktighet. 

Nära hälften af arbetsinställelserna hafva således afslutats inom 
kortare tid än en vecka och 70 % af samtliga inom en månad. 
Äfven är anledning antaga, at t allra största delen af de 105 kon
flikterna med okänd varaktighet pågått helt kort tid ; dock äro bland 
dessa några långvarigare, som ännu ej voro afslutade vid midten af 
år 1908. 

I förhållande till andra länder har Sverige haft ett mycket stort 
antal långvariga arbetskonflikter.1 Tillhopa 80 arbetsinställelser 
eller 7 % af samtliga hafva, såvidt kändt, pågått under längre 
tid än t re månader. Emellertid synes antalet dylika långvariga ar-

1 För jämförelse med Frankrike och Tyskland se »Meddelanden» 1908, s. 356 
och 406. I den engelska statistiken äro de minsta arbetsinställelserna ej medtagna. 
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betskonflikter relativt icke hafva ökats under femårsperioden, utan 
snarare minskats. 

Af tab. I framgår, a t t det största antalet långvariga arbets
inställelser anträffas vid stenhuggerier och olika slag af byggnads
verksamhet. Erinras bör likväl, att vid dylika konflikter verksam
heten merendels ej legat fullständigt nere, utan i mindre utsträck
ning drifvits med kvarvarande arbetsstyrka eller med nyanskaffadt 
folk. 

Nedanstående tab. litt. M utvisar antalet arbetare, som berörts 
af arbetsinställelser med olika varaktighet: 

Tab. litt. M. De berörda arbetarnes fördelning efter arbetsinställelsernas 
varaktighet. 

Arbetsinställelsernas resultat. 
Hufvudresultat. Arbetsinställelsernas hufvudresultat under fem

årsperioden framställas i tab. litt. N å följande sida. 
Såsom förut nämnts, är en fördelning af kompromisserna med 

hänsyn därtill, om de hufvudsakligen utfallit till endera partens 
förmån eller beteckna lika stora eftergifter å ömse sidor, yt terst 
vansklig och låter sig icke exakt genomföras i en hel del fall. 
Emellertid har kunnat konstateras, att i 51 fall kompromissen hufvud
sakligen utfallit enligt arbetsgifvarnes fordringar och i 148 fall 
enligt arbetarnes, hvaremot i återstående 190 fall antingen eftergif
terna varit ungefär lika stora eller kompromissens natur icke kun
nat närmare bestämmas. 

Af tab. l i t t . N framgår, att , såvidt kändt är, något mer än en 
tredjedel af arbetsinställelserna afslutats enligt arbetarnes fordringar 
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Tab. litt. N. Arbetsinställelsernas fördelning efter deras resultat. 

vid konfliktens utbrott, i det närmaste en lika stor del lösts genom 
ömsesidiga eftergifter och en fjärdedel slutat på arbetsgifvarnes vill
kor; för den återstående delen är resultatet icke bekant. Det rela
tiva antalet arbetaresegrar tillväxte oafbrutet under de fyra första 
åren, men nedgick väsentligt under år 1907. Äfven det relativa 
antalet arbetsgifvaresegrar, som under samtliga fem åren var lägre 
än antalet arbetaresegrar, nedgick något under år 1907, hvaremot 
kompromissernas antal högst betydligt tillväxte under sistnämnda 
är. I de större europeiska industriländerna har sedan flera år till
baka kompromiss blifvit allt vanligare vid arbetskonflikters bi
läggande, hvilket är at t tillskrifva såväl offentliga medlings- och 
förlikningsinstitutioners verksamhet som i synnerhet förekomsten af 
ordnade förhandlingar mellan parternas organisationer.1 I Sverige 
torde stegringen i kompromissernas antal under år 1907 i viss mån 
vara a t t hänföra t i l l den samma år införda offentliga förlikningsmanna-
institutionens verksamhet. 

Anmärkningsvärdt är, at t i Sverige liksom i Danmark arbetarne 
merendels genomdrifvit sina fordringar, där icke kompromiss före
kommit; liknande synes förhållandet hafva varit i Finland, där dock 
statistiken i detta hänseende är ganska bristfällig för tiden före 
1907. I de mellan- och sydeuropeiska länderna hafva däremot ar-
betsgifvaresegrarne i regel varit talrikare än arbetaresegrarne; i 
England hafva de förra relativt betydligt ökats sedan konflikt
statistikens början år 1889 på bekostnad af de senare.2 .Förkla
ringen är tvifvelsutan at t söka i arbetareorganisationernas större 

1 Jfr »Meddelanden» 1908. s. 355. 406, 495 och 496. 
2 Jfr »Meddelanden» 1906, s. 219, d:o 1908, s. 61, 356, 406 och 495. 
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s tyrka i de förutnämnda nordeuropeiska länderna, såsom ock när
mare skall belysas i det följande. 

Antalet arbetare, som berörts af de olika resultaten, framgår af 
nedanstående tab. litt . O : 

Tab. litt. O. De berörda arbetarnes fördelning efter arbetsinställelsernas 
resultat. 

I denna öfversikt framträder framför allt kompromissernas stora 
betydelse. För mer än hälften af hela antalet berörda arbetare har 
resultatet varit kompromiss. Endast en femtedel af arbetarne har 
helt genomdrifvit sina fordringar, och ett något större antal har 
nödgats fullständigt afstå därifrån. Bland arbetsgifvaresegrarne 
räknas därvid 1903 års stora verkstadskonflikt med 14,882 berörda 
arbetare, ehuru tvisten gällde löneförhöjning för endast ett fåtal ar
betare. Frånsedt denna konflikt har antalet arbetare, som helt ge
nomdrifvit sina kraf, varit vida större än det antal, som underkastat 
sig motpartens villkor. Som synes var dock antalet arbetare, som 
hade fullständig framgång, under år 1907 mindre än under något af 
de två föregående åren. 

Storlek och resultat. För utrönande af, om arbetsinställelsernas 
storlek haft någon betydelse för resultatet, meddelas en sammanställ
ning i efterföljande tab. litt. P . 

Som synes hafva de största arbetskonflikterna till öfvervägande 
del slutat med kompromiss, de smärre däremot mera sällan ; af ar
betsinställelser med högst 5 arbetare bilades endast en tiondedel 
genom ömsesidiga eftergifter. Arbetarne hafva varit segerrikast i 
de minsta konflikterna och äfven betydligt öfverlägsna arbetsgif-
varne i de större, omfattande öfver 50 arbetare. I de medelstora 
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Tab. litt. P. Sammanställning af arbetsinställelsernas storlek och 
resultat. 

arbetsinställelserna hafva däremot parterna varit mera jämn
starka.1 

Beträffande de största arbetsinställelserna, berörande öfver 100 
arbetare, utvisar emellertid 1907 en omkastning af resultaten. Aren 
1903—1906 segrade arbetarne i 32 dylika konflikter, arbetsgifvarne 
i endast 19, men år 1907 voro motsvarande siffror resp. 8 och 9. 

Organisationsväsendets inflytande på resultaten. Af största vikt är 
spörsmålet, i hvad mån resultatet berott däraf, a t t arbetarne varit 
organiserade. Till belysning af denna fråga meddelas följande sam
manställning: 

A n t a l a r b e t s i n s t ä l l e l s e r 

Som häraf synes, har organisationen haft en mycket väsentlig 
betydelse för resultatet. Medan arbetsgifvarne hade fullständig 

1 För jämförelse med Frankrike och Tvskland se »Meddelanden» 1908. s. 357 
och 407. 
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framgång vid halfva antalet konflikter med oorganiserade arbetare, för
mådde de endast i en sjättedel af fallen helt genomdrifva sina villkor 
gentemot organiserade arbetare. En stor del af de organiserade ar-
betarnes konflikter slutade med kompromiss; därvid är att erinra, 
at t kompromissen ofta betecknar partiell seger för arbetarne, enär 
konflikterna merendels gällt löneförhöjning eller eljest förbättring i 
arbetsvillkoren. 

Resultat inom olika näringsgrenar. Tab. IV utvisar närmare ar
betsinställelsernas resultat inom olika näringsgrenar. En samman
fattning af resultaten för olika näringsgrupper meddelas i tab. l i t t . Q. 

Som synes hafva arbetarne varit minst framgångsrika vid arbets-
konflikter inom jordbruk, grufdrift, textilindustri, kemisk-teknisk indu
stri, belysning, vattenledning m. m., sjötransport samt hotell-, kafé- och 
restaurantrörelse. Det relativt största antalet arbetaresegrar an
träffas äter inom beklädnadsindustri, läder-, hår- och gummiindustri, 
metallindustri samt byggnadsindustri. 

Vid jämförelse med öfversikten i det föregående å sid. 39 synes, 
att den största procenten arbetaresegrar i allmänhet anträffas inom 
de näringsgrupper, där arbetarne i det största antalet fall varit 
organiserade. Undantag härifrån bildar särskildt transportverksam
heten med ett stort antal arbetsgifvaresegrar, oaktadt arbetarne i 
öfvervägande antalet fall varit organiserade. 

Betydelsen af arbetarnes organisation för resultatet framgår 
närmare af tab. litt. It, där för hvarje näringsgrupp angifvits resul
taten af konflikter med organiserade arbetare och af konflikter med 
oorganiserade arbetare. 

Mer eller mindre utprägladt framträder inom samtliga närings
grupper, att de konflikter, som förts af organiserade arbetare, haft 
en för arbetarne gynnsammare utgång än de, som förts af oorgani
serade. Särskildt har detta varit fallet inom jordbruk, närings-
och njutningsämnesindustri, trävaruindustri, tramasse- och pappers
industri, metallindustri, jord- och stenindustri samt byggnads
industri. 

Afven inom öfriga näringsgrupper, såsom textilindustri, läder-, 
hår- och gummiindustri, malmförädlingsindustri, maskin- och skepps
byggnadsindustri samt — i mindre mån — inom beklädnadsindustri, 
kemisk-teknisk industri och landtransport framträder den fackliga 
organisationens återverkan på resultatet. 

Inom en industri, den grafiska, voro arbetarne vid samtliga kon
flikter organiserade. De i konflikter vid skogsafverkning deltagande 
arbetarne voro däremot i nästan alla fall icke organiserade, så at t 
någon nämnvärd verkan af organisationen på resultatet där icke 
kommer till synes. 
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Tab. litt. Q. Arbetsinställelsernas fördelning efter deras resultat 
inom olika näringsgrupper. 

Orsaker och resultat. Tab. V innehåller en sammanställning af 
arbetsinställelsernas hufvudorsaker och resultat. Inom hvarje orsaks
grupp angifves för de olika aren antalet arbetsinställelser, som af-
slutats resp. på arbetsgifvarnes villkor, enligt arbetarnes fordringar, 
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Tab. litt. R. Arbetsinställelsernas resultat och arbetarnes organisation 
inom olika näringsgrupper. 
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genom kompromiss eller med okändt resultat, jämte antalet af de 
olika resultaten berörda arbetare. Dessutom är antalet arbetsinstäl
lelser fördeladt med hänsyn till förefintliga uppgifter om arbetarnes 
organisation. Af tabellen framgår således dels resultatet af arbets
inställelser föranledda af olika tvistefrågor jämte utvecklingen i detta 
hänseende under femårsperioden, dels förhållandet mellan resultaten 
inom olika orsaksgrupper och arbetarnes organisation. 

Redan förut har anmärkts, att inemot hälften af samtliga arbets
inställelser under femårsperioden, eller 535 af 1,148, föranledts af ar
betarnes begäran om löneförhöjning. För 514 af dessa 535 arbets-
konflikter är resultatet kändt och har varit i 129 fall nederlag för 
arbetarne, i 150 fall fullständig seger för dem och i 235 fall partiell 
framgång. Utvecklingen under femårsperioden i detta afseende fram
går närmare af nedanstående sammanställning: 

Tab. litt. S. Resultat af arbetsinställelser förorsakade af begäran om 
löneförhöjning. 

I konflikter framkallade af begäran om löneförhöjning stegrades 
sålunda det relativa antalet arbetaresegrar oafbrutet under periodens 
fyra första år, men nedgick under det femte ti l l en lägre siffra än 
under något af de föregående åren. Däremot tillväxte det relativa 
antalet arbetsgifVaresegrar under periodens tvenne sista år. 

Med hänsyn till antalet arbetare, som berörts af här ifråga
varande lönekonflikter, är förhållandet något annorlunda, såsom när
mare framgår af öfversikten å nästföljande sida. 

Det stora antal arbetare, som varit invecklade i lönekonflikter, 
afslutade på arbetsgifvarnes villkor, eller 20,293, härrör väsentligen 
däraf, a t t 1903 års siffra omfattar de af detta års verkstadskonflikt 
berörda 14,882 arbetarne. I verkligheten gällde emellertid denna 
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Antal direkt berörda arbetare i konflikter, förorsakade af begäran 
om löneförhöjning. 

konflikt löneförhöjning för endast ett fåtal arbetare. Frånräknas 
1903 års verkstadskonflikt, är det antal arbetare, 9,167, som under 
femårsperioden helt genomdrifvit fordran på högre lön, vida större 
än det antal, som återgått på förutvarande lönevillkor. 

Som synes är emellertid det antal arbetare, som delvis genom
drifvit fordran på högre lön, än större, eller 23,497. Utvecklingen under 
femårsperioden synes ock bestämdt häntyda på, att denna form för 
lönekonflikters biläggande allt mer vunnit utbredning. 

För att belysa förhållandet mellan arbetarnes organisation och 
resultatet af här ifrågavarande lönekonflikter meddelas följande 
sammanställning: 

Antal arbetsinställelser, förorsakade af begäran om 
löneförhöjning, 

Arbetareorganisationens betydelse för resultatet framträder här 
starkare än i den förut å sid. 44 meddelade allmänna öfversikten. 
De organiserade arbetarne måste helt afstå från sin fordran på högre 
lön i endast ett fall af nio, medan mer än hälften af de oorganise
rade arbetarnes löneförhöjningsstrider slutade med nederlag. 

De arbetskonflikter, som förorsakats af lönesänkning, äro, som 
förut nämnts, relativt få, eller sammanlagdt 45 under femårsperioden, 
med 4,039 däraf berörda arbetare. För 39 af dessa konflikter är 
resultatet kändt och har i 21 fall varit seger för arbetarne, i 9 fall 
kompromiss ocb i 9 fall seger för arbetsgifvarne. Eörande arbetare
organisationens betydelse för resultatet gäller i hufvudsak hvad nyss 
y t t ra ts om löneförhöjningsstriderna. 
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Orsaksgruppen andra lönefrågor innefattar en del särskilda frå
gor rörande lönen, såsom fråga om timpenning i stället för ackords
lön, om införande af garanterad minimilön m. m. 

Fastän egentligen gällande löneformen torde de allra flesta af 
dessa konflikter indirekt hafva rört sig om lönens hö jd . Resultatet 
af de under femårsperioden påbörjade 132 arbetsinställelserna inom 
nu nämnda orsaksgrupp framgår närmare af följande öfversikt: 

Antal arbetsinställelser, förorsakade af »andra lönefrågor». 

Enligt hvad tab. V utvisar, hafva förestående konflikter i det hela 
varit af mindre omfattning än konflikterna om löneförhöjning. E t t 
undantag bildar 1905 års stora konflikt rörande införande af minimi
löner vid de mekaniska verkstäderna, hvilken berörde 13,805 arbe
tare. Antalet arbetaresegrar har vid dessa konflikter varit relativt 
större än vid konflikterna om löneförhöjning; att märka är dock, att 
äfven vid dessa konflikter arbetsgifvarne voro öfverlägsna under år 1907. 
Kompromissernas antal har varit relat ivt ringa, sannolikt af den 
anledningen, att tvistefrågor af här berörda art merendels endast 
stått att lösa på endera partens villkor. 

A t t arbetarnes framgångar äfven vid dessa konflikter varit bero
ende af deras organisation, synes nedanstående sammanställning be
kräfta: 

Antal arbetsinställelser, förorsakade af »andra 
lönefrågor», 

Konflikterna med organiserade arbetare hafva, som synes, till 
öfvervägande del ledt till seger för arbetarne eller till kompromiss, 
medan bägge parterna haft ungefär lika framgång i konflikter, där 
arbetarne vari t oorganiserade. 
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Redan förut har anmärkts, at t antalet föreningsrättsstrider varit 
ganska ringa under femårsperioden, eller sammanlagdt 34. Af sär-
skildt stort intresse är fördelningen af dessa konflikter i afseende på 
resultatet och iitvecklingen härutinnan under femårsperioden. Till 
belysning af denna fråga meddelas nedanstående öfversikt: 

Antal arbetsinställelser, förorsakade af arbetarnes begäran om 
föreningsrätt, 

Utvecklingen har här gått i en för arbetarne synnerligen gynn
sam riktning; deras framgångar hafva stegrats i antal lika af-
gjordt som arbetsgifvaresegrarna nedgått. Aret 1907 betecknar här
vid ej någon förändring i afseende på resultaten, såsom är fallet be
träffande lönekonflikterna. Sistnämnda år segrade nämligen arbetarne i 
8 föreningsrättsstrider och arbetsgifvarne i endast 1, medan motsvaran
de siffror för hela femårsperioden voro resp. 18 och 12. At t ett par af 
föreningsrättsstriderna afslutats genom kompromiss, är at t förklara 
sålunda, at t föreningsrätten blifvit erkänd under vissa villkor. 
Vid icke mindre än 32 af de 34 föreningsrättskonflikterna hafva 
arbetarne varit organiserade redan vid arbetsinställelsens början. 

Vida talrikare, eller tillhopa 102 under femårsperioden, hafva de 
arbetskonflikter varit, som förorsakats af arbetarnes begäran om 
kollektiv af tal. Efter resultatet fördela sig dessa konflikter under de 
olika åren såsom följer: 

Antal arbetsinställelser, förorsakade af begäran om kollektivaf'tal. 

Den utomordentligt starka stegringen af dessa konflikters antal 
sammanhänger därmed, a t t tvistefrågan om kollektivaftal först på 
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de senare åren blifvit aktuell, sedan denna aftalsform vunnit en allt 
allmännare utbredning. I regel hafva också arbetarne lyckats genom-
drifva sin fordran. At t märka är nämligen, a t t kompromiss här beteck
nar seger för arbetarnes hnfvudfordran, i det at t kollektivaftal införts 
med vissa inskränkningar i de ursprungligen framställda krafven. 
Konflikterna om kollektivaftal hafva i regel äfven vari t lönestrider, 
ehuru frågan om lönen ej framträdt såsom hufvudorsak. I de allra flesta 
fallen, 98 af 103, hafva arbetarne, såvidt kändt är, varit organiserade. 

Under »andra organisationsspörsmåh innefattas sådana tvistefrågor 
som organiserade arbetares företrädesrätt till arbete, arbetarnes ford
ran på förmäns inträde i organisation, deras vägran at t arbeta till
sammans med oorganiserade kamrater m. m. Tab. V utvisar, att 
antalet dylika konflikter under femårsperioden varit 46, af hvilka 
10 afslutats på arbetsgifvarnes villkor, 20 enligt arbetarnes ford
ringar och 6 genom kompromiss; för 4 konflikter är resultatet icke 
kändt. I dessa konflikter hafva således arbetarne haft vida mindre 
framgång än i striderna om kollektivaftal, oaktadt de i flertalet 
fall. eller vid 39 konflikter, vari t helt eller delvis organiserade. At t 
märka är också, a t t arbetarnes fordringar vid dessa konflikter ofta 
saknat det berättigande, som deras kraf på kollektivaftals genom
förande ägt. 

Vid konflikter, framkallade af personliga förhållanden, hafva 
arbetsgifvarne i flertalet fall segrat, nämligen i 18 af 26 konflikter med 
kändt resultat. Tvifvelsutan har detta sammanhängt därmed, a t t 
arbetarne, såsom synes af tab. V, i ett flertal fall varit oorgani
serade. I regel hafva dessa konflikter saknat all principiell betydelse 
samt varit af r inga omfattning. 

Äfven vid de 35 arbetsinställelser, som under femårsperioden 
förorsakats af tvist om arbetstiden, hafva arbetsgifvarne merendels 
varit öfverlägsna. På deras villkor hafva sålunda afslutats 14 kon
flikter, enligt arbetarnes fordringar 7 och genom kompromiss 10; i 
4 fall är resultatet icke kändt. Dock hafva de konflikter, som af
slutats enligt arbetarnes fordringar, berört ett vida större antal 
arbetare än de öfriga. I ett flertal fall hafva arbetarne saknat orga
nisation, särskildt vid de konflikter, som slutat med seger för arbets
gifvarne, såsom närmare framgår af tab. V. 

En märklig stegring under femårsperioden företer antalet kon
flikter, som föranledts af tvist om arbetares antagande och af skedande. 
Icke mindre än 115 arbetsinställelser framkallades af denna orsak. 
Resultatet af dessa konflikter under de olika åren var följande: 
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Antal arbetsinställelser, förorsakade af tvist om arbetares anta
gande och afskedande, 

Vid dessa konflikter hafva arbetarne i det hela haft mindre 
framgång än i striderna om föreningsrätt och kollektivaftal. Likväl 
hafva de i de allra flesta fall varit organiserade, såsom framgår 
af nedanstående sammanställning: 

Antal arbetsinställelser, förorsakade af tvist om arbetares anta
gande och afskedande, 

I ett stort antal fall hafva här äfven de organiserade arbetarne 
nödgats återgå på arbetsgifvarens villkor, något som (jfr tvisterna om 
»andra organisationsspörsmål:») torde hafva berott därpå, att arbetar-
nes fordringar ofta varit oberättigade och betecknat ett ingrepp i 
arbetsgifvarens rä t t a t t leda och fördela arbetet. 

Icke sällan hafva arbetarne betraktat tvister om arbetares an
tagande och afskedande såsom egentligen gällande föreningsrätten. 
Där grund synts föreligga för en sådan åsikt, har äfven konflikten 
förts under gruppen föreningsrättsstrider. Ofvanstående siffror torde 
däremot i det närmaste representera sådana konflikter, som enbart 
rört arbetets ledning och fördelning. 

Relativt fåtaliga hafva tvister om arbetets anordning varit under 
femårsperioden.1 Tillhopa hafva inträffat 14 dylika konflikter, af 
hvilka 5 afslutats på arbetsgifVarnes villkor, 5 enligt arbetarnes 
fordringar och 3 genom kompromiss; för 1 är resultatet icke kändt. 

Talrikare, eller sammanlagdt 28, hafva de konflikter varit, som 
haft till orsak fråga om tolkning af aftal; vidkommande resultatet 
fördela sig dessa konflikter såsom följer: 

1 Jfr för Frankrike »Medd.» 1908, s. 353, for England d:o, s. 494. 
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Antal arbetsinställelser, förorsakade af fråga om tolkning 
af aftal. 

Den starka stegringen af dessa konflikters antal häntyder på en 
sannolik större utbredning af dem i framtiden. Som synes hafva 
arbetarne vari t segerrika i de flesta fallen; i 25 fall af samtliga 
hafva de varit organiserade. 

Slutligen hafva under femårsperioden 35 konflikter förorsakats 
af olika ej närmare angifna orsaker. Bland sådana orsaker äro att 
nämna: vägran at t utföra ålagdt arbete, vägran att underskrifva 
personliga kontrakt, fordran på olycksfallsersättnings utbetalande, 
på bättre hygieniska förhållanden, på inskränkning i lärlingarnes 
antal, begäran om ledighet dagen före helgdag, om indragning af en 
genom arbetsgifvaren utsänd »svart lista», fråga om införande i kol-
lektivaftal af bestämmelser om arbetares afskedande, tvist huruvida 
gällande aftal fanns eller ej, yrkande a t t pågående underhandlingar 
skulle påskyndas m. m. 

Vid dessa konflikter hafva arbetsgifvarne segrat i 16 fall, ar
betarne i 12 fall och kompromiss träffats i 5 fall; för tvenne kon
flikter är resul tatet ej kändt. 

Varaktighet och resultat. I tab. VI meddelas en sammanställning 
af arbetsinställelsernas varaktighet och. resultat, till belysande af, i 
livad mån arbetsinställelsernas långvarighet kunnat inverka på deras 
utgång. E t t sammandrag af tab. VI meddelas i tab. litt . T. 

Af sammandraget framgår, at t arbetsgifvarne haft den relativt 
största framgången i de kortvariga arbetsinställelserna. Detta beror dels 
därpå, a t t de arbetsinställelser, som slutat med nya arbetares anta
gande, i regel haft ett mycket kortvarigt förlopp, dels därpå, att ar-
betsgifvaresegrarna till stor del vunnits öfver oorganiserade arbe
tare (jfr ofvan, s. 44), som ej förmått upptaga någon längre strid; Äfven 
största delen af de arbetsinställelser med okänd varaktighet, som af-
slutats på arbetsgifvarnes villkor, torde hafva pågått helt kort tid. 

Arbetarnes öfverlägsenhet gent emot arbetsgifvarne framträder 
mest vid arbetsinställelser, som pågått från en vecka till sex månader. 

I de längsta arbetsinställelserna, som sträckt sig öfver ett hälft 
år, hafva däremot arbetsgifvarne t. o. m. haft något öfvertag öfver 
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Tab. litt. T. Sammanställning af arbetsinställelsernas varaktighet och 
resultat. 

arbetarne. Samma förhållande, arbetsgifvarnes större framgång vid 
långvariga arbetskonfiikter, har konstaterats i andra länder, såsom 
Danmark, Tyskland, Frankrike och Nederländerna, men framträder 
där mera iitprögladt än hos oss.1 

A t t för öfrigt kompromiss i öfvervägande grad förekommit vid 
längre arbetsinställelser, mera sällan vid kortvariga, är i öfverens-
stämmelse med i andra länder iakttagna förhållanden. 

Bland de 38 arbetsinställelser, för hvilka saknas uppgift om 
varaktighet och resultat, äro åtskilliga, som påbörjades under år 1907 
och ännu ej voro afslutade vid midten af år 1908. 

Förändring i arbetsstyrkan genom arbetsinställelser. I och för 
kännedomen, om resultatet är slutligen äfven att taga hänsyn till 
förändringen i arbetsstyrkan till följd af konflikterna. För 1,050 
arbetsinställelser under femårsperioden föreligger upplysning, om 
arbetarne efter konfliktens slut återgått till samma arbetsplats eller 
icke. I 663 fall uppgifvas alla arbetarne hafva återgått, i 306 fall 
en del och i 81 fall ingen. Under de olika åren fördela sig arbets
inställelserna i detta hänseende på sätt omstående öfversikt visar. 

Anmärkningsvärdt är det stora antal konflikter under år 1907, 
efter hvilkas slut endast en del af arbetarne återgått och hvilka i 
så måtto haft en för arbetarne mindre gynnsam utgång. I viss mån 
bekräftas härigenom, hvad ofvan anmärkts, att arbetsinställelserna 

1 Jfr »Meddelanden» 1908, s. 356, 407. Vidare »Statistiske Meddelelser» IV Riekke 
8 Bind. 1 Hsefte, B:o IV Bœkke. 19 Bind. 6 Hasfte. 
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Antal arbetsinställelser under åren 

under nyssnämnda år i allmänhet utfallit mindre förmånligt för ar-
betarne än under de föregående åren. 

Om antalet fall, da nya arbetare, helt eller delvis, antagits under 
konflikten, lämnar nedanstående öfversikt upplysning: 

Antal arbetsinställelser under åren 

Vid de 257 konflikter, under hvilka nya arbetare antogos, kvar-
blefvo alla nyantagna efter konfliktens slut i 148 fall, en del i 35 
fall; i 41 fall kvarblefvo inga och för 33 fall saknas upplysning i 
detta hänseende. 

Arbetsdagar förlorade genom arbetsinställelser. 

Den ekonomiska förlust, som förorsakas genom arbetsinställelser, 
är det gifvetvis omöjligt att exakt fastställa, enär flera faktorer, till 
hvilka därvid hänsyn borde tagas, af helt naturliga skäl undandraga 
sig hvarje noggrannare uppskattning. För bedömande af den för
lust arbetsinställelserna medfört, är man därför hufvudsakligen hän
visad till at t söka i görligaste mån utröna antalet arbetsdagar, som 
genom dem gått förlorade. 

En beräkning af de förlorade arbetsdagarnas antal möter emeller
tid stora svårigheter. Särskildt för de oorganiserade arbetarnes vid-



ARBETSDAGAR FÖRLORADE GENOM ARBETSINSTÄLLELSER. 5 7 

kommande saknas ofta direkt upplysning därom, och har da approxi
mativ uppskattning måst göras på grundval af tillgängliga uppgifter 
om den berörda arbetsstyrkans storlek. För de organiserade arbe-
tarne föreligga däremot tämligen exakta uppgifter från fackförening
arna, grundade på räkenskaperna öfver understöd vid konflikter. 

Det beräknade antalet förlorade arbetsdagar innefattar jämväl 
de af konflikter indirekt berörda arbetarnes arbetslöshet. Emellertid 
torde den indirekta förlusten i större eller mindre mån hafva unda.n-
dragit sig uppskattning, emedan uppgifterna om antalet indirekt be
rörda arbetare ofta vari t tämligen bristfälliga. Särskildt af detta 
skäl torde de i det följande meddelade siffrorna kunna betecknas så
som alltför låga. 

Antalet genom arbetsinställelser förlorade arbetsdagar har för 
hela femårsperioden beräknats till c:a 4,411,000. Dessa fördela sig 
på de under olika år påbörjade arbetsinställelserna såsom följer: 

Åren för de stora verkstadskonflikterna, 1903 och 1905, förete 
de högsta förlustsiffrorna. För 1903 års verkstadskonflikt har för
lusten räknats t i l l 310,000 arbetsdagar, för 1905 års ända till 1,700,000 
arbetsdagar. Frånsedt dessa för våra förhållanden stora förlustsiffror 
framgår af ofvanstâende öfversikt, a t t antalet förlorade arbetsdagar 
under femårsperioden var i t störst under år 1905 samt under de båda 
därefter följande åren visserligen nedgått, men dock belöpt sig till l,'t 
million arbetsdagar. 

Vid sammanställning af antalet förlorade arbetsdagar med hela 
antalet vid fabriker, handtverk och bergverk sysselsatta arbetare — 
363,227 personer enligt 1905 års officiella statistik — visar sig, a t t 
genom arbetsinställelserna under femårsperioden, inom dit hänförliga 
näringsgrupper, förlorats 4,050,000 arbetsdagar d. v. s. i genomsnitt om
kring t v å och en f j ä r d e d e l s a r b e t s d a g a r p e r a r b e t a r e och år. 
Frånräknas 1905 års höga förlustsiffra, har förlorats i genomsnitt 
en och en t r e d j e d e l s a r b e t s d a g p e r a r b e t a r e och år. Detta 
betecknar, at t Sverige, äfven under normala konfliktår, i förhållande 
till andra länder haft att uppvisa ett anmärkningsvärdt stort antal 
förlorade arbetsdagar.1 

1 Jfr Ekonomisk Tidskrift 1908. s. 315. 
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I sammandrag enligt tab. I meddelas här nedan en fördelning 
efter olika näringsgrupper af antalet förlorade arbetsdagar: 

Antal genom arbetsinställelser förlorade arbetsdagar. 

Som synes har förlusten varit utan jämförelse störst inom maskin-
och skeppsbyggnadsindustrien, hvilket förhållande uteslutande är att 
tillskrifva 1903 och 1905 års konflikter vid de mekaniska verkstäderna. 
Af de särskilda näringsgrenarna i tab. I förete därnäst husbyggnadsar
bete, stenhuggerier samt lastning och lossning de högsta förlustsiff
rorna; i detta hänseende framstå äfven skomakeriyrket, grufdrift, såg
verk och brädgårdar samt glasindustri, hvardera med öfver 100,000 
förlorade arbetsdagar under femårsperioden. Minsta förlusten an
träffas inom »annan trävaruindustri» (korgfabriker, tunnbinderier, 
träsko- och trätoffelfabriker etc.) och grafisk industri, där antalet 
under femårsperioden förlorade arbetsdagar icke varit nämnvärdt. 

Af än större intresse är emellertid a t t beräkna förlusten af arbets
dagar i förhållande ti l l de olika näringsgruppernas produktionsför
måga, u t t ryckt i antalet utgjorda dagsverken. Uppgifter om antalet 
dagsverken föreligga först för 1906 i detta års officiella fabriksstatistik 
och omfatta icke alla här ofvan angifna näringsgrupper. För de indu
strier, där dylika uppgifter finnas, meddelas de i omstående öfver-
sikt jämsides med det beräknade antalet förlorade arbetsdagar i medel
tal per år. Därjämte lämnas för de olika industrierna en beräkning 
af antalet förlorade arbetsdagar i medeltal för år per 1,000 under år 
1906 utgjorda dagsverken äfvensom antalet förlorade arbetsdagar 
per år och arbetare inom industri och handtverk. 

Rörande de i efterföljande tablå ej upptagna näringsgrenarne kan 
nämnas, att, såsom jämväl framgår af öfversikten å denna sida, antalet 
förlorade arbetsdagar inom byggnadsindustrien uppgår t i l l i medeltal 
128,000 per år och inom landtransport (hufvudsakligen lastning och loss
ning) t i l l i medeltal 48,800. För dessa näringsgrupper föreligga emel-
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lertid ej tillförlitliga uppgifter i officiell statistik om hela arbetare
antalet, hvarför någon beräkning af förlusten per arbetare och år ej 
kunnat meddelas. Särskildt inom byggnadsindustrien synes förlusten 
hafva varit relativt högst betydande och större än inom någon af ofvan-
stående industrier, maskin- och skeppsbyggnadsindustrien undantagen. 
Inom jordbruk, handel och varulager samt sjötransport har däremot 
förlusten varit högst ringa och i förhållande till hela antalet syssel
satta arbetare icke nämnvärd. 

Beträffande de olika landsdelarna framgår af tab. I I , at t förlusten 
genom arbetsinställelser af lokal karaktär varit störst för Stockholms 
stad, därnäst för Malmö stad samt för Göteborgs och Bohus läns 
landsbygd. Vidare äro att i detta hänseende nämna Malmöhus läns 
landsbygd samt Älfsborgs läns städer och köpingar. Den minsta 
förlusten anträffas för Grottlands läns städer och köpingar samt för 
Västerbottens läns landsbygd. Anmärkningsvärdt ringa har förlusten 
varit i de norrländska länen med undantag af Gräfleborgs län, 
Västernorrlands läns landsbygd och Norrbottens läns landsbygd. 

Redan förut är anmärkt, a t t de å frågeformulär F lämnade svaren 
om förlorad arbetslön och beloppet af till arbetarne utbetalat under
stöd ej varit tillräckligt fullständiga för att kunna läggas till grund 
för statistiska sammanställningar. Den förra frågan har måst lämnas 
helt åsido. Om beloppet utbetaldt understöd hafva däremot uppgifter 
varit att tillgå i de berättelser öfver Landsorganisationens verk
samhet, som Landssekretariatet årligen förelägger representantskapet. 

Enl igt dessa berättelser hafva utbetalts i understöd åt arbetarne 
vid konflikter inom riket följande belopp under olika år: 



60 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1903—1907. 

Dessa summor innefatta de till den centrala organisationen, 
Landsorganisationen, anslutna fackförbundens utgifter för strejker och 
lockouter, jämte motsvarande siffror för vissa utom Landsorganisa
tionen stående förbund, där sådana uppgifter varit a t t tillgå.1 Dessa 
siffror måste dock anses för låga, och icke fullständigt representera 
svenska fackorganisationers utgifter för arbetskonflikter. 

Uti ofvan anförda belopp ingå nämligen icke alltid de af veder
börande fackförening samlade extra »strejkkassor», hvilka vid ett 
jämförelsevis stort antal konflikter tagits i anspråk. Om dessas 
storlek hafva uppgifter i hvarje fall ej kunnat erhållas, men hafva 
sådana kassor veterligen understundom uppgått till ganska afsevärda 
belopp. 

För de anförda utgifternas bestridande bafva Landsorganisationen 
och fackförbunden at t tillgå dels fonder, som bildas af ordinarie kontin
genter från fackföreningarnes medlemmar, dels vid större konflikter 
extra uttaxeringar. 

Därtil l komma frivilliga bidrag från andra organisationer, från 
enskilda gifvare och från utlandet. Hufvudparten af de frivilliga 
bidragen faller på året 1Ö05. Granskar man särskildt bidragen från 
utlandet, befinnas dessa hafva utgjort för de olika åren: 

Aftalsbrott vid arbetsinställelser. 
Redan förut är anmärkt, a t t de uppgifter, som â de besvarade fråge

formulären förelegat om aftals- och kontraktsbrott vid arbetsinstäl
lelser, ofta vari t antingen bristfälliga eller hvarandra motsägande. 
Uti en mängd fall har af dessa uppgifter icke kunnat dragas någon 
bestämd slutsats om aftalsbrotts förekomst. Medan sålunda vid 294 
arbetsinställelser beskyllningar framställts af parterna i detta hän-

1 Utom till Landsorganisationen anslntna förbunds utgifter ingå här 119,537J9Î 
kr., utgifna Sv. järn- och metallarbetareförbundet nnder år 1903 samt 49.B66 91 kr., 
utgifna af Sv. arbetareförbundet under åren 1903—1907. 
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seende, däraf i 174 fall af arbetsgifvarne mot arbetarne, i 79 fall af 
arbetarne mot arbetsgifvarne och i 41 fall af bägge parterna, före
ligger vid endast 24 arbetsinställelser erkännande af aftalsbrott från 
vederbörande part. 

Vid den särskilda utredning, som det under sådana förhållanden 
synts vara af intresse a t t verkställa rörande aftalsbrotten, har den 
svåraste uppgiften varit at t med ledning af tillgängliga uppgifter 
(frågeformulär, aftal, protokoll, tidningsnotiser, m. in.) undersöka i 
hvarje särskildt fall, om aftalsbrott förelegat. Gifvetvis hafva därvid 
en stor del af de från parterna framställda beskyllningarna visat sig 
vara grundlösa. I en del fall åter har materialet icke ti l låti t något 
omdöme härutinnan. Hvad särskildt beträffar uppgifterna om brott 
mot muntligt aftal, öfverenskommelse, löfte o. d., hafva dessa helt 
lämnats åsido, emedan detta slags aftalsbrott helt naturligt ej kunnat 
pröfvas med tillhjälp af det föreliggande materialet. 

Följaktligen omfattar den statistiska undersökningen endast de 
fall, där materialet t i l låt i t en mer ingående pröfning. Därvid har åt
skillnad gjorts mellan de vanligen förekommande formerna af dylika af
tal , nämligen kollektivaftal, legostadga, lärlingskontrakt, entreprenad
kontrakt och andra personliga aftal. Till aftal hafva äfven räknats 
fabriksordningar, reglementen o. d., hvilka. ehuru de icke i sig själfva 
äro direkta aftal, likväl vanligen antaga karaktär af dylika. 1 all
mänhet torde nämligen kunna förutsättas, at t arbetarne vid anstäl
landet förpliktat sig a t t ställa sig gällande föreskrifter till efter
rättelse. 

Förekomsten af aftalsbrott under de olika åren af perioden jämte 
deras fördelning på kontrahenterna framgår af nedanstående öfversikt: 

Tab. litt. U. Aftalsbrottens fördelning efter aftalsformen under olika år. 
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Aftalsbrotten från arbetsgifvarnes sida hafva således nästan 
uteslutande gällt den kollektiva aftalsformen, hvareuiot större delen 
af arbetarnes aftalsbrott faller på de olika formerna af individuella 
aftal. Absolut taget äro dock brotten mot kollektivaftal från arbe
tarnes sida något talr ikare än från arbetsgifvarnes. Särskildt fram
trädande är den starka stegringen af brott mot kollektivaftal under 
det sista året af femårsperioden. 

Med hänsyn t i l l olika näringsgrupper fördela sig aftalsbrotten 
enligt följande tab, l i t t . V. 

Tab. litt. V. Aftalsbrottens fördelning efter aftalsformen inom olika näringsgrupper. 
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Det största antalet aftalsbrott anträffas inom byggnadsindustri, 
därnäst inom närings- och njutningsämnesindustri, landtransport och 
jordbruk. Inom byggnadsindustri samt närings- och njutningsämnes
industri förekom ett tämligen stort antal aftalsbrott från såväl arbets-
gifvares som arbetares sida. Inom mineralindustrien voro arbetsgifvar-
nes aftalsbrott förhärskande, arbetarnes däremot inom jordbruk, textil
industri, landtransport, läder-, hår- och gummiindustri, beklädnads
industri m. fl. näringsgrupper. 

Rörande de olika slagen af individuella af tal äro särskildt at t 
märka brott mot fabriksordning o. d. inom textilindustrien samt 
brott mot legostadga och andra porsonliga kontrakt inom jordbruket. 
Af uppgifna 9 brott mot sistnämnda slags aftal hafva 5 begåtts af 
tillfälligt anställda galiziska arbetare. 

För öfrigt kan anmärkas, a t t vid de 96 arbetsinställelser, då af
talsbrott förelegat från arbetarnes sida, dessa i 41 fall varit helt 
organiserade, i 26 fall delvis och i 22 fall icke organiserade. För 7 
fall saknas uppgifter i detta hänseende. 

Rörande brotten mot kollektivaftal är slutligen af intresse at t när
mare efterse, hvari aftalsbrottet bestått, d.v.s. den bestämmelse i aftalet, 
mot hvilken brutits. I detta syfte meddelas nedanstående tab. l i t t . X : 

Tab. litt X. Fördelning af brott mot kollektivaftal efter aftalets bestämmelser. 

Särskildt framträda här båda parternas, men i synnerhet arbets
g ivares , brott mot kollektivaftals bestämmelser rörande lön och arbe
tares brott mot förhandlings-, förliknings- och skiljedomsklausul. 
Äfven är at t märka, a t t arbetarne i tillhopa 4 fall brutit mot strejk
förbud i kollektivaftalet. Vid de 11 fall, då arbetarne brutit mot 
kollektivaftalets lönebestämmelser, hafva de strejkat under aftals-
tiden för genomdrifvande af högre lön. 
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Förhandling, medling och skiljedom. 

Frågan, om förhandlingar föregingo arbetsinställelsen, har ofta 
besvarats olika af parterna. Till hufvudsaklig del beror denna olik
het i uppgifter därpå, att arbetarne i flera fall betecknat inlämnan
det af en framställning om ändring i arbetsvillkoren såsom »förhand
ling», äfven om någon egentlig sådan aldrig kommit t i l l stånd; och 
hafva dessa fall därför icke blifvit upptagna bland arbetsinställelser 
efter föregående förhandling. 

Rörande frågan om förekomsten af förhandlingar före arbetsin
ställelsens utbrott föreligga uppgifter för ej mindre än 1,095 af samt
liga 1,148 arbetskonflikter under femårsperioden. Fördelningen i 
detta hänseende af de inträffade arbetsinställelsernas antal framgår 
af nedanstående sammanställning för de olika åren: 

Antal arbetsinställelser under åren 

Anmärkningsvärdt är, at t ett så stort antal arbetsinställelser 
— 65 % af samtliga — utbrut i t utan föregående förhandling. A t t 
märka är ock, såsom framgår vid jämförelse med å sid. 44 meddelade 
uppgifter, at t vid de arbetsinställelser, som icke föregåtts af förhand
ling, arbetarne i flertalet fall vari t organiserade. 

Om förhandlingar vid arbetskonfliktens slut gifva de lämnade 
svaren icke alltid nöjaktig upplysning. Frågeformulären hafva näm
ligen innehållit direkt förfrågan endast, om skiljedom eller medling af 
utomstående förekommit, men däremot icke om öfriga förhand
lingsformer vid arbetskonflikters biläggande, såsom underhandlingar 
mellan parternas organisationer, särskilda förhandlingskommittéer 
m. m. I de flesta fall hafva dock meddelanden lämnats om sättet för 
konfliktens biläggande, ehuru icke så fullständigt och exakt, a t t de 
lämnade uppgifterna kunnat göras t i l l föremål för en närmare statistisk 
behandling. 

Det vanliga förfaringssättet vid arbetskonflikters afslutande har 
vari t underhandling mellan parterna, direkt eller genom delegerade; 
i de flesta fallen hafva dessa parter utgjorts af arbetsgifvaren och 
delegerade för fackförbundets afdelning på platsen (fackföreningen). 
Ofta hafva därvid arbetsgifvaren och fackföreningens delegerade bi-
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t rädts af representanter från vederbörande arbetsgivareförening — 
där sådan funnits — resp. fackförbund. Faktiskt hafva underhand
lingarne — åtminstone vid mera betydande konflikter — kommit a t t 
föras mellan representanter för vederbörande arbetsgivareförening och 
fackförbund äfvensom för Landssekretariatet. 

Vid alla större konflikter komma sålunda representanter från veder
börande centralorganisationer allt oftare a t t medverka. 

För biläggande af konflikter, vanligen de mera omfattande, hafva 
icke sällan särskilda förhandlingsnämnder tillsatts, till hvilka bägge 
parterna utsett delegerade att sammanträda vare sig med eller utan 
opartisk person som ordförande; de fall, där opartisk ordförande i 
förhandlingskommitté förekommit, hafva här räknats till »medling af 
utomstående». 

Förliknings- och skiljenämnder för tvistefrågornas lösning hafva 
ock allt emellanåt kommit till användning.1 

I det följande lämnas en kortare redogörelse för de fall, där 
s k i l j e d o m uppgifvits hafva förekommit för biläggande af arbetsin
ställelser under åren 1903—1907, d. v. s. där skiljenämnd varit till
satt med opartisk ordförande, som ägt fälla för parterna bindande 
utslag. 

Å r 1 9 0 3 . 

Hvardera parten valde tvenne ledamöter i en skiljenämnd, och dessa fyra utsago 
den femte. Skiljedomen var en kompromiss mellan parternas fordringar. 

En skiljenämnd fällde utslag enligt arbetarnes fordringar. 

Enligt beslut af bägge parternas underhandlingskommitterade hänsköts den ursprung
liga tvistefrågan ti l l en skiljenämnd af fem personer, två utsedda af arbetsgivareorga
nisationens och två af arbetareorganisationernas ledamöter i förhandlingskommittén. Dessa 
fyra utsago själfva opartisk ordförande med utslagsröst; eventuellt skulle jämväl denna 

1 Såsom förlikningsnämnd plägar man beteckna en delegation af sakkunnige, 
vanligen vald af de tvistande parterna själfva samt med eller utan opartisk ordförande. 
Denna nämnd har antingen at t genom enhälligt beslut med för parterna bindande ver
kan afgöra tvisten eller ock at t endast uppgöra förlikningsförslag, som för att blifva 
bindande måste af parterna godkännas; ordförandens åliggande i en förlikningsnämnd 
är inskränkt till att leda förhandlingarne och framställa medlingsförslag. 

En skiljenämnd åter har till uppgift att med för parterna bindande verkan af-
knnna dom i en tvist. Denna nämnd består af bisittare, till lika antal utsedda af 
parterna, hvilka bisittare vanligen äro tagna nr deras egen krets, men understundom 
utgöras af utomstående personer. Uti en skiljenämnd bör en opartisk person fun
gera som ordförande, och utses denne af parternas bisittare i nämnden eller ock direkt af 
organisationerna. Om enighet ej ernås vid ordförandevalet, plägar anmodan riktas än 
ti l l Konungens Befallningshafvanäe, än till annan myndighetsperson att utse ordtöranden. 
Som skiljedom gäller det beslut, hvarom de flesta förena sig eller ock af ordföranden 
fastställdt medlingsförslag. 

Emellertid är skillnaden mellan nu beskrifna olika slags nämnder icke fullt be
stämd. En förlikningsnämnd kan exempelvis få karaktär af förhandlingsnämnd, när 
densamma endast har att uppgöra förlikningsförslag, som sedan måste af parterna god
kännas. En förlikningsnämnd åter, som äger träffa afgörande med för parterna bindande 
verkan, kan, om enighet mellan bisittarne ej ernås, konstitnera sig såsom skiljenämnd 
och meddela skiljedom. (Jfr härom E l m q u i s t »Medling och skiljedom i arbetstvister» 
i Social Handbok, utg. af G. H. von Koch, sid. 224 ff.) 

Konflikt 
n:r 25. 

n:r 62. 

n:r 66. 
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skiljeman utses af förhandtingskommitterade. Genom ordförandens utslagsröst utföll 
skiljedomen enligt arbetsgifvarnes Tillkor, 

Permanent skiljenämnd, som tillsatts af arbetsgifvareorganisationen och fackför
bundets afdelning på platsen, ogillade arbetarnes kraf. 

Skiljenämnden bestod af fem personer, två valda af hvardera parten och den 
femte utsedd af dessa fyra. Utslaget blef kompromiss mellan parternas fordringar. 

År 1904. 

Parterna enades om tvenne skiljemän, och dessa två utsago den tredje, hvilken 
af parterna godkändes. Skiljedomen ntföll enligt arbetarnes fordringar.1 

Skiljenämnd, bestående af två representanter från arbetsgifvaren och två repre
sentanter från arbetarne samt opartisk ordförande, som parterna enades om, afdömde 
tvistefrågan genom kompromiss. 

Hvardera parten utsåg tvenne skiljemän och dessa fyra valde en utomstående 
till ordförande. 

Skiljedomen blef kompromiss. 

Å r 1905. 

Skiljenämnd, som genom enhällig dom förklarade arbetarnes kraf vara oberättigadt. 

Skiljenämnd enligt aftalets bestämmelser bestående af fem personer; två utsagos 
af hvardera partens organisation och den femte, som blef ordförande, af dessa fyra 
Skiljenämnden förklarade strejken oberättigad. 

Konflikten löstes genom skiljenämnd (närmare upplysning saknas). 

Å r 1906. 

Underhandlingar under opartisk ^ordförande mellan'representanter för bägge par
ternas organisationer. Sedan kommitterade träffat öfverenskommelse i hnfvndfrågan, 
hänsköts en särskild tvistefråga till ordföranden, som fällde utslag enligt arbetarnes 
yrkanden. 

Skiljenämnd, till hvilken hvardera11 partens organisation valde en medlem inom 
och en utom facket; dessa fyra utsago en femte till opartisk ordförande. Genom skil
jedom ogillades arbetarnes kraf. 

Skiljenämnd af fem personer, af hvilka två valdes af arbetsgifvaren och två af ar
betarne; den femte skulle väljas af dessa fyra, men kunde de ej enas, skulle viss på för
hand bestämd person utse femte man och ordförande. Denne blef emellertid af de 
öfriga bisittarne själf vald till ordförande. Skiljedomen blef en kompromiss mellan 
parternas fordringar. 

Hvardera parten utsåg tvenne ledamöter i en skiljenämnd med opartisk, af civil
ministern på förhand utsedd ordförande. Skiljenämnden enades om en lönestat, i det 
närmaste enligt arbetarnes fordringar. 

Skiljenämnd, som fällde utslag enligt arbetstagarnes fordringar. 

Skiljenämnd, som hade att afgöra om utbetalande af en del af ackordsöfverskottet, 
sedan arbetsgifvaren vid konfliktens slut förbundit sig betala större delen däraf. Ut
slag enligt arbetsgifvarens fordringar. 

1) Skiljenämnden sknlle uträkna storleken af de afdrag, som arbetsgifvaren gjort 
å arbetslönen och som han vid konfliktens slnt förbundit sig att utbetala. 
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Skiljenämnd, till hvilken arbetsgifvaren vädjade från en tillsatt undersöknings
kommission. Skiljenämnden bestod af tre personer, af hvilka hvardera parten ntsåg 
en, och dessa två skalle välja den tredje; enades de ej, skulle civilministern tillsätta 
den tredje, hvilket senare skedde. Skiljenämnden fällde ntslag enligt arbetsgifvarens 
yrkanden i motsats till undersökningskommissionen. 

Å r 1907. 

Tariffnämnd, i hvilken representanter för bägge parternas organisationer fungerade 
utan opartisk ordförande. Tariffnämndens afgörande innebar en kompromiss mellan 
parternas fordringar. 

Förliknings- och skiljenämnd af tre personer från hvardera parten med opartisk 
ordförande. Arbetsgifvaren föreslog viss person som ordförande, hvaremot fackförenin
gen satte som villkor för bifall till skiljedom, »att parternas utsedda skiljomän själfva 
välja sin ordförande — detta ur formella'synpunkter». 

Senare förklarade fackföreningen, att den ej hade någon anmärkning mot den af 
arbetsgifvarne föreslagna ordföranden »om annars de utsedda skiljemännen knnna enas 
om honom, trots att föreningen i princip anser det vara riktigt, att de sex utse den 
sjunde». Skiljenämndens ntslag blef kompromiss. 

Skiljenämnd af tre personer från hvardera parten med opartisk ordförande. Ge
nom skiljedomen godkändes arbetarnes kraf. 

Skiljenämnd, bestående af en person från hvardera parten samt opartisk ord
förande, utsedd af dessa två. Genom skiljedomen godkändes arbetsgifvarens yrkanden. 

Skiljenämnd, bestående af tre personer från hvardera parten. Om dessa ej kunde 
enas om sjunde, opartisk ledamot, skulle denna utses af stadsfullmäktiges på platsen 
ordförande; det senare blef fallet. Skiljenämnden godkände arbetsgifvarens yrkanden. 

Antalet fall, då vid a r b e t s i n s t ä l l e l s e s b i l ä g g a n d e skiljedom 
kommit till användning, är således ganska ringa eller under femårs
perioden allenast 23.1) I allmänhet torde detta hafva sin förklaring 
uti parternas ovillighet at t i rena intressetvister underkasta sig 
skiljedom af utomstående. I ett af de fall, för hvilka här ofvan 
redogjorts — strejken vid Malmö—Ystads järnväg år 1906 — hafva 
arbetarne dock ut ta la t sig för skiijedomsidéns tillämpning äfven 
i lönefrågor, detta om »fullständig garanti finnes för att vid val af 
ordförande arbetarnes kraf på full opartiskhet och sakkunskap blifvit 
tillgodosedda».2) 

I ofvan relaterade fall ingå naturligen ej de tillfällen, då arbets
inställelsen afslutats därmed, at t tvistefrågornas afgörande öfver-
lämnats till en s. k. förlikningsnämnd, utan at t nämnden behöft kon
stituera sig såsom skiljenämnd med ordförande, som ägt utslagsröst. 

1) Uppmärksammas bör, att här endast är fråga om, när skiljedomsförfarande kom
mit till användning för att bilägga en utbruten, öppen konflikt, men däremot icke om 
den relativt vanligare förekomsten af dylikt förfarande för att slita tvister mellan ar-
betsgifvare och arbetare, och där störande afbrott i arbetet ej ägt rum. 

2) Som bekant har numera ett aftal blifvit träffadt mellan Svenska järnvägarnes 
arbetsgifvareförening och Svenska järnvägsmannaförbundet om inrättandet af en perma
nent Järnvägarnes skiljedomstol enligt antagna »regler för behandling af uppkommande 
meningsskiljaktigheter mellan järnvägsförvaltningar och järnvägspersonal eller de båda 
organisationerna äfvensom för uppgörande af lönestater m. m.» 
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Vid ett par arbetsinställelser har den tillsatta nämndens karak
tär ej varit fullt klar, i det a t t parterna haft olika meningar om dess 
uppgift. 

Vid en arbetskonflikt inom bleck- och plåtslagerifacket i Stock
holm under aug.—okt. 1904 til lsattes på initiativ af Landssekretariatet 
och Centrala arbetsgivareförbundet en nämnd af trenne ombud för 
hvardera partens organisation, ett ombud för hvardera centralorga
nisationen samt en nionde opartisk medlem såsom ordförande. Denna 
nämnd skulle sammanträda för at t — enligt ordalydelsen i det af par
terna antagna medlingsförslaget — »efter undersökning, om tillräckliga 
skäl föreligga för blockadernas och lockoutens fortvaro, afgöra, un
der hvilka villkor dessa kraftåtgärder skola häfvas. Enas icke un
derhandlingskommittén om dessa villkor, äger kommittén rätt at t 
bestämma, på hvilket sätt konflikten må lösas.» Detta förslag an
togs af parterna. Nämndens afgörande i tvistefrågan blef ock sedan 
godtaget af parterna. Denna nämnd betraktades af arbetarne såsom en
dast underhandlingsnämnd — hvadan nämndens afgörande under
ställdes fackföreningen, innan det från arbetarnes sida ansågs som 
definitivt —, af arbetsgifvarne däremot såsom skiljenämnd. 

Vid en arbetsinställelse i byggnadsfacket i Stockholm under 
juni—aug. månader 1904 förelade medlemmar af Centrala arbetsgif-
vareförbundet och Landssekretariatet parterna följande förslag: »En 
underhandlingskommitté, bestående af en representant för hvartdera 
af de fem byggnadsfacken samt lika många representanter för Stock
holms byggmästareförening, en från hvartdera Landssekretariatet och 
Centrala arbetsgivareförbundet samt en af dessa vald opartisk ord
förande (eventuellt t i l lsatt af Öfverståthållareämbetet), sammanträder 
skyndsamt för at t , utan på förhand uppställda villkor från någon
dera sidan, öfverlägga och besluta>. 

Nämndens förslag godkändes sedan af arbetarne, och arbetet 
återupptogs omedelbart. Äfven denna nämnd ansågo arbetarne så
lunda endast vara en förliknings-(förhandlings-)nämnd, under det ar
betsgifvarne synas hafva betraktat den såsom en skiljenämnd. 

I en del andra fall åter har — såsom ofvan hlifvit omnämndt — 
karaktären af den nämnd, som tillsatts för konfliktens biläggande, 
varit tydlig och klar, och har nämnden då ock af båda parterna 
betecknats såsom en förhandlings- eller förlikningsnämnd, hvars för
slag underställts organisationerna ti l l godkännande, innan det blifvit 
för parterna bindande. 

Medling af utomstående — enskilda personer eller myndighets
personer — uppgifves hafva förekommit vid 30 arbetsinställelser under 
femårsperioden. I 15 fall af dessa har kunnat konstateras, at t med
laren fungerat såsom ordförande i förhandlings- eller förliknings
nämnd. 
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Dessutom hafva statens förlikningsmän medlat vid 3 arbetsin
ställelser, påbörjade under år 1906 och vid 45 arbetsinställelser, på
började under år 1907.1 (I den efterföljande tabellariska öfversikten 
angifvas närmare de särskilda fallen.) 

Arbetsinställelser vid statens och kommunens 
arbeten m. m. 

Af intresse torde vara a t t särskildt notera de arbetsinställelser, 
som inträffat vid statens, kommunens och andra offentliga arbeten, 
hufvudsakligen vid kommunikationsverk samt gas-, elektricitets-, 
vattenlednings- och renhållningsverk, brandkårer o. d. För såvidt 
som arbetets plötsliga upphörande är förenadt med någon fara för 
samhället eller öfver hufvud taget stora olägenheter, plägar man 
ock benämna dylika arbetsinställelser sallmänfarliga». Emellertid 
är det yt ters t vanskligt att i hvarje fall afgöra, om en arbets-
konflikt är »allmänfarlig» eller icke, och gränsen mellan det förra 
oeh senare slaget af arbetsinställelser måste i viss mån dragas god
tyckligt. Nedanstående förteckning omfattar arbetsinställelser under 
åren 1903—1907 vid statens eller kommunens arbeten samt vid 
andra inrättningar af mera offentlig karaktär , där driften är upp
låten åt enskilda genom koncession eller dylikt. 

Järnvägsarbetarestrejk (gruslastare) vid Östra Skånes järnvägars bandel Hästveda— 
Karpalund i Kristianstads län 14/8 1903, omfattande 30 man och afslntad med seger för 
arbetsgifvaren. 

Eenhållningsarbetarestrejk i Stockholm 3/5—6/5 1903, omfattande 325 arbetare oeh 
afslntad genom ömsesidiga eftergifter. (3 entreprenörer berörda utom stadens renhåll
ningsverk.) 

Grofarbetarestrejk (nedläggande af elektr. kablar) i Norrköping 7/8—8/8 1903, om
fattande 50 man och afslutad genom ömsesidiga eftergifter. 

Grofarbetarekonflikt (lockout och strejk) vid stadens gas- och vattenverk i Lands
krona 18/4—25/4 1904, omfattande 11 man och afslntad enligt arbetarnes fordringar. 

Grofarbetarekonflikt vid stadens vattenledningsverk i Kristinehamn 14/s—16/5 1904, 
omfattande c:a 100 arbetare och afslutad genom ömsesidiga eftergifter. 

Strejk af stationskarlar vid Uppsala—Gäfle järnväg i flamäs (Uppsala län) I85 
1904, omfattande 5 man och afslntad med nya arbetares antagande. 

1 Medling af statens förlikningsman angifver här de fall, då konflikten blifvit 
bilagd genom förlikningsmans medverkan, men icke de fall, då förlikningsman erbjudit 
sin medling, ntan att densamma blifvit antagen, eller då förlikningsman medverkat 
vid något stadium af förhandlingarne utan att direkt bidraga till konfliktens lösnpg. 

1903. 

1904. 
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Strejk af måleriarbetare vid Hälsingborg—Hässleholms järnväg 7/7 1904, om
fattande 2 man och afslutad med nya arbetares antagande. 

Strejk af grofarbetare vid mudderverk i Trelleborg 29/7 1904, omfattande 3 arbetare 
och afslntad på arbetsgifvarens villkor. 

Grofarbetarestrejk (K.. Fortifikationens arbeten) i Karlskrona 6/s 1904, omfattande 
103 arbetare och afslutad pä förutvarande villkor. 

Strejk af spårvägspersonal i Norrköping 1/v>—M/n 1904, omfattande 24 man samt 
afslntad genom ömsesidiga eftergifter. (Aktiebolaget A. E. G. arbetsgifvare.) 

Grofarbetarekonflikt vid stadens renhållningsverk i Eskilstuna 24/io 1904, om
fattande 11 man och afslutad med nya arbetares antagande. 

Skorstensfejarcstrejk i Stockholm 8,'a 1905. omfattande 6 man och afslutad enligt 
arbetarnes fordringar. 

Grofarbetarestrejk (kollossare) vid Varberg—Borås-banan i maj 1905, omfattande 
10 man och afslutad därmed, att andra järnvägsarbetare utförde de strejkandes arbete. 

Renhållningsarbetarestrejk i Stockholm I9/5—29/5 1905, omfattande c:a 650 man 
och afslutad genom ömsesidiga eftergifter. (3 entreprenörer berörda utom stadens ren
hållningsverk.) 

Rälsläggarestrejk i Järbo vid statens järnvägar 22/s—24/s 1905, omfattande 35 man 
och afslutad genom ömsesidiga eftergifter. 

Strejk vid Stockholms stads allmänna arbeten a/s—27/5 1905, omfattande 1,933 
arbetare och afslutad genom ömsesidiga eftergifter. 

Strejk vid Linköpings stads kloakledningsarbeten 26/'s—6/e 1905, omfattande 24 
man och afslutad genom ömsesidiga eftergifter. 

Telegraf- och telefonarbetarestrejk i södra telegrafdistriktet 29/5—% 1905, om
fattande 180 man och afslntad genom ömsesidiga eftergifter. 

Strejk vid Lindesbergs stads vatten- och afloppsledningsanläggning 13/«—w/e 1905, 
omfattande 110 man och afslntad på arbetsgifvarens villkor i hufvudsak. 

Arbetskonflikt bland brandsoldater i Eskilstuna 26/s 1905, omfattande 31 man och 
afslutad efter hand därmed, att nytt manskap anställdes. 

Lykttändarestrejk i Eslöf 29/»—"/» 1905, omfattande 3 man och afslutad pä ar
betsgifvarens villkor. 

Grofarbetarestrejk vid Malmö stads gasverk 27/io—SI/io 1905, omfattande 68 man 
och afslntad i hufvudsak enligt arbetarnes fordringar. 

Strejk af järnvägsmän vid Ystad—Eslöfs järnväg I0/i—20/4 1906, omfattande 2 
man och afslntad i hufvndsak på arbetsgifvarens villkor (skiljenämnd). 

Strejk af järnvägsmän vid Malmö—Ystads järnväg 16/5—21/s 1906, omfattande 82 
man och afslutad i hufvudsak enligt arbetarnes fordringar (skiljenämnd). 

Strejk af banarbetare vid statens järnvägar i Hör "/6—l5/e 1906, omfattande 18 
man och afslutad på arbetsgifvarens villkor. 

Järnvägsbyggnadsarbetarekonflikt (strejk och lockout) 16/6—27/6 1906 vid stats
banan genom Bohuslän, omfattande 20 man och afslutad enligt arbetarnes fordringar. 

Strejk af byggnadsträarbetare vid Bodens fästningsbyggnad s%—"/» 1906, om
fattande 35 man och afslutad genom ömsesidiga eftergifter. 

Strejk vid statens järnvägars kolbrikettfabrik i Elmhnlt 21/6—6/s 1906, omfattande 
37 arbetare och afslutad på arbetsgifvarens villkor. 

Strejk vid Eskilstuna stads jordschaktningsarbeten 4/8—16/« 1906, omfattande 150 
man och afslutad i hufvudsak enligt arbetarnes fordringar. 

Strejk vid Södertälje stads grofarbeten 4/s—"/» 1906, omfattande 22 man och af
slntad i hufvudsak enligt arbetarnes fordringar. 

Järn- och metallarbetarestrejk vid stadens reparationsverkstad i Göteborg 9/8—30/8 
1906, omfattande 42 man och afslutad genom ömsesidiga eftergifter. 
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Strejk af spårvägspersonal i Göteborg 18/8—23/8 1906, omfattande 470 man och af
slutad genom ömsesidiga eftergifter. 

Grofarbetarestrejk vid Trollhättans kommuns vattcnverksanläggning 24/-io 1906— 
M/7 1907, omfattande 100 man och afslntad genom ömsesidiga eftergifter. 

Strejk vid stadens stenhuggeri i Varbérg '/ii 1906—3% 1907, omfattande 8 ar
betare och afslntad enligt arbetarnes fordringar. 

Strejk af järnTägsmän i Kalmar län w/u—M/u 1906, omfattande 157 man och af
slntad enligt arbetsgifvarnes villkor (skiljenämnd). 

Strejk vid Göteborgs stads hamn- och gatubyggnader samt vattenledning m. m. 
4'4—3/5 1907, omfattande 434 man samt afslntad genom ömsesidiga eftergifter (medling 
af statens förlikningsman och skiljenämnd). 

Strejk af stadens åkare i Borås 2%—25/« 1907, omfattande 26 man samt afslntad 
enligt arbetarnes fordringar. 

Lockout vid statens kraftstationsanläggning i Trollhättan 15/5—26/V 1907, om
fattande 199 arbetare och afslntad genom kompromiss (medling af statens förlik
ningsman). 

Strejk af gruslastare och rälsläggare vid statsbanan genom Bohuslän n/t—M,5 
1907, omfattande c:a 20 man och afslntad enligt arbetarnes fordringar. 

Strejk vid Boras stads allmänna arbeten 24/s—s9/5 1907, omfattande 165 arbetare 
och afslutad genom ömsesidiga eftergifter (medling af statens förlikningsman). 

Strejk af Västerås stads lastâkare 16/e—w/« 1907, omfattande 15 man och afslutad 
enligt arbetarnes fordringar. 

Strejk af gruslastare vid Uppsala—Gäfle järnväg 26,'e—7/J 1907, omfattande 15 
man och afslntad pä, arbetsgifvarens villkor. 

Strejk och lockout vid Uddevalla stads dräneringsarbeten "A—'7» 1907, omfattande 
47 arbetare och afslutad genom ömsesidiga eftergifter (medling af statens förlikningsman). 

Skorstensfejarestrejk i Göteborg x2/s 1907, omfattande 4 arbetare (okändt resultat). 
Strejk af extra banarbetare och grofarbetare vid Gäfle—Dala järnväg 10/io 1907— 

4/i 1908, omfattande 33 man och afslutad genom ömsesidiga eftergifter (medling af 
statens förlikningsman). 

Strejk vid stadens dräneringsarbeten i Ystad 28/10 1907, omfattande 15 man och 
afslutad enligt arbetarnes fordringar. 

Af dessa arbetsinställelser berörde 9 staten (däraf 3 järnvägs
byggnader och 2 andra ti l l järnvägsdriften hörande anläggningar), 
25 kommuner och 12 enskilda personer eller korporationer (däraf 4 
järnvägspersonal). 

1907. 
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Résumé. 
Caractère, nombre et étendue des grèves. D'après les renseignements recueillis 

par l'office dn travail il y a eu 1,148 cessations de travail (grèves et lock-outs) en Suède 
au cours des années 1903—1907. La répartition des grèves etc., le nombre de patrons 
et d'ouvriers atteints pour chaque année ressort du tableau suivant: 

D'ordinaire, les grèves étaient de moindre étendue que les lock-outs et surtout que 
les conflits de caractère divers. En moyenne 59 ouvriers ont été impliqués dans chaque 
grève, 125 ouvriers dans chaque lock-out et 298 dans chaque conflit de caractère divers. 

La plupart des conflits — 90 % du total — ont atteint un nombre minime de pa
trons ou 5 au maximum. Quant au nombre des patrons impliqués il ressort des ren
seignements recueillis, que les conflits ne se sont guère agrandis dans la période quin
quennale envisagée, au contraire. Le nombre moyen de patrons atteints par chaque 
cessation de travail a été en 1903 et 1904 de 3, en 1905 de 4s et dans les deux der
nières années de 2s. Cependant il est à remarquer, que les grands conflits des années 
1903 et 1905 dans l'industrie des ateliers de construction ont altéré sensiblement le 
nombre moyen de ces années. 

A peu près la moitié du nombre total des grèves a atteint moins de 25 ouvriers. 
Comparativement aux grands pays industriels de l'Europe la Suède, ainsi que le Dane
mark, présente un grand nombre de petites grèves. Les grèves de grandeur moyenne 
comprenant 51—100 ouvriers, ont augmenté relativement aux autres dans la période 
quinquennale, tandis que les petites grèves, comprenant 6—50 ouvriers, ont diminué 
relativement aux autres. Sur chaque conflit le nombre moyen des ouvriers impliqués 
était : 

1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 
173 57 174 64 75 

Répartition des cessations de travail par groupes d'industries. C'est dans l'agri
culture, les forêts, l'industrie des produits alimentaires, l'industrie textile, l'industrie 
de la pâte de bois et du papier et dans l'industrie chimique que s'est augmenté le plus 
fortement le nombre des grèves, d'où l'on peut conclure que le mouvement social des ouvriers 
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a pris son véritable essor dans cette période quinquennale. Dans certaines groupes d'indu
stries l'augmentation est très considérable, surtout dans quelques industries où les ouvriers 
le plus souvent ont manqué d'organisation. Dans l'industrie du vêtement seule le 
nombre absolu des grèves a quelque peu diminué. Dans l'industrie graphique et dans 
celle de l'éclairage, dn service des eaux etc. ainsi qne dans la navigation le nombre 
des grèves a été peu important et sans tendance à augmenter. 

En rapprochant le nombre moyen par année des ouvriers atteints par les conflits 
dans les différents gronpes d'industrie au nombre total des ouvriers d'après la statistique 
officielle de 1905 dans les groupes d'industrie respectifs, il ressort que la fréquence la plus 
grande se trouve dans l'industrie des ateliers de construction avec 18 a grévistes sur 
100 ouvriers, puis dans les industries des peaux et des cuirs avec 7"7 grévistes sur 100, 
dans l'industrie de la pâte de bois et du papier avec 5i sur 100 etc. La moindre 
fréquence se trouve dans l'industrie graphique avec O'i grévistes sur 100 ouvriers. 

Causes des grèves. La plupart des conflits a été provoquée par des questions de 
salaire: cependant le nombre des questions de salaire a diminué relativement au nombre 
total, ce qu'on a pu aussi remarquer dans d'autres pays. D'un autre coté, le nombre des 
conflits qui ont eu pour cause une demande de contrat collectif, de réintégration ou de 
renvoi d'ouvriers et d'interprétation diverse de contrats a fortement augmenté. Les 
grèves entreprises a propos de l'organisation du travail, de questions personnelles et 
des heures de travail n'ont point augmenté relativement aux autres. Les cas, où le patron 
a refusé de reconnaître le syndicat ouvrier, ne sont pas très nombreux. 

En regardant les circonstances des grands pays de l'Europe on tronve partent, que 
les conflits causés par demande de réintégration ou de renvoi d'ouvriers sont devenus 
plus nombreux de nos jours. Les grèves entreprises en vue d'obtenir un changement 
dans l'organisation du travail ou du nombre des heures de travail ont été plus rares en 
Suède qu'ailleurs; par contre en Suède les questions syndicales ont engendré plus 
souvent des conflits. 

Durée des grèves. A peu près la moitié des grèves a duré moins d'une semaine 
et 70 % du total moins d'un mois. La durée de 105 conflits est inconnue, mais il y a 
lieu de présumer qu'elle n'a pas été longue. 

Proportionnellement aux autres pays la Suède a eu un grand nombre de grèves de 
longue durée. De tous les conflits 80 ou 7 % ont duré plus de troiB mois. Cependant 
le nombre des conflits de longue durée n'a pas augmenté relativement aux autres 
pendant les cinq années en question, bien au contraire. 

Resultats principaux. Les résultats principaux des grèves de la période quin
quennale ressortent du tableau suivant: 
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Il ressort de ce tableau qu un peu pl^s du tiers des grèves s'est terminé selon 
les exigences des ouvriers. Un nombre à peu prés égal de grèves s'est terminé par 
transaction et un quart en faveur des patrons. Pour les autres les résultats sont in
connus. Le nombre relatif de grèves terminées en faveur des ouvriers s'est accru 
dans les quatre premières années, mais a décru sensiblement en 1907. Le nombre 
relatif des réussites pour les patrons qui, pendant toute la période quinquennale, était 
inférieur au nombre des réussites pour les ouvriers, a décru quelque peu en 1907, tandis 
que le nombre des transactions de cette même année a grandi considérablement. 

Le grand nombre de transactions en 1907 doit en partie être attribué à l'institution 
officielle de conciliation, qui fut établie dans cette année. 

Il est assez remarquable que tant en Suède qu'en Danemark les ouvriers ont 
l'emporté sur les patrons dans la plupart des cas de grèves sans transaction. Il en a 
été de même en Finlande. Ceci est sans doute le résultat de la grande vigeur des 
syndicats ouvriers dans les pays de l'Europe septentrionale. 

Etendue et résultats des grèves. En établissant un parallèle entre les résultats 
des grèves et le nombre d'ouvriers y impliqués il ressort que les conflits les plus grands 
se sont terminés le plus souvent par transaction, tandis que cette issue a été bien rare 
dans les petits conflits. Des grèves comprenant au maximum 5 ouvriers, le dixième 
seulement s'est terminé par des concessions mutuelles. Quant aux grèves, comprenant 
plus de 50 ouvriers, plus de la moitié s'est terminée par des concessions mutuelles. 
Les grévistes ont l'emporté le plus souvent dans les petits conflits; de même dans 
les conflits de grandeur moyenne comprenant plus de 50 ouvriers, ils ont gagné sur 
les patrons. 

Influence de l'organisation des ouvriers sur les résultats des grèves. Les 
données suivantes montreront clairement à quel point les résultats des grèves ont dépendu 
de l'organisation des ouvriers: 

On voit l'influence essentielle qu'a eu l'organisation des ouvriers sur les résultats 
des grèves. Dans la moitié des conflits avec des ouvriers non-organisés les patrons 
sont sortis vainqueurs tandis que, vis à vis des ouvriers organisés ils n'ont réussi à 
faire prévaloir entièrement leur conditions que dans un septième des cas. 

Objectif des grévistes et résultats des grèves. Le tableau suivant a pour but 
de montrer les résultats des grèves classées suivant leur diverses causes. 
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C'est dans les grèves se rapportant aux questions de diminution de salaire, aux 
»autres questions de salairec, au contrat collectif et à l'interprétation du contrat que 
les grévistes ont eu le plus de succès. Aussi dans les conflits se rapportant à la 
suppression du syndicat et à la réintégration ou au renvoi des ouvriers, on ne peut 
s'empêcher de remarquer la proportion élevée des grèves terminées en faveur des ouvriers. 
Au contraire les conflits relatifs aux questions personelles et aux heures de travail se 
sont le plus souvent terminées en faveur des patrons. Dans les conflits se rapportant à 
une augmentation de salaire, à >d'autres questions syndicales» et à l'organisation du 
travail les deux adversaires ne l'ont pas cédé l'un à l'autre. 

Le développement dans la période quinquennale est remarquable surtout en ce qui 
concerne les conflits relatifs à la suppression du syndicat et au contrat collectif. Dans 
les conflits de cette espèce le nombre des succès pour les grévistes s'est accru tandis 
que le nombre des réussites pour les patrons a diminué. Ainsi, en 1907, les patrons 
ont l'emporté dans une seule lutte contre le syndicat et les grévistes dans 8, tandis 
que les chiffres correspondants, pourtonte la période quinquennale, étaient respectivement 
de 12 et de 18. Dans les grèves ponr l'augmentation dn salaire le nombre des victoires 
remportées par les grévistes a augmenté pendant les quatre premières années, mais 
a diminué, au point de vue absoln aussi bien que relativement, dans la cinquième. 

Durée des grèves et leurs résultats. En rapprochant la durée des grèves de leurs 
résultats on trouve que les patrons sont le plus souvent demeurés vainqueurs dans les 
grèves de courte durée ainsi que dans les plus longues, c'est à dire celles de plus de 
six mois. Ce même fait (la supériorité des patrons dans les conflits de longue durée) 
a été également constaté dans d'autres pays comme le Danemark, l'Allemagne, la France et 
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les Pays-Bas où il a été encore plus accentué qu'en Suède. Dans la plupart des grèves 
de longue durée on a eu recours à des transactions, ce qui a aussi été le cas dans 
d'antres pays. 

Nombre de jours chômés. Le nombre des jours chômés par suite de grèves dans 
la période quinquennale s'est élevé à environ 4,411,000. Ils se répartissent ainsi qu'il 
suit: 

En établissant un parallèle entre le nombre de jours chômés et le nombre total 
des ouvriers industriels — 363, 227 personnes d'après la statistique officielle de 1905 
— on voit que chaque ouvrier a chômé à peu près deux jours et un tiers par an en 
moyenne, par suite des grèves commencées dans la période en question. Déduction 
faite du chiffre élevé et anormal de l'année 1905 chaque ouvrier a perdu un jour et un 
tiers par an. Même dans les années normales, pour ainsi dire, la Suède présente relative
ment aux autres pays, un chiffre remarquablement élevé de jours. chômés. 

Infractions au contrat. Après un examen spécial des cas où il s'est agi d'in
fractions au contrat on a pu constater — en tant que les renseignements le permettent 
— que, dans les grèves, 30 infractions au contrat ont été commises par les patrons et 
96 par les ouvriers. 

Quant aux infractions aux contrats collectifs il y en a eu 29 de la part des patrons 
et 36 de la part des ouvriers. Dans la plupart des cas les ouvriers violaient leur 
contrat personnel. 

D'ordinaire, ce sont les clauses des salaires, puis celles des transactions, des con
ciliations et de l 'arbitrage qui ont été violées. 

Négociation, conciliation et arbitrage. Quant à la question de savoir si, avant 
le commencement de la grève, il y a eu des négociations, on a reçu des renseignements 
sur 1,095 grèves. On trouve que jusqu'à 65 % des grèves ont éclaté sans négociations 
préalables. 

Dans la période quinquennale on a fait appel à l'arbitrage dans 23 grèves, dont 
5, 3, 3, 7 et 5 dans les années différentes. Dans 30 cas les autorités civiles ou des 
personnes privées sont intervenues. En outre, dans 3 grèves en 1906 et dans 45 en 
1907 la solution est due à l'intervention des médiateurs officiels. 
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Tab. I. Arbetsinställelser, påbörjade under åren 
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Tab. II. Arbetsinställelser, påbörjade under 
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Tab. IV. Resultat af arbetsinstäl-
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Tab. VI. Sammanställning af arbetsinställelsernas varaktighet och 
resultat. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 

a-g. = arbetsgifvare, a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1903. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 



94 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1903. 95 



96 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1903. 97 



98 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1903. 99 



100 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1903. 101 



102 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1903. 103 



104 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1903. 105 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 

a-g. = arbetsgifvare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1904. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes). 
a. = arbetare, omb. = K. Kommerskollegii ombud. 



108 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1904. 109 



110 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1904. 111 



112 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1904. 113 



114 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1904. 115 



116 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1904. 117 



118 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1904. 119 



120 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1904. 121 



122 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1904. 123 



124 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1904. 125 



126 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1904. 127 



128 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, båbörjade under år 1904. 129 



130 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1904. 131 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 

a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1905. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 



134 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1905. 135 



136 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1905. 137 



138 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1905. 139 



140 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1905. 141 



142 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1905. 143 



144 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1905. 145 



146 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1905. 147 



148 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1905. 149 



150 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1905. 151 



152 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1905. 153 



154 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1905. 155 



156 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1905. 157 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 

a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1906. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 



160 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 161 



162 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 163 



164 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 165 



166 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 167 



168 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 169 



170 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 171 



172 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 173 



174 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 175 



176 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 177 



178 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 179 



180 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 181 



182 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 183 



184 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 185 



186 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 187 



188 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 189 



190 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 191 



192 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 193 



194 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 195 



196 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 197 



198 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 199 



200 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 201 



202 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 203 



204 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1906. 205 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 

a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1907. 

från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 



208 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 209 



210 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 211 



212 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 213 



214 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 215 



216 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 217 



218 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 219 



220 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 221 



222 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 223 



224 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 225 



226 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 227 



228 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 229 



230 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 231 



232 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 233 



234 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 235 



236 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 237 



238 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 239 



240 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 241 



242 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 243 



244 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 245 



246 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 247 



248 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 249 



250 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 251 



252 Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1907. 253 
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Särskilda redogörelser för vissa arbetsinställelser. 

N:o 27. Hamnarbetare i Stockholm. 

Den 30 dec. 1902 uppsade de flesta stufverinrmoraa i hnfvudstaden det till den 
1 april 1903 gällande aftalet med Stockholms hamnarbetarefackförening. Förhand
lingar rördes sedermera nnder januari, februari och mars månader angående åstad
kommandet af ett nytt aftal. I gällande aftal var timpenningen fastställd till 50 
öre för ordinarie tid samt 75 öre för öfvertid och söndagsarbete mot en daglig ordi
narie arbetstid af 10 timmar. Arbetsgifvarnes fordringar voro sänkning af ifråga
varande timlöner till 40, resp. 65 öre med samma arbetstid, arbetarne yrkade, att det 
dåvarande aftalet skulle utsträckas att gälla ännu ett år. Trots långvariga under
handlingar kunde emellertid parterna icke enas. Ett 20-tal arbetare bildade då en 
kooperativ loss- och lastningsförening, kallad Progress, som, själf arbetsgifvare, upptog 
konkurrens med stufverifirmorna. 

I midten af mars månad framkommo arbetsgifvarne med ett nytt förslag, som 
gick nt därpå, att dessa förbnndo sig att under tiden 1 april—31 december hos sig 
anställa ett fast lag af omkring 350 arbetare mot en anöning af 100 kronor per må
nad, för öfvertidsarbete en timpenning af 65 öre samt med 10 timmars arbetsdag. Vid 
sjukdom skulle arbetaren nnder högst 4 veckor erhålla 1 krona om dagen. Personliga 
kontrakt skulle upprättas. 

Gentemot detta förslag uppställde fackföreningen följande fordringar: fast an
ställning af 400 af föreningens medlemmar mot en månadslön af 100 kronor för 10 
månader samt 50 kronor för återstående 2 månader; aftalet skulle undertecknas af 
stufvarne och föreningen kollektivt. 

Då arbetsgifvarne icke kunde för sin del biträda detta förslag, utbröt öppen 
konflikt den 1 april. För att nödtorftigt kunna bedrifva arbetet anskaffade stufveri
firmorna oorganiseradt folk från såväl hufvndstaden som landsorten, och fackförenin
gens medlemmar samlades å sin sida omkring det startade kooperativa företaget >Pro
gress >. Striden blef både häftig och långvarig; den ledde äfven åtskilliga gånger till 
våldsamma uppträden, som i några fall efterföljdes af åtal. 

Sympatistrejk proklamerades i början af april af spannmålsarbetarne och i bör
jan af maj af kolbärare, gårdskarlar och kolutkörare. Samtliga dessa återupptogo 
emellertid arbetet den 26 maj, då arbetsgifvarne som villkor för blifvande underhand
lingar uppställt denna fordran. Underhandling kom ock till stånd, men strandade på 
arbetsgifvarnes vägran att ingå något som helst kollektivaftal med fackföreningen. 

Emellertid hade >Progress> lyckats träffa aftal med tvenne firmor i hufvndstaden, 
något som i icke obetydlig grad stärkte arbetarnes ställning. Nya underhand
lingar inleddes i december månad, hvilka ledde därhän, att slutlig uppgörelse den 
14 januari 1904 kom till stånd. Denna betecknar framgång för arbetarne, i det att 
1902 års prislista med några smärre ändringar — snarare till arbetarnes fördel än 
nackdel — af parterna godkändes. Timpenningen blef sålunda fortfarande 50 öre för 
ordinarie tid och 75 öre för öfvertids- och söndagsarbete. Arbetarne lyckades dess
utom gcnomdrifva ännu en fordran, nämligen att till hvarje arbete arbetskraft uttoges 
genom en af föreningen vald s. k. statistikförare, hvaraf äfven indirekt följde, att 
alla s. k. strejkbrytare aflägsnades. Till statistikens bekostande skulle stufverifirmorna 
bidraga med olika summor från 500 kronor per år och lägre. 
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Möjligen uppkommande tvister skulle slitas af en skiljenämnd, bestående af 5 perso
ner, hvaraf 2 skulle Täljas af arbetsgifvarne, 2 af arbetarne och den femte utses bland 
utomstående opartiska personer, omväxlande ur arbetsgifvareklassen och arbetareklas
sen för en period af sex månader i sänder. Det nya aftalet trädde 1 kraft den 1 feb
ruari 1904 och var gällande till den 1 april 1905, med tre månaders uppsägning. 

Striden uppgifves hafva kostat arbetarne c:a 90,000 kronor, hvaraf c:a 25,000 
kronor erhållits genom frivilliga bidrag. Arbetsgifvarnes direkta förluster hafva af dem 
uppskattats till c:a 33,000 kronor. 

N:o 29. Skoarbetare i Skåne. 

Konflikten började med strejk hos 3 firmor i Hälsingborg, och gällde striden fast
ställande af minimilöner. Arbetarne fordrade minimilönen förmånlig arbetare höjd fr&n 
17 till 20 kronor pr vecka och för kvinnlig arbetare från 1134 till 1242 kr. pr 
vecka. Arbetsgifvarne ville däremot bevilja en förhöjning till resp. 18 och 12 kr. 
pr vecka. 

Hos två af Hälsingborgsfirmorna upphörde strejken efter c:a en månads ttd, se
dan dessa antagit ett af arbetarne framlagdt medlingsförslag om resp. 37 och 23 öre 
pr timme. 

Hos en tredje fabrikant, medlem af Sv. sko- och nåtl. fabr. föreningen, fortgick 
emellertid strejken, och tillspetsade sig striden så, att lockout proklamerades vid alla 
fabriker tillhörande ofvannämnda förening d. 25 juni, då strejken hos ifrågavarande 
firma till dess ej blifvit bilagd. Arbetarne blefvo nu villiga att underhandla, och löstes 
konflikten därigenom, att bägge parterna vid sammanträde i Malmö d. 4 juli 1903 »n-
togo ett af polismästaren i Malmö framlagdt förlikningsförslag, enligt hvilket minimi
lönerna fastställdes till resp. 19 och 1242 kr. pr vecka. 

N:o 30. Hamn- och stufveriarbetare i Gäfle. 

Mot slutet af mars 1903 inlämnades till arbetsgifvarne för lossnings- och last
ningsarbeten i Cräfle hamn från kol- och stnfveriarbetarefackföreningen — förut två 
föreningar, som sammanslagits till en — ett löneförslag, som i hufvudsak upptog de 
priser, hvilka tillämpats under 1901 års seglation. Dessa priser voro i regel högre än 
de för 1902, enligt arbetarnes uppgift hufvudsakligen beroende på att konkurrensen 
mellan stufveribolagen nedpressade priserna, enligt arbetsgifvarne åter en följd af de 
tryckta tiderna inom sjöfartsnäringen. Därjämte begärde arbetarne tillsättandet af en 
statistikförare med uppgift att fördela arbetet lika på fackföreningsmedlemmarna. 

På denna framställning svarade arbetsgifvarne den 24 mars med att erbjuda arbe
tarne 40 öre i timmen, medan förhandlingarna pågingo, äfVensom att, om annan timpenning 
därvid skulle öfverenskommas, arbetarne skulle erhålla eventuellt tillägg i timpenningen. 
Den 27 mars sammanträdde arbetsgifvarne ånyo, hvarvid beslöts, att den af arbetarne 
inlämnade prislistan såsom alldeles oantaglig ej skulle genomgås, utan skulle 1902 års 
lista upptagas till behandling, med de ändringar, som voro af behofvet påkallade. Till 
följd af de tryckta konjunkturerna befanns nödigt att göra reduktioner i 1902 års 
lista, enligt arbetarnes uppgift intill 15 % af 1902 års priser. Sålunda erbjöds en tim
lön af 40 öre, medan arbetarnes lista upptog 50 öre och 1902 års 45 öre. Någon sta
tistikförare för kolarbetarne ville arbetsgifvarne ej medgifva; för stufveriarbetarnes 
räkning tillade de, att arbetsförman skulle äga rätt att ur ett lag utesluta den eller de 
arbetare, han ansåg icke lämpliga. 

Detta arbetsgifvarnes beslut delgafs arbetarne genom en skrifvelse af den 28 mars, 
hvari framhölls, att >det förslag, som åtföljer denna skrifvelse, upptager i alla afseenden 
både de högsta priser och de till ömsesidig säkerhet bästa arbetsbetingelser, som kunna 
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ernås i dessa särskildt för all skeppsfart ytterst tryckta tider». Bestämdt svar affordra-
des till den 30 mars kl. 12 middagen, och skalle uteblifvet svar anses såsom afslag. 

Med anledning häraf beslöto arbetarne den 30 mars a t t inga med förnyad begäran 
om underhandling på basis af den först inlämnade prislistan. I fråga om statistik-
iöraren beklagades, att arbetsgifvarne ej tagit hänsyn till arbetarnes önskningar, hvar-
med afsågs ett mera ordnadt arbetsförhållande på platsen än som fornt varit rådande. 
Vidare förklarade sig arbetarne villiga att lämna arbetsgifvarne arbetskraft, medan 
underhandlingarna pågingo, för de priser, som voro npptagna i arbetarnes lista: dock 
borde underhandlingarna vara afslntade inom en vecka. 

På möte den 30 mars beslöto arbetsgifvarne till svar å arbetarnes samma dag 
afgifna hemställan förklara sig villiga att »ingå i underhandlingar om jämkning af de 
föreliggande förslagen till arbetsaftal», dock på de villkor, att arbetet under den tid un
derhandlingarna pågingo, skulle utföras på de betingelser, som arbetsgifvarnes tidigare 
förslag innefattade, nämligen 40 öre per timme med eventuell förhöjning. Härå be
gärdes svar senast kl. 11 f. m. den 31 mars. 

Arbetarne uppfattade detta tydligen såsom ett försök från arbetsgifvarne att under 
bibehållande af den låga timlönen söka fördröja en uppgörelse, hvarför de svarade den 31 
mars, att de »ej funnit skäl föreligga göra ändringar eller tillägg däri, utan endast vilja 
markera, att arbetarnes ombud böra få vara närvarande å herrar arbetsgifvares samman
träden samt där föra föreningens talan». Detta svar uppfattades enhälligt af arbets
gifvarne såsom ett afslag, och beslöto dessa på sammanträde den 31 mars att med an
litande för sina arbeten i hamnen af det folk, som stode till buds, tillämpa den pris
lista och de ordningsregler, som erbjudits fackföreningen, dock med den förändring, att 
allt timpenningsarbete i stället för med 40 öre skulle betalas med 45 öre. 

Arbetarne erbjödo, då svar uteblef på deras senaste hemställan, ny underhandling 
på basis af statistikförarens godkännande, men äfven denna skrifvelse lämnades af ar
betsgifvarne (den 1 april) utan afseende, då intet i densamma utgjorde svar på eller 
anslutning till arbetsgifvarnes förslag af den 30 mars om arbetets utförande under den 
tid underhandlingarna pågingo. Därmed kan konflikten anses ha utbrutit. E t t resultatlöst 
försök till medling gjordes strax därefter genom transportarbetareförbundets förtroende
man, och på arbetarnes hemställan förklarade sig landshöfdingen i Gäfle villig a t t medla. 
Detta sista medlingsförsök strandade dock på arbetsgifvarnes obenägenhet för vidare 
förhandlingar. 

Af arbetsinställelsen berördes 3 stufverinrmor, 5 speditörflrmor samt c:a 400 arbe
tare. Eedan i mars månad hade arbetsgifvarne träffat anstalter för anskaffande af ny 
arbetskraft, och under loppet af april månad erhölls full styrka med tämligen stor lätt
het på grund af den allmänt rådande arbetslösheten. Ytterligare utvidgades konflikten 
vid midten af april månad, då c:a 200 af stadens arbetare afskedades på grnnd af väg
ran att lossa en för stadens räkning inkommen kollast: dessa stadsarbetare blefvo dock 
vid månadens slut återtagna i arbete. Stämningen bland de organiserade arbetarne blef 
allt bittrare, och mot de nyantagna arbetarne begingos våldsamheter, som i flera fall 
ledde till åtal. De svåraste oroligheterna föreföllo den 29 april, då polismakten sökte 
afstyra en utan dess medgifvande tillämnad demonstration. Till ordningens upprätt
hållande rekvirerades handräckning från militärskolan i Gäfle och inkallades från 
Uppsala ett 50-tal beridna artillerister. Så småningom lugnade sig den upphetsade 
sinnesstämningen. 

Den 18 april hade arbetarne framställt förslag om hänskjntande ti l l skiljenämnd 
af statistikförarefrågan, arbetspriser och arbetsvillkor, likväl med förbehåll att fack
föreningsmedlemmar skulle äga företrädesrätt till arbete framför oorganiserade, att 
arbetet återupptoges tillsvidare på basis af 1902 års prislista samt att aflöningen skulle 
utbetalas genom en af parterna utsedd kassör. På dessa förbehåll förklarade sig arbets
gifvarne ej kunna ingå, bl. a. emedan de genom kontrakt bnndit sig vid icke organi
serade arbetare. Fackföreningen försökte nu fortsätta striden genom startandet af ett 

År 1903. 



År 1903. 

2 5 8 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1903 — 1 9 0 7 . 

kooperativt företag i branschen: detta försök hade dock ingen framgång, emedan de 
flesta rederier redan genom kontrakt voro bnndna vid arbetsgifvarne. 

Sedan striden pågått i 28 veckor och i rundt tal kostat arbetarnes organisation 
60,000 kr., indrogs vidare understöd. De arbetare, som icke erhållit sysselsättning på 
annat håll, nödgades därigenom återgå t i l l arbete i hamnen på arbetsgifvarnes villkor. 

N:o 47. Tegelbruksarbetare i Marieholm. 

Anledningen till lockonten var den, att arbetsgifvaren ville, att tegelbruksarbetar-
nes fackförening på platsen skulle upphöra. Då arbetarne vägrade att gå in härpå, 
förklarade arbetsgifvaren lockout, och blef tegelbruket omedelbart därpå af fackförenin
gen blockeradt för ny arbetskraft. 

Då tegelbruket endast var i gång under sommarmånaderna, voro endast 3 arbe
tare i arbete vid konfliktens utbrott. Under sommaren sysselsattes i vanliga fall ett 
30-tal arbetare. 

I slutet af maj 1903 erbjödos arbetarne att återgå i arbetet, under förutsättning 
att fackföreningen på platsen upplöstes, men lämnades dem rättighet att få tillhöra 
annan fackförening i någon af närliggande städer. Detta förslag blef likväl ej antaget 
af arbetarne, utan fortsatte arbetsgifvaren arbetet med nya arbetare, c:a 20 st. 

Enligt uppgift har föreningsrätten på platsen sedermera blifvit erkänd, och i följd 
häraf upphäfdes blockaden den 16 juli 1905. 

N:o 48. Renhållningsarbetare i Stockholm. 

I början af mars 1903 inlämnade trenne kommitterade för stadens arbetare en 
skrifvelse ti l l renhållningsverket med begäran om löneförhöjning af ungefär 10 kr. per 
man i månaden och förkortad arbetstid. 

Ärendet anmäldes i skrifvelse af renhållningsdirektören till drätselnämndens andra 
afdelning. Afdelningen fann sig böra afslå en allmän höjning af arbetslönerna, emedan 
dessa tid efter annan blifvit reglerade enligt gällande arbetspris. Myndigheterna ställde 
sig äfven af den anledningen afvisande mot förslaget, att enligt detsamma de högre 
lönerna för stadens arbetare skulle träda i kraft, innan aftalet mellan entreprenörerna 
och deras arbetare utlnpit den 1 maj 1903. 

Innan ännu skriftligt svar från drätselnämndens andra afdelning hunnit meddelas 
arbetarne, inlämnade dessa den 7 april ett nyt t förslag med något högre löner än i det 
föregående förslaget. Kort förut hade äfven entreprenörernas arbetare ingått med be
gäran om löneförhöjning, ej fullt uppgående ti l l den, stadens arbetare sist begärt. 

Drätselnämndens svar i enlighet med dess ofvannämnda beslut innehöll, att löne
förhöjning ej, såsom arbetarne begärt, kunde beviljas för sopare och sopareförmän: där
emot erbjöds något högre lön för kuskar, under förutsättning at t underhandling inleddes om 
ny beräkning af arbetstiden enligt angifna grunder. Äfven gjordes några medgifvanden 
angående öfvertidsbetalning och sjukaflöning, hvaremot arbetarnes yrkande på medbe
stämmanderätt vid ordningsreglers utfärdande afslogs. 

Arbetarne svarade den 20 april med att i hufvudsak ansluta sig ti l l arbetsgifvarc-
förslaget om arbetstidens beräkning, men fasthöllo vid de fornt framställda löne
anspråken. 

Entreprenörerna framställde nu ett medlingsförslag, t i l l hvilket äfven renhållnings
verkets direktör anslöt sig, af i hufvudsak följande innehåll: 

a) a t t lönen höjdes för tiden 1 maj—1 oktober med 5 kr. per månad för sopareför
män och sopare samt med 10 kr. per månad för kuskar: 

b) a t t all öfvertid skulle betalas med 40 öre per t imme; 
c) a t t vid vanlig sjukdom sjukaflöning skulle utgå med en krona per dag (förut 

80 öre), dock icke utan särskildt beslut under längre tid än 60 dagar; 
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d) att vid sjukdom, som förorsakades af olycksfall under arbetet, sjukaflöninjren 
skulle utgå med en krona per dag, till dess att arbetsförhet inträdt eller till dess 
ersättningsfrågan ordnats på samma eller bättre sätt än som för andra arbetare be
stämmes i lagen angående ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete. 

Enligt fackföreningens protokoll d. 30 april förklarade arbetarne, att de godkände 
arbetsgifrarnes medgifvanden, men påyrkade också bifall till arbetarnes öfriga ford
ringar. Härpå kunde icke arbetsgifvarne ingå, hvarför underhandlingarna ansågos afbrutna. 

Arbetarne anmälde sedermera till renhållningsverket, att de hört nppgifvas, att 
entreprenörerna voro villiga höja lönen för hela året till samma belopp, som förut 
utlofvats för tiden 1 maj—1 oktober, och frågade, om renhållningaverket i så fall också 
ville göra detta medgifvande. 

Härtill svarade renhållningsverkets direktör, att om entreprenörerna gjorde ett 
dylikt medgifvande, skulle han förorda detsamma för drätselnämnden, men att han af 
egen myndighet icke kände besluta i frågan. I afseende på arbetstidens bestämmande 
och öfriga villkor fasthöll han vid sin förutvarande ståndpunkt. 

Tvenne af entreprenörerna tillkännagåfvo sedan skriftligen för fackföreningen, att 
de ingingo på sist omnämnda löneförhöjning, hvaremot den tredje större entreprenören 
icke lämnade skriftligt svar. 

Arbetarne nedlade nu arbetet natten mellan den 2 och S maj, hvarvid tippgafs 
såsom skäl, att ej bestämdt svar erhållits från renhållningsverkets direktör och en af 
entreprenörerna i fråga om löne- och tidsförslagen. 

På grund af strejken hade drätselnämndens andra afdelning extra sammanträde 
måndagen den 4 maj, och redan samma dag meddelades arbetarne skriftligt svar af 
liknande innehåll, som entreprenörerna redan förut afgifvit. 

Härefter ägde ett sammanträde rum den 5 maj mellan samtliga de i strejken 
indragna arbetsgifvarne och kommitterade från arbetarne för nppgörande af förslag till 
det blifvande aftalet. Till grundval för underhandlingen togs ett af verkställande 
direktören för bolaget Sleipner framlämnadt aftalsförslag. Hvad som vid samman
trädet förekom togs till protokoll och, sedan det sålunda öfversedda aftalet blifvit 
af fackföreningen godkändt, upptogs arbetet igen onsdagen den 6 maj på morgonen. 

Arbetarne hade erbjudit sig att under strejktiden sköta hästarna, men enär det 
ansågs olämpligt, att de strejkande arbetarne upphöllo sig i stallokalerna, afböjdes 
erbjudandet och arbetet utfördes af andra, som utan svårighet kunde anskaffas. För 
att så godt sig göra lät försätta de mest trafikerade gatorna och platserna i någorlunda 
tillfredsställande skick sökte man att hålla i verksamhet så många som möjligt af 
dagsoparne, hvilka icke anses tillhöra den egentliga gato- och gårdsrenhållningskåren. 
Dessa dagsopare befunnos också villiga, men endast en del utförde verkligen sitt arbete, 
under det att de öfriga tillföljd af påtryckning från de strejkande upphörde med arbetet. 

Under vanliga förhållanden förtjänade dagsoparne, som i allmänhet äro mindre 
arbetskraftiga, cirka 2 kr. 50 öre per dag, men för att uppmuntra de arbetande betala
des dessa under strejktiden med 5 kronor per arbetsdag. 

En af entreprenörerna körde själf en sopmaskin på viktigare platser och undan
skaffade med tillhjälp af sina tillsyningsmän det sammansopade. Med gårdsrenhåll
ningen, som ålåg de strejkande, arbetade endast tillsyningsmännen, hvilka dock icke 
voro tillfylles för arbetets utförande. I strejken deltogo icke småentreprenömas arbetare, 
och genom det arbete, som utfördes af dessa och af enskilde husägare, som själfva 
skötte gårdsrenhållningen för sina egendomar, blef tillförseln till sopstationerna ganska 
afseväTd eller i medeltal nära hälften af den vanliga. 

Ur det den 5 maj träffade aftalet må anföras: 
Aflöningen bestämdes per månad till: 
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Ersät tning för öfvertidsarbete skulle utgå till sopare och kuskar med 40 öre i 
timmen, dä de utföra renhållningsarbete, och t i l l kuskar med 35 öre i timmen, då de 
verkställa åkerikörslor. 

Arbetstiden beräknades å söckendagar för sopare och sopareförmän till 10 timmar, 
för kuskar till 12 timmar. En timmes nattarbete beräknades motsvara l ' /s timmes 
dagsarbete och 1 timmes arbete under sabbatstid l l / s timmes söckendagsarbete. 

Därjämte innehöll aftalet, a t t den effektiva arbetstiden ej skulle öfverskrida sex 
timmar i en följd samt att arbetet så mycket som möjligt skulle ordnas såsom 
betingsarbete. 

N:o 57. Kolbärare och kolutkörare i Stockholm. 

Samtliga kolimportörer i Stockholm uppsade prislistan för kolbärarefackföreningens 
medlemmar i och för förändring af bestämmelserna om olycksfallsförsäkring. Arbetarne 
begärde i samband härmed förhöjning af en del ackordspriser och blefvo parterna öfver-
ens härom, men vägrade arbetarne emellertid a t t underteckna uppgörelsen, innan hamn-
arbetarekonflikten i Stockholm vore löst. En s. k. sympatistrejk blef nu följden häraf 
och fortgick densamma t i l l den 27 maj 1903, då arbetarne återupptogo arbetet under 
afvaktan på lösningen af hamnarbetarekonflikten. Sympatistrejken kom tydligtvis till 
stånd för att söka förmå kolimportörerna att öfva påtryckning emot de i hamnarbetare
konflikten indragna stufveriiirmorna, men när detta försök ej hade åsyftad verkan, åter-
gingo arbetarne på de gamla villkoren. Sedan hamnarbetarekonflikten blifvit löst, skedde 
ingen förändring i förutvarande öfverenskommelsc. 

N:o 66. Mekaniska verkstadsarbetare i hela riket. 

Se redogörelsen under n:o 59 år 1905. 

N:o 69. Metal lduksväfvare i Jönköping. 

Anledningen ti l l konflikten var, a t t arbetsgifvaren ej ville antaga arbetarnes för
slag otn garanterad timpenning äfven vid ackordsarbete. Dessutom förbehöll sig arbets
gifvaren rä t t att afskeda och antaga arbetare utan fackföreningens hörande, under det 
a t t arbetarne fordrade, att frågan om en arbetares afskedande skulle hänskjutas till en 
skiljenämnd. Då öfverenskommelse i dessa punkter ej kunde ernås, blefvo arbetarne en 
månad i förväg uppsagda ti l l «flyttning fr. o. m. d. 25 maj. Sedermera beslöt bolaget, 
att dess verksamhet skulle nedläggas. 

N:o 70.. Filare i Stockholm. 

Strejken uppkom genom arbetsgifvarens förslag att sänka förutvarande ackords
priser, enär arbetarne på dessa priser kunde förtjäna ända upp till 85 à 90 % utöfver 
timpenningen. Genom Verkstadsföreningen inleddes underhandlingar, och väcktes under 
dessa förslag om arbetets omedelbara återupptagande å förutvarande villkor, till dess 
a t t parterna hunnit ena sig om ett nyt t betalningssystem, det s. k. premieackord-
gystemet. Konflikten löstes slutligen genom att bägge parterna antogo det föreslagna 
premieackordsystemet. 

N:o 102. Byggnadsarbetare i Malmö. 

Arbetsgifvare och arbetare råkade i strid om tolkningen af vis9a punkter i gäl
lande aftal. Tolf snickare, hvilka på arbetsgifvarens bygge utförde golfläggning, ford
rade särskild betalning för den afputsning af fogarna, som — helst under arbetets gång 
— måste verkställas för att arbetet skall vara väl ntfördt. Häri ville arbetsgifvaren 
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ej foga sig, utan ansåg, att arbetarnes begäran vore i strid med gällande aftal, och 
hänvisade till aftalets bestämmelser, att meningsskiljaktigheten borde hänskjntas till 
den förefintliga ständiga skiljenämnden. Arbetarne vägrade fortfarande att utföra puts-
ningen, hvarför de afskedades, och som en följd häraf blef bygget blockeradt af fack
föreningen. 

Efter det att arbetet legat nere en månads tid, fick den permamenta skiljenämn
den tvistefrågan om hand, och förklarade nämnden arbetarnes fordringar oberättigade. 
Arbetarne återgingo p i de gamla villkoren. 

N:o 113. Möbelsnickare i Jönköping. 

Arbetarne begärde en förhöjning i miminilönen med 8 öre pr timme eller från 
25 till 33 öre, och fordrade de dessutom svar inom 24 timmar, om deras förslag antogs. 
Arbetsgifvaren kunde ej på så kort tid lämna något svar härpå, och hade detta till 
följd, att strejk utbröt. Arbetet återupptogs emellertid efter några dagar, sedan tviste
frågans lösning hänskjntits till en skiljenämnd, bestående af 5 personer, utsedda två af 
hvardera parten och af dessa fyra en femte. Denna skiljenämnd bestämde minimilönen 
till 31 öre pr timme. Arbetarne hade fört konflikten utan förbundsstyrelsens därtill 
gifna tillstånd. 

N:o 131. Droskkuskar i Stockholm. 

Droskkuskarnes skriftliga meddelande om strejk innehöll ej några bestämda ford
ringar, utan preciserades dessa, enligt arbetsgifvarens uppgift, först 3 veckor efter strej
kens utbrott. Dessa voro: 3 afskedade droskkuskars återtagande i tjänstgöring, direk
törens omedelbara afskedande samt bättre fouragering af hästarne m. m. 

Konflikten löstes på så sätt, att hela den strejkande personalen återtogs i arbetet. 
Fordran om direktörens afskedande beviljades icke. 

N:o 10. Järnvägsbyggnadsarbetare vid Falun— Västerdalarnes järnväg. 

Striden gällde grusningsackordet, hvilket fornt varit ett = 3 kr. pr vagn, men 
nu af arbetarna önskades uppdeladt så, att lastarelaget skulle skiljas från tipparelagct 
och hvartdera laget erhålla 1 80 kr. för lastad eller lossad grusvagn. Arbetsgifvaren 
anser, att arbetsinställelsen kan betraktas som afslutad den 1 november 1904, då arbe
tet återupptogs af f. d. organiserade arbetare vid järnvägsbyggnaden efter 3 kr. för 
grusvagn i ett ackord. Några månader senare beviljades uppdelning af grosningslaget 
i två lag med skilda ackord och erhöll groplaget kr. 180 samt tipparelaget kr. 150 
pr vagn. I sept. 1905 blefvo ackorden åter ändrade och fastslagna till kr. 1 80 för 
groplaget och till kr. 170 pr vagn för tipparelaget. 

N:o 23. Arbetare vid superfosfatfabrik i Stockholms län. 

Vid en superfosfatfabrik invid Stockholm utbröt strejk den 23 febr. 1904, 
omfattande ett 100-tal arbetare. Orsaken till arbetsinställelsen uppgifves af 
arbetarne ha varit deras vägran at t underskrifva personliga kontrakt, som förelagts af 
arbetsgifvaren. Denne åter häfdar, att verkliga orsaken ti l l konflikten var, a t t sedan 
maskiner med större produktionsförmåga anskaffats, arbetarne nekade att med dessa 
utföra väsentligen mer arbete än med de gamla. Arbetsbefälet såg sig därigenom nöd-
sakadt att afskeda några motsträfviga arbetare, hvilket väckte missnöje hos de öfriga 
och närmast föranledde strejken. Frågan om personliga kontrakt hade enligt arbets
gifvarens uppgift ordnats till arbetarnes belåtenhet redan före strejkens utbrott, men 
användes sedermera af arbetarne såsom agitationsämne. Under strejken, som pågick från 
den 23 februari till den 2 maj, förekommo enligt arbetsgifvarens uppgift rätt hotfulla 
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demonstrationer med stenkastning o. d. De villkor, som stipulerades vid arbetets åter
upptagande, hade antagits vid förhandlingar parterna emellan i slutet af april månad 
och voro: kollektivt aftals införande och personfrågans hänskjutande till skiljenämnd. 
Arbetarne afstodo dock frän krafvet på skiljedom och de sex arbetarnes återtagande 
mot vissa smärre medgifvanden. 

N:o 36. Kakelugnsmakeriarbetare i Norrköping. 

Arbetarne anse, att denna arbetsinställelse icke kan kallas strejk, och blef ej hel
ler någon sådan proklamerad. Den förut gällande ackordsprislistan blef den 31 decem
ber 1903 uppsagd af arbetarne till den 1 april 1904, och ny lista inlämnades i början 
af februari. I slntet af mars uppsatte arbetsgifvarne ny prislista, och upptog denna 
priser, hvilka i några fall öfverstego de pris arbetarne begärt. Ny prislista blef nu 
af dessa senare inlämnad, och npptog denna de högsta prisen från båda listorna. Då 
den 1 april någon öfverenskommelse ej blef träffad, uteblefvo arbetarne från arbetet 
den 2 april. Den 11 april återupptogs arbetet på det villkor, att arbetsgifvarnes pris
lista antogs i de flesta punkter. 

N:o 42. Skutskeppare och tegelbruksarbetare i Glumslöf. 

Konflikten uppkom därigenom, att 12 skutskeppare, hvilka fraktade tegelsten 
till Danmark, fordrade, att arbetsgifvarne skulle i Köpenhamn afgiftsfritt tillhanda
hålla dem s. k. uppställningsmän vid tegellossningen. Då arbetsgifvarne ej ville be
vilja detta, strejkade skntskepparne. Underhandlingar om tvistefrågan fördes, men 
strandade dessa därpå, att arbetsgifvarnes kunder i Köpenhamn icke där ville anskaffa 
ställningsmän, såsom stridande mot gällande regler därstädes. 

Arbetarne vid arbetsgifvarnes tegelbruk ställde sig nu solidariska med skntskep
parne, hvilket hade till följd, att arbetsgifvarne tillkännagåfvo lockout mot de förra från 
den 6 maj. Arbetarne begärde dessutom en förhöjning af 5 öre pr 1,000 st. murtegel. 

Enligt arbetsgifvarens uppgift kan konflikten anses afslutad den 29 maj 1905, då 
arbetet återupptogs. Villkoren härför voro: skntskepparne afstodo från s. k. ställ
ningsmän i Köpenhamn, och arbetarne fingo 9 öres nedsättning i det förutvarande ar
betspriset pr 1,000 st. murtegel. 

N:o 61. Brädgårdsarbetare i Norrköping. 

Mellan trävaruexportörer i Norrköping och deras arbetare hade sedan hösten 1903 
pågått underhandlingar om nytt arbetsaftal, hvarvid enighet nåddes utom i tvenne 
punkter. Den ena var arbetarnes fordran på afskaffande af alla personliga kontrakt, 
som arbetsgifvarne börjat införa allt sedan den 7 veckor långa strejken år 1902 för 
att ej i händelse af bristande uppgörelse med arbetarne om de kollektiva villkoren 
nödgas inställa rörelsen. Den andra tvistepunkten var arbetarnes kraf på företrädes
rätt till arbete för organiserade arbetare. Då samtliga 5 arbetsgifvarc vägrade att ingå 
på dessa villkor, utbröt strejk först hos en arbetsgifvare den 27 april, därefter hos 
trenne andra den 19 maj och hos den femte den 26 maj- Striden omfattade då 174 
arbetare, af hvilka 33 varit bundna genom personliga kontrakt. Innan striden blef 
allmän, hade arbetsgifvarne vid sammanträde den 9 maj gjort några medgifvanden, i 
det de endast fordrade kontraktsbundna arbetare vid kapsågarne, två man vid hvarje, 
samt att organiserade arbetare ej skulle vägra arbeta tillsammans med oorganiserade. 
A sin sida framställde arbetarne den 24 maj ett sista medlingsförslag, nämligen att 
punkten om företrädesrätt för organiserade skulle utgå och förekommande arbeten till
försäkras alla lika. Likväl utbröt öppen strid, som pågick ända till den 14 augusti, 
då öfverenskommelse träffades, hufvndsakligen på de villkor, som arbetsgifvarne fram-
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ställt strax vid början af strejken. Dessa villkor voro: fri och oinskränkt förenings
rätt, lika rätt till arbete för alla samt personliga aftal endast för tvenne arbetare vid 
hvarje kapverk. 

N:o 73. Stenhuggare i Bohuslän. 

De organiserade gatstenshnggeriarbetarne i Bohuslän nppsade nnder detta år den 
till den 1 maj 1904 gällande prislistan med yrkande i hufvudsak på några procents 
förhöjning å priserna för de tyska stensorterna, men däremot erbjudande reducering å 
priserna för engelsk gatsten. Till svar härå utarbetade arbetsgifvarne ett motförslag, 
hvari yrkades, att den engelska gatstenen skulle helt strykas från prislistan och att 
priset för tysk sten skulle nedsättas med 5 % å gällande taxa. 

Delegerade för båda parterna höllo den 13 april möte i Göteborg, hvarunder ar
betsgifvarne frångingo sin fordran på prisnedsättning för tysk sten, hvaremot arbetarne 
såsom villkor för fortsatta underhandlingar fasthöllo vid beviljandet af någon förhöj
ning å denna stensort. Då detta villkor emellertid ej af arbetsgifvarne godkändes, af-
slutades förhandlingarne utan uppgörelse. 

I en den 13 april dagtecknad skrifvelse meddelade nu 8 af de genom kon
flikten berörda firmorna sina arbetare, att >därest den normalprislista för gatstens-
hnggeriarbete, som af oss erbjudits, icke blir af gatstenshuggeriarbetarnes fackor
ganisation inom den 1 maj 1904 antagen ti l l efterrättelse för en tid af minst ett år 
från nämnda dag, skola vi från arbete vid alla våra gatstenshuggerier inom Bohuslän 
utestänga hvarje arbetare, som icke rättar sig efter prislistan och skriftligen förbinder 
sig att , så länge han hos oss har arbete och intill dess ny gemensam prislista för gat-
stenshnggeriarbete aftalats, icke på något sätt deltaga i eller understödja fackorganisa
tionerna, äfvensom hvarje arbetare, som öfverträder afgifven dylik förbindelse.» 

Behandlande denna skrifvelse vid ett möte den 26 april (i Lysekil), antogo arbe
tarne följande resolution: >Såväl organiserade som icke organiserade arbetare uttala 
sin skarpaste protest och förkastelsedom öfver den af arbetsgifvarne uppsatta prome
morian och uttala enhälligt att under inga omständigheter underteckna slafkontrakt, 
utan uppträda som en man för att genomdrifva de rimliga fordringar, som blifvit af 
arbetarne framställda.» 

Den 29 och 30 april pågick slutuppgörelse vid samtliga af konflikten berörda 
stenhuggerier. För de cirka ett tusen arbetare, som, organiserade eller ej, icke gått in 
på arbetsgifvarnes fordringar, blefvo sålunda dessas arbetsplatser fr. o. m. den 2 maj 
stängda. 

Från arbetarnes sida vidtogos nu genast åtgärder för en effektiv blockad mot ut
skeppningen af då färdighuggen sten för att därmed öfva största möjliga tryck på arbets
gifvarne. Denna blockad vållade många olägenheter och slitningar mellan arbetsgifvarne 
och de utestängda arbetarne. Efter flera fruktlösa försök ti l l uppgörelse sammanträffade 
ändtligen den 29 november ombud för båda parterna i Uddevalla för åstadkommande 
af slutlig uppgörelse. Öfverenskommelse träffades och blef arbetet upptaget den 5 de
cember på de villkor, att arbetarne erhöllo till största delen den begärda förhöjningen 
å tysk gatsten, men fingo priserna för engelsk sten i afsevärd mån reducerade. 

N:o 85. Grufarbetare i Tuolluvaara. 

På grund af förändradt arbetssystem från den 1 april utfärdade arbetsgifvaren ny 
prislista för arbetarne, men förklarade sig dessa missnöjda härmed och önskade för
höjda pris. Detta afslog emellertid arbetsgifvaren, emedan prisen voro de i trakten 
gällande och därför a t t arbetet var af tillfällig natur och i hvarje fall skulle upphöra 
i början af maj. Arbetet fortsattes, sedan dessa upplysningar lämnats, enligt arbets-
gifvarens prislista. Arbetet afslutades den 7 maj, och meddelades, att en del af arbe-
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tame kunde senare erhålla sysselsättning, bestående i anläggande af en linbana niella» 
Tuolluvaara och Kiruna (c:a 5 km.) Då arbetarne sknlle börja arbetet för linbanan, 
uppmanades de af ombud för Grufarbetareförbundet att icke arbeta, enär arbetsplatsen 
var förklarad i blockad. Arbetarne lämnade nu arbetet, och blef blockaden aflyst först 
den 21 juni, då arbetsgifvaren beredde annat arbete åt omkring 50 af de förntvarande 
arbetarne och de flesta af arbetarne vid linbaneanläggningen återtogos i arbetet. An
gående prislistan bestämdes, att denna fråga sknlle hvila, tills permanent grnfdrift 
blifvit införd vid Tuolluvaara, då arbetsprisen sknlle bestämmas efter samma grunder 
som i Kiruna. 

N:o 122. Garfveriarbetare i Nättraby. 

Arbetarne, som förut Icke varit organiserade, hade, påverkade af kamrater frâa 
Landskrona, bildat en fackförening. I jnni 1904 besökte fackförbundets förtroendeman 
arbetsgifvaren i syfte att få föreningsrätten erkänd och — enligt arbetsgifvarens upp
gift — en förbindelse af honom att icke utan fackföreningens medgifvande antaga och 
afskeda arbetare. Arbetsgifvaren ville icke träffa någon öfverenskommelse med fack
föreningen, såsom varande icke juridisk person, eller fordrade deposition af en större 
summa såsom garanti mot aftalsbrott (enligt egen uppgift). Under gifna förhållanden 
ville han endast träffa öfverenskommelse med hvarje arbetare särskildt och tillsade de 
arbetare att sluta, som endast genom fackföreningen såsom mellanhand ville framställa 
sina yrkanden. Till följd häraf upphörde de flesta af arbetarne, 33 till antalet (enligt 
arbetsgifvaren 37 à 38), den 27 juni med arbetet och återgingo icke inom af arbets
gifvaren förelagd betänketid. Tvisten rörde således icke något sakligt spörsmål, utan 
var en strid om föreningsrätten. 

Denna arbetskonflikt ådrog sig särskild uppmärksamhet genom de demonstrationer, 
som sedan ägde rum å orten, samt åtgärden att låta häkta arhetarnes förtroendeman 
och en fackföreningsmedlem äfvensom anställa åtal mot dem. De båda häktade för
sattes efter 16 dagar på fri fot samt förde sedan mot vederbörande kronofogde ansvars
talan för olaga häktning och tjänstefel, ett yrkande i hvilket riksdagens justitieom
budsman instämde. Genom af Kungl. Maj:t d 11 okt. 1906 fastställd dom pröfvades 
häktningsåtgärden ha varit olaglig samt ogillades åtalet mot arbetarne. Kronofogden 
ådömdes bötesstraff för olaga häktning och oförstånd i tjänsten; yrkandet om ansvar 
för obefogadt åtal ansågs däremot ej kunna bifallas. 

Vid läderfabriken blef sedermera icke öfverenskommelse träffad, och har arbetet 
fortgått med oorganiserade arbetare. 

N:o 126. Landtarbetare i Skåne. 

I början af juli 1904 utbröto tvistigheter mellan arbetsgifvare och arbetare vid 
en del större gårdar i Skåne, där betodling bedrefs. Vid Marsvinsholm med arrendegårdar 
nedlades arbetet den 4 juli, och gällde striden arbetarnes fordran om förhöjning af 
daglönen med 25 öre. Sedermera utbredde sig konflikten, så att den slutligen om
fattade 16 arbetsgifvare, organiserade i »Skånska landtmännens arbetsgifvareförening>, 
och c:a 420 arbetare. Under stridens lopp trädde alltmer spörsmålet om arbetarnes 
föreningsrätt i förgrunden, medan lönefrågan mindre beaktades. En del arbetsgifvare 
uppställde nämligen såsom villkor för förhandling i lönefrågan, att arbetarne skulle 
utträda ur Skånska landtarbetareförbundet. Vid några gårdar förekom lockout, i det 
arbetsgifvarne icke ville behålla arbetarne på andra villkor än föreningsrättsförbud. 
Härpå svarade landtarbetareförbundet med blockad af de gårdar, där lockout ägt rum. 

Stridens karaktär skärptes genom att arbetsgifvarne i stor skala importerade gali-
ziska eller polska arbetare i de strejkandes ställe. Dock blefvo de flesta konflikterna 
af kort varaktighet, endast fyra räckte öfver två månader; en af dessa, strejken vid 
Lindholmens gård, pågick från den 24 oktober 1904 till den i augusti 1905. Enligt 
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uppgift från sekreteraren i Skånska landtmännens arbetsgivareförening slutade striden 
med nederlag för arbetarne, hvad gäller föreningsrättens erkännande, men löneförhöjning 
blef i några fall delvis beviljad. 

N:o 154. Bleck- och plåtslageriarbetare i Stockholm. 

I bleck- och plåtslagarefacket i Stockholm uppstod på eftersommaren 1904 tvist 
rörande lärlingslöner. Arbetarne ansågo att tvenne arbetsgifvare brutit mot aftalets 
bestämmelser, medan arbetsgifvarne höllo före, att aftalets bestämmelser härvid ej voro 
tillämpliga. De senare föreslogo, att tvisten jämlikt aftalet skulle hänskjutas till 
skiljenämnd, men arbetarne ville ej underkasta sig skiljedom, emedan de utan vidare 
höllo sin tolkning af aftalet för riktig. På grund häraf nedlades arbetet den 8 augusti 
vid tvenne verkstäder af 28 arbetare och förklarades blockad mot arbetsplatserna. De 
arbetsgifvare, som voro anslutna till Sveriges Bleck- och plåtslageriarbetsgifvareförbund, 
svarade den 21 ang. med allmän lockout inom förbundets första distrikt, hvarigenom 
c:a 520 arbetare utestängdes. Sedan striden pågått en månad, blef en förhandlings
kommitté tillsatt, i hvilken äfven representanter för resp. hufvudorganisationer, Cen
trala arbetsgivareförbundet och Landsorganisationen, deltogo. Därinom enades man 
om upphäfvande af all blockad den 8 oktober på följande villkor: i fråga om de fyra 
lärlingslöner striden gällt, fingo arbetarne sina kraf uppfyllda i tvenne fall, arbets
gifvarne i ett, medan i det fjärde kompromiss träffades. Lockouten npphäfdes den 10 
oktober, och arbetet återupptogs omedelbart. 

N:o 158. Sågverksarbetare i Sörvik. 

Tid justeringen af sågade trävaror användes vid sågverket s. k. vändpojkar, 
hvilkas uppgift hade varit att på staplarne före justeringen vända alla bräder med 
rotändan åt samma håll, hvarigenom en och annan fot af brädans längd kunde vinnas 
vid bestämmandet af längden. Sedermera hade vändpojkarnc af justeringsarbetarne 
börjat användas att endast frambära bräderna, så att någon tid för brädans vändning 
ej blef öfver. På grund häraf ansåg bolaget det vara en förlust att använda vänd
pojkar och indrog dessa platser. Från arbetsgifvaren uppgifves äfven, att vändpojkar 
icke användes vid de flesta sågverk. 

Justerarne nedlade då d. 13 ang. 1904 arbetet under påstående, att deras arbetsför
tjänst genom vändpojkarnes borttagande reducerades med c:a 40 procent; ackordspriset 
vid justeringen var nämligen öfverenskommet ntan hänsyn till, om vändpojkar användes 
eller ej. Då arbetsgifvaren hade flera fartyg nnder lastning, för hvilka justeradt virke 
behöfdes, anmodades lastarne att utföra justeringen, hvilket de dock vägrade. Därefter 
anmodades sågverkspersonalen, men den ställde sig solidarisk med brädgårdsmanskapet. 
På detta sätt inställdes arbetet vid hela arbetsplatsen. Förhandlingar inleddes nu, och 
lofvades justeringsarbetarne att återfå de gamla arbetsvillkoren, men såsom villkor för 
sågverkspersonalens återtagande sattes 10 % lönereduktion. På detta ville arbetarne ej 
ingå, hvarför de definitivt nedlade arbetet. 

Arbetsinställelsen oinfattade 76 arbetare, af hvilka ett 20-tal voro organiserade 
vid konfliktens ntbrott och de öfriga därefter anslöto sig till Sv. sågverksindustri-
arbetareförbundet och genom detta förklarade arbetsplatsen blockerad. Innan allmän 
anslutning till fackföreningen skett, framlämnade arbetames kommitterade ett medlings
förslag på grnndval bl. a. af vändpojkarnes borttagande och någon löneförhöjning (12 %) 
för justerarne, men detta antogs icke af arbetsgifvaren. I medlingsförlaget begärdes 
äfven oinskränkt föreningsrätt och blef detta efterhand det egentliga spörsmål, om 
hvilket striden rörde sig. Bolaget synes hafva varit villigt att erkänna föreningsrätten 
på villkor, att bolaget hade rätt i sin tjänst antaga äfven oorganiserade, hvilka ej 
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fiugo trakasseras af de andra, medan arbetarne i en sådan bestämmelse sågo ett hot 
mot föreningsrätten. 

Emellertid anslöto sig arbetarne allmänt till fackföreningen och sökte inleda nya 
underhandlingar på basis af förut framställda Tillkor. Men no ställde sig arbetsgif-
varen absolnt afvisande och fordrade såsom villkor för förhandlingar utträde ur fack
föreningen, hvarigenom all utsikt till konfliktens biläggande syntes utesluten. Äfven 
ett förslag af arbetarne att hänskjuta tvisten till skiljedom förkastades. Disponenten 
började nu antaga nytt folk i de andras ställe och afhyste från bolagets bostäder 
äldre arbetare, som innehaft sådana; 14 arbetare med hustru och barn drabbades däraf. 

Under konfliktens lopp antog striden en alltmera hårdnackad karaktär och stridig
heter förekommo mellan de gamla och de nyanställda arbetarne, så att ordningsmakten 
vid flera tillfällen måste inskrida. Först den 12 maj 1905 träffades en öfverenskom-
melse, hvarefter arbetet återupptogs den 15 maj. 

I hvad rör föreningsrätten innehöll öfverenskommelsen följande: 
Arbetarne äga rättighet tillhöra hvilken förening de önska på följande villkor. 
a' Arbetets frihet skall från båda sidor ovillkorligen respekteras. 
b) Bolaget har rättighet att arbeta med oorganiserade arbetare. 
c) De organiserade arbetarne få icke trakassera de oorganiserade arbetarne eller 

bolagets män eller vice versa. 
d) De organiserade arbetarne få icke deltaga i eventuellt uppstående storstrejk 

eller sympatistrejker rörande tvister på andra platser. 
Aflöntngsvillkoren blefvo desamma som före konflikten, och af arbetarne återtogos 

45 i arbete, däraf en del omedelbart. 

N:o 177. Spårvägspersonal i Norrköping. 

Såväl elektricitetsverket som spårvägen är stadens egendom, men driften upprätt-
hållcs af ïAllgemeine Elektricitäts Gesellschaft». Drifteu hade nyligen begynt, näm
ligen den 10 mars 1904, och utgjorde lönen till en början 70 kr. pr månad jämte fri 
uniform, försäkring mot olycksfall och sjukdom, fyra fridagar i månaden etc, om 
hvilkct allt kontrakt fanns upprättadt med personalen. 

Personalen organiserade sig snart till en fackförening — Norrköpings spårvägs
personals fackförening —, som i september 1904 framställde begäran om löneförhöjning, 
hvilket också beviljades med 5 kr pr månad. 

Strejken, som utbröt den 1 oktober 1904 utan egentliga förhandlingar, berodde 
därpå att en af personalen, ordförande i fackföreningen, afskedades för tjänstefel, hvil
ket af de öfriga tolkades såsom angrepp på föreningsrätten. Af 24 vagnförare och 
konduktörer nedlade 21 arbetet; personalen i maskin- och vagnshallen samt verkstaden 
berördes icke. Till följd af strejken måste driften inställas under tiden 4—12 oktober 
samt den 16 oktober, men upprätthölls för öfrigt med nyengagerad personal, hvilkeu 
äfven sedan fick kvarstanna i stadens tjänst. Detta s. k. strejkbryteri medförde åt
skilliga oordningar och våld mot person och egendom förekom, så att ordningsmakten 
vid flera tillfällen måste inskrida. 

På uppmaning från arbetarehåll erbjöd stadens borgmästare sin medling. Se
dan ett par förberedande förhandlingar ägt rum, öfvertogos de vidare förhandlingarna 
af å ena sidan Landssekretariatet, & andra sidan direktionen för Allg. Elektr. Gesell
schaft. Arbetsgifvaren fasthöll sin fordran, att den ofvannämnde afskedade personen ej 
skalle återtagas, men förpliktigade sig att successivt till den 1 febr. 1905 återtaga de öfriga 
strejkande. I uppgörelsen, som undertecknades den 19 november, ingick äfven att före
ningsrätten skulle lämnas fri och oförkränkt. Öfver hufvad måste konflikten till ej 
ringa del ha berott på missförstånd och föranledts af bristande villighet att förhandla 
innan utbrottet. 
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N:o 11. Järnvägsbyggnadsarbetare vid Stockholm—Djursholmsbanan. 

Vid förda underhandlingar mellan arbetsgifvaren och arbetarnes kommitterade 
framställde de senare-i hufvudsak följande fordringar. 

1. Garanterad timpenning af 50 öre. 
2. Fria resor till och från arbetsplatsen, 
3. 100 % löneförhöjning för nattarbete. 
Arbetsgifvaren fasthöll vid det förut tillämpade ackordslönesystemet, som han 

dock erbjöd sig att reglera: detta lämnade arbetarne enligt deras egen uppgift en dags
inkomst af mellan 325 kr. och 350 kr., hvarifrån afgick 70 öre för reseafgifter. 

Konflikten afvecklades på så sätt, att arbetet öfverl&ts till en bland arbetarne 
bildad kooperativ förening, som förband sig att inom viss tid fullborda arbetet. Till 
dess skulle arbetsgifvaren innehålla 15 % af arbetslönen, hvaremot han förpliktigade 
sig att tillhandahålla arbetsmaterial, kostnadsfritt transportera föreningens arbetare 
och förskottera medel till olycksfallsförsäkring. Mellan den kooperativa föreningen och 
arbetarne träffades ett aftal med bestämmelser om bl. a. 50 öres garanterad minimi-
timpenning, 50 % förhöjning för tillfälligt öfvertidsarbete, vissa kostnadsfria reseturer 
tor arbetarne till och från arbetsplatsen m. m. 

N:o 14. Arbetare vid strå- och filthattfabrik i Malmö. 

Till biträde vid appretering af hattar anställdes en minderårig kvinnlig arbetare 
De fackbildade manliga arbetarne ansågo detta vara ett intrång i deras rättigheter och 
nedlade arbetet. 

Strejken ledde till, att arbetsgifvaren måste underteckna en förbindelse att ej 
använda kvinnlig arbetskraft till appretering, likväl på villkor att samma princip til
lämpades vid landets öfriga hattfabriker. 

N:o 16. Skorstensfejare i Stockholm. 

Arbetsgifvaren hade antagit en ny arbetare med förbigående af en, som förut haft 
tillfällig anställning, men som han af flera skäl ansåg mindre lämplig. Detta an
sågo arbetarne strida mot en inom yrket gällande princip vid anställande af fasta 
arbetare och genomdrefvo efter en kortare arbetsnedläggelse sin fordran, att den förut 
anställde skulle erhålla platsen. 

N:o 21. Mureriarbetsmän i Stockholm. 

Medlemmar af arbetarnes fackförening fordrade, att två förmän, som tillhörde 
Svenska arbetareförbundet skulle afskedas och förklarade, då detta vägrades, arbets
platsen i blockad, enär ifrågavarande förmän >icke uppgjort sitt mellanhafvande» med 
fackföreningen. 

Genom enhällig skiljedom förklarades blockaden oberättigad och förorsakad genom 
>felaktiga rapporter». 

N:o 24. Skoarbetare i Stockholm. 

Vid inträifad arbetsbrist blefvo samtliga arbetare å tillskärareafdelningen utom 
en permitterade. Stödjande sig på en föreskrift i arbetaaftalet, att vid arbetsbrist ar
betstiden skulle inskränkas, så att afskedanden och väntning i största möjliga mån 
nndvekcs, fordrade arbetarne, att sysselsättning skalle beredas dem alla, så långt ar-
betstillgången medgåfve. 

Med organisationens tillhjälp genomdrefvo de omsider sin fordran. 
Arbetarnes yrkande på en misshaglig förmans afskedande resulterade i ett löfte 

om rättelse i händelse framdeles missförhållanden skulle yppa sig. 
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N:o 25. Skoarbetare i Vänersborg. 

Denna långvariga konflikt inleddes med, att arbetarne den 2 febr. 1905 inlämnade 
ett förslag till »allmänna bestämmelser> med minimilönsatser, 9 timmara arbetsdag 
och ackordspriser m. m. 

Enligt arbetsgifvarens beräkningar uppgick den föreslagna höjningen för ackords
arbeten till c:a 25 %. 

I akrifvelse den 16 februari svarado arbetsgifvaren utan någon motivering, att 
fordringarna ej godkändes. 

Genom skoarbetareförbundets förtroendeman inleddes sedan förhandlingar, men de 
strandade på att arbetsgifvaren ej ville ingå på muntliga underhandlingar. 

Den 23 februari utbröt öppen konflikt, omfattande c:a 4O0 organiserade arbetare. 
Striden utvidgades den 22 juui till en gamma arbetsgifvare tillhörig fabrik i Lundby. 
därstädes omfattande 57 organiserade arbetare. Anledningen var, att den af arbetarne 
blockerade Vänersborgsfabriken utsände skor i marknaden, stämplade med Lundby-
fabrikens märke. 

Striden fördes därefter med stor häftighet, å arbetarnes sida medelst blockad och 
bojkottning af båda fabrikernas alster. Först efter 10 månader kommo muntliga un
derhandlingar till stånd under förmedling af Svenska arbetsgivareföreningen å ena 
sidan. Sv. skoarbetareförbundet å den andra. Dessa förhandlingar strandade likväl, enär 
man ej kunde enas om villkoren för de strejkandes återtagande i arbetet. Liknande 
resultat hade flera försök att bilägga tvisten. 

Omsider efter det konflikten pågått i 14 månader, lyckades man den 29 maj 1906 
uppnå en öfverenskommelse, hvars hufvudpunkter voro, att 150 af de i Vänersborgs-
konflikten indragna arbetarne skulle återtagas inom en tid af tre månader och de of riga 
intill den 1 april 1907 äga företrädesrätt framför andra vid lediga platsers besättande. 
I fråga om Lundbyfabriken bestämdes, att 40 stycken skulle återtagas inom en månad 
efter konfliktens slut, de öfriga äga företrädesrätt till den 1 april 1907. Äfven öfver-
enskoms om tvisters hänskjutande till en skiljenämnd af tre personer. 

I realfrågorna innebar resultatet i de flesta punkter en kompromiss. Ackords-
priser i hufvudsak lika med de vid öfriga skofabriker i landet gällande fastställdes i 
ett kollektivt aftal. Likaså stipulerades däri om minimilön, arbetstid, öfvertidspro-
cent m. m. 

N:o 32. Sömmerskor i Stockholm. 

Denna konflikt gällde uteslutande föreningsrätten; alla arbeterskor, som anslutit 
sig till en nybildad fackförening, afskedades. Tvisten har ej blifvit principiellt bilagd. 
Nya arbeterskor hafva antagits i stället för de gamla, som erhållit sysselsättning på 
andra håll. 

N:o 40. Byggnadsarbetare i Malmö. 

De organisationer, som närmast berördes af denna omfattande konflikt, voro â 
arbetsgifvarnes sida Malmö byggmästareförening och Malmö nya byggmästareförening 
»ch å arbetarnes sida Svenska murareförbundets afdelning i Malmö (murare), Svenska 
träarbetareförbundets afdelning i Malmö (byggnadssnickare och timmermän) samt Sven
ska grof- och fabriksarbetareförbundets afdelning i Malmö (mureriarbetsmän). 

För alla tre arbetarekategorierna förefunnos äldre aftal, gällande till den 1 april 
1905, och hade dessa aftal i vederbörlig ordning blifvit uppsagda samt underhandlingar 
om nya aftal inledda. Innan sådana blifvit träffade, etablerade mureriarbetsmänncn 
den 27 mars 1905 partiell strejk, omfattande 7 arbetsgifvare och c:a 60 arbetare. 

Arbetarnes fordringar voro i hufvudsak vid konfliktens utbrott 40 öres timlön, 
9 timmars arbetsdag samt olycksfallsförsäkring à 2 kr. pr dag. 
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Arbetsgifvarne, som endast ville ha uppgörelse på basis af gemensamma under
handlingar i alla tre facken, besvarade den partiella strejken med lockout under loppet 
af april månad. Därigenom blefvo 471 grofarbetare utestängda. 

Sedan underhandlingarne med mureriarbetsmännen afbrutits, fortsattes de med 
murare och träarbetare samt ledde till aftals träffande med murarne (28 april 1905). 
men däremot ej med träarbetarne. Dessa senare gjorde dock icke strejk, men såväl 
murare som träarbetare blefvo till följd af den mot mureriarbetsmännen riktade lock
outen i stor ntsträckning utan arbete. Arbetsinställelsens menliga verkningar sträckte 
sig ock vida utöfver själfva byggnadsfacken. Särskildt må omnämnas, att påbörjandet 
af en mängd beramade större kommunala 'arbetsföretag till följd af konflikten blef 
undanskjutet. 

Den 9 maj åternpptogos förhandlingar mellan delegerade för arbetsgifvarne och 
mureriarbetsmännen. Därvid behandlades frågan om arbetstidens längd, hvarvid man 
likväl icke nådde enighet. Arbetarne frånträdde sedan sin fordran på arbetstidens 
förkortning, och den 30 maj begyntes underhandlingar om timlönen. Men ståndpunk
terna voro så vidt skilda, att man tills vidare uppgaf hvarje tanke på uppgörelse. 
Lika resultatlösa blefvo underhandlingar, som i september månad ägde rum, däri Lands
organisationens ordförande deltog. Ännu i december månad, då hemställan under hand 
gjordes till parterna om nya förhandlingars upptagande under vissa, närmare angifna 
former, förhöllo sig parterna å båda sidor tämligen afvisande. 

I januari månad 1906 erbjöd, på anmodan af civil- och finansministrarne, förste 
aktuarieu Elmquist i Kommerskollegium sin medling. Såväl arbetsgifvames som ar-
betarnes delegerade förklarade sig villiga att antaga medlingen, och förhandlingarna 
togo omedelbart (den 29 januari) sin början under den utsedde medlarens ordförandeskap. 

Underhandlingar fördes samtidigt mellan byggmästarnes delegerade samt trä-
arbetarnes och niureriarbetsmännens delegerade. För murarnes vidkommande var, så
som ofvan nämnts, aftal redan träffadt. 

Frågorna om arbetstidens längd och timlönen erbjödo de största svårigheterna. 
Emellertid voro underhandlingarna i grofarbetarefacket redan den 2 februari så långt 
fortskridna, att ett förslag till allmänt aftal kuude aflåtas att af organisationerna för
kastas eller antagas. Byggmästareföreningarna antogo förslaget oförändradt, men 
mureriarbetsmännen endast under förutsättning, att vissa förändringar gjordes beträf
fande öfvergångstiden för förhöjningarna i timlönen. I af seende å slutbeloppen af tim
lönen hade däremot arbetarne icke något att erinra. Emellertid måste förhandlingarna 
inom detta fack tills vidare anses vara afbrutna. 

Under tiden hade förhandlingarna mellan byggmästarne och träarbetarne fortgått 
och resulterat däri, att förslag till aftal rörande de s. k. allmänna bestämmelserna 
förelåg färdigt den 7 februari. Såväl byggmästarne som träarbetarne antogo förslaget, 
som den 13 februari undertecknades att omedelbart träda i kraft. 

En förutsättning för aftalets fortsatta giltighet var dock, att de vidlyftiga 
ackordsprislistorna för trä- och timmermansarbeten skulle föreligga fullständigt ut
arbetade senast den 1 april 1906. 

Nåddes icke enighet uti en eller flera punkter af prislistorna, skulle ordföranden 
i sista hand afknnna skiljedom. 

I början af april 1906 blefvo de ifrågavarande ackordsprislistorna slutbehandlade. 
Undertecknandet skedde den 6 april. 

Samma dag det allmänna aftalet mellan byggmästarne och träarbetarne under
tecknades, lyckades ordföranden förmå byggmästarnes delegerade att till niureri
arbetsmännens delegerade aflåta en skrifvelse, däri de förklarade sig villiga att inför 
sina resp. föreningar tillstyrka ett tillmötesgående i hufvudsak af mureriarbetsmännens 
senast gjorda framställning med afseende å de första förhöjningarna i timlönen. 
Detta erbjudande biträddes af såväl arbetarnes som arbetsgifvames organisationer, 
hvarefter det allmänna aftalet mellan byggmästarne och mureriarbetsmännen under-
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tecknades den 15 februari. Sedan ackordsprislistan för mureriarbetsmän blifvit full
bordad den 16 februari och omedelbart undertecknad å organisationernas vägnar, till-
kännagafvo nnderhandlingsdelegerade, att något hinder ej vidare förelåg för byggnads
arbetets omedelbara återupptagande. 

Därmed var den långvariga konflikten bragt ur världen. 
Genom aftalen fastställdes följande timlöner: 
för murare 

för b y g g n a d s t r ä a r b e t a r e 

för mure r ia rbe t smän 

Arbetstiden fastställdes till 10 timmar hvarje helgfri dag under sommarmånaderna, 
men nnder vintermånaderna mars och oktober 9VÏ t , febr. och nov. 8 t. samt jan. och 
dec. 7 t. 

N:o 44. Bleck- och plåtslagare i Borås. 

Arbetsgifvaren afskedade en arbetare, emedan han agiterade för fackföreningen. 
Flera afskedanden följde sedan. 

I en skrifvelse anhöll arbetarnes organisation om arbetarnes återtagande, och då 
nekande svar följde, utbröt öppen konflikt. Något aftal i egentlig mening existerade ej. 

Genom förmedling af fackförbundets förtroendeman löstes konflikten i hnfvud-
s.ik på de villkor, att de strejkande âtertogos och fall frihet lämnades dem att till
höra organisationen. 

N:o 47. Skrädderiarbetare i Nyköping. 

Gällande prislista uppsades vederbörligen af fackföreningens afdelning på platsen 
och skriftliga underhandlingar inleddes om ny. Då dessa ej ledde till resultat, för
söktes muntliga förhandlingar, men dessa strandade på arbetsgifvarnes vägran att 
underhandla i >Folkets hus» i staden. 

Arbetarnes hnfvndfordran var vissa förhöjningar i ackordsprislistan. Arbets-
gifvarne nppgifva därjämte, att veckolönsarbetarne fordrade 16 kr. minimiveckolön och 
10 timmars arbetsdag. 

Genom kompromiss enades man om ett 3-årigt arbetsaftal med vissa förhöjningar 
för ackordsarbete. 

Veckoarbete skulle fortfarande ersättas efter särskild öfverenskommelse. 

N:o 52. Snickeriarbetare i Emmaboda. 

Två arbetare, som tillhörde styrelsen i en på platsen nybildad fackförening, af-
skedades af arbetsgifvaren. I anledning häraf utbröt en konflikt, som af arbetsgifvaren 
karaktäriseras som strejk, af arbetarna såsom lockout. En skrifvelse tillställdes ar-
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betarne, i hvilken arbetsgifvaren fordrade, att de skalle förbinda sig ej tillhöra fack
förening. 

Resultatet blef en seger för arbetarne, i det att arbetsgifvaren skriftligen medgaf 
fall föreningsrätt. 

N:o 59. Mekaniska verkstadsarbetare i hela riket. 

Redan under sommaren 1903 inträffade en allmän lockont inom den mekaniska 
verkstadsindustrien, närmast föranledd af en gjutarestrejk vid en mindre verkstad i 
Skåne (Hvilan), men indirekt af den anledning att arbetarne på flera platser påyrkade 
kollektiva löneförbättringar i samband med garanterandet af en viss minimilön. Sedan 
en förhandlingskommitté blifvit tillsatt (i juli 1903), återupptogs arbetet inom kort, 
efter det man hänskjutit tvisten vid Hvilan till afgörande genom skiljedom samt be-
slutat att vidare förhandla om vissa från arbetarnes sida framställda lönekraf. Sist
nämnda förhandlingar ledde dock icke till något resultat, ntan ställdes på framtiden. 
Åt en särskild kommitté uppdrogs emellertid att utarbeta 

1) förslag till en s. k. förhandlingsordning till förekommandc^af öppna konflikter, 
samt 

2) förslag till principiella bestämmelser om minimilöner, lärlingsutbildning, ac
kordsarbete m. m. 

Dessa förslag förelågo färdiga i december 1903, då de af den s. k. förhand
lingskommittén med tillstyrkande i hufvudsak öfverlämnades till organisationerna. 
I mars 1904 sammanträdde förhandlingskommittén ånyo, då man efter vidtagande 
af ett antal, hufvudsakligen af verkstadsföreningen påyrkade ändringar, enades 
om slutliga förslag till öfverenskommelser. Förslagen tillstyrktes enhälligt till an
tagande och blefvo i april 1904 antagna af fackförbunden. Verkstadsföreningen på
yrkade däremot först och främst införande i aftalet af ett tillägg till bestämmelsen 
om, att »föreningsrätten skall lämnas oförkränkt», innebärande att arbetarne icke ägde 
rätt vägra arbeta tillsammans med sådana arbetare, som voro oorganiserade eller till
hörde annan organisation. Denna senare bestämmelse fraktade arbetarne kunde miss
tolkas såsom innebärande en förbindelse från deras sida att respektera s. k. strejkbry-
tare. Ett ändringsförslag från arbetarne afvisades af verkstadsföreningen och förhand
lingsarbetet var därmed tills vidare afbrutet. 

Senare medgaf verkstadsföreningen, att förhandlingar upptogos enbart om lärlings
utbildning och minimilöner i detalj. En ny förhandlingskommitté, som utsetts för 
nämnda ändamål, sammanträdde i februari 1905 och uppdrogs då åt en subkommitté 
att utarbeta förberedande förslag i berörda ämnen. På förekommen anledning fann 
sig emellertid förhandlingskommittén föranlåten att utöfver det densamma gifna upp
draget upptaga frågan om förhandlingsordningen och uppnåddes nu fullständig enighet 
om den enda förut omstridda bestämmelsen genom följande beslut: 

> Undérhandlingskommittén inom den mekaniska verkstadsindustrien har denna 
dag enats om att föreslå organisationerna att godkänna det af förhandlingsnämnden den 
19 mars 1904 afgifna förslag till öfverenskommelse angående bestämda former för be
handling af framställningar och arbetstvister, därvid dock öfverenskommelsens slut
mening bör erhålla följande förändrade lydelse: 

Sveriges verkstadsförening och vederbörande fackförbund, som äro ense därom att 
föreningsrätten skall lämnas oförkränkt i alla afseeuden af såväl arbetsgifvare och ar
betare som deras resp. organisationer, förbinda sig i och med undertecknandet af före
stående öfverenskommelse, att efter bästa förmåga samverka för att lugna och stabila 
arbetsförhållanden må blifva rådande inom den mekaniska verkstadsindustrien, äfven-
som för att alla till de respektive organisationerna anslutna medlemmar och underav
delningar må ställa sig förestående öfverenskommelse samt i enlighet därmed träffade 
aftal och beslut till noggrann efterrättelse, så att störande afbrott genom arbetsin-
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ställelser, af hvad slag det vara må, i största möjliga utsträckning för framtiden 
undvikas. 

Detta förslag har biträdts af samtliga närvarande, som förbinda sig a t t hos sina 
respektive organisationer förorda förslagets antagande. 

Underhandlingskommittén ut talar t i l l ika önskvärdheten af, a t t denna del af öve r 
enskommelserna mellan organisationerna må föreligga godkänd senast vid utgången af 
innevarande månad, då kommittén ånyo sammanträder för a t t behandla de förslag till 
öfverenskommelser angående minimilöner, lärlingsförhållandenas ordnande m. m., hvilka 
kommittén uppdragit åt särskilda delegerade att utarbeta, och komma de förslag i dessa 
frågor, hvarom kommitterade då kunna enas. att omedelbart öfverlämnas ti l l organisa
tionerna för öfverenskommelsers träffande. > 

Verkstadsföreningens delegerade inom kommittén hade den uppfattningen, a t t för
handlingsordningen, sedan nu fullständig enighet om dess åffattning blifvit uppnådd, 
borde antagas af organisationerna för a t t omedelbart tillämpas — ehurn ej på de på
gående förhandlingarna — hvarcmot flertalet arbetaredelegerade framhöllo, a t t de väl 
kunde t i l ls tyrka sina resp. organisationer a t t redan nn godkänna förhandlingsord
ningen i föreliggande skick — hvarigenom en viktig del af förhandlingsarbetet vore 
undangjordt —, men att densamma icke borde undertecknas att träda i kraft förrän 
samtidigt med undertecknandet af det aftal om lärlingsutbildning och minimilöner, 
hvarom nn särskilda underhandlingar vore inledda. 

Denna förklaring motiverades med fruktan för, a t t lösningen af dessa realfrågor 
etjes skulle blifva ytterligare undanskjuten. 

Arbetareorganisationerna beslöto ock i enlighet med den af deras delegerade ut
talade meningen at t väl godkänna förhandlingsordningen, men a t t med dess underteck
nande skulle anstå, t i l ls man enats om det under utarbetande varande aftalet om mi
nimilöner och lärlingsutbildning. Verkstadsföreningen antog åter utan vidare för
handlingsordningen i slutet af februari. 

Den ofvannämnda subkommittén hade dessförinnan omedelbart gåt t till si t t ar
bete, och dess betänkande förelåg i början af mars, innefattande förslag ti l l lärlings-
bestämmelser, lärl ingskontrakt och en del öfriga stadganden äfvensom en gruppering 
af arbetsställena med anledning af det beramade införandet af minimilöner samt slut
ligen vissa redaktionella ändringar i förslaget t i l l förhandlingsordning. Däremot hade 
inom subkommittén ej kunnat ernås enighet om minimilönernas belopp, enär man å 
arbetaresidan påyrkat högre minimilöner än arbetsgifvarerepresentanten ansåg sig 
kunna medgifva. 

Någon vidare behandling af subkommitténs betänkande och förslag kom dock 
aldrig ti l l stånd inom den större förhandlingskommittén. 

På grand af den olika uppfattning, som gjort sig gällande om tiden för förhand
lingsordningens ikraftträdande, beslöt verkstadsföreningen den 23 mars a t t »vidareför-
handlingar angående lärlingsbestämmelser och minimilöner icke borde äga rum, förr än 
fackförbunden ti l l omedelbart ikraftträdande antogo den s. k. förhandlingsordningen». 
Fackförbunden vägrade at t ställa sig denna fordran till efterrättelse såsom enligt deras 
mening stående i strid med förut träffad öfverenskommelse. Förhandlingsarbetet var 
därmed ånyo strandadt. 

Arbetarne framställde nu vissa lönekraf vid en del särskilda verkstäder, men 
möttes städse af en hänvisning ti l l verkstadsföreningens beslut den 23 mars om för
handlingsordningens ikraftträdande, innan förhandlingarna om minimilöner upptogos. 

Detta hade ti l l följd, a t t partiella strejker under loppet af april och maj måna
der igångsattes vid en del verkstäder af arbetarne än inom ett, än inom ett annat fack. 
Mot slutet af maj uppgick de strejkandes antal till inemot 4,000. Verkstadsföreningen 
förhöll sig tills vidare afvaktande samt beslöt vid sit t årsmöte den 13 maj a t t lämna 
fackförbunden öppet a t t t i l l den 22 maj till omedelbart ikraftträdande antaga förhand
lingsordningen samt såsom en följd däraf inställa alla påbörjade strejker. 



REDOGÖRELSER FÖR VISSA ARBETSINSTÄLLELSER. 2 7 3 

Därest detta anbud af fackförbunden afböjdes, skalle verkstadsföreningen efter 
sagda dag ej vidare anse sig banden af hitt i l ls gjorda erbjudanden, ntan skulle då 
vidtaga de åtgärder, som omständigheterna kunde påkalla. 

Det första oifentliga medlingsförslaget — ett sådant hade redan i april framlagts 
af ordföranden i förhandlingskommittén vid en sammankomst af delegerade för båda par
terna, ehuru utan resultat — framställdes i medio af maj af en verkstadsägare, hvilkeu 
föreslog, a t t man med undanskjutande af frågan om förhandlingsordningens underteck
nande till omedelbart ikraftträdande, skalle upptaga nya förhandlingar om realfrågorna, 
men detta förslag vann icke verkstadsföreningens bifall. 

E t t andra medlingsförslag framställdes på civilministerns uppmaning af Kom-
merskollegii chef generaldirektör Lagerheim, hvilken erbjöd sin medling under följande 
förutsättningar : 

att fackförbunden skulle häfva strejkerna ocli under förhandlingarne ej igång
sätta några nya sådana; 

att verkstadsföreningen skulle låta krafvet på förhandlingsordningens omedelbara 
ikraftträdande tillsvidare hvila, samt 

att förhandlingarna om realfrågorna skulle bedrifvas med sådan skyndsamhet, a t t 
resultatet kunde föreligga senast den 20 juli . Fackförbundens delegerade afgåfvo ett 
tillmötesgående svar, men verkstadsföreningen afböjde den erbjudna medlingen till 
följd af sin »på erfarenhet grundade öfvertygelse om utsiktslösheten för närvarande a t t 
genom underhandling med fackförbunden vinna en för industrien antaglig öfverenskom-
melse angående minimilön och öfriga arbetsvillkor». I ett senare meddelande till pres
sen angafs som anledning ti l l afböjandet, att verkstadsföreningen ej kunnat uppgifva 
sin »hufvudpssition i striden, nämligen krafvet på förhandlingsordningens omedelbara 
ikraftträdande». 

Allmän lockout gent emot fackförbundens medlemmar var då proklamerad at t 
träda i verkställighet den 10 juni. 

De politiska händelserna i början af juni gåfvo anledning till framställandet 
af ett tredje medlingsförslag af redaktörerna Hildebrand och Hallgren i samråd med 
förste aktuarien Elmquist och gående ut därpå, att lockoaten och strejkerna skulle 
halvas och arbetet återupptagas, underhandlingar omedelbart inledas för genomförande 
af trängande löneförbättringar samt för åstadkommande af ett på gemensamt utförda 
grundliga utredningar och studier af minimilönefrågan inom den utländska industrien 
fotadt förslag, hvilket borde föreligga senast i mars 1S06, hvarjämte strejker och 
lockouter ej borde få ifrågakomma före den 1 maj 1906. 

Verkstadsföreningen ställde sig icke ovillig emot detta förslag, men fackförbunds
representanterna önskade betänketid. De båda redaktörerna riktade då en offentlig 
vädjan ti l l verkstadsföreningen at t för 14 dagar häfva lockouten och under denna tid 
söka träffa uppgörelse. 

Detta förslag afböjdes dock af såväl verkstadsföreningen som fackförbunden. 
De senare framhöllo, att de återstående tvistefrågorna om lärlingars löner och minimi
lönernas belopp inom ganska kort tid borde kunna bringas t i l l lösning, men att ar
betsinställelserna ej borde häfvas, förrän enighet uppnåtts. Därmed var det tredje 
medlingsförsöket s t randad! 

Under konfliktens lopp hade en särskild kommitté inom verkstadsföreningen sig 
förelagdt a t t fortsätta utredningen af frågan angående minimilöner, lärlingsutbildning 
m. m. Utredningen omfattade äfven frågan om en förenkling af den s. k. förhandlings
ordningen. Kommitténs utredning föranledde verkstadsföreningen att på extra allmänt 
möte den 11 och 12 sept, antaga 

dels regler för behandling af tvister mellan arbetsgifvare och arbetare; 
dels bestämmelser om minimilöner och om lärlingsutbildning; 
dels ock gemensamma ordningsregler för de olika verkstäderna. 

År 1905. 
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Bestämmelserna om föreningsrätten hade följande lydelse: >Medlemmarne i Sve
riges Verkstadsförening och samtliga arbetare anställda vid deras verkstäder skola 
lämna föreningsrätten oförkränkt, d. v. s. att hvarje arbetare äger frihet att tillhöra 
organisation eller ej, allt efter som honom lämpligt synes; att hvarje arbetsgif-
vare äger frihet att i sin tjänst antaga hvar och en, antingen denne tillhör fackför
ening eller icke. Hvarje arbetare, som tager anställning på verkstad tillhörande med
lem af Sveriges Verkstadsförening, skall i lugn och sämja arbeta tillsammans med 
arbetskamrater, antingen han eller de tillhöra organisation eller icke.» 

I fråga om minimilöner fastslogs, att »berättigad till minimilön är hvarje arbe
tare, som nppnått 21 års ålder och som visat sig hafva godkänd yrkesutbildning samt 
arbetat i sitt fack minst 4 år, äfvensom grofarbetare, som uppnått 21 års ålder.» 

Genom dessa beslut blefvo onekligen de reala tvistepunkterna om minimilöner 
och om lärlingars utbildning bragta närmare sin lösning. 

Det fjärde och sista medlingsförsöket åvägabragtes på initiativ af civil- och finans-
ministrarne. 

En förhandlingskommitté bestående af direktör John Bernström, ingenjör J. Sjö
holm, hrr Herman Lindqnist och Ernst Blomberg sammanträdde i början af oktober 
i Stockholm under landshöfdingen grefve Hugo Hamiltons ordförandeskap. 

Kommittén grep sig först an med frågan om minimilönerna. Beträffande stor
leken af dessa förelågo emellertid ännu inga uttalanden från arbetsgifvarehåll. Kom
mittén nöjde sig därför med att fastställa vissa principiella bestämmelser om minimi
löner, men hänsköt i en cirkulärskrifvelse af den 13 okt. frågan om minimilönernas 
storlek till öfverenskommelse mellan hvarje enskild arbetsgifvare och dennes ar
betare. 

Denna cirkulärskrifvelse ledde emellertid icke till det af kommittén åsyftade re
sultatet, i det att de ingångna svaren visade, att sådan öfvenskommelse på flertalet 
verkstäder icke kunnat uppnås. De inkomna uppgifterna blefvo likväl ett värdefullt 
material för kommittén vid dess fortsatta arbete att sammanjämka de olika stånd
punkterna. Efter långvariga förhandlingar framgick ss. resultat den 27 okt. 

dels ett förslag till öfverenskommelse om regler för tvisters biläggande, 
dels ett förslag till bestämmelse om minimilöner, ackordsarbete, ordinarie arbets

tid m. m. 
Vid företagen omröstning bland de i konflikten indragna fackförbundsmedlem-

marne antogos medlingskommitténs förslag med 5,215 röster mot 2,714. Samtidigt an
tog verkstadsföreningen förslagen vid sitt sammanträde den 8 nov. 

Den 9 nov. undertecknades medlingskommitténs slutprotokoll, och därmed var 
den mest omfattande arbetskonflikt, som dittills ägt rum i vårt land, afslutad. 

Af konflikten berördes 97 arbetsgifvare, anslutna till Sveriges verkstadsförening, 
med en sammanlagd arbetstyrka af 18,120 man (vid konfliktens början). 

Rörande dessas fördelning på de skilda facken föreligga nppgifter för 17,363, af 
hvilka 11,823 voro järnarbetare, 2,165 gjutare, 1,610 träarbetare, 193 måleriarbetare 
och 1,572 grofarbetare. Af ifrågavarande arbetareantal voro 3,884 oorganiserade, 650 
tillhörde Svenska arbetareförbundet och 10,250 andra organisationer. Högsta antalet 
under konflikten arbetslösa uppgifves till 13,805. 

De antagna reglerna för behandling af tvister mellan arbetsgifvare och arbetare 
äro af följande lydelse: 

Regler för behandling af tvister mellan arbetsgifvare och arbetare. 
§ 1. Här nedan benämnas samtliga arbetareorganisationer, vare sig permanenta 

eller tillfälliga fackföreningar eller enskilda arbetare, af hvad slag de vara må, med 
ett gemensamt namn arbetare. 

§ 2. Uppstår tvist vid verkstad, tillhörande medlem af Sveriges Verkstadsföre
ning, skola alltid allvarliga försök göras att genom skriftlig eller muntlig förhandling 
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mellan arbetsgifvaren eller hans representant och arbetare bilägga densamma. 
Träffad öfverenskommelse bör skriftligen affattas. 
§ 3. Har icke inom 20 dagar efter det skriftlig framställning gjorts öfverens

kommelse träffats, och arbetare besluta att fullfölja ärendet, äga de att inom 8 dagar 
efter utgången af nyss angifna tid t i l l vederbörande kretsstyrelse inom Verkstadsföre
ningen därom göra skriftlig framställning, åtföljd af fullständiga uppgifter om ären
dets innebörd, om dag, då framställning först gjorts, och om resultatet af de förda 
förhandlingarna. Har ärendet icke inom sålunda fastställd tid fullföljts, anses frågan 
hafva förfallit. 

§ 4. Sedan dylik anmälan inkommit, utreder kretsstyrelsen skyndsammast ären
det samt söker med alla till buds stående medel åstadkomma förlikning mellan par
terna. Anser endera parten muntlig förhandling behöflig, utse kretsstyrelsen och ve
derbörande arbetare hvardera 3 kommitterade, hvilka genom förhandling skola söka 
lösa den föreliggande tvisten. Kretstyrelsen anmodar en af sina kommitterade att sam
mankalla kommittén. Kommitterade utse bland sig en ordförande eller, i fall de ej 
kunna enas därom, en utomstående opartisk person att leda förhandlingarna. Hafva 
från arbetare vid flera verkstäder ingått framställningar i samma syfte, må framställ
ningarna behandlas samtidigt, enligt förestående. 

§ 5. Den kommitté, hvarom i föregående § stadgas, skall vara ti l lsatt senast 8 
dagar efter det yrkande om dess tillsättande blifvit gjort. Behandling af ärende skall 
vara afslutad inom 14 dagar, efter det kommitterade erhållit skriftligt meddelande om 
valet, såvida ej kommittérades flertal enar sig om uppskof. Träffas uppgörelse, skall 
densamma skriftligen affattas. Har uppgörelse icke träffats, uppsattes ett kortfattadt 
protokoll. 

§ 6. Därest icke genom förhandling enligt förestående förlikning kunnat ernås, 
och nnder denna förutsättning att frågan gäller tolkning af träffadt aftal, af öfverens
kommelse eller af förlikning, hänskjutes tvisten, om endera parten det skriftligen yrkar, 
t i l l afgörande af skiljemän, af hvilka 2 utses af arbetare och 2 af öfverstyrelsen för 
Verkstadsföreningen. De sålunda valda 4 skiljemännen utse själfva den 5:e, som skall 
leda skiljenämndens förhandlingar och vid lika röstetal äga utslagsröst. Enas skilje
männen icke yid valet af ordförande, ntses ordföranden enligt lagen om skiljemän af 
vederbörande myndighet å den ort, där verkstaden är belägen. 

Skiljemännen meddela dom senast inom den 20:e dagen efter den dag, då endera 
parten till den andra gjort framställning om tvistefrågans hänskjutande ti l l skiljedom. 

§ 7. Innan ärendet slutbehandlats enligt ofvan gifna regler, må icke på grund af 
samma ärende arbetsinställelse (strejk eller lockout) äga rum. Beslut om arbetsinstäl
lelse må ej fattas senare än 6 veckor efter det behandlingen af ärendet afslutats, och 
skall beslutet omedelbart tillställas motparten. Sådant beslut må ej verkställas tidi
gare än 6 dagar eller senare än 14 dagar efter den dag, då detsamma delgifvits mot
parten. 

§ 8. Därest behandling af framställning i principfråga eller af annan angelägen
het i den ordning, förestående regler stadga, icke medfört ärendets afgörande, må icke 
framställning i samma fråga eller angelägenhet upptagas till förnyad behandling mellan 
samma parter enligt förestående, förrän 6 månader förflutit från den dag, då föregående 
förhandlingar i ärendet afslutats. 

I sammanhang härmed förklara sig Verkstadsföreningen och vederbörande fack
förbund vara ense därom, att rätten att under alla förhållanden fritt och okränkt del
taga i arbete skall likasom föreningsrätten hållas i ömsesidig helgd. 

År 1905. 
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Förestående öfverenskommelse skall gälla till den 1 januari 1908 och därefter år 
efter är. därest ej uppsägning skriftligen skett från någon sida minst 6 månader före 
tiden för öfverenskommelsens utlöpande. 

N:o 65. Kakelugnsmakare i Stockholm. 

Arbetarne hade vederbörligen uppsagt prislistan ock inlämnat förslag till ny 
med förhöjda ackordspriser för formare. 

Därjämte fordrades förbättring i de hygieniska förhållandena, nämligen bestämd 
tid för verkstadens rengöring samt att eldning skulle ske genom fabrikens försorg. 
Afven begärdes afskedande af en ej yrkesskicklig arbetare. Arbetsgifvaren vägrade 
att för tillfället underteckna något nytt aftal, emedan han ville afvakta arbetsgivare
föreningens beslut i fråga om den pågående verkstadslockouten. Arbetarne tolkade 
arbetsgifvarens vägran såsom ovillighet att träffa aftal med fackföreningen. I afseende 
på deras öfriga fordringar uppgifva de, att han lämnat bestämdt afslag. 

Konflikten resulterade i, att arbetsgifvaren afgaf följande förbindelse: iMed detta 
förbinder jag mig att till formare vid min fabrik betala enligt den af dem begärda 
prisförhöjda listan af den 2 januari 1905, och skola dessa priser gälla till den 30 
april 1906. Äfvenså förbinder jag mig att ej till formning använda den omtvistade 
arbetskarlen, förrän resp. föreningar afhandlat lärlingsfrågan, och kommer jag då att 
ställa mig deras beslut till efterrättelsen 

(Underskrift.) 
Afven villfors arbetarnes begäran i fråga om verkstadens eldning. 

N:o 66. Stenhuggeriarbetare i Närke. 

Aftal var upprättadt att gälla till den 1 maj 1909. Detta aftal, som var grun-
dadt på ackordsbetalning, beskrifves af arbetsgifvarne som så förmånligt för arbetarne, 
att de skickligaste därpå kunde förtjäna 125—160 kr. i månaden. Arbetarne voro 
dock missnöjda med den otydliga affattningen i vissa punkter och påstå, att de genom 
oriktiga beräkningar vid uppmätningen af hnggen sten kunnat blifva lidande på ända 
till 75 % af den rätta betalningen. Af denna anledning nedlades arbetet vid ett sten-
huggeri och då arbetsgifvarne på de öfriga platserna för inledande af underhandlingar 
fordrade, att arbetet skulle återupptagas, utbröt öppen konflikt vid alla arbetsplatserna. 

Under striden gjordes från Svenska arbetareförbundet försök att hänskjuta tvisten 
till skiljenämnd, men detta förslag förkastades af arbetarnes majoritet, som tillhörde 
Sv. stenhuggareförbundet. Majoritetens fordran var ett allmänt underhandlingsmöte, där 
man skulle försöka uppnå öfyerenskommelse. Vore detta omöjligt, kunde återstående 
tvistepunkter hänskjutas till skiljenämnd. 

Efter c:a 3 månaders arbetsinställelse inleddes underhandlingar mellan arbets
gifvarne och Svenska arbetareförbundet samt uppgjordes förslag till ett löneaftal, ba-
seradt på timlön. Vid ett senare hållet allmänt sammanträde, där representanter för 
samtliga arbetare voro närvarande, enades man om en prislista med 40 öres timlön 
för fullt yrkesskickliga stenhuggare samt 25 öres minimitimpenning för dem, som 
arbetat i facket i 3 år och fyllt 18 år. Arbetstiden bestämdes till 10 timmar, och 
uppkommande tvister skulle hänskjutas till båda partemas kommitterade. Arbets
gifvaren tillförsäkrades rätt att fördela och leda arbetet samt antaga och afskeda 
arbetare utan fackföreningens ingripande. Dock finge han ej afskeda arbetare endast 
af det skäl, att denne tillhörde någon förening. 

Aftalet gäller till den. 1 juli 1910. 
På grundval af denna öfverenskommelse återupptogs arbetet efter hand, på ett 

par arbetsplatser dock först efter c:a 1 månads tvister angående de strejkande ar
betarnes återtagande. 
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N:o 67. Byggnadsarbetare i Stockholm. 

Sedan februari 1905 pågingo underhandlingar inom de skilda facken af bygg
nadsindustrin mellan resp. arbetare- och arbetsgifvareorganisationer. 

Inom grofarbetarefacket (grundläggare, bergsprängare, cementarbetare) voro tviste
punkterna i hufvudsak: 

1. Arbetarne fordrade 8 öres förhöjning af timlönen, medan arbetsgifvarne voro 
villiga att medgifva endast 2 öres förhöjning. 

2. Arbetarne påyrkade förändring i de gällande bestämmelserna, att arbets-
gifvaren fördelar och leder arbetet samt antager och afskedar arbetare utan fackför
eningens ingripande samt att arbetare icke får lämna arbetet endast af det skäl, att 
arbetsgifvare använder arbetare, som icke tillhöra viss förening. Äfvensä begärdes, 
att de fackföreningsmedlemmar, som äro bosatta och skattskrifna i Stockholm eller 
dess närmaste omgifning, skulle ha företräde till arbete under tiden oktober—mars. 

Dessutom begärde grundläggarne och bergssprängarne, att olycksfallsförsäkringen 
skulle utsträckas att gälla för skador, ådragna såväl utom som inom arbetet, och ntgâ 
med 1'50 kr. fr. o. m. första dagen samt att arbete i nattskift skulle betalas som 
öfvertidsarbete. 

Cementarbetarne ville ha bestämdt ersättningsbelopp vid dödsfall eller in
validitet. 

Inom bleck- och plâtslagarefacket gällde tvisten: 
1. Förhöjning i ackordsprislistan eller införande af timlönesystem,'som alter

nativt begärdes af arbetarne. 
2. Arbetsgifvarne påyrkade införande af liknande bestämmelser i fråga om ar

betares antagande och afskedande m. m., som gällde inom grofarbetarefacket och som 
ofvan anförts under pnnkt 2. 

Då dessa olika underhandlingar icke ledde till något resultat i fråga om de båda 
nnder punkt 1 och 2 här anförda tvistefrågorna, bänsköto arbetsgifvarne i de skilda 
facken tvisten till Centrala arbetsgivareförbundet. Där lyckades man lika litet lösa 
tvisten, hvarför lockout proklamerades fr. o. m. den 4 maj å alla arbetsplatser inom 
30 km. från Stockholms Stortorg. Jämväl inom murarefacket hade pågått underhand
lingar om ny prislista, och då dessa äfven strandade, etablerades partiell strejk den 6 
maj, följd af allmän lockout fr. o. m. den 20 maj. 

Genom förmedling af generaldirektör Lagerheim inleddes emellertid förhandlingar, 
och i slutet af maj lyckades man uppnå enighet i fråga om punkt 2, så att endast 
lönefrågan återstod. Rörande denna pågingo ofta af brutna underhandlingar nnder 
opartisk ordförande hela sommaren. Förslag att hänskjnta tvisten till skiljedom gjordes 
af arbetsgifvarne, men förkastades af motparten. 

Den 3 juli modifierades lockouten därhän, att Centrala arbetsgivareförbundet 
tillät sina medlemmar att ingå separataftal med arbetsvilliga på de erbjudna vill
koren. Dock skulle ingen öfverenskommelse träffas med fackförbunden. Därvid åter-
gingo c:a 500 arbetare. 

Den under öfverdirektör Giinthers ordförandeskap arbetande underhandlingskom
mittén lyckades omsider den 17 augusti få ett slut på striden. 

Lönefrågan löstes så, att arbetarne inom grofarbetarefacket erhöllo 5 öres förhöj
ning pr timme. Förlängdes aftalet öfver den 1 april 1907, skulle inträda en ytterligare 
förhöjning af 1 öre. Olycksfallsförsäkringen ordnades enligt arbetarnes önskan, dock 
så att arbetarens bidrag pr arbetsdag höjdes från 1 till 2 öre. Äfven inom de öfriga 
facken inträdde förhöjningar. 

I fråga om ofvannämnda punkt 2 ingicks en kompromiss, hvarigenom bestämdes, 
att arbetsgifvaren leder och fördelar arbetet samt antager och afskedar arbetare utan 
fackförenings ingripande samt att vid antagandet af arbetare under tiden oktober— 

År 1905. 
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mars arbetsgifvaren medgifver företräde åt sådana, som äro skattskyldiga inom Stock
holm eller så bosatta, att de dagligen färdas mellan Stockholm och bostaden. 

Grofarbetare förklarades oförhindrad att, utan angifvande af skäl, sluta sitt arbete, men 
arbetarne eller deras organisationer ägde icke rätt att förhindra antagandet af arbetare 
eller förklara blockad mot Tiss arbetsplats eller arbetsgifvare, därför att denna syssel
satte arbetare, som ej tillhörde viss förening. 

N:o 68. Brädgårdsarbetare i Ljusne. 

Ifrågavarande arbetare voro minderåriga och till största delen kvinnor. 
Mätarne och knubbhopförarne hade en daglön af 150 kr., märkarne 110 à 125. 

Samtliga fordrade 1'75 kr. om dagen; allt med en arbetsdag af 10 timmar. 
Enär fartyg i hamnen väntade på last, måste arbetsgifvaren efter ett par tim

mars arbetsnedläggelse bevilja arbetarnes fordran. Men efter 14 dagar, då arbetet var 
mindre brådskande, återgicks till föregående aflöning och afskedades de flesta af de 
arbetare, som strejkat. 

N:o 70. Glasbruksarbetare i Surte. 
De flesta af arbetarne voro i åldern 14—16 år. Deras begäran var en minimilön 

af 19 kr. pr half månad. Aflöningen hade förut merendels öfverskridit det begärda 
beloppet, hvarför arbetsgifvaren betecknar strejken såsom ren okynnesstrejk, framkallad 
af nngsocialistiska agitatorer. Arbetet återupptogs efter ett par dagar på förutvarande 
villkor. 

N:o 74. Byggnadssnickare i Norrköping. 

Mellan stadens byggmästareförening och fackföreningen var träffadt aftal om, att 
timlönen för dugliga träarbetare från 1 april skulle utgöra 35 öre. 

En arbetsgifvare, som säger sig icke hafva godkänt byggmästareföreningens aftal, 
fasthöll emellertid vid förutvarande aflöningssystem (ackordsbetalning jämte timpenning), 
som enligt hans uppgift lämnat arbetarne lika god inkomst. Då strejk utbröt bland 
de organiserade arbetarne, förklarade arbetsgifvaren sig villig att höja timpenningen 
enligt föregående aflöningssystem, så att duglig arbetare erhölle 35 öre. 

Konflikten löstes under påtryckning af de oorganiserade arbetarne, som i en skrif-
velse förklarade, att arbetet nedlagts »i strid med fackföreningens stadgar och mot 
vår vilja» ; de fordrade därför arbetets omedelbara återupptagande. 

Detta skedde också på grundval af arbetsgifvarens under konflikten gjorda anbud, 
som icke fastställde minimilön, men för öfrigt i det närmaste öfverensstämde med af-
talet mellan byggmästareföreningen och fackföreningen. 

N:o 81. Sömmerskor i Göteborg. 
Rörande denna konflikt föreligger redogörelse endast från arbetsgifvaren. 
Fabrikationen var nyinrättad och sömmerskorna beskrifvas såsom ovana vid ar

betet. 
Sömmerskorna betaltes därför till en början med veckolön, varierande mellan 6 

och 950 kr. Detta system visade sig emellertid »uppmuntra lättja». Därför öfver-
gicks till ackordspriser, fastställda efter de på andra orter gällande. Veckobetalningen 
steg nu för ett par arbeterskor icke till mer än 3 à 4 kr. 

I anledning af nekad förhöjning nedlades då arbetet och därmed afstannade fa
brikationen tills vidare. 

N:o 82. Byggnadsarbetare i Västerås. 
En arbetsgifvare hade utlämnat byggnadsarbete på entreprenad. Entreprenören 

använde delvis oorganiserade arbetare och påstods ej följa arbetsaftalet i fråga om 
arbetstiden. 
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I anledning häraf förklarades arbetsplatsen i blockad af arbetarnes >samorga
nisation >. och de organiserade nedlade arbetet. Såsom motiv för blockaden anfördes. 
att oorganiserade arbetare användes och att arbetsaftalet brutits. Dock bröt ä sin 
sida samorganisationen gällande aftal, som bestämde att tvister skulle häriskjutas till 
skiljenämnd. Denna uppfattning häfdades också af en senare tillsatt skiljenämnd, 
med stadens riksdagsman som opartisk ordförande, som för öfrigt förklarade, att ar
betstidens öfverskridande ej nöjaktigt konstaterats och att blockaden såsom oberättigad 
borde upphäfvas. 

N:o 83. Sågverksarbetare i Norrbotten. 

Vid Granviks sågverk, Seskarö, tillhörigt Nordiska trävarnaktiebolaget, utbröt 
strejk den 15 maj, emedan bolaget på grand af dåliga konjunkturer för sommaren 1905 
reducerat fjolårets sommarprislista (reduktionen angifves af arbetsgifvarne till b—10 %, 
af arbetarne till c:a 30 %). Strejken utbredde sig sedermera till bolagets öfriga ar
betsplatser, nämligen till Karlsborg den 29 maj och till Altappen den 2 juni. 

Sistnämnda dag, den 2 juni, nedlades äfven arbetet vid Aktiebolaget Båtskärsnäs 
sågverk, på grund af att lönen för skeppningsarbetare nedsatts med 10 %. 

Vid Gran vik uppgjorde arbetarne en prislista med delvis betydliga förhöjningar. 
Vid Karlsborg och Altappen fordrades 1904 års priser i sågverket och 1903 års priser 
i brädgården. Dessutom fordrade Karlsborgs arbetare förvaltarens afskedande, en for
dran, som sedermera återtogs. Vid samtliga dessa arbetsplatser begärdes också en fixe
ring af de blifVande vinterprisen. 

Vid Båtskärsnäs fordrades ett kollektivt aftal med lönen något öfverstigande före
gående års. 

Arbetet återupptogs vid Nordiska trävaruaktiebolagets arbetsplatser den 19 maj 
på följande villkor: 

Fjolårets sommarprislista blef gällande för sommaren 1905, likaså fjolårets vinter-
prislista för vintern 1905—1906. Öfvertidsbetalning blef 25 % extra. 

Vid Båtskärsnäs återupptogs arbetet den 8 juli på villkor, att lönenedsättningen 
återtogs och priserna i sågverket ökades med c:a 5 %. 

För öfvertidsarbete fastställdes 10 %, för söndagsarbete 25 % löneförhöjning; alla 
dessa bestämmelser innefattades i ett kollektivt aftal med ettårig giltighetstid. 

Angående en samtidig konflikt vid Axelsvik föreligga inga uppgifter. 

N:o 86. Stufveri-, hamn- och kolarbetare i Gäfle. 

Denna konflikt torde vara att betrakta som en fortsättning af den år 1903 med 
arbetarnes nederlag slutade striden. 

Arbetarne fordrade ett kollektivt aftal med 5 öres förhöjning af timlönen, vissa 
förhöjningar af ackordspriserna samt företrädesrätt till arbete för fackföreningens 
medlemmar. 

Genom förmedling af Gäfle arbetsgivareförening löstes konflikten på följande 
villkor: 

Ett kollektivt aftal upprättades att gälla till 1 maj 1906 med förlängning ett år 
i sänder, såvida ej uppsägning sker. 

Timlönen höjdes med 5 öre. Likaså skedde förhöjning i ackordspriserna för loss
ning af kol och trälastning. En punkt innehåller att »nyktra och ordentliga fackför
eningsmedlemmar äga alltid företrädesrätt till arbetet». En annan punkt innehåller 
bestämmelser om skiljenämnd vid eventuella tvistigheter. 

N:o 89. Renhållningsarbetare i Stockholm. 

Gällande aftal med Stockholms stads renhållningsverk och stadens entreprenörer 
var af arbetarne vederbörligen uppsagdt till den 1 maj. 

År 1905. 
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De af arbetarne vid underhandlingarnas början framställda fordringarna voro i 
hufvudsak: 

1. Forhöjning af månadslön för 

ökad ersättning för öfvertidsarbete, ökad ersättning vid sjukdomsfall såväl med af-
seende på dagsersättning som tiden för dess utgående, ökad olycksfallsersättning genom 
fördubblad dödsfallsersättning, ökad dagsersättning och förlängd ersättningstid. 

2. Arbetsdagens förkortande för kuskar från 12 till 10 timmar. 
3. 12 fridagar om året för samtliga arbetare. 
4. Inskränkning i arbetsgifvarens bestämmanderätt rörande anställning och af-

löning af s. k. dagsopare. 
Under april och maj månader underhandlades härom, hvarvid öfverensstämmelse 

nåddes utom i följande punkter, där arbetarnes sista medgifvanden voro: 
1. Månadslön för 

2. Arbetstid: 
66 timmar pr vecka för sopare och 72 timmar för kuskar. 

3. Fritid: 
7 fridagar pr år med villkor, att de utgå i en följd nnder sommaren. 
Arbetsgifvarnes yttersta anbud voro i sistnämnda punkter 1 
1. 5 kronors förhöjning i månadslönen under förutsättning att aftalets giltig

hetstid blcfve 1 år d. v. s. 

Körande de s. k. dagsoparne ville arbetsgifvarne ej i aftalet intaga några bestäm
melser. 

2. 66 timmars arbetstid pr vecka för sopare och 84 timmar för kuskar. 
3. Ledighet för arbetarne hvarannan söndag under sommarmånaderna. 
Förhandlingarna mellan stadens renhållningsverk och dess arbetare rörde jämväl 

upprättande af skriftligt arbetsaftal med fackföreningen. Ett sådant ansågs emellertid, 
såsom ej rättsligt bindande, ej kunna bifallas af myndigheterna. 

På dessa skiljaktigheter strandade underhandlingarna, och arbetet nedlades af 
entreprenörernas arbetare den 19 maj, af stadens arbetare den 21—22 maj. 

På initiativ af åtskilliga stadsfullmäktige inleddes nya förhandlingar under en af 
stadsfullmäktiges ordförande utsedd opartisk ordförande (förste aktuarien Elmquist). 
Därvid nåddes fall enighet, så att arbetet kunde återupptagas den 29 maj. Stadens 
aVbetare återgingo dock endast på villkor, att förhandlingarna fortsattes, hvilka ledde 
till kompromiss af den 7 sept, i hufvudsak tillämpad sedan den 1 juli. 

Mellan staden och samtliga dess arbetare upprättades i. 7 sept, allmänna be
stämmelser att i tillämpliga delar lända till efterrättelse vid träffandet af personliga 
aftal. Enligt »specialbestämmelaeraa för renhållningsverket» skulle månadslönen vara: 
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För entreprenörernas arbetare fastställdes något lägre löner, som dock skulle 
böjas från den 1 okt. 1906. 

A söckendagar beräknades arbetstiden för sopare, soparebasar och dagsopare till 10 
timmar, för knakar till 11 timmar (inberäknadt tiden för hästens skötsel). A sön- och 
helgdagar ansågs såsom ordinarie arbetstid 6 timmar på morgon eller förmiddag utan 
beräkning af tidstillägg. Ledighet ntan afdrag å aflöningen skalle arbetarne erhålla 
under tiden fr. o. m. 1 maj t. o. m. 30 sept. 

Det arbetsaftal, som enligt allmänna bestämmelserna arbetschefen ägde afsluta 
med hvarje arbetare, var af följande lydelse: 

Mellan N. N. och N. N., hvilken denna dag antagits såsom arbetare vid Stock
holms stads verk med en ömsesidig uppsägningstid af . dagar, är det aftal träf-
fadt, att för arbetarens ifrågavarande anställning skola i tillämpliga delar lända till 
efterrättelse gällande »Bestämmelser angående arbets- och löneförhållanden vid Stock
holms stads arbeten». Af detta aftal äro två lika lydande exemplar underskrifna och 
utväxlade. 

Stockholm den 

N:o 92. Grofarbetare i Stockholms stads tjänst. 

Denna konflikt sammanhänger med den ofvannämnda konflikten vid Stockholms 
stads renhållningsverk. 

Gällande aftal var uppsagdt af stadens samtliga arbetare och förslag till nytt 
inlämnadt med förhöjning af såväl ackordspriser som timlöner. 

Försök till underhandlingar strandade hufvudsakligen på drätselnämndens ovil
lighet att ingå kollektivt aftal med arbetareorganisationer såsom ej rättsligt bindande, 
men kommo sedermera till stånd samtidigt med de ofvan refererade. Af intresse är 
aärskildt, vid denna liksom vid förestående konflikt, dels att de utfärdade »allmänna 
bestämmelserna» flngo formen af ett kollektivaftal, men att till desamma fogades for
mulär till personligt aftal att komma till användning, där arbetsledningen fann sådant 
erforderligt, dels ock att kollektivaftalet af arbetarnes underhandlingsdelegerade, hvilka 
utsetts å allmänt möte, undertecknades »för Stockholms stads arbetare» och icke för 
deras föreningar. Bland nämnda undertecknare voro emellertid några funktionärer inom 
fackorganisationer, och angåfvo dessa sin karaktär under namnteckningen. 

Liksom för renhållningsarbetarne fastställdes äfven specialbestämmelser för bygg
nadskontorets arbeten och belysningsverken. 

Aftalet är undertecknadt den 7 september, men tillämpades, såsom ofvan sagts, 
redan från 1 juli. 

N:o 98. Telegraf- och telefonarbetare i Södra telegrafdistriktet. 

Förhandlingar pågingo, hvarvid arbetarne framställde fordran dels på daglönens 
höjande till 3 à 4 kr., dels på slopande af de personliga kontrakten. 

Närmaste anledning till konflikten var, att vid tillsättande af reparatörsplatser i 
Hälsingborg och Klippan arbetarne vägrade underskrifva personliga kontrakt. 5 re
paratörer blefvo då afskedade, hvarefter de öfriga nedlade arbetet. 

Villkoren vid stridens afslutning innehållas i Kungl. Telegrafstyrelsens cirkulär 
den 19 juni 1905, som bl. a. föreskref personliga kontrakt samt en daglön af 275 à 
3'75 kr. Den senare bestämmelsen var delvis ett tillmötesgående af arbetarnes fordran. 
De afskedade återtogos. 

N:o 120. Kypare vid Saltsjöbaden. 

Konflikten utbröt på grund af den i tabellen angifna personliga anledningen och 
sanktionerades ej af fackföreningen. 

År 1905. 
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Arbetarne gjorde gällande, att den afskedade bort beviljas 14 dagars uppsägning : 
dock fanns ej någon bestämmelse om uppsägning, ehuru underhandlingar om ett af-
tal pâgingo. 

De strejkande, som ersattes med kvinnliga arbetare, fingo sedan sysselsättning på 
annan arbetsplats tillhörig samma arbetsgifvare. 

Under strejken ingick arbetsgifvaren i en nybildad arbetsgivareförening i bran
schen, hvarefter konflikten löstes genom underhandling mellan båda parternas delegerade. 
Strax efter undertecknades äfven ett ettårigt aftal med bestämmelser om lön, upp
sägningstid o. s. v. 

N:o 122. Bokbinderiarbetare i Göteborg. 

Det gamla aftalet utlöpte till den 1 juli och underhandlingar om nytt förbe
reddes. Arbetarne inlämnade ett förslag till allmänna bestämmelser, som innehöll en 
tilläggsbestämmelse» af följande lydelse: >För ingående af nytt aftal fordras, att full 
godtgörelse lämnas Sv. bokbindareförbundet för alla dess utgifter, som förorsakats 
genom brytandet af de den 30 januari och 16 februari 1903 ingångna aftalen. » 

Beskyllningen för aftalsbrott tillbakavisades af arbetsgifvarnes organisation, som 
vägrade att underhandla om nytt aftal förrän »tilläggsbestämmelsen» strukits från 
arbetarnes förslagspunkter. Detta uppfattades af arbetarne såsom ovillighet från ar
betsgivareorganisationens sida att öfver hufvud underhandla om ny lönetariff. 

De hänvände sig därför med sitt förslag till ett par medlemmar af arbetsgif
varnes förening enskildt: dock utan resultat. Strejk etablerades då hos de två sist
nämnda arbetsgifvarne, hvarvid angafs såsom ändamål att få till stånd underhandling 
med samtliga arbetsgifvarne. 

Då arbetsgifvarne erfarit, att deras afvisande hållning misstydts, afläto de till 
fackföreningen en skrifvelse, i hvilken de förklarade sig villiga underhandla på villkor 
att frågan om aftalsbrottet förfölle och att de igångsatta strejkerna upphäfdes. 

Efter någon skriftväxling förklarade sig arbetarne villiga såväl att utesluta »till-
läggsbestämmelsen» från förslagspunkterna som att häfva de partiella strejkerna under 
underhandlingarnes gång. 

Utsikterna till tvistens biläggande förmörkades ett ögonblick genom den ene af 
ofvannämnde arbetsgifvares utträde nr organisitionen och beslut att fortsätta striden 
på egen hand. Genom fackförbundets ingripande afvärjdes mellertid en hotande 
allmän lockout, och förhandlingar påbörjades, som ledde till fastställande af ett aftal 
den 14 november. 

Hos den återstående arbetsgifvaren bilades konflikten fullständigt först den 2 
december. 

N:o 133. Skrädderiarbetare i Halmstad. 

Arbetarnes fordran var, att arbetslönen för ett ej i prislistan upptaget plagg, 
skoluniformsrockar, skulle betalas efter samma pris som kavajer och icke såsom dit
tills skett efter särkildt öfverenskommet pris. 

Arbetsgifvaren stödde sin vägran att bifalla detta på följande passus i löneaf-
talet: »Då arbete förekommer, som ej finnes upptaget i denna prislista, betalas sådant 
efter öfverenskommelse. » En annan tvistepunkt var, att arbetsgifvaren saluförde varor 
från en blockerad verkstad. 

Arbetarnes fordran vid konfliktens utbrott var, att arbetsgifvaren skulle betala 
den begärda prisskillnaden för alla skoluniformsrockar, som tillverkats sedan 1904 års 
början, och upphöra med de blockerade varornas försäljning. 

Dessa villkor måste han också underkasta sig, enär arbetsgivareföreningen ej 
var villig att stödja hans kraf med allmän lockout. 
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N:o 135. Elektriska montörer i Stockholm. 

Med anledning af den pågående konflikten inom mekaniska verkstadsindustrien 
utsände elektriska montörföreningen följande cirkulär: 

Med anledning af nu pågående lockout, som nog är eder bekant, hafva vi intagit 
neutral ståndpunkt. 

Som en del af verkstadsägareföreningens ledamöter vidtagit vissa åtgärder, som 
kunna lända såväl eder som våra kamrater och medlemmar till skada och förfång, har 
vår afdelning beslutat: 

dela att hemställa till respektive firmor att ej under nu pågående lockout och 
blockad utföra eller åtaga sig arbeten och anläggningar & de fabriker och verkstäder, 
hvarest striden pågår, samt få vi bedja, att när arbetarne vid firman anhålla och ej 
äro villiga att utföra sådana blockerade arbeten, de därifrån blifva befriade. Vi våga 
tro, att denna vår anhållan måtte beaktas och af eder godkännas, skulle ej så vara 
förhållandet, anhålla vi vördsamt om svar. 

Stockholm den 18 juli 1905. 
För afd. 62 Elektriska montörföreningen: 

(Underskrift.) 

Allm. svenska elektriska aktiebolagets montörer i Stockholm nekade därför taga 
befattning med beställningar för blockerade verkstäders räkning och med arbete, som 
utgått från bolagets verkstad i Västerås. 

Arbetschefen uppfattade detta såsom brott mot gällande löneaftal och lät inställa 
arbetet i enlighet med följande meddelande: 

Till våra organiserade montörer. 
Till bekräftande af det muntliga meddelande, som vi i lördags gjorde eder, an

föra vi nedanstående: 
Då ni nu nekat taga befattning med maskiner från våra verkstäder i Västerås 

samt vägrat utföra arbeten åt vissa af våra beställare, hafva ni därigenom visat eder 
fullkomligt ignorera den öfverenskommelse, som eder fackförening å edra vägnar i 
slutet af 1903 ingick med oss, och hvarigenom vi garanterade eder vissa löneförmåner 
m. m. mot att ni i stället fullgjorde de arbeten, vi ålade eder. 

Den partiella strejk, som ni genom ofvanstående aftalsbrott förklarat mot oss, 
gör det nödvändigt för oss att få frågan om vårt aftals giltighet fullt fastslagen. För 
detta ändamål låta vi om måndag arbetet afstanna, på det att ni ej må kunna säga, 
att ni få för kort tid att öfverlägga med eder fackförening, samt uppmana hvar och en som 
anser, att aftalet bör respekteras, att senast tisdagen den 15 kl. 9 f. m. fortsätta arbetet. 

De montörer, som, utan hvad vi anse giltigt förfall, ej då fortsätta arbetet, måste 
anses definitivt brutit aftalet och uppsagt sin plats, då vi för närvarande ej äro villiga 
använda andra arbetare än som respektera sina öfverenskommelser. 

För alla eventualiteter hafva vi låtit eder inlämna edra verktyg, hvilket dock ej 
är liktydigt med ett afskedande, utan står det hvar och en fritt att som ofvan sagts 
upptaga arbetet. 

Stockholm den 13 augusti 1905. 
Allmänna Svenska elektriska aktiebolaget. 

(Underskrift.) 

Genom förmedling af Sv. järn- och metallarbetareförbundet bilades konflikten 
«fter några dagar på följande villkor: 

Blockaden af bolagets verkstad i Västerås upphäfdes. Angående arbete för öfriga 
blockerade verkstäders räkning skulle öfverenskommelse träffas mellan båda parternas 
organisationer. Aflöning beviljades arbetarne för två af de dagar, då arbetet legat nere. 

De omnämnda underhandlingarna resulterade i, att blockadförklaringen mot ar
beten åt verkstadsföreningens medlemmar upphäfdes den 31 okt. 

År 1905. 
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N:o 141. Flottningsarbetare vid Kvitsle. 

Mellan flottningsbolaget och dess arbetare var upprättadt kontrakt. Detta inne
höll utom aekoTdspriser äfyen en garanterad daglön af 3 50 kr. 

I 1905 års kontrakt voro 1901 ars priser reducerade med c:a 10 %. Arbetarne 
a sin sida fordrade förhöjning med c:a 10 % öfver 1901 års priser. 

Bolaget var villigt upphäfva lönenedsättningen, men på villkor, att minimidag-
lönen endast under vissa förutsättningar garanterades. Arbetarne ansågo detta för af-
talsbrott och nedlade arbetet. 

Den kortvariga konflikten afslutades på si sätt, att nytt kontrakt upprättades 
med 1904 års ackordspriser, förnyad obetingad garanti af gällande daglön samt 2 kr. 
i >väntpengar« de dagar, då vattenhöjden ej tillät flottning. 

N:o 146. Lykttändare i Eslöf. 

Nytt gasverk var nnder anläggning och skulle blifva färdigt under vinterns lopp. 
De gamla lykttändare, som sågo sig hotade i sin anställning, fordrade garanti för, att 
arbete lämnades dem nnder hela vintern, och då detta nekades, nedlade de arbetet. 

Att anskaffa nya arbetare fordrade åtskilligt besvär, och samhället fick en tid 
nöja sig med half belysning. 

N:o 147. Grofarbetare (kloakledningsarbete) i Eslöf. 

Denna konflikt står i samband med den i tabellen under n:r 143 redovisade. 
I båda fallen begärde arbetarne omedelbar förhöjning af minimitimlönen från 30 till 
34 öre, trots det att gällande löneaftal utlöpte först den 1 april 1906. 

Konflikten bland kloakledningsarbetarne ledde till, att arbetet nedlades för året. 

N:o 152. Konditoriarbetare i Göteborg. 

Arbetarne voro missnöjda såväl med det gamla >kost- och logisystemet» som med 
arbetstidens längd, ersättning för öfvertidsarbete etc. 

De inlämnade därför ett förslag till arbetsaftal med förhöjda veckolöner, 50— 
100 % förhöjning för öfvertidsarbete, bestämmelser om fridagar, organiserade arbetares 
uteslutande rätt till arbete etc. 

Af flertalet arbetsgifvare i staden godkändes detta förslag med några modifika
tioner, utan att öppen konflikt utbröt. 

Hos de öfriga, som vägrade underhandla med arbetarnes organisation, nedlades 
arbetet successivt. 

Den 10 januari 1906 förklarades strejken afslutad, utan att likväl 4 arbetsgif
vare, som antagit oorganiserade arbetare, undertecknat aftalet. 

N:o 157. Karamell- och konfektarbetare i Gäfle. 

Arbetarne, som uppgifva, att betydliga lönenedsättningar förekommit vid fabriken, 
inlämnade genom Sv. bageriarbetareförbundet förslag till ny prislista. Detta förslag 
afsåg framför allt att förbättra de kvinnliga arbetarnes ställning. 

Arbetsgifvaren vägrade underhandla och proklamerade lockout för att förmå ar
betarne utgå ur organisationen. 

Genom förmedling af utomstående löstes konflikten på så sätt, att en bland ar
betarne nybildad fackförening upprättade aftal med arbetsgifvaren i hufvudsaklig 
öfverensstämmelse med de förut framställda fordringarna. 

Arbetstiden bestämdes till 56 timmar pr vecka, öfvertidsarbete skulle betalas med 
25—100 % förhöjning. 

Lägsta lön för kvinnlig arbetare blef 8 kr. i veckan. 
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N:o 159. Byggnadsarbetare i Trelleborg. 

En arbetsgifvare, som tillhörde verkstadsföreningen, ntsände under verkstads-
konflikten till stadens samtliga arbetsgifvare följande cirkulär: 

På förekommen anledning bedja vi härmed få öfverlämna en förteckning öfver 
de härstädes anställda sedan den 1 sistlidne jnni strejkande arbetarne med vänlig 
anhållan, att ni benäget ville med ledning af denna förteckning efterse, a t t ej någon 
af dessa arbetare erhålla arbete vid något af edra verk. Under denna vår rättvisa 
kamp, hvilken som bekant hufvudsakligen rör sig om, huruvida arbetsgifvare eller 
arbetare skola vara de bestämmande inom resp. arbetsfält, är det nämligen af största 
vikt, att öfriga landets arbetsgifvare i största möjliga utsträckning ställa sig solida
riska med Sveriges verkstadsförening, enär det i motsatt fall kunde blifva tvifvel-
aktigt, huruvida verkstadsföreningen i denna för alla arbetsgifvare och industriidkare 
betydelsefulla strid skall kunna afgå med segern. 

Vi vilja därför vänligen hos Eder anhålla, att ni ej måtte lämna, vare sig var
aktigt eller tillfälligt, arbete till någon å denna förteckning upptagen arbetare, förrän 
till Eder kännedom kommit, att konflikten på ena eller andra sättet blifvit löst. 

Skulle någon arbetare under denna tid komma att begära afgångsbetyg från verk
staden, skola vi i betyget anmärka, att ifrågavarande arbetare afflyttat på grund af 
vid verkstaden rådande strejk. 

Om möjligen någon arbetare redan erhållit anställning hos eder, hoppas vi, att 
ni i likhet med hvad redan ägt rum hos andra arbetsgifvare på olika platser, oför
dröj ligen afskedar denne med hänsyn till ofvanstående beaktansvärda fakta. 

I förhoppning at t ni till fullo inser det berättigade härutinnan, teckna vi 
Högaktningsfullt 

(Underskrift.). 
Förteckning öfver de utestängda arbetarne följde. 
Särskildt då betafverkningen tog sin början, ansågo sig arbetarne lida men af 

denna »svarta lista». De igångsatte därför en blockad af reparationsarbete i arbets-
gifvarens privatbostad. Som blockaden ledde till fullständig arbetsnedläggelse, för
måddes arbetsgifvaren att återkalla cirkuläret genom en ny skrifvelse af följande 
lydelse : 

Då den skrifvelse af förra månaden, som blifvit eder jämte några andra arbets
gifvare här i staden tillsänd, af de strejkande arbetarne härstädes tagits som anledning 
förhindra afslutandet af ett i boningshuset härstädes pågående reparationsarbete och 
då till följd af denna åtgärd en konflikt, som kunde blifva af stor omfattning, hotar 
a t t uppstå i de fack, hvilka blifvit berörda af blockaden, nämligen murare, snickare, 
kakelngnsmakare och målare, anse vi icke saken vara värd så mycket, utan medgifva 
eder fullkomlig frihet, att efter eget rättfinnande antaga eller icke antaga de i nämnda 
skrifvelse omnämnda arbetarne. 

Högaktningsfullt 
(Underskrift.). 

N:o 169. Gju tare vid mekanisk verkstad i Töreboda. 

Arbetarnes fordringar voro: 
1) a t t ej behöfva taga befattning med arbete åt i lockout indragen verkstad; 
2) a t t arbetare ej får afskedas på grund af medlemskap i fackförbundet; 
3) vid eventuell arbetsbrist förkortas arbetstiden, och när arbetare afskedas, sker 

detta i den ordning, som de intagits. 
Enligt arbetarnes uppgift beviljades dessa fordringar efter ett par månaders strejk. 

År 1905. 
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N:o 171. Mjölkutkörare i Malmö. 

Nytt löneaftal Tar upprättadt mellan Allmänna arbetsgivareföreningen och Varu-
utkörarefackföreninger.. 

Däri var bl. a. bestämdt, att hvarje knsk dagligen skulle erlägga likvid för de 
varor, han sålde, vid äfventyr af afsked. Stödjande sig pä denna bestämmelse af-
skedade en medlem af arbetsgivareföreningen en knsk. 

Fackföreningen ansåg detta för ett brott mot aftalets bestämmelse om uppsäg
ningstid. 

Strejk etablerades, som besvarades med lockout af stadens större arbetsgifvare i 
branschen. 

Konflikten löstes skyndsamt så, att den afskedade arbetaren fick återgå på villkor, 
att han efterkom bestämmelsen om likvids aliämnande. 

Arbetarne uppgifva därjämte, att en del af dem förut tvungits att underskrifva 
ett aftal med reducerade löner. I uppgörelsen ingick äfven, att detta aftal skulle 
annnlleras. 

N:o 172. Gasverksarbetare i Malmö. 

Konflikten, som omfattade utomhus-, gårds- och gataarbetare, inleddes med en 
skrifvelse från fackföreningen af den 27 ang., i hvilken begärdes, att arbetarne »för 
framtiden blifva befriade från> de personliga arbetsaftal, som voro upprättade mellan 
gasverket och en del af dess arbetare, äfvensom att ett kollektivt aftal upprättades 
mellan gasverket och fackföreningen. 

Denna skrifvelse ledde till underhandlingar, vid hvilka man dock ej kunde uppnå 
enighet i följande hnfvudpnnkter : 

1. Aftalsformen. Arbetsgifvaren fordrade personliga kontrakt med de fast an
ställda arbetarne samt med de öfriga kontrakt, som underskrefvos af arbetarne själfva 
eller befullmäktigade ombud för dem. 

Arbetarne ansågo att ett kollektivt aftal borde upprättas med organisationen 
utan något lagligt bemyndigande från medlemmarnes sida. 

2. Timlönen. Arbetarne fordrade 34 öre, men gasverket erbjöd endast 32 5 öre. 
3. Kontraktets giltighetstid. Arbetsgifvaren ville ha treårigt kontrakt, arbe

tarne endast tvåårigt. 
Under förhandlingarnas ytterligare förlopp betonades af fackföreningen, att den 

icke ansåg nödigt, att kontrakt afslötes på sådant sätt, att fullmakter företeddes af 
de ombud, som å arbetarnes vägnar underskrefvo. 

Den 27 oktober nedlades arbetet af de flesta vid gasverket anställda arbetarne, 
däribland många, som ej tillhörde fackföreningen. 

Den slutliga uppgörelsen innehöll i ofvannämnda punkter: 
1. Kontrakt mellan gasverket och arbetarne upprättades; därvid skulle iakt

tagas, >att äfven s. k. kollektivaftal blifva lagligt bindande för båda parterna >. 
2. Timlön af 34 öre. 
3. Treårig giltighet för aftalet. 

N:o 176. Kypare i Göteborg. 

Förslag till arbetsaftal hade af Nya kypareföreningen i Göteborg tillställts Göte
borgs restauratörförening. 

Svaret blef, att underhandlingar ännn för en tid ej kunde begynnas. Ny skrif
velse inlämnades den 4 november med begäran om preliminärt svar den 6 samma 
månad och definitivt svar två dagar därefter. Det bifogade förslaget till löneaftal var 
af följande lydelse: 
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>Mellan Göteborgs restanratörförening och Nya kypareföreningen i Göteborg träffas 
följande öfverenskommelse angående tjänstevillkoren för servitörer. 

l:o) Göteborgs restanratörförening förbinder sig, att intill dess lärlingsfrågan 
hunnit ordnas i sådan riktning, att de fast anställda servitörerna för framtiden komma 
att utgöras endast af i yrket kvaliflceradt folk, från den 1 januari 1906 icke hafva 
någon fast anställd som servitör, som ej arbetat i facket i minst två år och fyllt 18 
år. I detta afscende göres dock nndantag för tiden från och med den 1 maj till och 
med 30 september h varje år; hvarjämte servitör, som den 1 november 1905 innehade 
fast anställning utan att uppfylla de uppställda kvalifikationsvillkoren, må vid den
samma bibehållas. 

2:o) Fjorton dagars ömsesidig uppsägningstid tillämpaB. Då gröfre förseelser 
föreligga, må den skyldige genast afskedas. 

Som gröfre förseelser räknas: 
a) oärlighet af alla slag, 
b) att inom affären befinnas vara märkbart öfverlastad af starka drycker, 
c) ohöflighet mot gäster eller principal, 
d) för sen ankomst efter hvarje affärs ordningsregler tre gånger under loppet af 

en månad. 
3:o) Till hvarje fast anställd matsalskypare betalas en lön af minst 15 kronor 

i månaden. En månads lön skall alltid innestå till tjänstetidens slnt och vara för
verkad af den, som slutar utan iakttagande af uppsägningstid eller som afskedas för 
gröfre förseelse. 

God och närande kost skall hållas samt öl gratis till hvarje måltid. 
4:o) S. k. glaspenningar afskaffas. Hvad som af tjänare sönderslås betalas efter 

inköpspris. 
5:o) All glastorkning samt putsning af speglar, fönster, belysningsarmatur o. d. 

afskaffas. 
6:o) Penningeplikter bortfalla. 
7:o) En fridag i veckan skall erhållas. Vid större fester eller dylikt kan ledig

heten indragas, men skall af den, som står i tur, erhållas nästa dag. 
8:o) Öfverenskommelsen, hvilken icke berör förhållandet till andra tjänare än 

sådana, som tillhöra Nya kypareföreningen, gäller från dato till den 1 maj 1907 och 
förlänges på ett år hvarje gång, därest icke uppsägning sker minst två månader före 
den 1 maj. 

Göteborg den 190 .> 
Eestauratörföreningens styrelses svar af den 6 november var välvilligt och inne

höll meddelande, att föreningen sammankallats inom kortast möjliga tid d. v. s. till 
den 13 november för att afgifva definitivt besked. 

Kypareföreningen såg i detta svar en fara för nppskof och etablerade strejk redan 
den 6 november, Göteborgs förnämsta restaurantdag. Serveringen knnde likväl oaf-
brutet fortgå på samtliga restauranter med nyanskaffad personal. 

Restauratörföreningens vid sammanträde den 13 november afgifna svar utmynnade 
i >att Göteborgs restanratörförening Ber sig ur stånd att göra någon öfverenskommelse 
med Sveriges Nya kypareförening under dess nuvarande ledning och under dess nu
varande organisation». Äfvenså tillbakavisades såsom oriktig en förklaring af kypareför
eningens ordförande, att det inlämnade förslaget till löneaftal öfverensstämde med det 
i Stockholm slutna. 

Arbetet fortgick tills vidare med nyanskaffade arbetare. 

N:o 179. Droskkuskar i Stockholm. 

Det gällande aftalet mellan Stockholms droskägareförening och Droskkuskper
sonalens fackförening innehöll en bestämmelse om föreningsrättens erkännande och om 

År 1905. 
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att ingen kusk finge afskedas eller trakasseras därför, att han tillhör fackförening 
eller arbetar i dess syfte. 

I afskedandet af en kusk, som var funktionär inom fackföreningen, ville arbe-
tarne se ett angTepp på föreningsrätten och ett brott mot ofvannämnda bestämmelse. 
Tillika ansågo de, att arbetsgifvaren i andra afseeuden icke följt aftalet. Enligt aftalet 
hänsköto de frågan till droskägareföreningens styrelse; denna häfdade, att arbetsgif
varen hade full rätt att utan fackföreningens ingripande afskeda kasken, när han sä 
funnit skäligt. 

Arbetsgifvaren inkom senare med en förklaring rörande motiven för afske
dandet. 

Fackföreningen ansåg emellertid dessa skäl för ej fullgiltiga och etablerade strejk 
jämte blockad. 

Efter en månads arbetsinställelse enades parterna om att hänskjuta tvisten till 
en förlikningsnämnd under förste aktuarien Elmquists ordförandeskap. 

Nämndens utslag, dateradt den 22 dec. llJ05, innehöll i hufvndsak: 
Förlikningsnämnden hade ej funnit det vara till full evidens bevisadt, att arbets

gifvaren genom afskedandet brutit mot aftalet. 
Då emellertid ej heller det till fullo styrkts, att ifrågavarande kusk gjort sig 

skyldig till sådan försummelse, att han bort afskedas, hade en annan arbetsgifvare 
inom facket förklarat sig villig bereda den afskcdade plats hos sig. 

Till slut ansåg sig nämnden böra understryka båda parternas skyldighet att 
obrottsligen följa aftalet. 

I enlighet med detta ntslag blef arbetet återupptaget och blockaden upphäfd. 

N:o 184. Grofarbetare (makadamfabrik) i Åstorp. 

Arbetarne erhöllo betalning för lastning af sprängd sten efter ett pris af 24 öre 
pr tippkärra. Vid ett tillfälle, då bland den sprängda stenen äfven förekom nedrasad 
lera m. m., som försvårade arbetet, fordrade de betalning efter timlön. Detta nekades 
dem af arbetsgifvaren under hänvisning till aftalet, som gällde till den 1 jan. 1906. 

Öppen konflikt utbröt då, i det lastarelaget nedlade arbetet, hvarpå driften i dess 
helhet afstannade. 

Arbetarne frångingo sedan sin fordran och begärde att få återupptaga arbetet på de 
gamla villkoren. Detta förvägrades dem, därför att en del reparationsarbeten, som på
börjats under strejken, först måste fullbordas. Troligen har denna vägran föranledt 
arbetarne att karakterisera konflikten såsom lockout. 

Konflikten bilades omsider genom Svenska grof- och fabriksarbetareförbundets 
bemedling på det villkor, att nya underhandlingar om löneaftal begyntes. 

Förhandlingarna ledde till förnyande af det gamla aftalet. 

N:o 185. Sockerbageriarbetare i Stockholm. 

Gällande aftal mellan Stockholms konditoriidkare och Svenska bageriarbetare-
förbundets afdelning i Stockholm föreskref i § 12, att »endast medlemmar af Svenska 
bageriarbetareförbundets sockerbageriarbetareafdelningar erhålla arbete i Stockholms 
konditorier». 

En arbetsgifvare anställde hos sig såsom verkmästare en arbetare, ej tillhörande 
fackförbundet och förut anställd å af arbetarne blockerad arbetsplats. Denna åtgärd 
motiveras därmed, att för platsen lämplig person ej fanns att tillgå inom förbundet. 
Saken blef föremål för förhandlingar mellan parterna, hvarvid arbetsgifvaren påyrkade 
tvistens biläggande genom verkmästarens upptagande i fackförbundet. Detta för
vägrades emellertid af förbundet, som fordrade hans afskedande. Underhandlingarna 
strandade alltså, och arbetet nedlades. Rorebsen fortgick dock oafbrutet med nyanskaffadt 
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folk. Någon uppgörelse har sedan ej kunnat träffas, men strejken har frän arbetarnes 
sida förklarats npphörd. 

N:o 189. Järn- och metallarbetare i Stockholm. 

En order om bestraffning för arbetare, som kommo för sent till arbetsplatsen, 
var närmaste anledningen till konflikten. Ordern troddes bärröra frän en verkmästare, 
som sedan längre tid varit föremal för arbetarnes missnöje. De fordrade nn hans »f-
skedande och nedlade arbetet efter verkställd omröstning. 

Sedan underhandling ägt rnm mellan verkstadschefen och arbetarnes kommitterade 
och åtskilligt missförstånd undanröjts, löstes konflikten på följande villkor: 

Direktören lofvade att själf öfvertaga högsta ledningen öfver arbetet. En per
manent nnderhandlingskommitté tillsattes bland arbetarne för att med direktören öfver-
lägga vid uppkommande tvister. Bestraffningsordern återkallades, men verkmästaren kvar-
stannade. 

N:o 36. Torfströarbetare i Yxenhult. 

Skånska landtmännens andelstorfströförening började på nyåret 1906 anlägga en 
fabrik för tillverkning af torfströ vid Yxenhult på gränsen mellan Skåne och Småland. Ar
betarna vid denna anläggning, hvilka nppgingo till ett 100-tal, klagade öfver, att lönerna ut
betalades i alltför oregelbundna perioder. I midten af mars bildade arbetarne en fack
förening. Vid underrättelsen härom afskedade arbetsgifvaren alla dem bland arbetarne, 
som inskrifvit sig i föreningen. Dessas antal uppgick inom kort till 74, och när alla 
afskedats, afstannade arbetet. 

Arbetarnes fordringar voro föreningsrättens erkännande samt afiöningcns utbe
talande hvar 14:de dag. Arbetet låg nere i omkring 7 veckor, innan underhandlingar 
inleddes, hvilka resulterade i ett för tre år gällande aftal af den 2 maj, hvari för
eningsrätten erkändes och aflöningsterminema fastställdes till hvar 14:de dag, hvar-
jämte arbetarne lyckades genomdrifva några förhöjningar i tidigare gällande ackords-
pris samt i timlönen. Denna fastställdes till 25 öre och garanterades vid allt ackords
arbete. 

N:o 37. Glasarbetare i Reijmyre. 

Den 8 februari afskedades en slipare, som vägrat efterkomma gifna föreskrifter. 
Denne arbetare var emellertid ordförande i Eeijmyre nybildade glasarbetarefackförening, 
hvadan afskedandet af arbetarne tolkades såsom angrepp på föreningsrätten. Fackför
eningen fordrade nu den afskedade arbetarens återtagande samt att föreningsrätten skulle 
skriftligen erkännas. Då arbetsgifvarens svar härå blef nekande, förklarade fackföreningen 
strejk, hvilken utbröt den 14 mars. Den berörde 55 af fabrikens omkr. 450 arbetare, 
men förorsakade intet afbrott i fabriksdriften. I april ingafs af arbetsgifvaren till 
länsstyrelsen ansökan om vräkningsdom för 27 af de strejkande arbetare, hvilka bebodde 
bolagets bostäder. Likväl gjordes aldrig något brnk af de med anledning häraf erhållna 
vräkningsdomarne. 

I maj upptogos underhandlingar rörande konflikten mellan representanter för Sven
ska glasarbetareförbundet samt för Reijmyre glasbruk under rådman E. Öhnells ord
förandeskap. Sedan underhandlingarna slutförts den 29—31 maj, träffades uppgörelse 
på den grundval, att föreningsrätten ömsesidigt erkändes samt att samtliga i kon
flikten deltagande arbetare skulle beredas arbete inom förut innehafda yrkesgrenar, hvar-
vid hälften skulle återtagas före 1 juli, de öfriga före 15 juli, och för de arbetare åt 
hvilka platser ej kunde beredas vid Eeijmyre, sknlle genom Eeijmyre bolags försorg 
arbete anskaffas vid Kristallbolagets brnk. 

År 1905. 

År 1906. 



År 1906. 

2 9 0 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1 9 0 3 — 1 9 0 7 . 

N:o 40. Sulfitarbetare i Mackmyra. 

Den 18 febr. 1906 ingingo 9 arbetare vid Mackmyra Sulfitaktiebolag i Mackmyra 
sektion af Järnvägsbyggnadsarbetarefackföreningen, som är en afdclning af Sv. grof-
och fabriksarbetareförbundct. I början af mars s. å. hade ytterligare 49 af sulfitfabri
kens arbetare anslutit sig till nämnda sektion, inom hvilken de bildade en grupp för 
sig med en provisorisk styrelse. Då sammankallade fabriksdisponenten den 9 mars 
fabrikens arbetare och uppläste i bolagets namn en skrifvelse, enligt hvilken 13 arbetare 
genast uppsades ti l l afflyttning med iakttagande af ordinarie uppsägningstiden 8 dagar, 
hvarjämte samma uppsägning skulle drabba de arbetare, som icke före kl. 8 påföljande 
dags afton underskrifvit en förbindelse a t t nnder den tid de voro i bolagets tjänst 
>icke ansluta sig ti l l socialistisk fackorganisation.> De som ej påtecknat en dylik för
bindelse inom den utsatta tiden ansågos uppsagda och skulle i de fall, där deras bostä
der ägdes af bolaget, dessa vara utrymda inom 14 dagar från den 9 mars, efter hvilken 
tid »påskyndad vräkningsdom mot tredskande» komme att sökas. Af fabrikens arbetare 
synas ett 60-tal, de flesta gifta, ha bott i bolagets bostäder. 

Den närmaste följden af skrifvelsen var, att samma kväll ytterligare 25 af fabri
kens arbetare ingingo i fackföreningssektionen, hvarjämte en kommitté på tre personer 
tillsattes för att underhandla med fabriksdisponenten. Denna erhöll företräde nästa 
dag, hvarvid disponenten förklarade sig icke vilja underhandla med några ombud för 
arbetarne, hvarjämte han meddelade sig »icke under några förhållanden kunna erkänna 
någon socialistisk fackförening». Samma dags afton anslöto sig 40, påföljande dag, 
den 11, ytterligare 25 arbetare ti l l föreningssektionen. Af fabrikens 200 arbetare, af 
hvilka 30 dock endast hade arbete som lossare och lastare och under hela konflikten 
stodo utanför, voro nu 150 (149) organiserade. 

Vid möte den 11 mars beslöto arbetarne att t i l l bolagsstyrelsen aflåta en skrif
velse, däri de begärde rä t t att få tillhöra sin fackorganisation. Skrifvelsen skulle af 
arbetarnes kommitterade den 12 öfverlämnas t i l l disponenten, men denne vägrade mot
taga kommittén, hvadan denna afsände skrifvelsen med posten den 13 till styrelsens 
ordförande. Den 16 besvarades skrifvelsen i bolagets namn af disponenten, hvilken 
förklarade sig icke kunna föredraga den inför styrelsen, då den undertecknats af ar
betare, hvilka redan den 9 mars under alla omständigheter afskedats. 

Dagen förut, den 15, hade arbetarne bildat Mackmyra sulfitfabriksarbetarefack-
förening, hvilken ingick som afdelning i Sv. grof- och fabriksarbetareförbundet. 

Då underhandlingarna sålunda strandat och arbetarne icke efterkommit den fordran 
som uppställts i bolagets skrifvelse af den 9, stängdes fabriken den 17 mars. Den 20 
utsändes cirkulär om afflyttning ur bolagets bostäder senast den 2 april. Då emeller
tid vid fristens utgång ingen afflyttning skett, ingaf bolaget den 3 april till länsstyrel
sen ansökan om vräkningsdom för 37 familjer. Den 12 expedierades bifallande utslag 
och den 19 påbörjades vräkningarna, hvilka pågingo en vecka. I början af maj 
vräktes ytterligare 2 familjer. 

Den 7 i samma månad förklarade den nya fackföreningen allt arbete inom och 
utom fabriken samt all in- och utlastning i blockad. Ungefär samtidigt hänsköt 
bolaget sin sak ti l l Svenska arbetsgivareföreningen, af hvilken det redan före konfliktens 
utbrott var medlem. Arbetsgifvareföreningen inledde med anledning häraf underhand
ling med Sv. grof- och fabriksarbetareförbundet, men något resultat uppnåddes ej. Emeller
tid gjorde arbetsgifvareföreningen i sammanhang härmed det tillkännagifvandet, att då 
»bolaget för egen del hänvändt sig ti l l arbetsgifvarnes organisation, det därigenom 
tydligt torde framgå, att bolaget ej har i sinnet att förmena arbetarne att tillhöra fack
förening, utan torde konfliktens karaktär af föreningsrättsstrid därigenom béstämdt 
kunna anses undanröjd». Mackmyra fackförening uppställde nu följande villkor för en 
uppgörelse: 1) Föreningsrättens erkännande; 2) Alla arbetares återtagande på gamla 
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vil lkor; 3) Alla vräkta familjers återinflyttning; 4) Alla under konflikten nyantagna 
arbetares afskedande. 

Sä kom sommaren, och juni månad gick med ett misslyckadt försök till återupp
tagna underhandlingar, medan efter hand anskaffades nya arbetare från andra håll. 
Dessas antal uppgick slutligen ti l l 59. Den 13 juli upptogos förhandlingarna ånyo, 
hvarvid arbetsgivareföreningens direktör fungerade som ordförande, bolaget represera-
des af 2 ombud och Mackmyra fackförening af lika många, hvarjämte deltogo Landsorga
nisationens ordförande och en af Sv.' grof- och fabriksarbetareförbnndets förtroendemän. 
Då arbetsgifvarerepresentanterna emellertid ej ansågo sig kanna tillmötesgå arbetarnes 
kraf — bl. a. ville de endast medgifva halfva antalet arbetares återtagande i arbetet — 
så strandade underhandlingarne äfven nu och återupptogos ej förr än den 31 ang. Ord
förande i förhandlingskommittén var nu arbetsgivareföreningens ordförande, under det 
att sammansättningen i öfrigt var densamma som i juli-kommittén med undantag af 
att landsorganisationens ombud nn saknades. 

Denna gång lyckades underhandlame efter två dagars arbete enas om ett förslag 
till uppgörelse, hvilket af båda de berörda parterna godkändes och den 4 sept, under
tecknades af bolagets disponent och arbetarnes kommitterade. Den sålunda antagna 
öfverenskommelsen hade följande lydelse: 

»Till biläggande af vid Mackmyra uppkommen konflikt har följande nppgörelse 
träffats mellan Mackmyra Aktiebolag och Svenska grof- och fabriksarbetareförbnndets 
afdelning på platsen : 

1. Ömsesidig rät t medgifves båda parterna att tillhöra resp. organisationer och 
få inga åtgärder från någondera sidan vidtagas att förhindra denna rätt. 

2. Af de i konflikten indragna arbetarne återtagas 75 i arbete omedelbart, hvar
vid de ingå på fornt innehafda platser. Ytterligare 25 skola intagas i arbete senast 1 
nov. detta år. I fall ytterligare behof af arbetare sknlle uppkomma före detta års slut, 
lämnas företräde åt förutvarande arbetare, som ej enligt ofvanstående bestämmelse 
kunnat intagas. 

3. Af de 75 arbetare, som genast intagas i arbete, skola minst 25 erhålla bostä
der i af bolaget disponerade hus, hvarvid de återbekomma förut innehafda bostäder, 
såvida de nu stå obegagnade. 

4. Inga som helst repressalier få med anledning af konflikten från någondera 
sidan vidtagas. 

5. Arbetet återupptages snarast möjligt, sedan denna öfverenskommelse blifvit 
undertecknad.» 

Häraf framgår således, a t t arbetarne lyckades genomdrifva sin hufvndfordran : för
eningsrättens erkännande. Af arbetarnes ofvan anförda, tidigare formulerade öfriga 
villkor godkändes tvenne (mom. 2 och 3) endast delvis, i det att blott '/'s af de orga
niserade arbetarne återtogos i arbete och ungefär lika många af de vräkta fingo 
återinflytta, hvaremot ett af villkoren — afskedande af nyantagna arbetare (mom. 4) — 
icke berördes i uppgörelsen. Dock meddelade arbetsgifvaren härom, att af de 59 under 
konfliktens lopp nyengagerade arbetarne »bolaget ställde i utsikt att endast använda 30.> 

Arbetet återupptogs delvis den 10 sept. Vid slutet af månaden var fabriksdriften 
åter i gång med full arbetsstyrka. 

N:o 62. Måleriarbetare i Hälsingborg. 
Svenska måleriarbetareförbundets afdelning i Hälsingborg hade i december 1905 

uppsagt sitt till den 1 april 1906 gällande aftal med Hälsingborgs målarmästareförening. 
Genom underhandlingar hade öfverenskommelse nåtts rörande de flesta lönepunkterna: 
meningsskiljaktigheterna gällde hufvudsakligen sista årets lärlingar, för hvilka arbetarne 
fordrade 15 kr. i aflöning per vecka. Dessutom lyckades man icke nppnå enighet 
rörande formulering af en från arbetsgifvaresidan föreslagen paragraf om bruk af sprit
drycker under arbetstiden, hvarjämte arbetarne vägrade godkänna en bestämmelse af 
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innehåll, att de ej flngo antaga kondition hos andra än mästareföreningens medlemmar. 
Sedan de ända in i det sista förda underhandlingarna ej ledt till lösning af tviste
frågorna, nedlade fackföreningsafdelningens medlemmar med sitt förbunds tillåtelse 
arbetet den 3 april på morgonen. Strejken omfattade vid sitt utbrott 100 arbetare, alla 
organiserade. Årbetsgifrarnes organisation omfattade ieke alla målarmästare på platsen. 

Några dagar efter konfliktens utbrott föreslogo arbetBgifvarna sakens hänskjntande 
till skiljedom, ett förslag, som likväl ej accepterades af arbetarne. I stället löstes 
tvisten genom nya underhandlingars upptagande direkt mellan parterna. Dessa afsluta-
des den 21 genom undertecknandet af ett nytt för 5 år gällande aftal. Den 23 åter
upptogs arbetet. 

Det nya aftalet stadgade rörande de omtvistade punkterna följande: I § 7 (måleri
arbetare) : 

>Vid antagandet af arbetare och då mindre arbetstillgång är rådande, skola sta
dens arbetare (och i synnerhet familjefäder) hafva företräde, om de varit skattskrifna 
i staden minst 6 månader och de äro nyktra, dugliga och ordentligas 

samt i § 5 (lärlingar): 
»Lärlingsaflöning utgår l:sta året med 6 kr. per vecka, 2:dra året med 8 kr., 

3:dje året med 11 kr. samt 4:de året med 15 kr. de 6 sommarmånaderna och 12 kr. de 
6 vintermånaderna.» 

Rörande förbud för arbetarne att arbeta hos andra än mästareföreningens med
lemmar lyckades arbetsgifvarne ej genomdrifva någon bestämmelse i aftalet. 

N:o 64. Järnvägsbyggnadsarbetare vid Nora—Bergslags järnväg. 

Den 17 mars 1906 begärde vid Nora—Bergslags Järnvägsaktiebolags järnvägs
byggen anställda arbetare, 285 till antalet, alla organiserade, godkännande af ett 
af dem upprättadt förslag till arbetsaftal med bestämmelser om kortare arbetstid, 45 
öres garanterad timlön m. m. I fråga om arbetstiden godkändes arbetarnes förslag, 
hvaremot bolaget ville ha dagaflöningen fastställd till högst 3 kronor. Arbetarne vid-
höllo sitt förslag och nedlade arbetet d. 5 april, då deras begäran ej villfors. 

Den 3 maj inkallades alla förmän och erhöllo af arhetsbefälet besked, att antin
gen skulle arbetet återupptagas eller ock nedlade bolaget arbetet för längre tid. Den 
7 meddelade arbetarne, att de sänkte den begärda minimilönen till 43 öre i timmen. 
Den 8 underrättades arbetarne om, att bolaget tillsvidare icke ämnade fortsätta eller 
återupptaga arbetet. Tid denna tidpunkt hade redan omkring 200 af arbetarne afrest 
till anställning på andra orter. Af de kvarvarande förrättade en del vakttjänstgöring 
ntmed arbetslinjen för att tillse, att ieke den samtidigt med strejken förklarade 
blockaden bröts. 

Konflikten varade i nära fyra månader, då i slutet af juli förhandlingar inleddes 
genom förmedling af Svenska väg- och vattcnbyggarnes arbetsgifvareförbund samt 
Svenska arbetsgivareföreningen och fördes mellan dessa organisationers direktörer och 
förtroendemännen inom Svenska grof- och fabriksarbetareförbundet samt Svenska järn-
vägsbyggnadsarbetarnes fackförening. 

Arbetet återupptogs den 30 juli, h varvid omkr. 100 man af den före konflikten i 
tjänst varande arbetsstyrkan återtogs i arbete. Det då godkända aftalet, gällande till 
tiden för järnvägsbyggnadens fullbordande, bestämde bl. a. en minimilön af 40 öre 
i timmen. 

N:o 68. Bageriarbetare i Stockholm. 

Det till den 1 april 1906 sedan 6 år gällande aftalet mellan Stockholms deli-
katessbrödsbagerier med kvinnliga arbetare samt Svenska bageri- och konditoriarbetare
förbundets kvinnliga Stockholmsafdelning uppsades den 31 dec. 1905 af arbeterskorna. 
Underhandlingar fördes i mars och början af april rörande nytt aftal, hvarvid enighet 
uppnåddes i alla punkter utom i lönefrågan, på hvilken underhandlingarna strandade 



REDOGÖRELSER FÖR VISSA ARBETSINSTÄLLELSER. 2 9 3 

den 4 april. Ärbetarne hade då sänkt sina anspråk till a t t omfatta begäran om en 
löneförhöjning af 2 kr. pr vecka, under det arbetsgifvarne erbjödo en förhöjning af 1 kr. 
pr vecka efter e t t års förlopp. 

Sedan arbetarnas nn angifna ståndpunkt godkänts af förbundsafdelningen, beslöt 
denna att den 9 april igångsätta partiell strejk, omfattande ett bageri. Den 10 april 
nedlades arbetet inom ytterligare ett bageri, hvarigenom antalet strejkande uppgick 
t i l l 30. 

Samma dag träffades uppgörelse med en af de i de afbrutna underhandlingarna 
deltagande fabrikanterna, sysselsättande 28 arbetare, hvarvid arbetarnes fordringar be
viljades och löneförhöjningen af 2 kr. pr vecka sålnnda medgafs. Samma steg togs 
den 16 af ytterligare en arbetsgifvare med 4 arbetare. 

Den 13 april hade arbeterskorna beslutat att den 17 nedlägga arbetet hos alla de 
firmor, som icke intill dess undertecknat aftalet. Härigenom kom strejken nämnda dag 
att omfatta ytterligare 5 arbetsgifvare, således sammanlagdt 7 med 67 arbetare. 

Denna strejk pågick ti l l den 26 april, då arbetet återupptogs af alla strejkande, 
sedan arbetsgifvarne undertecknat arbetarnes aftalsförslag, innehållande medgifvande 
rörande den omtvistade löneförhöjningen. Det nya aftalet gällde för 3 år. 

N:o 69. Åkeriarbetare i Stockholm. 

Stockholms åkeriarbetarefackförening uppsade den 30 januari sitt t i l l den 1 april 
gällande aftal med Stockholms åkeriidkareförening och inlämnade samtidigt för
slag ti l l nytt aftal. I detta begärdes en månadslön af 90 kr. för enhets- och 100 kr. 
för parkusk såsom minimilön, vidare viss ersättning vid sjukdoms- och olycksfall, 
förkortning af arbetstiden med 1 timme på aftonen under januari, februari, mars och 
jul i månader, timlön à 50 öre på söndagar, 4 dagars årlig semester samt rätt för för
troendemannen att besöka arbetsplatser och stallar. 

Den 20 februari började med anledning häraf underhandlingar mellan represen
tanter för de båda parterna, hvarvid arbetsgifvarne framställde ett motförslag till nytt 
aftal. Detta skilde sig utom i andra punkter äfven i den för ärbetarne viktigaste 
— frågan om månadslön i stället för veckolön — från arbetarnes förslag. Den begärda 
månadslönens belopp beviljades visserligen med en mindre differens, men den skulle 
utgå endast t i l l stationerade åkeriarbetare, under det att de icke stationerade fortfarande 
skulle aflönas med en något förhöjd veckolön. Arbetarnes förslag gick ut på 
månadslön åt alla arbetare. Under förhandlingarna lyckades man nå enighet rörande 
en del mindre viktiga punkter, men då ingen öfverenskommelse kunde träffas i hufvud-
frågan, ehuru ärbetarne sänkte sina anspråk härutinnan till att gälla endast 80 % af 
den icke stationerade personalen, afbrötos underhandlingarna efter 12 sammanträden. 
Den 1 april ingick sålunda, utan att det af ärbetarne till den dagen uppsagda aftalet 
ersatts genom något nytt. 

Under sådana omständigheter sammanträdde åkeriarbetarefackföreningen den 9 
april för öfverläggning. Sedan därvid upplysts, att styrelsen för Svenska transport-
arbetareförbundet, till hvilket förbund fackföreningen anslutit sig, medgifvit ärbetarne 
rät t att nedlägga arbetet, under förutsättning af att beslut härom fattades med 2/3 
majoritet, så anställdes omröstning om denna fråga. Dess resultat blef beslut om att 
arbetet skulle nedläggas den 10 april på morgonen. 

Af strejken berördes alla åkeriidkare inom Stockholm (139 st., hvaraf 3 aktie
bolag) med omkring 2,000 arbetare samt indirekt byggnadsverksamheten. Den 11 april 
sammanträdde representanter för parterna inför stadens polisintendent, hvarvid man 
enades om att föreslå upptagande af ny underhandling under opartisk ord
förande. Såväl åkeriidkareföreningen som åkeriarbetarefackföreningen godkände på 
sammanträden följande dagar detta förslag. Den 14 april sammanträdde den nya 
förhandlingskommittén, bestående af ordföranden, borgmästare Lindhagen, samt 
2 representanter för hvardera parten. Sedan man lyckats ernå enighet i alla tviste-
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punkter, underställdes uppgörelseförslaget den 17 april fackföreningen, hvars represen
tanter ej hade fullmakt a t t fatta definitivt beslut. Fackföreningen godkände 
förslaget, hvarefter aftalet undertecknades och arbetet återupptogs den 18 på morgonen. 

Aftalet, som skulle gälla två år, var hufvudsakligen af följande innehåll. Rö
rande den viktigaste frågan godkändes arbetarnes önskan så till vida att lönerna 
från den 1 april 1907 till den 1 april 1908 skalle utgå i form af månadslön för 
80 % af arbetsstyrkan hos icke stationerade åkare. Tore denna tid skulle månads
lön mellan 1 april och 1 okt. 1906 betalas till 50 %, samt mellan 1 okt. 1906 och 1 
april 1907 ti l l 65 % af arbetarne. Efter den 1 april 1908 skulle alla arbetare åtnjuta 
månadslön. Efter denna tid skulle ouppsagdt aftal fortfarande gälla ett år i sänder. 

Rörande arbetstiden vunno de stationerade arbetarne en timmes afkortning på 
aftonen under månaderna januari, februari och juli samt på sön- och helgdagsaftnar, då 
arbetet skulle sluta kl . 6 i stället för kl . 7. De icke stationerade arbetarne vunno 
samma förkortning på sön- och helgdagsaftnar samt ½ timmes minskad arbetsdag 
under perioden 1 november—31 mars. För alla arbetare afslutas arbetet kl. 12 mid
dagen den 1 maj och midsommarafton. 

Öfriga nya bestämmelser äro garanterad uppsägningstid af åtta dagar samt för
bindelse för arbetsgifvaren att låta värnpliktiga arbetare återfå sin förutvarande anställ
ning efter fullgjord öfning. Olycksfallsersättningen höjdes från 1 kr. till 1'50 per 
dag, sjukhjälp infördes med 1'50 i dagsersättning under högst 42 dagar pr år. 

I den mycket omtvistade frågan rörande fackföreningsförtroendemannens besök 
innehåller aftalet den bestämmelsen, att denne äger »obehindradt tillträde till arbetsplatser», 
hvaremot han äger besöka istallgårdar» endast kl. 5—8 e. m., allt under förutsättning 
att »pågående arbete ej förhindras». 

N:o 70. Banvakter vid Ystad—Eslöfs järnväg. 

Trafikchefen vid Ystad—Eslöfs järnvägsaktiebolag hade beordrat tvenne ban
vakter vid järnvägen att byta plats med hvarandra. Denna order vägrade den ene af 
banvakterna att efterkomma, hvarför han afskedades. Svenska järnvägsmannaförbun
dets afdelning n:o 91 anordnade då den 10 april ett möte, som beslöt att bansträckan 
n:o 1 af järnvägen emellan Ystad och Köpingebro (omkr. 2 km.) skulle tillsvidare 
blockeras. Blockaden verkställdes på sådant sätt, att banvakterna n:ris 1 (den afske-
dade) och 2 öfvergåfvo sina å den blockerade sträckan befintliga postplatser, hvarigenom 
två allmänna vägar blefvo utan grindbevakning. Förut under dagens lopp hade ar
betarne velat underhandla med bolagets verkställande direktör, men då arbetarnes för
handlingskommitté anfördes af en järnvägsmannaförbundets förtroendeman och direk
tören vägrade att underhandla med andra än personalen, förklarade kommittén, att 
någon underhandling ej kunde förekomma. 

Arbetarnes fordringar vid konfliktens utbrott voro, att banvakten n:o 1 skulle 
återinsättas i tjänstgöring på sin gamla plats och att upprättelse skulle gifyas för den 
kränkning af föreningsrätten, som förmenades vara begången genom direktörens vägran 
att ingå på förhandling. 

Den 17 april aflät järnvägsbolagets styrelse till järnvägsmannaförbundet en skrif-
velse med erbjudande , a t t öfverlämna frågans afgörande ti l l en skiljenämnd af 5 per
soner, af hvilka bolaget och förbundet skulle utse hvardera 2 medlemmar och dessa 
fyra den femte, men därest enighet ej kunde uppnås rörande denna femte ledamot, 
skulle han utses af förste aktuarien Elmquist. Detta förslag godkändes den 20, under 
villkor att blockaden omedelbart upphäfdes och att banvakten n:o 1, i afvaktan på 
skiljenämndens beslut, samtidigt återinträdde å sin förra plats. 

Den 25 maj sammanträdde nämnden i Ystad. Efter öfverläggning afgaf den sitt 
utlåtande af innehåll, att den afskedade banvakten haft skyldighet att lyda den gifna 
ordern om förflyttning, men att han på grund af de omständigheter, nnder hvilka flytt
ningsordern meddelats, borde bibehållas såsom ordinarie banvakt i järnvägens tjänst. 



REDOGÖRELSER FÖR VISSA ARBETSINSTÄLLELSER. 295 

I sammanhang härmed uttalade skiljenämnden, att förflyttning af personal endast bör 
ske efter godvillig öfverenskommelse eller då tvingande omständigheter nödvändiggöra 
densamma, så framt icke tjänstefel eller dåligt uppförande är för handen, och bör vid 
flyttning tillses, att någon försämring i villkoren eller eljest någon förlust icke före
kommer. 

N:o 78. Pråmskeppare i Stockholm. 

I slutet af 3905 ingingo ett antal pråmskeppare i Stockholm i rorgängare-, pråm
skeppare-, loss- och lastningsarbetarefackföreningen, med anslutning till Svenska 
transportarbetareförbundet. Under vintern sökte transportbolagen få till stånd lika-
lydande personliga kontrakt med pråmskepparne, något som också lyckades med de 
flesta, i det att endast ett mindretal synes ha anslutit sig till föreningen. Emellertid 
vägrade några af skepparne att underskrifva kontrakten, hvilket hade till följd deras 
afskedande vid seglationens början i slutet af april. Detta afskedande drabbade ett 
tjugotal skeppare, anställda vid Uppsala Transportaktiebolag, D. & J. Berggrens 
Bogserings- och Transportaktiebolag samt Stockholms Transport- och Bogseringsaktie-
bolag. 

Organisationen erbjöd bolagen underhandling, hvilken accepterades på basis af 
att då gällande personliga kontrakt skalle ha giltighet året ut samt att de uteslutna 
skepparne i mån af behof skulle återtagas i arbete. Denna förhandlingsgrund god
kändes af fackföreningen med den ändringen, att underhandlingarnas villkor skulle 
vara alla utestängda skeppares återtagande samt att, om de för året uppgjorda kontrakten 
respekterades, man dock samtidigt skulle söka få till stånd en kollektivuppgörelse att 
tillämpas från och med påföljande säsong. Något svar på denna föreningens hemställan 
lämnades ej, hvarför arbetarne beslöto att den 8 maj blockera de pråmar, där förut
varande skeppare utan giltig anledning afskedats. Denna blockad drabbade nyssnämnda 
dag 17 af Uppsala och 5 af Berggrens Transportbolags pråmar. Uppgörelse träffades 
emellertid några dagar senare med dessa bolag på de af arbetarne framställda villkoren, 
hvadan blockaden upphäfdes den 12 maj. 

Blockad mot Stockholms Transportbolag förklarades först den 23 maj, sedan fack
föreningen erhållit kännedom om att på grund af vägran att underskrifva kontrakt 
utestängda arbetare äfven här förekommo. Blockaden drabbade nio af bolagets pråmar. 

I jnni skreds till underhandling rörande denna konflikt. Den 21 juni 
undertecknades en öfverenskommelse mellan transportbolagens och fackföreningens 
representanter, hvilka sammanträdt under förste aktuarien Eliuquists ordförandeskap, af 
innehåll, att förhandlingar omedelbart skulle upptagas för uppgörande af kollektivaftal, 
och borde arbetet härmed vara färdigt senast den 15 juli; att blockaden omedelbart 
upphäfdes: att de afskedade pråmskepparne omedelbart intoges i arbete; att arbets
kontrakten, där de funnos, skulle respekteras ; samt att föreningsrätten skulle hållas i 
ömsesidig helgd. På grandval häraf vidtogo förhandlingarna, under det att arbetet 
återupptogs och blockaden npphäfdes. Genom det den 19 juli undertecknade aftalet 
bestämdes bl. a. den fasta månadslönen för fullgod pråmskeppare till 75 kr., efter 2 
års oklanderlig tjänst hos arbetsgifvaren 80 kr. och efter 5 års 85 kr. Enligt de ge
mensamma bestämmelserna skulle, då endera kontrahenten sådant påfordrade, träffas ett 
skriftligt arbetsaftal i enlighet med formulär. Meningsskiljaktigheter angående 
aftalets tillämpning skulle hänskjutas till en permanent förliknings- och skiljenämnd 
af fem personer. 

N:o 93. Hamnarbetare i Hälsingborg. 

Arbetet med lossning och lastning af styckegods för ångbåtsaktiebolaget Södra 
Sveriges och Hallands ångbåtsaktiebolags båtar hade i Hälsingborg under en följd af 
år utförts af oorganiserade arbetare. Under vintern 1905—06 bildade de med detta 
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arbete sysselsatta arbetarne en sektion af Svenska transportarbetareförbnndet, hvilken 
framställde begäran om ett aftal mellan förbnndssektionen och de båda ångbåts
bolagen, hvari endast den gällande prislistans fastställande begärdes. Underhandlingarna 
strandade dock, emedan representanten för ångbåtsaktiebolaget Södra Sverige vägrade 
ingå något aftal med arbetareorganisationen. Arbetame begärde då hos förbundsstyrelsen 
att få framställa kraf på förhöjd betalning m. m. samt rätt att nedlägga arbetet, 
därest aibetsgifvarne nekade ingå på underhandling. Denna begäran bifölls af förbands
styrelsen, hvarefter den nya lönelistan inlämnades till arbetsgifvame. Då bolaget 
»Södra Sveriges» representant emellertid fortfarande vägrade ingå på förhandling, ned
lade arbetarne, 26 till antalet, arbetet den 2 maj. 

Vid de nnderhandlingar, som omedelbart efter strejkens ntbrott npptogos, godkände 
Hallands ångbåtsbolags representant arbetarnes fordringar oförändrade, hvaremot »Södra 
Sverige» stod fast vid sin gamla ståndpunkt. I stället öfverlämnade detta senare bolag det 
af konflikten berörda arbetet till gamla dragarelaget, hvilket ombesörjer godsets transport 
från båtarna. Detta lag godkände åter arbetarnes fordringar oförändrade och under
tecknade aftalet såsom arbetsgifvare, sedan laget öfvertagit lossningen och lastningen 
af styckegods äfven för Hallandsbolagets räkning. 

Genom aftalet, som gällde till den 3 april 1907, höjdes arbetarnes timlön från 
50 till 60 öre, hvarjämte någon förhöjning vanns i betalningen för öfvertidsarbete. 

N:o 96. Polska arbetare vid Brestad m. fl. gårdar i Östergötland. 

Östergötlands sockerfabriksaktiebolag bedrifver för egen räkning betodling vid åt
skilliga bolagets gårdar i Östergötland. För att anskaffa erforderlig arbetskraft på 
betfälten vände sig bolaget i början af 1906 till en tysk kommissionär, som förband 
sig anskaffa den begärda arbetsstyrkan. Kommissionären lämnade sitt uppdrag vidare 
åt ett antal tyska arbetsförmän inom det afsedda yrket, hvilka också lyckades anskaffa 
hvar sin grnpp arbetare, dels i Galizien, dels, och som det synes oftast, i ryska Polen. 
En dylik grnpp utgjordes i regel af 15 till 30 arbetare, bestående af män, kvinnor 
och barn (pojkar). Dessa fästes med kontrakt, hvilka likväl understundom vid öfver-
sättningen till polska från det tyska originalkontrakt, som upprättats mellan bolaget 
och den tyske kommissionären, synas ha förvanskats, så att förmännen förespeglat ar
betarne ej oväsentligt bättre villkor än som afsetts. 

I april, maj och juni anlände nu dessa arbetare i de olika grupperna under hvar 
sin förman till de östgötska betfälten. Tid en del af bolagets gårdar synas förhållan
dena ha gestaltat sig bättre, men vid tre af dem utbröto konflikter inom kort. Arbets
gifvame hade i kontrakten för arbetarne ntfäst följande förmåner: daglönen skulle för 
män utgöra 1 kr. 40 öre, för gossar 1 kr. 20 öre, för kvinnor 1 kr.; under skörden 
skulle dessa summor höjas till 1 kr. 75 öre, 1 kr. 50 öre, 1 kr. 35 öre resp.; härtill 
komme såsom naturaförmåner 1 5 liter skummjölk dagl., 12'5 kg. potatis i veckan, 
vidare fritt husrum, vedbrand och sängplats samt fria resor fram och åter till hem
landet. 

Den första konflikten utbröt vid Brestads gård bland därstädes anställda 31 polska 
arbetare, af hvilka 25 nedlade sitt arbete den 7 maj och påföljande dag begåfvo sig 
till Norrköping. Uppgifterna rörande deras fordringar växla, men de synas hufvud-
sakligen ha gått ut på en förhöjning af daglönen med 10 à 20 öre samt en viss reg
lering af arbetstiden. Dessutom nppgifvas de ha begärt »tillstånd att röka sina cigarretter 
när och hvarhelst de befinna sig (äfven i ladorna)». I allmänhet förtjänar rörande 
denna och de öfriga konflikterna med dessa arbetare den anmärkningen göras, att deras 
uppkomst, fortgång och lösning i hög grad tyngdes af den stora svårighet alla för
handlingar mötte, i det att parterna icke förBtodo hvarandras språk och tolkarne, för
männen, icke voro opartiska. Konflikten i Brestad synes emellertid ha lösts den 11 maj, 
sedan någon löneförhöjning beviljats arbetarne. 
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Vid TJUevid, en annan af bolagets egendomiar, gjorde de polska arbetarne ett 
segare motstånd. Den första arbetsnedläggelsen gjordes den 11 jnni af 47 bland går
dens 67 arbetare och varade till den 14 jnni. Sa bröt den andra strejken, denna 
gång dock blott omfattande 17 arbetare, nt den 19 och slätade den 21 jnni. Så hade 
13 polacker bland de strejkande afskedats och icke återgått till arbetet. Den tredje 
strejken, omfattande 17 arbetare, började den 2 juli. Alla häri deltagande arbetare 
afskedades och återvände ej till arbetet. Arbetarnes fordringar voro Tid den första 
strejkens utbrott dagaflöningens höjande till 2 kr. för vuxna män samt befrielse för 
dessa från arbetet med betornas rensning. I de fall, där ackordsarbete förekom, skalle 
detta bortfalla. De förbättringar arbetarne genom strejken vunno voro dagaflöningens 
höjande med 10 öre samt en ökning af ackordspriset från 5 till 6 kr. per >måg> (ett 
slags försvenskning af det tyska ytmåttet Magdebnrger Morgen, omkr. 1/4 har). De 
båda öfriga strejkerna, som afsågo en ytterligare förbättring af ackordspriset, ledde icke 
till någon förändring. 

Äfven vid sockerbolagets egendom Gnestad hade polska arbetare anställts. De 
anlände dit den 12 maj och började sitt arbete den 14. Vid första aflöningen den 19 
fingo de i daglön 1 kr. 60 öre och 1 kr. 10 öre för män och kvinnor resp., således 
högre löner än hvad det ofvannämnda ursprungliga kontraktet afsett. Likväl begärde 
arbetarne 2 kr. för män och 1 kr. 75 öre för kvinnor. Då detta vägrades, begåfvo sig 
den 21 maj 25 af de 30 till Norrköping, hvarifrån de sedan vnnno vidare befordran 
till Stettin. 

Vid flere af de här ofvan refererade strejktillfällena förekommo våldsamheter 
från arbetarnes sida. Särskildt synes deras missnöje med befälet d. v. s. de tyska 
förmännen, ofta ha varit mycket stort, och det var företrädesvis dessa, som blefvo ut
satta för misshandel af understundom allvarlig beskaffenhet. 

N:o 97. Gråstensarbetare i Göteborg. 

Gråstensarbetarnes till Svenska grof- och fabriksarbetareförbundet hörande fack
förening i Göteborg inlämnade i december 1905 ett förslag till aftal till där-
varande Byggmästareförening. Muntligen besvarades denna framställan af arbetsgif-
varna med det beskedet, att deras förening >ej ville underhandla på basis af de fram
ställda förslagen, emedan fordringarne ställts för högt». De inneburo i hufvndsak kraf 
på 9 timmars arbetsdag, en timpenning af 50 öre samt förbindelse för arbetsgifvarne 
att endast använda fackföreningsmedlemmar i arbetet. Något kollektivaftal mellan 
här berörda arbetare och arbetsgifvare hade icke förut existerat. Arbetarne vidhöllo 
emellertid sina fordringar och byggmästareföreningen stod likaledes fast vid sitt beslut 
att ej träda i underhandling på grundval af det inlämnade aftalsförslaget, ett beslut, 
som i skrifvelse till arbetarne af den 7 maj ytterligare motiverades. Med förbunds
styrelsens tillåtelse nedlade då arbetarne arbetet den 8 maj. 

Redan före strejkens utbrott hade utanför Göteborgs Byggmästareförening stående 
arbetsgifvare undertecknat arbetarnes aftal, hvadan af fackföreningens medlemmar 
endast omkring hälften berördes af strejken. Under l:sta veckan efter konfliktens ut
brott var antalet strejkande 94, en siffra, som under andra veckan gick ned till 90, 
sedan ytterligare några arbetsgifvare undertecknat aftalet. Emellertid var under hela 
konfliktens gång antalet strejkande arbetare varierande, enär tillgången på arbete synes 
ha varit relativt ringa. 

Konflikten löstes genom underhandling, sedan den varat i sju månader. Aftalet 
undertecknades af Byggmästareföreningen och fackförbundsafdelningen. 

N:o 107. Järnvägsmän vid Malmö—Ystads järnväg. 
Svenska järnvägsmannaförbundets afdelning n:o 87, omfattande betjänte vid Malmö 

—Ystads järnväg, ingick i mars till järnvägens styrelse med ett förslag till förbättrad 
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lönestat för personalen, afsedt au gälla fr. o. m. 1906 års Ingång. Samtidigt utsåg 
afdelningen kommitterade för underhandling. Efter någon tid inkallades dessa till 
järnvägsbolagets direktör, hvilken meddelade att styrelsen tillsatt en kommitté för 
frågans utredning. För att påskynda resultatet af denna kommittés arbeten, meddelade 
förbundsafdelningen styrelsen i början af april, att den afvaktade styrelsens svar på 
sin hemställan före månadens ntgång, >förbehållande sig att i motsatt fall taga i öfver-
vägande vidare åtgärder för tryggande af en dräglig existens åt sina medlemmar>. På 
denna skrifvelse svarade styrelsen med att i slntet af april utsända en >cirknlär-order> 
till samtliga stationer vid järnvägen. I denna meddelades, att styrelsen beslutat en 
förhöjning af lönen för alla grader intill bokhållaregraden med 10 kr. per månad i 
städerna och 6 kr. å landet. Samtidigt meddelades, att styrelsen ville afvakta vissa 
pågående officiella utredningar angående lönereglering vid statsbanorna, innan den upp
gjorde en ny lönestat. 

Förbundsafdelningen meddelade med anledning häraf styrelsen, att »det icke vore 
ett nytt nppskof personalen behöfde, utan en ny lönestat >. Den inbjöd samtidigt till 
nya underhandlingar med afdelningens delegerade, hvilka dock skulle ha bragts till 
afslntning senast den 7 maj. Sådana förhandlingar kommo emellertid ej till stånd. 
I stället afhöllo järnvägsmännen den 9 maj möte, hvarvid en förberedande omröstning 
företogs rörande de åtgärder som borde vidtagas. Häraf framgick att stämningen var 
stark för strejk — 82 röster af 100. 

Då meddelade styrelsen, att den vore villig underhandla. Förhandlingarna emellan 
parternas delegerade började den 11 maj. HäTunder gjorde styrelsens representanter 
det förslaget, att frågan skulle hänskjutas till en skiljenämnd, hvilket förslag personalens 
ombud icke ansågo sig kunna acceptera. Däremot erbjödo de den jämkningen i sin löneatat, 
att den skulle tillämpas först frän den 1 april i stället för från den 1 januari, likväl 
utan att detta förslag lyckades vinna styrelsens bifall. Förhandlingarna afbrötos så
lunda utan resultat den 12 maj. 

Den 13 maj afhöll förbundsafdelningen möte, hvarvid meddelades att förbunds
styrelsen lämnat den full handlingsfrihet. Afdelningen beslöt nu att tillställa styrelsen 
följande meddelande såsom sitt ultimatum: »Därest icke järnvägsstyrelsen före tisdagen 
den 15 d:s kl. 6 e. m. träffat uppgörelse med afdelningen, nedlägges fr. o. m. onsdagen 
den 16 d:s arbetet vid järnvägen.» 

Då intet åtgörande från styrelsens sida med anledning häraf träffades, så tog 
strejken sin början utsatt dag kl. 1 f. m. Antalet vid banan anställda betjänte var 
146, hvaraf 100 organiserade. Trafiken vid banan inställdes helt och hållet. 

När strejken varat i två dagar, ansåg sig civilministern böra ingripa för att om 
möjligt få en öfverenskommelse till stånd. Han uppdrog åt förste aktuarien Elmqnist 
att ta medlingen om hand, enligt följande skrifvelse: 

»I anledning af den inträffade konflikten vid Malmö—Ystads järnväg får jag 
härmed anmoda Eder att ofördröjligen afresa till Skåne för att å mina vägnar erbjuda 
Eder medverkan till ifrågavarande arbetsinställelses biläggande. 

Förutsättningarna för denna Eder medverkan synas mig böra vara: 
att trafiken omedelbart åternpptages ; 
att parterna hvar för sig utse personer till lika antal att jämte Eder utgöra en 

nämnd för tvistens biläggande, samt 
att parterna på förhand förbinda sig att ställa sig inom nämnden åvägabragt 

uppgörelse till ovillkorlig efterrättelse. 
Då det vidare synes mig vara af den största vikt att hvad som nu inträffat vid 

Malmö—Ystads järnväg icke på annat håll återupprepas, får jag tillika anmoda Eder 
att, för den händelse förhållandena synas Eder sådant påfordra, å mina vägnar erbjuda 
Eder medling äfven vid de öfriga skånska järnvägar, där de af personalen gjorda 
löneframställningarna ännu icke ledt till slutlig åtgärd från resp. järnvägsstyrelsers sida. 

Stockholm den 18 maj 1906. Axel Schotte.> 
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Med anledning af detta uppdrag förfrågade sig den utsedde medlaren omedelbart hos 
parterna, huruvida de Tore villiga att acceptera hans medling under de i civilministerns 
skrifvelse gjorda förutsättningarna. Svaren härpå blefvo jakande. Skiljenämnden, 
sammansatt af, utom ordföranden, 3 delegerade för järnvägen, 2 for personalen och 1 
för järnvägsmannaförbundet, sammanträdde den 20 maj och enades om att trafiken vid 
järnvägen skulle återupptagas den 21 på morgonen. 

Rörande lönestaten nådde nämnden enighet den 23 maj, hvarvid af båda parterna 
godkändes ett aftal, som i det närmaste anslöt sig till personalens förslag med ett par 
åfs öfvergångstid. 

N:o 112. Arbetare vid spårvägsbyggnad, Göteborg—Långedrag. 

Göteborgs stad hade öfverlämnat arbetet med en spårvägsbyggnad till Långedrag 
åt en svensk firma, hvilken i sin tur öfverlåtit anläggningen af banvallen på entre
prenad till en tysk firma. På begäran af den tyska firmans arbetschef inlämnade sek
tion 37 af Svenska järnvägsbyggnadsarbetarefackföreningen, omfattande samtliga vid 
bygget anställda 105 arbetare, den 16 maj ett förslag till aftal. Det begärda svaret 
uteblef den dag arbetarne önskat erhålla det, men anlände den 25 på morgonen. Det 
innehöll afslag å arbetarnes fordringar ; samtidigt beordrades arbetarne att upphöra med 
arbetet och deras innestående lön utbetalades. 

Efter förhandling mellan parterna återupptogs arbetet den 30 maj med villkor> 
att underhandlingar samtidigt skulle begynna rörande arbetarnes aftalsförslag, hvilka 
underhandlingar skulle vara bragta till slut inom 14 dagar. Den 13 juni anlände 
firmans chef till Göteborg, hvarefter arbetarne nästa dag erhöllo underrättelse om, att 
deras förslag ej kunnat godkännas samt att driften delvis komme att inställas under 
tre månader. Samma dags afton skulle 40 à 46 man af arbetsstyrkan afskedas. Den 
15 meddelade arbetarne, att de fortfarande vidhöllo sitt aftalsförslag. Arbetschefen 
förklarade sig då ånyo icke kunna godkänna detta förslag och att i alla händelser 
den förut nämnda arbetsstyrkan komme att afskedas. Arbetarne beslöto då att alla 
nedlägga arbetet den 15 på aftonen. 

Den 28 juni upptogos underhandlingar mellan arbetarnes delegerade och förbundets 
förtroendeman samt arbetschefen. På aftonen uppnåddes enighet och aftalet underteck
nades. Nästa dag återgingo 85 man i arbete; de öfriga hade under konfliktens lopp 
erhållit arbete på annan ort. 

Aftalet, som gällde till den 1 april 1907, tillförde arbetarne en ökad timlön af 
0 à 5 öre (från 42 till 45 öre o. s. v), hvarvid arbetarne fingo nöja sig med 1 à 3 öre 
mindre än de nrsprungligen begärt. Arbetstiden fastställdes till 57 timmar i veckan, 
under det att arbetarne hade begärt 54. 

N:o 118. Grufarbetare vid stenkolsgrufvor i Bjuf, Billesholm och Skromberga. 

De båda under gemensam förvaltning stående företagen Höganäs-Billesholms aktie
bolag samt Skromberga stenkols- och lerindustriaktiebolag äga i det skånska stenkolsom
rådet betydande grnfvor vid Bjuf, Billesholm och Skromberga. Arbetarne vid dessa 
grufvor hade under 1905 till bolagen inlämnat framställning om lönereglering m. m. 
Först vägrade bolagen att erkänna föreningsrätten samt att ingå kollektiva aftal. Den 
förra erkändes i oktober 1905, hvarvid samtidigt någon förhöjning i lönerna beviljades. 
1 april 1906 medgåfvo bolagen krafven på kollektivaftal och trädde i underhandlingar 
med parternas organisationer. Förhandlingarna pågingo under maj månad, men ehuru 
en del jämkningar uppnåddes, vanns intet afgörande resultat. Arbetarnes fordringar 
voro i hufvudsak en prislista, enligt hvilken ackordsprisen skulle ha höjts afsevärdt i 
vissa fall och daglönen med i medeltal 50 öre, vidare minimidaglön vid ackordsarbete 
i grufva, 8 timmars arbetsdag samt skriftligt kollektivaftal. 
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I midten af maj hölls gemensamt möte med alla de tre grufvoraas arbetare, 
hvarvid visserligen konstaterades, att arbetarnes fordringar i de viktigaste punkterna 
hittills ej af bolagen accepterats, men sedermera heslut fattades att, dä förhunds-
styrelsens svar ännu icke anländt och underhandlingarna icke kunde anses afslutade. 
icke nedlägga arbetet förrän eventuellt den 1 juni. Disponenten i Bjuf utlofvade nu 
att hos styrelserna göra hemställan om ytterligare löneförbättringar, hvarvid dock 
beslut af bolagsstämmorna den 29 maj mäste afvaktas. Då beslöto arbetarne den 25 
att tillställa styrelsen ett ultimatum, innehållande några smärre medgifvanden rörande 
lönesiffrorna, men eljest väsentligt fasthållande vid : att premiesystemet, såsom ledande 
till orättvisor, afskaffades; att ackordslönerna bestämdes enligt de af arbetarne ur
sprungligen framlagda lönelistorna; samt att minimidaglön bestämdes. 

Till svar härå tillställdes arbetarne följande utdrag af protokoll, hållet vid 
gemensamt sammanträde med styrelserna för Höganäs-Billesholms aktiebolag och Skrom-
berga stenkols- och lerindustriaktiebolag i Hälsingborg den 28 och 29 maj 1906. 

§ 5 . 
Anmäldes, att förhandlingarna med grofarbetareförbnndets fackföreningar vid 

Billesholm, Bjuf och Skromberga under hela maj månad fortgått och att desamma icke 
ledt till annat resultat än att föteningarna förklarat sig fortfarande hålla fast vid 
sina tidigare framställda fordringar, oaktadt direktör Schwartz, som å styrelsens vägnar 
ledt dessa förhandlingar, för arbetarna ställt i utsikt, att styrelserna, därest arbetet 
finge ostördt fortsättas, skulle vara villiga, att så långt bolagens ekonomiska ställning 
medgåfve, tillmötesgå arbetarnas framställda önskningar. Några mindre jämkningar i 
sina fordringar hade arbetarne visserligen medgifvit, men ytterst obetydliga mot dem 
som direktör Schwartz funnit absolut nödvändiga, och hade arbetarne betecknat sina 
sista fordringar såsom ett ultimatum, så att de vid afslående svar därå vore beslutna 
att nedlägga arbetet på tid, som de själfva komme att bestämma. Arbetarnes anspråk 
i sin helhet innebure en ökad utgift af omkring 300,000 kronor om året, inberäknadt 
löneförhöjningar till ett belopp af omkring 60,000 kronor om året, som af styrelserna 
under nästlidna år beviljats. 

Som de af fackföreningarna såsom ultimatum framställda fordringarna vore absolut 
oantagliga, beslöto styrelserna afslå desamma. Vid detta förhållande funno styrelserna 
sig böra fatta beslut om ofvannämnda af direktör Schwartz i utsikt ställda eftergifter, 
hvilka voro antagliga endast under förutsättning att bolagen finge säkerhet för, att 
arbetet under en följd af år finge ostördt fortgå. 

Då de af styrelserna förda direkta underhandlingarna med fackföreningarna så; 

lunda icke ledt till öfverensstämmelse, men det låge styrelserna varmt om hjärtat att 
så vidt möjligt undvika en för båda parterna skadlig konflikt, beslöto styrelserna 
öfverlåta frågans vidare behandling till arbetsgivareföreningen med begäran om dess 
förhandlande med förbundsstyrelsen för Svenska grof- och fabriksarbetareförbundet. 

På grund af detta meddelande nedlade arbetarne med stöd af tidigare beslut 
arbetet vid de tre grufvorna den 1 juni på morgonen, hvarvid grufvorna samtidigt 
förklarades i blockad. Af konflikten berördes omkring 1,700 arbetare, hvaraf alla utom 
ett 50-tal voro organiserade (Svenska grof- och fabriksarbetareförbundets afdelningar). 
Under strejkens lopp upprätthölls en del arbete, hvars nedläggande >kunnat medföra 
vidtomfattande skada för bolaget> (pumpar o. d.) af en del organiserade arbetare med 
organisationens tillåtelse. 

Den 13 juni upptogos i Stockholm förhandlingar för konfliktens afvecklande. I 
dessa deltogo representanter för Svenska arbetsgivareföreningen, Sv. grof- och fabriks-
arbetareföTbundet, bolagen och arbetarne. Härunder nåddes öfverenskommelse rörande 
de principiella punkterna, hvaremot förhandlingar om detaljerna skulle taga sin början 
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den 20 juni. Dessa senare ledde efter fjorton dagars arbete den 5 juli till full 
enighet mellan parternas ombud i samtliga tvistiga punkter. Det af underhandlings-
kommittén uppgjorda förslaget till öfverenskommelse antogs af bolagen, men arbetarne 
förkastade det. De begärde revidering i en del punkter, och deras ändringsförslag 
öfverlämnades till arbetsgivareföreningen. Med anledning häraf fördes ånyo under
handlingar mellan parternas organisationer, hvarvid meningsskiljaktigheterna synas 
ha undanröjts. Arbetsgivareföreningen ställde nu i skrifvelse af den 26 juli en upp
fordran till grofarbetareförbnndet att för sin del och med bindande verkan för de i 
konflikten indragna afdelningarna sanktionera, hvad som genom de förda underhandlingar
na öfverenskommits. Härå begärde föreningen svar senast den 1 angusti. Sedan upp
sköt med svarets afgifvande beviljats, afläts detta den 2 ang. och innehöll ett god
kännande af arbetsgivareföreningens begäran med villkor, att några smärre punkter i 
aftaiet reviderades. Enighet nåddes härom den 7 ang. 

Sedan arbetarne godkänt sina representanters beslut, skulle aftalen undertecknas 
den 13 aug. Emellertid framkommo arbetsgifvarne nu med begäran, att arbetarne 
skulle underteckna ett kvitto med personlig förbindelse, innefattande, att vederbörande 
mottagit ordnings- och arbetsreglerna samt förbunde sig att efterlefva dem. På grund 
af de bestämda protesterna från arbetarehåll mot denna begäran frånträddes den efter 
några dagar. I stället formulerades aftaiet så, att det skulle äga bindande kraft 
mellan å ena sidan bolaget och å andra grof- och fabriksarbetareförbundet, dess afdel-
ningar och medlemmar. 

Arbetet skulle återupptagas den 18 aug. Men i full utsträckning kunde det ej 
åter påbörjas förr än vid månadens utgång. 

Genom det den 18 ang. undertecknade aftaiet fastställdes bl. a. den >8llmänna 
lägsta dagslönen» för dagsverkare nnder och öfver jord till 2"50 kr. För vissa kvali
ficerade grupper sattes minimidaglönen högre nnder förutsättning af viss arbetspresta
tion. I afseende på ackordspriserna tillmötesgicks delvis arbetarnas kraf, så att för
höjningar kommo alla grnpper till godo. 

N:o 127. Trikåarbeterskor i Karlshamn. 

Den 27 maj hade i Karlshamn bildats en fackförening bland textilarbetarne, hvilken 
omedelbart anslöt sig till Svenska textilarbetareförbnndet. I föreningen ingingo bland 
andra äfven 16 arbeterskor vid en trikåfabrik. Dessa afskedades af fabrikens före-
stånderska den 8 juni, hvarvid enligt arbetarnes uppgift såsom orsak angafs deras med
lemskap af fackföreningen. Då arbetet den 9 skulle börja, gjorde ytterligare 21 flickor 
gemensam sak med sina kamrater, och de flesta af dem gingo in i fackföreningen. 
31 arbeterskor stannade kvar vid sitt arbete. Af dessa slutade under de följande 
veckorna ytterligare 9, så att hela antalet strejkande samt afskedade utgjorde 46, samt
liga organiserade, under det att 22 fortfarande arbetade. 

I slutet af juli inleddes underhandlingar mellan representanter för fabriken samt 
förbundsstyrelsen, hvilka ledde till, att arbetet återupptogs af alla arbeterskor den 6 
aug. Föreningsrätten erkändes, de under konflikten höjda lönerna skulle bli gällande 
för hela personalen, förestånderskan förständigades att behandla arbeterskoma humant, 
hvarjämte inga trakasserier med anledning af konflikten finge äga rum. 

N:o 143. Grofarbetare vid Statens järnvägar i Elmhult. 

I slutet af juni aukommo till Elmhults station vid statsbanan 3 kol vagnar, hvilka 
29 arbetare vid statens brikettfabrik därstädes fingo order att lossa. Arbetarne, som 
tillhörde Svenska järnvägsmannaförbundet, befarade att vagnarna kommo från Höganäs-
Billesholms aktiebolags grufvor vid Bjuf, där strejk samtidigt pågick. De nekade 
därför att taga befattning med arbetet, innan de förvissat sig om, att de därmed icke 
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utförde strejkbrytararbete. Sedan de fått visshet om att kolen ifråga ej kommit från 
strejkplats, utfördes arbetet med lossningen. 

Emellertid hade arbetarnes tidigare vägran inrapporterats till vederbörande 
maskindirektör, hvilken på platsen anställde förhör, hvars resultat hlef de 29 arbetarnes 
suspension nnder fjorton dagar från den 26 jnni. Med anledning häraf förklarades 
brikettverket den 5 juli af järnvägsmannaförbandets platsafdelning i blockad. Den 
10 juli, då suspensionen för ofvannämnda 29 arbetare upphörde, infann sig ingen af 
dem i arbete. Icke heller återupptogs arbetet af fabrikens öfriga 8 arbetare, som den 
26 juni nedlagt arbetet, så att den 10 juli ingen af brikettverkets arbetare var i tjänst. 

Under det blockaden fortfarande var i kraft, ankom den 31 juli till Elmhnlt en 
vagn med gods, hvilket såväl af afdelnings- som förbundsstyrelsen blef hänfördt under 
blockaden, hvadan godset enligt dessas åsikt ej borde lossas. Emellertid beordrades 
ett antal (23) extra arbetare, hvilka under sommaren voro anställda för diverse grof-
arbeten inom banafdelningen, att utföra arbetet med vagnens lossning. Dessa nekade 
emellertid att befatta sig med arbetet, då de också voro medlemmar al förbundet och 
icke ansågo sig kunna utföra något arbete, som stode i direkt förbindelse med det 
blockerade brikettverket. Efter skriftväxling mellan befäl och underbefäl tamt styrel
serna för afdelningen och förbundet äfvensom försök att beordra ordinarie peisonal till 
arbetet, utfördes detta af några bland befälet. De 23 extra arbetarne, som vägrat 
utföra lossningen, afskedades emellertid den 23 augusti. 

Först i början af september löstes konflikten genom öfverenskommelse mellan 
järnvägsstyrelsen och järnvägsmannaförbundets styrelse. Den 5 sept, upphäfdes bloc
kaden, och påföljande dag återupptogs arbetet vid brikettverket af samtliga där förut 
anställda arbetare. 

N:o 152. Textilarbetare i Kinna. 

Den 1 juli bildades i Kinna en textilarbetarefackförening, i hvilken omkring 100 
medlemmar inskrefvo sig. Då arbetsgifvaren till 32 af dessa fick kännedom om fack
föreningens bildande, blefvo de organiserade arbetarne hos honom omedelbart, den 2 
juli, afskedade. 

En del af dessa arbetare bebodde arbetsgifvaren tillhöriga arbetarebostäder. De 
uppmanades redan den 4 juli skriftligen att afflytta. Mot 9 af dem begärdes senare 
vräkning, hvilken likväl af länsstyrelsen afslogs. Ej heller lyckades arbetsgifvaren få 
vräkningsdom genom hänvändelse till häradsrätten, hvilken ogillade väckt åtal mot 
arbetarne rörande deras kvarboende i arbetsgifvarens bostäder. 

Småningom skaffade fabriksägaren nya arbetare i de afskedades ställe, och vid 
årets slut eller dessförinnan synes hela antalet ha varit ersatt. Afven de afskedade 
erhöllo efter hand plats hos andra arbetsgifvare. 

N:o 154. Flottningsarbetare vid Nedre Dalälfven. 

Flottningsarbetarne på sträckan Marma—Gysinge inom Nedre Dalälfvens flott-
ningsdistrikt tillhörande Nedersta Dalälfvens Flottningsförening hade under försommaren 
1906 bildat en fackförening såsom afdelning af Sv. sågverksindustriarbetareförbnndet. De 
inlämnade i början af juni ett förslag till löneaftal till fiottningschefen, hvilket denne 
emellertid ej godkände, utan besvarade med ett å Flottningsföreningens vägnar uppgjordt 
förslag till aftal. Arbetarnes fordringar gingo ut på förhöjd och lika aflöning, 3 kr. 
om dagen för alla arbetare, som fyllt 18 år, samt 225 för arbetare under 18 år, dess
utom en sänkning af arbetstiden till lOVs timmar. Arbetsgifvaren åter önskade >olika 
aflöning för olika arbeten efter arbetets svårighet och erforderlig arbetsskicklighet, hvarvid 
skulle utgå timlöner växlande mellan 22 och 27 öre. Arbetsdagen skulle fastställas 
till 11 timmar. 
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Då arbetarne icke ansågo sig kunna godkänna flottningschefens aftalsförslag, ned-
ladea arbetet den 5 juli af 119 man. 

Under konflikten framkom från Flottningsföreningens sida förslag att lösa tvisten 
genom att ställa arbetet på ackord med garanterad minimiaflöning lika med den af 
Flottningsföreningen förut erbjudna. Men detta förslag förkastades af arbetarne, hvilka 
förklarade sig ej vilja underhandla på annan basis än principen: lika aflöning för allt 
arbete. 

Efter i början af augusti förda underhandlingar mellan flottningschefen och arbe-
tarnes utsedda kommittérade i närvaro af förbandets förtroendeman lyckades man efter 
ömsesidiga jämkningar uppnå öfverenskommelse, så att arbetet återupptogs efter en 
månads strid den 6 augusti. 

Genom aftalet fastställdes arbetstiden till 11 timmar. Duglig flottningsarbetare 
fr. o. m. 18 år skulle betalas med 26 öre pr timme. 

N:o 169. Skrädderiarbetare i Stockholm. 

Vid en firma i Stockholm, sysselsättande 98 verkstadsarbetare, alla organiserade, 
hade två arbetare afskedats. Arbetsgifvaren uppgaf Bom skäl härför, att den ene af 
de afskedade uppträdt på ett otillbörligt sätt mot arbetsledningen, under det att den 
andra arbetaren vägrat utföra en ändring å ett af honom aflämnadt, ej godkändt 
arbete. Arbetarne åter ansågo sig böra uppfatta afskedandet såsom föranledt 
af inför bolagets direktör framfördt klagomål öfver en enligt deras åsikt inhuman verk
stadsföreståndare. Af arbetarne begärdes nu genom organisationen, att de båda afskedade 
skulle återtagas i arbete samt att verkstadsföreståndaren skulle entledigas från sin 
tjänst. Då detta trots underhandlingar mellan bolagets direktör och förbundsafdelnin-
gens styrelse icke beviljades, nedlades arbetet den 24 juli. 

Underhandlingar för konfliktens lösning upptogos i ang., hvarvid ett medlingsförslag, 
framställdt af Sv. skrädderiarbetareförbundets delegerade, af båda parterna accepterades. 
Arbetet återupptogs den 28 ang. af samtliga arbetare, utom den ene af de afskedade, som 
erhållit annan anställning. Det antagna medlingsförslaget innehöll i hufvudsak 
följande: 

»2. Uppstår meningsskiljaktighet mellan arbetsledare och arbetare angående af-
talets tillämpning, beskaffenheten af utfördt arbete, om arbetsledares och arbetares be
teende gent emot hvarandra eller om efterlefnad af ömsesidigt godkända verkstads- och 
ordningsregler, skall bolagets och Svenska skrädderiarbetareförbundets styrelser sättas i 
tillfälle att därom förhandla, innan sådan meningsskiljaktighet får föranleda till afske-
dande eller till arbetsnedläggelse. 

3. Genom bolagets vid förhandling afgifna skriftliga meddelande, att arbetarne i 
första hand komma att sortera under tillskärarna, tillika med bestämmelserna här ofvan 
i punkt 2, frånfaller krafvet om verkstadsföreståndarens (namn) afskedande. 

4. Krafvet angående (namn) frånfaller af den anledning, att han mottagit annan 
anställning. 

5. Afskedade (namn) äger att återfå sin förut innehafda anställning å bolagets 
verkstad.» 

N:o 172. Möbelsnickare i Umeå. 

Arbetarne hos en firma i Umeå sökte på sommaren 1906 få till stånd ett kollek-
tivaftal med sin arbetsgifvare. Af fabrikens 45 arbetare tillhörde flertalet platsens 
möbelsnickarefackförening, ansluten till Svenska träarbetareförbundet. Den 9 juli 
inlämnade föreningen ett förslag till löneaftal, innebärande höjda löner. Bolaget er
bjöd höjd timpenning, »men motsatte sig upprättandet af kontrakt med den oansvariga 
fackföreningen». Sedan en del underhandlingar skriftligen förts, men utan resultat 
nedlade arbetarne deu 30 juli arbetet. 
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Någon skarpare divergens rörande lönerna synes ej ha förekommit. Hufvudorsaken 
var arbetsgifvårens motvilja mot kollektiv öfverenskommelse; sedermera önskade 
han dock underhandling på grnndval af ett aftals upprättande, men ej med fackför
eningen utan med »endera arbetarne hvar för sig eller i grupp >. 

Emellertid skedde uppgörelse till sist mellan styrelsen å ena sidan och arbetarnes 
kommitterade samt förbundets förtroendeman å den andra. Ett löneaftal, gällande till 
den 1 ang. 1907, undertecknades den 23 aug. och arbetet återupptogs påföljande dag. 
Aftalets karaktär framgår af följande utdrag ur vid förhandlingarne fördt protokoll. 

§ 1. 
Sedan vid ett samma dag hållet möte för förtroendemannen blifvit tydliggjordt, 

att bolaget tillfölje ingånget skriftligt aftal med andra arbetsgifvare på platsen, icke 
kunde träffa kollektivt aftal med fackföreningen i dess namn, beslutades att nu på
gående möte skulle npptaga förhandlingen om ett för båda parterna afpassadt, lämpligt 
löne- och verkstadsreglemente, hvilket bolaget sedermera i sitt namn skulle kungöra 
och tillhandahålla arbetarne såsom varande en för båda parterna gällande öfverens
kommelse. 

§ 2 . 
Beslutades enhälligt, att förhandlingen skalle upptagas på denna grund, samt att 

det resultat, kommittén och styrelsen nu möjligen uppnådde, skulle utgöra slutet på 
striden, och arbetet på dessa gränder omedelbart upptagas, och att uppsatta löne- och 
verkstadsreglementet därefter noggrant skulle från båda sidor efterlefvas. 

N:o 176. Byggnadsarbetare i Oskarström. 

Oskarströms Sulfitaktiebolag sysselsatte under sommaren 1906 ett 50-tal bygg
nadsarbetare för diverse inredningsarbeten. Af dessa arbetare voro alla utom 8 snic
kare organiserade, i det att de tillhörde Svenska grof- och fabriksarbetareförbundets 
platBafdelning. Fackföreningsmedlemmarne bland de vid bolaget anställda arbetarne 
försökte nu öfvertala sina oorganiserade kamrater att ansluta sig till antingen grofarbe-
tarnes förbundsafdelning eller ock träarbetareförbundets afdelning i Halmstad. Då detta 
trots ihärdiga försök misslyckades och bolaget ej ville afskeda de oorganiserade, ned
lade fackföreningsmedlemmarne arbetet den 1 aug. 

Bolaget önskade att > fackföreningsmedlemmarne skulle låta de ej organiserade vara 
i fred, då bolaget, lika litet som det ville förbjuda några arbetare.att tillhöra förening, 
lika litet ville påtvinga arbetare ledamotskap i fackförening eller tåla agitation på 
arbetsplatsen». Arbetarne fingo strejkdagen det beskedet, att de, som ej den 3 aug. 
återgått till arbetet, skulle anses afskedade. Sedan de 8 snickarna emellertid den 2, 
således redan strejkens andra dag, anmält sig till inträde i grofarbetareförbundets plats-
afdelning, återtogs arbetet den 3 aug. 

En sympatistrejk, omfattande öfver 200 arbetare, igångsattes af byggnadsarbetare 
vid AB. Skånska Cementgjnteriet, bolagets entreprenör. 

N:o 177. Snickeriarbetare i Linköping. 

i möbelsnickare vid en snickerifabrik i Linköping hade begärt tidsenlig venti-
lering af den lokal, där de arbetade. Arbetsgifvaren lofvade, att deras begäran skulle 
uppfyllas, men tyckes arbetets fullbordande blifvit fördröjdt. Under en af de heta 
sommardagarna anhöllo de 4 snickarna om permission, uppgifvande att de ej kunde 
arbeta i den värme, som rådde i deras arbetsrum. Permissionen beviljades ej, men 
arbetarne gingo likväl sin väg. Påföljande dag inställde de sig åter i arbete, men 
arbetsgifvaren förbjöd dem påbörja något sådant, enär de dagen förut anägsnat sig 
utan tillstånd. Flertalet af fabrikens öfriga arbetare (115, alla organiserade) gjorde då 
gemensam sak med sina kamrater och nedlade arbetet den 1 aug. 
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Efter någon underhandling löstes konflikten på sådant sätt, att alla strejkande, äfren 
de utestängda 4, återgingo i arbete den 6 ang. 

Strejken hade etablerats, ntan att förbundsstyrelsens godkännande inhämtats. 

N:o 185. Södertälje stads arbetare. 

Den 26 maj inlämnade i Södertälje stads tjänst anställda, organiserade grofarbe-
tare, 22 till antalet, till drätselkammaren ett förslag till kollektivaftal med begäran 
om dess godkännande. Den 12 juni afsloga framställningen, men en förhöjning af tim
lönen från 35 ti l l 38 öre beviljades (arbetarne hade begärt 42 öre samt dessutom sjuk-
hjälp och olycksfallsersättning med 1 kr. och 1 kr. 50 öre resp/). I ju l i anhöllo ar
betarne om underhandling i frågan, hvilken också kom till stånd mellan delegerade 
för parterna; därvid medgåfvo arbetarne en sänkning i den af dem begärda timlönen 
t i l l 40 öre. Emellertid behandlades frågan af drätselkammaren på sammanträde den 
27 juli , hvarvid den föll. Drätselkammaren ville ej >gå in på något arbetsaftal och ej 
binda sig vid någon viss prislista, men i möjligaste mån använda ackordsberäkning». 
Med anledning häraf nedlades arbetet den 4 ang. af arbetarne. 

Konflikten varade i 6 veckor, till den 17 sept., då arbetet återupptogs, sedan 
uppgörelse om kollektivaftal af hufvudsakligen samma innebörd som de förut i Stock
holm, Gäfle och Malmö träffade skett mellan Sv. grofarbetarförbundets afdelning och Söder
tälje drätselkammare. Timlönen bestämdes t i l l 40 öre, hvarjämte sjukhjälp och olycks-
fallsersättning skulle utgå så som arbetarne begärt. 

N:o 203. Spårvägspersonalen vid Göteborgs spårvägar. 

Svenska spårvägsmannaförbnndets afdelning i Göteborg omfattar all vid stadens 
spårvägar anställd personal. Denna, hvars dåvarande antal var omkring 470 man, 
inlämnade den 8 juni 1906 ti l l spårvägsstyrelsen ett förslag t i l l löneaftal, i hvars mo
tivering det bland annat hette: 

»Det torde vara obehöfligt att för styrelsen göra den erinran, att det numera på 
de flesta områden mellan arbetsgifvare och arbetare tillämpas fasta arbetsaftal, gäl
lande för viss tid med en för båda parterna bestämd uppsägningstid. 

Då vid härvarande spårvägar personalen är anställd med personliga kontrakt och 
då dessa såväl till sin form som tillämpning betraktas af personalen med misstroende 
såsom varande i vissa delar jämnställda med tjänstehjonsstadgan och då det nnmera är 
sällsynt, att dylika kontrakt tillämpas på de platser, där något större antal arbetare 
äro sysselsatta, få vi härmed til l styrelsen göra hemställan om, at t de mellan Göteborgs 
stads spårvägar och personalen varande kontrakten annulleras och i dessas ställe införes 
ett för hela personalen gällande arbetsaftal, undertecknadt af båda parterna och fastställdt 
för viss tid, jämte öfverenskommen uppsägningstid.» 

Förslaget innehöll nya fordringar, särskildt i afseende på lön, arbetstid, semester, 
pension och sjukhjälp. 

Spårvägsstyrelsen ti l lsatte en kommitté för att afgifva yttrande och förslag med 
anledning af personalens framställning. Kommitténs förslag godkändes af styrelsen 
och dess yt trande remitterades den 20 juli t i l l personalen. Rörande frågan om kollek
t iv t aftal heter det där i : 

»att styrelsen icke kan ingå ett kollektivaftal på sätt personalen föreslagit och 
detta af det skäl, a t t 'Svenska spårvägsförbundets afdelning n:r 8' icke är någon juri
disk person och således hvarken kan förvärfva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. 
E t t aftal med förbundet vore därför en nnllitet och skulle därför när som helst kunna 
utan någon påföljd för förbundet af detsamma brytas. Härtill kommer, att, därest 
aftal träffades med förbundet, det blefve en gifven följd, att endast sådana personer, som 
redan vore eller förbunde sig att blifva medlemmar i detsamma, kunde erhålla anställning. 
Huruvida samtliga till spårvägspersonalen hörande personer äro medlemmar i förbundet 
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är oss icke bekant, men i hvarje fall skulle den enskilde genom ett dylikt aftal äfven 
mot sin Tilja nödgas kvarstå eller ingå i förbundet, hvarigenom såväl den enskildes 
rätt skulle kränkas som kommunen bindras i sin handlingsfrihet vid anställande af 
lämplig personal. Vid sådant förhållande synes det icke böra ifrågakomma, att en kom-
nranens styrelse träffar ett aftal af nu nämnd beskaffenhet. Personalen har väl fram
hållit, att enskilde arbetsgifvare pläga träffa kollektivaftal med sina arbetare; men en 
enskild person, som när som helst kan nödgas upphöra med sin verksamhet och afskeda 
sina arbetare utan skyldighet att utan vidare taga sig an dem, kan icke såsom arbets
gifvare likställas med kommunen.» 

I öfriga frågor tillmötesgick styrelsen personalens förslag~på en del punkter, men 
framförallt lönerna föreslogos till lägre belopp än som begärts. 

Detta spårvägsstyrelsens förslag tillbakavisades af personalen på möte den 23 
juli. Sitt svar formulerade den genom en kommitté, som den 30 inlämnade sin skrif-
velse till styrelsen. De ursprungliga fordringarne fasthöllos i allt väsentligt, men en 
hemställan gjordes, huruvida styrelsen genom svar till den 2 ang. ville meddela, om den 
vore villig att fortsätta underhandling. Denna framställning vann styrelsens bifall. 
Den 11 påbörjades underhandlingarne mellan delegerade för båda parter, men då 
styrelsen fortfarande bestämdt fasthöll vid sin vägran att ingå kollektivaftal och enig
het trots en del ömsesidiga medgifvanden ej nåddes i sakfrågorna, afbrötos förhand
lingarna. 

På möte den 14 ang. enades personalen om framställande af ett kompromissför
slag, innebärande något sänkta löneanspråk för en del befattningshafvare. Dessutom 
beslöts, att därest det nu sist gjorda förslaget tillbakavisades, arbetet skulle ned
läggas den 18 på morgonen. Arbetarnes hufvudfordringar voro nu, utom kraf på kol
lektivaftal, en arbetstid af 872 timme, en månadslön för ordinarie personal af 90 kr. 
med 6 årstillägg hvart annat år af 60 kr., 34 öre i timmen för extra personal och sjuk-
hjälp till ordinarie personal med half aflöuing i 90 dagar, till extra personal med 1 
kr. 50 öre dagligen i 90 dagar. 

Styrelsens svar på denna sista hemställan från personalen anats den 16. Det 
innebar ett bestämdt fasthållande af den tidigare ståndpunkten, sådan den i vissa fall 
modifierats vid underhandlingarna den 11. Med anledning häraf utbröt strejken den 
18, hvarigenom all trafik å stadens spårvägar stoppades. 

Underhandlingar upptogos efter fem dagar, den 23 aug., och befnnno sig redan på 
aftonen i det stadium, att trafiken kl. 8 återupptogs. 

Det träffade aftalet, undertecknadt den 23 aug., innebar i de flesta tvistepunkter 
kompromiss. Sålunda fastställdes arbetstiden för ordinarie trafikpersonal till 9 timmar 
pr dag, för öfrig linjepersonal till 10 timmar. Den ordinarie personalens lönefordringar 
beviljades, hvaremot den extra trafikpersonalens nedsattes till 33 öre i timmen. Sjuk-
hjälp blef för ordinarie personal half aflöuing under högst 90 dagar, för extra trafik
personal 1 kr. 50 öre dagligen under högst 60 dagar. 

I fråga om aftalsformen skulle upprättas personliga kontrakt, gällande jämte de 
allmänna bestämmelserna rörande arbetsvillkoren. 

N:o 220. Hamnarbetare i Uddevalla och spikbruksarbetare i Ödeborg. 

Den 8 juni inlämnade Uddevalla transportarbetarefackförening till arbetsgifvarne 
ett förslag till prislista, innebärande förhöjda löner samt i öfrigt bland annat inne
hållande bestämmelsen om, att fackföreningsmedlemmar borde tillförsäkras företrädes
rätt till arbete. Upprepade sammanträden mellan parterna höllos, hvarvid enighet 
nåddes, utom i tvenne punkter i prislistan samt rörande fackföreningsmedlemmarnas 
företrädesrätt, hvilken senare arbetsgifvarne icke ansågo sig kunna bevilja. Under så
dana förhållanden beslöt fackföreningen på sammankomst den 3 sept, att påföljande 
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dag nedlägga arbetet. Antalet strejkande, som utgjordes af stufveri-, pitprops- och 
kolgårdsarbetare, var omkr. 140. 

Under strejkens andra vecka ankom till Uddevalla hamn en dit af Ödeborgs brak 
dirigerad skrotjärnslast om 800 ton. Bä den ej knnde lossas af hamnarbetare i Udde
valla, beordrade bruket några af sitt [eget folk att utföra arbetet. Dessa vägrade, ehuru 
oorganiserade liksom alla bruVets arbetare. Följden blef, att fabriksledningen stoppade 
arbetet vid bruket den 13 september. 

Hamnarbetarekonflikten pågick i sju veckor. Den afslutades den 22 oktober efter 
underhandlingar mellan parterna, hvarvid de organiserade arbetarne företräddes af trans
portarbetareförbundets förtroendeman. De olika meningarne rörande två punkter i pris
listan utjämnades så, att arbetsgifvarne beviljade hälften af skillnaden mellan de belopp 
arbetarne begärt och dem som erbjudits dem. I fråga om fackföreningsmedlemmars 
företräde i arbetet lyckades arbetarne ej genomdrifva den åsyftade paragrafen, men be
slöts, att alla vid konfliktens utbrott anställda arbetare skulle få återgå till sina 
platser. 

Konflikten vid Ödeborgs bruk, som berört 126 arbetare, löstes den 29 okt., då alla 
arbetare återgingo i arbetet på gamla villkor. 

N:o 221. Handelsarbetare i Lund. 

Mellan Svenska grof- och fabriksarbctareförbnndets afdelning i Lund, sektionen 
för koltomtsarbetare, samt ett antal spannmåls- och stenkolsfirmor i Lund hade en 
längre tid under 1906 pågått underhandlingar angående nytt löneaftal. Man hade enats 
om lönefrågan, men arbetsgifvarne vägrade godkänna en punkt i aftalet af följande 
lydelse : 

>Arbetarnes föreningsrätt godkännes. Vid afskedande på grund af arbetsbrist 
sker detta så, att de sist antagna först afskedas, och äga dessa företräde till arbete, då 
sådant åter blir tillgängligt>. 

Den sista delen af denna punkt ville arbetsgifvarne ha formulerad sålunda: 
iDå arbetare på grund af arbetsbrist skall afskedas, skall om möjligt hänsyn 

tagas till den tid arbetarne varit anställda på platsen >. 
Då enighet ej kunde nås, nedlade arbetarne, ett 50-tal organiserade, arbetet den 

8 september. 
Af arbetsgifvarne synas några före konfliktens utbrott ha varit oorganiserade. 

De anslöto sig nu emellertid alla till Svenska arbetsgivareföreningen, dit de hän-
sköto konflikten till afgörande för sin del. Genom dess förmedling löstes tvisten och 
arbetet återupptogs den 19 sept, på sådana villkor, att alla under konflikten nyantagna 
arbetare skulle afskedas, hvaremot de gamla skulle få återgå till sina förut innehafda 
platser. Den egentliga tvistefrågan blef på så sätt afgjord, att i det nya aftalet in
fördes den allmänna bestämmelsen, att arbetsgifvaren äger rätt att fritt antaga 
och afskeda arbetare samt att leda och fördela arbetet och begagna arbetare oberoende 
af hvilken förening denne tillhör. 

N:o 233. Minderåriga arbetare vid Hagfors järnbruk. 

I rörverket vid Hagfors järnbruk, tillhörande Uddeholms aktiebolag, sysselsattes 
såsom hjälpare och uppassare ett trettiotal pojkar i åldern 14—16 år. 14 af dessa be
gärde på förmiddagen den 2 okt. förhöjd timpenning. Då denna begäran afslogs, läm
nade de omedelbart arbetet. 

Dagen efter framställde 53 vid brukets sömfabrik sysselsatta flickor en liknande 
begäran rörande höjda ackordspriser, en framställning, som af fabriksledningen icke 
villfors, hvarefter arbeterskorna nedlade arbetet. 

Hvarken gossarne eller flickorna voro organiserade. Emellertid medförde deras 
strejk, att arbetet såväl i rörverket som i sömfabriken måste helt nedläggas, hvari-
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genom ytterligare sammanlagdt omkring 100 arbetare blefvo arbetslösa. Af dessa voro 
ett 80-tal organiserade. 

Befälets försök att använda fullvnxna arbetare i de strejkandes ställe omöjlig
gjordes af organisationen. Emellertid påverkades gossarne och flickorna af sina för
äldrar, hvilka nppträdde som medlare mellan dem och befälet, sä att arbetet återupp
togs af flickorna den 10 och af gossarne den 15 oktober. Villkoren blefvo desamma 
som förut, dock med den förändringen, att där 3 pojkar förr användts, sattes nu 4 till 
arbete, mot tidigare gällande timpenning. 

N:o 250. Dränerings- och vattenledningsarbetare i Trollhättan. 

Den 3 juli 1906 gjorde vid anläggning af vattenverk med rörnät samt afloppsled-
ningar för Trollhättc kommun sysselsatta arbetare framställning om bl. a. förhöjning 
af s. k. förskottstimpenning från 30 till 40 öre och utbetalning af aflöningen hvarje 
fredag. Denna framställning liksom begäran om sjukhjälp vid all sjukdom ansåg sig 
arbetsgifvåren, Trollhättans dränerings- och vattenledningskommitté, icke kunna bifalla. 
I början af augusti begärde arbetarne återtagandet af en smed som verktygssmed, 
hvilket äfvenledes afslogs. Då inlämnades i midten af oktober af de i järnvägsbygg-
nadsarbetarefackföreningen organiserade — S2 bland 98 vid arbetena anställda — arbe
tarne ett förslag till kollektivaftal, innehållande bl. a. begäran om 9 timmars arbets
dag, om garanterad timpenning af 50 öre, 1 kr. 50 öre i sjuk- och olycksfallsersättning 
m m. samt fordran på den afskedade smedens återintagande. Dräneringskommittén 
svarade den 23 okt. på detta förslag med följande protokollsutdrag: 

J Kommittén anser sig sakna befogenhet a t t för kommunala arbeten träffa aftal 
med en sammanslutning, representerande järnvägsarbetarnes intressegrupp och anser sig 
ha så mycket mindre skäl att ingå i underhandlingar som det inlämnade förslaget 
såväl t i l l ton och form som till innehåll högst väsentligt skiljer sig från de aftal på 
andra platser angående kommunala arbeten, hvarom kommittén tagit kännedom.» 

Samma afton som detta svar mottagits, beslöt fackföreningBsektionen med 45 röster 
mot 7 att nedlägga arbetet påföljande dag, den 24 okt., hvilket också skedde. Arbets
chefen underrättades omedelbart genom protokollsutdrag härom, äfvensom att samtliga 
arbeten tillsvidare förklarats i blockad. 

Ärendet hänsköts af kommittén t i l l kommunalnämnden med förslag, att de arbeten, 
som anförtrotts kommittén, måtte på grund af arbetsinställelsen tillsvidare få ligga nere. 
Detta förslag godkändes den 30 okt. af kommunalnämnden. En vecka senare biföll 
nämnden ett nyt t kommitténs förslag, hvarigenom Trollhättans dränerings- och vatten
ledningskommitté ingick som medlem i Svenska väg- och vattenbyggarnes arbetsgivare
förbund och Svenska arbetsgivareföreningen. Genom förbundets förmedling upptogos 
underhandlingar i Stockholm den 10 nov., dock utan at t leda ti l l något resultat. E t t 
af förbundet sedermera uppgjordt medlingsförslag, erbjudande bl. a. en arbetstid af 57 
timmar i veckan, en timlön af 30 öre, olyeksfallsersättning med 1 kr. 50 öre samt 
sjukhjälp med 1 krona, antogs i hufvudsak af arbetsgifvarne, men afslogs enhälligt af 
fackföreningen den 21 nov. Nya förhandlingar fördes i januari 1907, hvarvid ett 
medlingsförslag framkom, som erbjöd något högre löner — 30 öre för jord- och 35 öre 
för stenarbetare. Men icke heller nu ledde underhandlingarna t i l l något resultat. 

I mars erbjöd förlikningsmannen i fjärde distriktet parterna sin medling, men 
detta ledde icke ti l l upptagandet af några förhandlingar. 

Först i ju l i samma år blef konflikten åter föremål för underhandlingar, hvarvid 
den behandlades i samband med andra inom väg- och vattenbyggnadsyrket samtidigt 
pågående arbetstvister (vid Gullspång—Munkfors kraftstations anläggning, Orsa—Här-
jeådalens järnvägsbyggnad samt brobyggningen vid Södernäs färja). Vid underhand
lingarna voro dels arbetsgifvare och arbetare i de berörda anläggningarna represen
terade genom hvar sit t ombud, dels ock Centrala arbetsgivareförbundet, Svenska 
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arbetsgivareföreningen, Svenska väg- och vattenbyggarnes arbetsgivareförbund, Svenska 
grof- och fabriksarbetareförbundet samt Svenska järnvägsbyggnadsarbetarefackföreningen. 
Såsom ordförande fungerade Sv. arbetsgivareföreningens direktör. 

Förhandlingarna pågingo mellan den 15 och 18 juli samt ledde till en preliminär 
öfverenskommelse, hvars definitiva antagande gjordes beroende af resp. parters beslut. 

Dräneringskommittén och kommunalnämnden biföllo för sin del den 20 juli förenämn-
da af arbetarne äfvenledes godkända öfverenskommelse, jämte arbetarnes fordringar 
rörande den afskedade smedens återintagande och l:sta-maj-ledighet. Aftalet under
tecknades af parterna den 24 juli, hvarefter arbetet återupptogs påföljande dag. Genom 
aftalet bestämdes arbetstiden till 57 timmar pr vecka, normaltimpenningen för berg-
sprängare, borrsmeder, stenarbetare m. fl. yrkesarbetare till 45 öre, för jordarbetare, 
handtlangare, kranförare och öfriga icke yrkesutbildade till 38 öre. För sön- och helg
dags- samt nattarbete skulle betalas 100 %, för annat öfvertidsarbete 50 % tillägg. 
Olycksfallsersättning utgick med 150 kr. pr dag från den dag, då olycksfallet kommit 
under läkares behandling, sjukhjälp med 125 kr. 

N:o 286. Personal vid Kalmar-järnvägarne. 

I juli 1906 anat en extra stationskarl (N. N.) vid Kalmar—Emmaboda järnväg, som 
var ordförande i afdelningen n:o 29 af Svenska järnvägsmannaförbundet, en rapport till 
nämnda afdelning, hvari bl. a. omförmäldes, att han, ehuru han varit anställd vid järn
vägen sedan maj 1902, icke befordrats till ordinarie, i trots af att ett 10-tal personer, 
som anställts efter honom, redan befordrats, samt att han, då han ej under hela sin 
tjänstetid varit bestraffad för tjänstefel, ansåg, att de uppdrag, han utfört för afdel-
ningens räkning, härtill vore anledningen. Med bifogande af denna skrifvelse gjorde 
afdelningen en skriftlig framställning med anhållan, att vederbörande stationskarl måtte 
bli antagen till ordinarie. 

Innan denna fråga afgjorts, hölls den 23 sept, ett möte med anledning af några 
vid järnvägen skedda befordringar, vid hvilket den ifrågavarande stationskarlen fun
gerade såsom ordförande. Mötet uttalade sin protest mot det befordringssätt, som till-
lämpats vid järnvägen. 

De ordalag, i hvilka protestresolutionen affattats, syntes direktionen vara af 
förolämpande beskaffenhet mot trafikchefen. Då N. N., enligt direktionens åsikt, haft 
väsentlig del i resolutionens tillkomst, så lades honom till last, att han därigenom 
visat vanvördnad mot förman och bristande hänsyn till den disciplin, som måste rinnas 
vid hvarje järnväg. N. N:s förmenande, att trafikchefens uppfattning af honom hade 
något sammanhang med hans verksamhet såsom ledamot af fackföreningen, tillbaka
visades såsom grundlöst. Tid direktionens sammanträde upplystes vidare, att N. N. på 
grund af sitt förhållande i tjänsten för länge sedan blifvit underrättad, att han icke 
kunde antagas till ordinarie och icke hade utsikt att bibehållas i järnvägens tjänst. 
Få grund af hvad sålunda förekommit, ansåg direktionen ej annat återstå än att ent
lediga N. N. från hans befattning. 

Efter åtskilliga underhandlingar enades direktionen och förbundsstyrelsen till sist 
därom, dels att tvisten vore af beskaffenhet att kunna hänskjutas till en undersöknings
kommission, dels att denna skulle bestå af 2 af hvardera parten valda medlemmar samt 
en femte opartisk person, ntsedd af civilministern. 

Enighet kunde likväl ej nås rörande formuleringen af den fråga, hvilken af kom
missionen skulle besvaras, och då ingen lösning af denna tvist visade sig möjlig, med
delade förbundsstyrelsen i skrifvelse den 19 december, att den betraktade underhand
lingarna som strandade. Med anledning häraf beslöt afdelningen, att arbetet skulle 
nedläggas vid Kalmarbanorna kl. 12 på natten mellan den 21 och 22 dec. Personalen, 
åtminstone den ordinarie, vid alla dessa järnvägar, där de strejkandes antal enligt ar
betarnes uppgift uppgått till 113 man, var bunden vid sina tjänster genom kontrakt 
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med 3 månaders uppsägning, hvadan aftalsbrott från dess sida förelåg. Detta erkännes 
af förbnndsafdelningen, hvilken dock samtidigt anför, att »personalen anser, att de kon
trakt, som förefinnas mellan dem och bolagen, icke äro giltiga, emedan flertalet af per
sonalen blifvit tvingade att nnderskrifva desamma, hvarvid bl. a. som påtrycknings-
åtgärd aflöningen innehölls». 

Omedelbart före strejkens ntbrott meddelade landshöfdingen i Kalmar förbnnds
afdelningen, att civilministern nppdragit åt borgmästaren Bergendahl i Växjö att resa 
till Kalmar för att söka medla mellan parterna. Underrättelse härom hann dock icke 
utgå till de ntom staden tjänstgörande, hvadan strejken på utsatt tid trädde i kraft. 

Pä begäran af direktionen och förbundsstyrelsen kvarstannade emellertid borg
mästare Bergendahl i Kalmar för att söka åstadkomma medling. Detta lyckades också, 
så att man den 23 på aftonen enades om ett förlikningsförslag, hvarefter trafiken, som. 
uppehållits med några få och oregelbundna tåg under strejkdagarna, den 24 dec. åter
upptogs på alla de berörda banorna. 

Det antagna förlikningsförslaget innehöll bl. a., att direktionen förklarade sig er
känna järnvägspersonalens fulla föreningsrätt och anse, att medlemskap i förening icke 
utgör giltig grund för en järnvägsmans skiljande från tjänsten. 

De underhandlande parterna skulle öfverlämna till en undersökningsnämnd att 
meddela utlåtande: a) huruvida fullt giltig anledning till extra stationskarlen N. N:s 
skiljande från tjänsten förelegat i hans tjänsteförhållanden samt b) huruvida afskedandet 
föranledts af den verksamhet N. N". utöfvat såsom medlem af järnvägsmannaförbundets 
afdelning n:o 29. I fall frågan a) besvarades jakande, skulle vid afskedandet förblifva, 
hvaremot, om andra frågan bejakades, N. N. skulle återtagas i tjänst. Undersöknings-
nämnden skulle bestå af fem ledamöter, hvaraf hvardera parten ntsåg två och de så
lunda valda den femte. Kunde de ej enas om valet, skulle han nämnas af civil
ministern. Från undersökningsnämnden kunde vädjas till en skiljenämnd, sammansatt 
af 3 personer. 

Undersökningskommissionen sammanträdde den 19 febr. 1907 i Stockholm under 
ordförandeskap af landshöfdingen grefve Hugo Hamilton. Den 7 mars beslöt nämnden, 
med ordförandens och personalens delegerades röster, besvara frågan a) med nej och 
frågan b) med ja. 

Järnvägsdirektionen vädjade nu till den skiljenämnd, som i öfverenskommelsen 
förutsatts såsom högsta instans. Till ledamöter i denna skiljenämnd utsåg bolaget 
öfverste C. G. Hult samt personalen riksdagsmannen Jansson i Edsbäcken, hvarjämte 
civilministern, då parterna ej kunde enas härom, till tredje ledamot ntsåg bankofull
mäktigen Carl Berg. I maj afgaf skiljenämnden sitt utslag, hvari uttalades en mot 
undersökningskommissionens resultat afvikande ståndpnnkt. Mot otslaget reserverade 
sig herr Jansson. 

Skiljenämnden ansåg, att redan före tvisten personalens föreningsrätt varit af 
direktionen uttryckligen erkänd och hade icke funnit någon omständighet, som gifvit 
vid handen, att N. N:s afskedande föranledts af hans organisationsarbete. För direk
tionens åtgärd, att oaktadt N. N:s framstående dnglighet icke befordra honom till ordi
narie, hade anförts så tungt vägande skäl, att nämnden icke ansåg sig befogad uttala, 
att hans medlemskap i förbnndsafdelningen varit medverkande orsak. Någon faktisk 
omständighet till stöd för uppfattningen, att N. N:s afskedande varit att betrakta som 
ett ingrepp i personalens föreningsrätt, hade undersökningsnämnden icke anfört. 

Vidare påpekades NV N:s åtgärd att i skrifvelse till sin förbnndsafdelning tillvita 
trafikchefen att ha behandlat honom orättvist samt utsatt honom för ovilja och tra
kasserier, äfvensom N. N:s andel i den mot trafikchefen riktade protestresolutionen. 
Denna resolution innehöll en anklagelse, som, ntom det att den var stödd på tämligen 
lösa grunder, framställdes utan närmare angifvande af de faktiska omständigheterna 
och utan föregående hänvändelse till direktionen i syfte att vinna rättelse. Genom 
båda dessa handlingar förklarades N. N. så hafya brutit mot disciplinen och' brustit 
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i den aktning, han yarit skyldig sin chef, att dessa handlingar jämte hvad i öfrigt 
mot N. N:s förhållande i tjänsten förekommit, måste anses ha utgjort tillräcklig anled
ning för direktionen att afskeda K. N. 

På grnnd häraf ansåg skiljenämnden, a t t N. K. icke skalle i järnvägens tjänst 
återtagas. 

N:o 11. Förgylleri- och glasmästeriarbetare i Göteborg. 

I slutet af december 1906 afskedades tvenne arbetare, af hvilka den ena var fun
gerande ordförande, den andre f. d. ordförande i Sv. förgylleri- o. glasmästeriarbetare-
förbundets afdelning. Detta ansågs af arbetarne såsom angrepp mot fackföreningen, af 
hvilken de flesta voro medlemmar. Arbetsgifvaren åter uppgaf arbetsbrist såsom orsak 
t i l l afskedandena. Fackföreningen förklarade de afskedades platser blockerade, och den 
ene efter den andre af arbetarne vägrade att efter arbetsgifvarens tillsägelse inställa sig 
på de blockerade platserna. Ytterligare afskedanden följde nu, däribland af en medlem 
i den arbetarnes kommitté, som försökt inleda förhandlingar. Den 7 jan. 1907 sam
mankallade arbetsgifvaren personalen och tillkännagaf, att >den, som ej ville utföra det 
arbete firman hade att gifva honom eller i öfrigt ej var nöjd med firmans görande och 
låtande, från samma dags afton var afskedad från sin plats». Följande dag uteblefvo 
samtliga arbetare utom två förmän från arbetet, sedan de kvällen fornt på möte be-
slutit att ställa sig solidariska med de afskedade och fordra föreningsrättens erkän
nande. Arbetsgifvaren sade sig kort före detta möte ha inför fackförbundets förtroende
man lofvat återtaga den ene af de afskedade, hvilket erbjudande dock på mötet för-

, kastades. 

Sedan konflikten fortgått i fyra dagar och firman redan börjat anskaffa en del 
nya arbetare, kallade statens förlikningsman i fjärde distriktet representanter för bägge 
parterna ti l l underhandlingsmöte. Därvid enades man om följande grunder för fortsatt 
underhandling: 

Den ene af de först afskedade sknlle söka annan anställning, men de öfriga 
i mån af arbetstillgång senast den 15 februari få återinträda hos firman eller annan 
arbetsgifvare i branschen. Arbetsgifvaren leder arbetet samt antager och afske-
dar arbetare utan fackföreningens ingripande. Som skäl för afsked får ej anses, att 
arbetare tillhör sin organisation eller följer dess bestämmelser. Ej heller får fack
förening ntöfva repressalier mot under konflikten antagna arbetare. I händelse af 
arbetsbrist sknlle arbetare, som varit anställda hos firman före konflikten, anses som 
äldre i tjänsten än under konflikten antagna. 

Firmans ordningsregler skulle fortfarande lända t i l l oeftergiflig efterrättelse. Tid 
följande sammanträde inför förlikningsmannen den 17 januari uppnåddes fullständig 
enighet på grundval af den preliminära öfverenskommelsen. Tiden för arbetarnes åter-
inträde sattes t i l l den 4 februari; intill denna tid skulle firman återtaga de arbetare, 
som den för affärens drift funne af behofvet påkallade. Om efter denna tid arbetsbrist 
omöjliggjorde full arbetstid för samtliga arbetare, ägde bolaget gruppvis göra inskränk
ning i den dagliga arbetstiden. 

N:o 30. Skofabriksarbetare i Ängelholm. 

På aftonen den 31 januari underrättades arbetarne, att fabriken komme att stän
gas följande dag. Orsaken t i l l afstängningen uppgifves af arbetsgifvaren ha varit, att 
verkmästaren afvikit från sin plats och fabriken stod utan ledning ; därjämte uppgifves, att 
den uppgjorda ackordsprislistan varit alldeles för hög, hvarför underhandlingar om 
ackordsnedsättning inleddes. Vid underhandlingarna konstaterades (enligt arbetarne), 
att prislistan icke var högre än vid andra fabriker. Den 11 februari återupptogs ar
betet på förutvarande lönevillkor af samtliga 50 arbetare. 

År 1906. 

År 1907. 
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N:o 53. Stenhuggeriarbetare vid Hälle. 

Konflikten inträffade vid en arbetsplats, där en norsk firma drifver tillverkning 
af hufvudsakligen kantaten och äfven gatsten. En dag kom order till arbetarne, att 
enbart en tysk stensort skalle tillverkas och öfriga stensorter indragas. Bä det pris, 
som erbjöds för denna sort, ansågs för lågt. så att arbetarne ej ville arbeta mot en så. 
ringa ersättning och ändring ej knnde vinnas på annat sätt, tillsattes en kommitté, som 
tillika med förtroendemannen besökte bolagets direktör i Kristiania. Arbetarnes fordrin
gar voro dels, att aflöning skalle ske hvar 14:de dag, och slutuppgörelse för hvarje 
månad (förut hvar 3:dje och 6:te vecka respektive), dels att en höjning af ersättningen 
skulle ske med 10 öre pr meter för ofvannämnda tyska kantsteu, som nu hade varit 
nnder huggning en tid. Bolagets direktör medgaf, enligt arbetarnes uppgift, höjning af 
ersättningen för den tyska stenen samt att någon engelsk sten fick tillverkas jämte den 
tyska. Detta anbud antogs af kommitterade, men när dessa kommo hem, möttes de af 
underrättelsen, att order ankommit från kontoret, att arbetet tillsvidare nedlades. Ar
betsgifvaren uppgifver, att någon stensort icke för tillfället fanns att sätta i arbete. 
Arbetarne betraktade emellertid ordern såsom en maskerad lockout och beslöto därför 
på fackföreningssammanträde blockad af arbetsstället; arbetet nedlades den 14 mars 1907. 
Blockaden blef ganska långvarig ; den upphäfdes först den 23 maj samma år, sedan bolaget 
till följd af brist på arbetskraft godkänt arbetarnes ofvan nämnda villkor. Tid ar
betets nedläggande uppgick arbetsstyrkan till ett 60-tal arbetare; af dessa hade dock 
en stor del under blockadens fortvaro skaffat sig arbete på annan plats, så att endast 
ungefär hälften af de förra arbetarne efter blockadens upphäfvande återgingo i bolagets 
tjänst. 

N:o 56. Torfströfabriksarbetare vid Axhult. 

Före konflikten var en man anställd att väga och undanforsla de tillverkade torf-
ströbalarna. De arbetare, som arbetade vid torfpressarna, hade någon hjälp af denna 
person, hvilken var direkt afiönad af arbetsgifvåren och icke ingick i de öfriga ar
betarnes ackord. Arbetsgifvaren ansåg emellertid denna befattning öfverflödig, enär 
balarne ej mer skulle vägas, men arbetarne fordrade, att vägaren skulle kvarstanna för 
att fortfarande disponeras af personalen vid pressarne. Af denna anledning inställde 
arbetarne, 13 till antalet, den 5 mars på morgonen arbetet, enligt egen uppgift efter 
tillsägelse af arbetsgifvaren. Underhandling med arbetsgifvaren försöktes sedan af 
arbetarnes kommitterade, likväl utan resultat. Arbetsgifvaren förklarade sig ej 
vilja återtaga någon af de strejkande och antog i maj 12 galiziska arbetare. Sedan 
arbetsgifvaren under konflikten ingått i Svenska torfindustriens arbetsgivareförening, 
fördes underhandlingarna mellan denna och en arbetarnes förtroendeman. Därigenom 
kom uppgörelse till stånd den 29 sept., hvarigenom bl. a. de förut anställda arbetarne 
återtogos och ett kollcktivaftal upprättades. 

N:o 63 och 102. Sågverksarbetare vid Dal och Sandö. 
I december 1905 bildades vid Dals sågverk i Västernorrlands län en afdelning 

af Sv. sågverksindustriarbetareförbundet, men sedan bolagets chef förklarat sig icke 
under några förhållanden »kunna samarbeta med arbetare tillhörande socialistiska 
fackföreningar >, upplöstes den nybildade föreningen och bildades i stället en af alla 
utomstående organisationer oberoende platsförening »Dals Arbetareförening», konstituerad 
den 9 jan. 1906. I § 2 stadgades, att »föreningen skall vara fällt fri och själfständig. 
Den får sålunda icke ingå som led i eller sortera under någon allmännare organisa
tion». § 9 innehöll bestämmelser om obligatorisk skiljenämnd för lönetvister, och 
skulle nämndens beslut vara fullt bindande för parterna. 

Vid uppgörandet af föreningens stadgar uppstodo meningsskiljaktigheter inom 
föreningen, som slutade med att en del yngre medlemmar utgingo ur densamma och i 
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augusti 1906 ånyo bildade en afdelning af ST. sågverksindustriarbetareförbundet. Bolagets 
disponent ville ej vika från den förut intagna ståndpunkten och förelade dem, som 
ingått i föreningen, viss betänketid om de ville upplösa föreningen eller ej. Då för
eningen fortfor att bestå, uppsade bolaget den 9 mars 71 arbetare från bostad och 
arbete, de gifta på tre, de ogifta på två månader. 

Underhandlingar fördes såväl före som efter uppsägningarna och medverkade därvid 
statens förlikningsman. Bl. a. framlades därvid af arbetarnes förtroendeman följande förslag 
till konfliktens lösning, som af arbetsgifvaren förkastades: Arbetarne garanteras fri och 
oinskränkt föreningsrätt, men de förbinda sig att ej hindra icke föreningsmedlemmar 
att arbeta eller att genom hot och ofredande tvinga andra att ingå i någon förening, som 
de ej önska tillhöra, eller att lämna en förening, som de önska tillhöra. Fackförenin
gen som sådan förbinder sig dessutom att i politiskt afseende intaga en helt och hållet 
neutral ståndpunkt. Sedan underhandlingarna strandat, beslöt afdelningen af sågverks
industriarbetareförbundet med Landsorganisationens gillande att nedlägga arbetet, som 
skedde den 17 mars af 71 man. Dessutom berördes indirekt 50 arbetare vid Dal. 

Den 17 april utbröt sympatistrejk vid Sandö sågverk, tillhörigt samma ägare som Dals 
sågverk. Dessa arbetare hade efter hand anslutit sig till en fackförening under Lands
organisationen, hvaremot arbetsgifvaren påyrkade, att föreningen skalle vara i >politiskt 
och religiöst afseende neutral, d. v. s. icke kunna genom majoritetsbeslut tvinga in en 
del arbetare mot sin vilja i ett politiskt parti>. Denna arbetsnedläggelse omfattade 34 
man. I slutet af april utsträcktes striden äfven till stufveriarbetarne, i det att 
transportarbetareförbundet fattade beslut om blockad af Dal, Sandö och Sikeå lastplatser. 

Konflikten antog nu en allt mer svårartad karaktär och våldsamheter föreföllo mellan 
de mestadels nyorganiserade arbetarne vid de kringliggande verken och skogsarbetarne samt 
de istrejkbrytarei, som engagerats vid Dal och Sandö. Det svåraste uppträdet ägde rum den9 
maj och föranledde flera häktningar. Den oroliga stämningen fortfor äfven därefter, och 
ordföranden i sågverksföreningarnas platsstyrelse förklarade för statens förlikningsman, 
att jledarne för arbetarne kunna ej åtaga sig ansvaret för följderna» samt begärde 
dennes ingripande. Genom förlikningsmannens förmedling inleddes därpå i början af 
juni förhandling mellan parterna. Därvid enades man om en preliminär öfverenskom-
melse, hvars tre första punkter här anföras in extenso: 

1. Arbetsgifvaren har rätt att fritt antaga och afskeda arbetare samt att leda 
och fördela arbetet; dock må ingen arbetare trakasseras eller afskedas på den grund 
att han är organiserad. 

2. Vid verket befintlig fackförening skall hålla sig neutral i politiskt och reli
giöst afseende. 

3. Afdelningen garanterar, att ingen strejk eller blockad får ifrâgakomma af dess 
medlemmar under aftalstiden, och arbetsgifvaren i sin ordning garanterar, att ingen lock
out får ifrâgakomma under samma tid. Arbetsgifvaren förbinder sig att ej ålägga fack
föreningsmedlemmarna att utföra arbete på arbetsplats, där strejk eller lockout pågår. 

För öfrigt stadgades om skiljenämnd för afgörande af tvister rörande öfverenskom-
melsens tolkning eller tillämpning. Aflöningsförmånerna skulle förblifva sådana de 
voro före konfliktens utbrott. 

Den svåraste återstående tvistepunkten rörde de afskedade arbetarnes återtagande. 
Uppgörelsen hämtinnan framgår af nedanstående utdrag ur det den 22 juni 1907 träffade 
aftalet mellan å ena sidan Dals Angsågs Aktiebolag, å andra sidan Svenska sågverks
industriarbetareförbundet äfvensom Svenska transportarbetareförbundet: 

Af arbetarne återtagas, efter arbetsgifvarens fria val, omedelbart 35 stycken samt 
därutöfver före den 1 september 1907 15 stycken. 

Den ytterligare arbetskraft, som för driften vid Dal kan behöfvas, skall intill den 
1 juni 1908 tagas bland återstående sjuttio i konflikten indragna personer, och må 
sålunda ingen ny arbetare intagas inom ofvan nämnda tid, förrän de gamla arbetarne, 
som så önska och sådant anmäla inom 8 dagar härefter, blifvit återtagna, allt dock 
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under förutsättning att ibland dessa finnas för platsen eller platserna ifråga personer 
med nödig kompetens. 

Tid återtagandet skall i regel företräde lämnas åt gifta och åt på platsen bofasta 
arbetare. 

N:o 73. Sågverks- och brädgårdsarbetare vid Ulfvik och Löfvik. 

Arbetarne rid dessa båda sågverk i "Västernorrlands län, tillhöriga Ulfviks Aktie
bolag, voro anställda nnder villkor, att ingen förening finge finnas därstädes i enlighet 
med disponentens meddelande härom 24/7 1906. Den 26 mars 1907 hölls på platsen ett 
föredrag i arbetarefrågan, vid hvilket ett 60-tal arbetare påtecknade sina namn på en 
lista såsom intresserade för fackförenings bildande. Påföljande morgon blefvo dessa 
arbetare afskedade. På begäran fingo de dock återgå till arbetet mot en förklaring, 
att de ej ämnade bilda någon förening. Ytterligare affordrade disponenten arbe
tarne en skriftlig förbindelse af följande lydelse: »Undertecknad, som. antagits till 
arbetare vid Ulfviks Aktiebolag under förutsättning, att jag icke tillhör eller till
hört någon fackförening, förbinder mig härmed att nndei den tid jag är i bolagets 
arbete icke ingå i någon fackförening. Bryter jag detta aftal, förbinder jag mig att 
lämna arbetet och genast afitytta ur bolagets lägenhet.» Arbetarne änsågo en 
ådan förbindelse kränkande, och när disponenten vidhöll sin fordran, svarade ar

betarne med att bilda en fackförening. Tid därpå följande möte mellan disponenten och 
arbetarne förklarade denne, att om arbetarne ej nppgåfve den nybildade fackföreningen, 
finge de betrakta sig såsom afskedade från och med samma dag. Arbetarne höllo fast 
vid sin förening, och arbetet nedlades efter hand fullständigt. Så var läget, när statens 
förlikningsman inskred. Efter det denne genom samtal med båda parterna hört deras 
villkor, lyckades han få till stånd en underhandling mellan disponenten och styrelsen 
för Ulfviks och Löfviks afdeln. n:r 24 af Sv. sågverksindustriarbetareförbundet. Under
handlingen ledde till öfverenskommelse och arbetets återupptagande den 16 nästföljande 
april, under villkor att föreningsrätten erkändes (föreningen fick dock icke ansluta sig 
till det socialdemokratiska partiet) och samtliga föreningsmedlemmar skriftligen för-
bundo sig att icke på något sätt bedrifva agitation eller söka förhindra icke förenings
medlemmar att arbeta eller genom hot eller ofredande påverka sina arbetskamrater att 
ingå i någon förening. 

Strejken omfattade första veckan 50 arbetare; till dessa slöto sig fler och fler af 
de öfriga arbetarne, så att de strejkandes antal uppgick andra veckan till 200 och 
tredje veckan till 250 arbetare. 

N:o 88. Landtarbetare vid Odersberga, Råbelöf och Hammarsjö. 

Den 4 april nedlade ett tjugotal daglönare arbetet vid Odersberga gård, sedan 
inledda underhandlingar om löneförhöjning icke ledt till resultat. Daglönen hade dittills 
utgått med 175 kr. för vintermånaderna och 2 kr. för sommar med resp. 9 och lO'/s 
timmars arbetsdag. Arbetarnes begäran innefattade 25 öres timlön för daglönare, som 
bodde fritt i gårdens bostäder, och 27 öres för andra, fri läkarevård och medicin, 1,000 
kr. olycksfallsförsäkring samt 20 öre per dag för ryktning. För statkarlar (2 måna
ders uppsägningstid) begärdes 40 kr. per månad under 4 månader och 45 kr. per månad 
under öfriga 8 månader af året samt in natnra 100 kg. rågmjöl per månad och 3 liter 
söt mjölk per dag, bostad och hage, fria körslor för vedbrandshämtning och jordens 
skötsel, fri läkarevård och medicin för familjen samt olycksfallsförsäkring å 1,000 kr. 

Dessa lönevillkor skulle fastställas i ett kollektivt aftal och begärdes svar till 
den 31 mars; då svar uteblef, nedlades som nämndt arbetet vid Odersberga d. 4 april. 
Arbetsgifvarens villkor voro vid strejkens utbrott, att statkarlarne skulle städslas i 
enlighet med legostadgan och personligt aftal slntas med hvarje särskild arbetare. De 
daglönare, som bebodde gårdens hus, erbjödos i daglön 175 kr. under tiden dee.—mars, 
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2 kr. april—jnni, okt.—nov., 250 kr. juli—sept m. m. Daglönare med egna bostäder 
erbjödos 2 kr. jan.—mars, nov.—dec, 250 kr. april—okt., statkarlar kontant 275 kr., 
1,200 kg. spannmål m. m. Den 14 april beslöt Råbelöfs landtarbetareförening att 
proklamera strejk äfven för Eåbelöfs och Hammarsjö gårdar, tillhöriga samma ägare 
som Odersberga. Konflikten kom därigenom att nnder tredje veckan omfatta 63 man 
och under 6:te veckan 79 man, den största strid, som Skånska landtarbetareförbundet 
dittills fört. 

Emellertid hade arbetsgifvaren efter konfliktens utbrott ingått i Skånska landt-
männens arbetsgivareförening, hvars program var.- personliga aftal mellan husbonde och 
tjänare på basis af den allmänna öfverenskommelsen mellan organisationerna. Med 
understöd af arbetsgivareföreningen började till Råbelöfsgårdarne införskrifvas galiziska 
arbetare, nämligen under april månad 65 st., under maj 4 st. och under augusti 30 
st. En stor del af dessa afreste dock under konfliktens lopp, därtill förmådda af de 
svenska organiserade arbetarne. A några arbetare, som bebodde gårdens hus, begärdes 
vräkning, som sedermera verkställdes under loppet af april och maj månader. A andra 
sidan förklarade kvarnarbetarne i Kristianstad blockad å spannmål från Eåbelöfsgår-
darna, och Råbelöfs landtarbetarefackförening utfärdade ett meddelande om bojkott å 
gårdarnes alster. 

I juni månad gjorde en medarbetare i tidningen >Arbetet> ett medlingsförsök 
i hufvudsak på grundval af arbetarnes först framställda löneanspråk. Tillika 
föreslogs nu bestämmelse i aftalet om skiljenämnd, en månads uppsägningstid och 
rätt för arbetsgifvaren att innehålla 25 öre per dag af aflöningen intill 25 kr. 
såsom garanti mot afflyttning utan iakttagande af uppsägningstid. För underlättande 
af uppgörelse med arbetsgifvarnes organisation föreslogs, att arbetarne skulle anteckna 
sina namn till protokollet öfver det möte, vid hvilket de antogo förslaget, hvarigenom 
den kollektiva öfverenskommelsen jämväl skulle få karaktär af individuella aftal. 
Sedan ofvannämnde tidningsrepresentant gjort hänvändelse till Skånska landtmännens 
arbetsgivareförening, öppnades i ang. månad förhandlingar under ordförandeskap af 
statens förlikningsman. Men efter två dagars sammankomst åtskildes man utan resultat, 
och voro därmed förhandlingarna för denna gång strandade. Meningsskiljaktigheten 
rörde dels principfrågor såsom kollektivt aftal med eller utan samband med legostadgan, 
dels lönespörsmål. 

Striden fortsattes nu å arbetarnes sida med utvidgad blockad och bojkott mot 
gårdarne, å arbetsgifvarens med ytterligare import af galiziska arbetare. Först i okto
ber återupptogos underhandlingarne, sedan arbetarne hemställt om öfverenskommelse på 
basis af en del aftal, som träffats mellan Kristianstads läns jordbrukareförening och 
vederbörande fackföreningar. Tid dessa förhandlingar mellan bägge parternas delegerade 
under ordförandeskap af statens förlikningsman enades man först om formen för 
öfverenskommelsen, som bestämdes skola blifva kollektivt aftal kompletteradt med 
personliga aftal för daglönare och tjänstehjonsstadgan för statare. I fråga om löne
villkoren träffades kompromiss. Endast rörande de strejkandes återtagande kunde man 
ej enas. Arbetarne afstodo från sina kraf på allas återtagande och medgåfvo, att antalet 
sattes till högst 63, men ville gifva förmånsrätt åt familjeförsörjare. Arbetsgifvsren 
åter förbehöll sig rätt att själf pröfva, hvilka som skulle återtagas. 

I själfva aftalsfrågan hade emellertid enighet nåtts och förslaget underställdes 
bägge parterna och godkändes af dem i midten af oktober. Sedan de fem arbetare, 
som arbetsgifvaren förklarat sig ej vilja återtaga, afst&tt från krafvet därpå, var vägen 
till slutlig uppgörelse banad. Vid slutligt sammanträde mellan delegerade blef den 28 
oktober nndertecknadt ett aftal, genom hvilket bl. a. fullgod statkarl tillförsäkrades 
kontant lön af 300 kr., 800 kg. råg, 400 kg. korn, 8 hl. potatis, 600 sträckmeter potatis
land, vedbrandspengar 52 kronor, 3 liter söt mjölk dagligen, bostad och hage, fri läkare-
vård och medicin. Uppkommande tvister skulle hänskjutas till en skiljenämnd af tre 
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personer. Stridsfrågan om individuellt aftal för daglönare löstes på så sätt, att den 
kollektiva överenskommelsen sknlle kompletteras med ett skriftligt, personligt arbets-
aftal för viss tid med hvarje särskild arbetare. 

N:o 93. Arbetare vid kvarn och oljeslageri i Mölndal. 

Förslag till aftal med löneförhöjning, 60 timmars arbetsvecka m. m. inlämnades 
af en arbetarnes kommitté först till fabrikens disponent och, då denne ställde sig 
afvisande, till ägaren i Göteborg. Svaret på denna begäran blef, att den 22 mars 
arbetarne öfver lag erhöllo 25 öres löneförhöjning per dag och arbetstiden indelades per 
vecka enligt arbetarnes önskan. Fordringarna beviljades delvis och sknlle sedermera 
tagas i ytterligare öfvervägande. Kollektivt aftal ansågs däremot ej kunna gifvas, 
endast ett skriftligt erkännande af föreningsrätten. Den 10 nästföljande april (f. m.) 
försökte arbetarnes förtroendeman vid personligt besök att inleda underhandlingar, lik
väl utan resultat. På eftermiddagen samma dag tillsades allt folket att inställa sig 
på. kontoret vid den tid, som nattarbetet började, enär disponenten önskade tala med 
dem alla. Men endast de tre ofvannämnda medlemmame i arbetarnes kommitté in
ställde sig och förklarade sig företräda kamraterna. De öfriga befnnno sig utanför 
på gatan, och på disponentens tillfrågan, om de ej ville komma in, blef svaret, att 
»ingen, som tillhör fackföreningen, går in på kontoret». Därefter inställdes arbetet i 
fabriken, enligt arbetarnes förmenande genom lockout. Kedan efter ett par dagar in
ledde arbetarnes förtroendeman underhandlingar med fabrikens ägare i Göteborg, och 
förklarade sig denne villig att nnderskrifva kollektivt aftal, hvarefter arbetet återupp
togs den 14 april och förhandlingar om kollektivt aftal vidtogo. I aftalet inrycktes 
Sv. arbetsgivareföreningens § 23 med dess tillägg af den 19 dec. 1908. 

N:o 101. Måleriarbetare i Stockholm. 

Under senare delen af år 1906 enades Sv. måleriarbetareförbundets afdelning i Stock
holm och Stockholms målaremästareförening att utse en gemensam kommitté för att 
öfverlägga om nytt löneaftal i facket. Den 28 december uppsade arbetarne det gällande 
aftalet samt inlämnade några dagar senare till mästareföreningen ett löneaftal med 
i hufvudsak följande fordringar: 

Arbetslön: Allt arbete, som kunde hänföras till gällande ackordsprislista, sknlle 
utföras på ackord. Under ackordsarbetes förlopp skulle utbetalas en timlön af 70 öre, 
men då sådant arbete förekom, som ej kunde hänföras till prislistan, skulle detta verk
ställas per timme och aflöningen utgå med 75 öre. 

Från mästareföreningens sida hemställdes om bibehållande af förutvarande löner 
— 60 öres timlön — och vid underhandlingskommitténs konstituerande sammanträde 
den 16 jan. framställde arbetsgifvarnes ombud en fråga, om arbetarnes underhandlare 
ville frånsäga sig allt omnämnande af lönefrågan, ett förslag, som dock förkastades 
af måleriarbetareförbundets Stockholmsafdelning. Sedan Centrala arbetsgivareförbundet 
enligt § 7 i förbundets stadgar beslutat att gifva målaremästareföreningen all den hjälp, 
som däri stadgas, äfven oni en allmän arbetsafstängning skulle blifva följden, hemställde 
det till måleriarbetarnes förbundsstyrelse, att denna liksom arbetsgivareförbundet 
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skal le utse hvar sin representant i underhandlingskommittén. Några verkliga under
handlingar kände emellertid ej komma till stånd, emedan arbetsgifvarne fasthöllo vid 
statns qao i länefrågan, och arbetarne ej ville frångå sitt ofvan refererade förslag. 

Målaremästareföreningen beslöt å extra sammanträde den 8 mars a t t hvilken dag 
som helst från och med 1 april på order af Centrala arbetsgivareförbundets styrelse och 
fullmäktige inställa allt arbete för medlemmar af Sv. måleriarbetareförbnndet. 

På initiativ af Centrala arbetsgivareförbundet kommo emellertid nya förhand, 
lingar t i l l stånd i början af april, vid hvilka arbetsgifvarnes ombud frångingo status-
quo-ståndpunkten och framlade ett medlingsförslag af ettårigt aftal med 64 öres timlön 
och 10 timmars arbetstid. Arbetarnes ombud jämkade sina anspråk till fyraårigt aftal 
med 9 V» timmars arbetsdag de tre första åren och 9 det fjärde samt en timlön af 64 
öre de första åren intill den 1 april 1909, 66 öre det tredje året och 70 öre det fjärde 
året. Till detta förslags framställande ägde dock arbetarnes ombud icke fallmakt från 
fackföreningen. Hvarken i dessa punkter eller i fråga om den af arbetsgifvarne före
slagna paragrafen om »arbetets frihet>, kunde emellertid enighet uppnås. 

Efter ett resultatlöst försök af statens förlikningsman a t t medla trädde lockout i 
kraft den 15 april. Arbetarne svarade med blockad mot de mästare, som förklarat 
lockout, oafsedt om arbetet öfvergick i andra händer. Ytterligare utvidgades konflikten 
genom a t t den 20 april målningsarbetet för Stockholms stad nedlades; dock träffades 
snart nog uppgörelse med staden. Antalet berörda arbetsgifvare och arbetare var störst 
under andra veckan af lockouten, nämligen resp. 150 och 715 st. Efter en månad hade 
antalet nedgått till 515, emedan en stor del af arbetarne med förbundets understöd af-
reste till andra orter. Några (ett 20-tal) blefvo egna mästare, och måleriarbetarnes 
kooperativa affär uppgifves ha tagit stort uppsving. 

I början af maj gjordes medlingsförsök af statens förlikningsman och kom ett 
förhandlingsmöte till stånd. Därvid visade sig ståndpunkterna i de båda hufvudfrå-
gorna, arbetstiden och arbetslönen, oförenliga. Arbetsgifvarne bjödo 10 timmars arbets
dag och 65 öre per timme, men fackföreningen begärde 9 timmars arbetsdag och 75 
öres timlön. De alternativa medlingsförslag med olika aftalstid — 1 à 3 år —, som 
förlikningsmannen framställt, kunde arbetarne på grund af sin ofvan angifna stånd
punkt ej ansluta sig till. Däremot voro de villiga att gå med på öfvergångstid och 
en lång aftalstid. 

I slutet af maj öppnades åter förhandlingar under förlikningsmannens ordförande
skap. Denna gång nåddes enighet på basis af arbetarnes fordringar med fyraårig af
talstid. Sedan Centrala arbetsgivareförbundets fallmäktige godkänt överenskommel
sen, undertecknades aftalet den 8 juni 1907, nr hvilket här anföras följande huvud
bestämmelser : 

N:o. 132. Slottsbrons sulfitarbetare. 

Yid Slottsbrons sulfitaktiebolag i Eds socken af Värmlands län hade en arbetare 
i april månad 1907 såsom ombnd för arbetarestyrkan därstädes framfört ett sitt upp
drag ti l l disponenten på ett sätt, som denne ansåg för sig kränkande, hvarför han 
afskedade arbetaren. Arbetarne vid fabriken ansågo afskedandet innebära en kränk
ning af föreningsrätten och beslöto på den grund på fackföreningssammanträde at t ned
lägga arbetet, hvilket ock skedde den 7 maj. Arbetet återupptogs dock redan den 10 
i samma månad efter ett af arbetarne antaget förslag af disponenten, a t t tvisten skalle 
hänskjatas t i l l skiljedom. Skiljenämnden sammanträdde omedelbart därefter och afkunnade 
följande utslag: Nämnden fann visserligen den ifrågavarande arbetarens uppträdande gent 
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emot bolagets disponent olämpligt och klandervärdt, men ansåg ej detta ha utgjort tillräck
ligt skäl för afskedande. På grund häraf föreskref nämnden, att arbetaren skulle i bolagets 
tjänst återtagas samt åtnjnta lön för den tid, han varit utestängd. I arbetsnedläggelsen 
deltogo samtliga arbetare, uppgående till omkring 200 stycken. 

N:o 143. Arbetare vid statens kraftstationsanläggning i Trollhättan. 

Förhandlingar hade en längre tid förts mellan arbetsledningen Tid statens kraft
stationsanläggning i Trollhättan och arbetarne därstädes beträffande afiöningsförmånernas 
storlek och arbetstidens längd. Härvid visade det sig, att stora svårigheter yppade sig 
för parterna att nå enighet beträffande arbetstidens längd. Arbetarnes ursprungliga 
fordran var 8 timmars arbetsdag; senare synas de dock hafva nedsatt sina anspråk 
till 54 timmar pr vecka. Arbetsledningen kunde dock icke gå med på mindre än 57 
timmar pr vecka. Arbetstiden utgjorde under förhandlingarnes fortgång 9 timmar om 
dagen. I midten af maj påbjöd emellertid arbetsledningen, att arbetstiden skulle utgöra 
10 timmar om dagen och att de arbetare, hvilka icke ville arbeta hela den föreskrifna 
tiden, skulle anses hafva nedlagt arbetet. Resultatet blef, att arbetet nedlades den 15 
maj. En hel del sammanträden höllos under statens förlikningsmans ordförandeskap, 
hvilka slutligen — den 26 juli — gåfvo till resultat en öfverenskommelse, hvari bland 
annat bestämdes, att arbetstiden skulle utgöra högst 57 timmar pr vecka. De af 
arbetsnedläggelsen berörda arbetarne uppgingo till omkring 200. 

N:o 152. Kakelarbetare vid 28 olika platser. 

Då aftalen inom kakelindustrien varit olikartade och ojämna, beslöto i slutet af 
år 1906 de 2 arbetsgivareorganisationerna inom facket, Sveriges kakelfabrikantför-
ening och Sveriges kakelindustriidkareförening, att uppsäga gällande aftal att upphöra 
den 1 maj 1907 och inbjuda arbetareorganisationen, Svenska kakelugnsmakareförbun-
det, till förhandling för att åstadkomma ett för hela riket gällande kollektivaftal. 
Förhandlingarna började i midten af april, och man hade redan nått enighet i fråga 
om priserna för formning uti landsorten (uppsättningspriserna hnnno aldrig komma 
till behandling), då förhandlingarna strandade dels på bristande enighet beträffande 
lokaltillägget för Stockholms stad, dels på oenighet beträffande bestämmelserna om 
»arbetets frihet>. Arbetsgifvarne fordrade här att få in i aftalet Sv. arbetsgivareför
eningens § 23, som innehåller, att arbetsgifvaren har rätt att fritt antaga och afskeda 
arbetare, att leda och fördela arbetet och att begagna arbetare, från hvilken förening 
som helst eller arbetare, stående utanför föreningen. Detta medgåfvo kommitterade från 
Sv. kakelngnsmakareförbundet under villkor, att på annan plats i aftalet infördes en para
graf af följande lydelse: s Med formare eller sättare, som icke är eller uraktlåter att bli 
medlem af Sv. kakelngnsmakareförbundet, fritaga vi oss från skyldigheten till sam
arbete.» Sålunda afstannade förhandlingarna. Örebro fackförening beslöt då utan att 
afvakta vidare förhandlingar emellan huvudorganisationerna att själf söka genomdrifva 
bättre priser för Örebro stad. Pen utarbetade ett förslag för ändamålet och framlade detta 
för arbetsgifvarne därstädes. Dessa vägrade emellertid att antaga förslaget och hän
visade till de gemensamma underhandlingskommitterade, under erinran om, att de voro 
förbjudna separatunderhandling af sina huvudorganisationer. Arbetarne i Örebro voro 
emellertid obenägna för gemensam förhandling och förklarade strejk i början af maj. Som 
följd af ett redan förut fattadt beslnt inom ofvannämnda arbetsgivareorganisationer 
svarade dessa med att påbjuda lockout hos föreningarnes samtliga medlemmar. De med
gåfvo dock Örebroarbetarne viss frist, inom hvilken de fingo återgå till arbetet vid 
äfventyr, att eljest lockout skulle inträda. Fristen utlöpte den 23 maj, och då strejken 
fortfarande pågick, förklarades lockout den 25 maj. Denna arbetsnedläggelse ute
stängde något öfver 900 arbetare från arbete. 
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Den 6 juni sammanträffade kakelngnsmakareförbundets styrelse med Centrala 
arbetsgivareförbundets ombudsman,, hvarvid nämnda styrelse tillfrågades af ombuds
mannen, huruvida och på hvilket sätt arbetarae voro villiga att underhandla. Den 8 
juni svarade dessa, att härtill voro de villiga och föreslogo till grund för förhand
lingarna, att arbetsgifvarne å hvarje ort trädde i underhandling med fackföreningarne-
Dock voro de äfven villiga för underhandlingar mellan huvudorganisationerna. En 
eventuell öfverenskommelse mellan delegerade skulle underställas organisationens 
pröfning. Arbetsgifvarne förklarade sig villiga att genom en särskild förhandlings
kommitté af fem personer träda i underhandling om arbetstid, ordningsregler, arbets
priser (med klassificering af arbetsplatserna) m. m. Såsom förutsättning för under
handling fordrade de dock skriftligt medgifvande, att i det blifvande aftalet intoges 
bestämmalser om arbetsgifvarens rätt att leda och fördela arbetet. Dessa bestämmelser 
skulle formuleras för Sveriges kakelfabrikantförenings medlemmar sålunda: 'Med iakt
tagande af aftalets bestämmelser i öfrigt äger arbetsgifvaren rätt att leda och fördela 
arbetet, att fritt antaga eller afskeda arbetare samt använda arbetare, oafsedt om 
dessa äro organiserade eller ej. Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. 
Anse arbetarae, att afskedandet ägt rum under omständigheter, som kanna tolkas 
såsom angrepp på föreningsrätten, äga de att, innan andra åtgärder vidtagas, genom 
sin organisation påkalla undersökning för vinnande af rättelse' ; samt för Sveriges kakel-
industriidkareförenings medlemmar sålunda: 'Arbetsgifvaren leder och fördelar arbetet 
samt äger ensam bestämmanderätt att i arbetet antaga, afskeda eller behålla antagen 
arbetare utan fackförenings eller arbetares ingripande. Som skäl för afsked får ej anses, 
om arbetare tillhör organisation eller ej.' 

Vidare fordrade arbetsgifvarne medgifvande, att kollektivt aftal träffades mellan 
de två arbetsgifvareföreningarne och fackförbundet. 

Emellertid vägrade arbetarne börja underhandling på grund af dessa två villkor och 
svarade, att, om underhandling och kollektivaftal skulle komma till stånd, så borde 
underhandling föras om hela aftalet, icke blott om en del däraf. Efter någon tids be
tänkande voro också arbetsgifvarne villiga till underhandling om arbetstid, ordnings
regler m. m.( hvarjämte bestämmelse om »arbetets frihet» upptogs i förhandlings
ordningen. Sålunda begyntes den 19 juli underhandlingar mellan Centrala arbets
givareförbundet och Svenska kakelugnsmakareförbundet. Efter vidlyftiga förhand
lingar nåddes omsider enighet, och ett gemensamt förslag afgafs, hvilket godkän
des den 23 augusti 1907 af delegerade för de olika arbetsgifvareorganisationerna inom 
kakelindustrien och representanterna för Svenska arbetsgivareföreningen, Centrala ar
betsgivareförbundet och Svenska kakelugnsmakareförbundet. Delegerade och represen
tanter beslöto samtidigt, att arbetet skulle återupptagas den 26 augusti. 

Bland bestämmelserna i detta kollektivaftal må omnämnas, dels, att paragrafen 
om »arbetets frihet» blef af följande lydelse: »Arbetsgifvaren fördelar och leder 
arbetet samt äger ensam bestämmanderätt att i arbete antaga, afskeda eller behålla 
antagen arbetare utan fackföreningens eller arbetares ingripande. Arbetare må ej af-
skedas eller trakasseras af den anledning, att han tillhör fackförening», dels ock, att 
därigenom fastställdes ett grundpris för sättning och formning att gälla för orter med 
låga lefnadsomkostnader, med visst procenttillägg för vissa orter. Procenttillägget för 
Stockholm bestämdes till 15 % för formning och 20 % för sättning. Då underhand
lingarna första gången strandade på tillägget för Stockholms stad, begärde arbetarne 
15 % tillägg till grundpriset för formning, arbetsgifvarne däremot erbjödo blott 10 %. 

N:o 183. Bryggeriarbetare i Göteborg. 

I mars månad inlämnade Göteborgs bryggeriarbetare förslag till ny prislista och 
aftal, och efter det flera underhandlingar förts dels i Göteborg mellan arbetsgifvarne 
och arbetarne, dels ock i Stockholm mellan Svenska bryggeriarbetareförbundet och 
Svenska arbetsgivareföreningen, utan att något resultat uppnåtts, proklamerades strejk 
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vid tvenne af stadens största bryggerier af tillsammans omkring 150 arbetare. 
E t t af statens förlikningsman förut gjordt erbjudande af medling hade af arbetarne 
antagitB, men arbetsgifvarne förkastade detsamma. Arbetsgifvarne bjödo Tid första 
underhandlingsmötena 35 öre i timmen och fasthöllo därvid ända t i l l sista under
handlingssammanträdena, då de höjde anbudet till 36 öre för svagdricksbryggeriar-
betarne och 37 öre för dem, som voro sysselsatta inom ölbryggerierna. Arbetarne förkla
rade sig acceptera arbetsgifvarnes senast erbjudna timlön under förbehåll, att aftalet 
blott träffades för ett a r ; arbetsgifvarne å sin sida ville fastställa aftalstiden t i l l 3 
år. För ett 3-årigt aftal fordrade emellertid arbetarne 37 öres timlön vid svagdricks-
bryggeriema samt 39 öre vid öl- och porterbryggerierna. 

Dä enighet icke kunde uppnås, utbröt, som ofvan nämnts, strejk vid två bryg
gerier den 17 juni. Samtidigt gjorde utkörarne vid samma bryggerier, uppgående 
t i l l ett 40-tal, sympatistrejk med bryggeriarbetarne. Statens förlikningsman gjorde • 
ytterligare en hemställan till de stridande at t få medla, men Svenska arbets
givareföreningen afböjde anbudet under hänvisning till det långt framskridna skick, 
hvari frågan befann sig, då strejk redan utbrutit. Arbetsgifvarnes närmaste åtgärd 
blef i stället att besluta lockout vid samtliga bryggerier i Göteborg från och med den 25 
juni , därest icke före nämnda dag arbetareorganisationen godkänt arbetsgifvarnes anbud 
och de igångsatta strejkerna upphört. Något godkännande hördes icke af från arbetare
organisationen, utan denna förklarade i stället Göteborgs bryggerier blockerade från all 
arbetskraft från och med den dag, då lockout skulle inträda. De af striden berörda 
arbetarne utgjorde nu, utkörarne inberäknade, omkring 600. Då sedermera ett antal 
utearbetare vid Carnegieska bruket vägrade att taga befattning med porterfaten och för 
den skull blefvo afskcdade, nedlades arbetet omedelbart af alla t i l l Svenska transport-
arbetareförbundet anslutna arbetare vid Carnegieska bruket. Deras antal utgjorde om
kring 200. 

Underhandling kom emellertid t i l l stånd redan samma månad under statens för
likningsmans ordförandeskap, hvarvid arbetsgifvarne erbjödo sig att gå med på ett 
2-årigt aftal med de förut erbjudna lönerna. Arbetarne kunde emellertid nu liksom 
förut blott gå med på ett 1-årigt. Härmed strandade underhandlingarna för denna gång. 
Den 3 jul i beslöt arbetareorganisationen att bojkotta bryggeriernas tillverkningar, 
hvarigenom striden ännu mera tillspetsades. Det närmaste initiativet togs därefter af 
arbetsgifvarne, hvilka genom Svenska arbetsgifvareföreningen tillställde Svenska bryg
geriarbetareförbundet en skrifvelse af innehåll, att om icke före den 8 jul i arbetarne 
antogo arbetsgifvarnes sist framställda medlingsförslag, nya arbetare komme att antagas 
i den mån driften påfordrade. Arbetarne svarade ånyo med afslag å medlingsförslaget, 
men föreslogo ny underhandling inför statens förlikningsman, eventuellt skiljedom. 
Bryggeriidkarne antogo denna inbjudan, och underhandlingar kommo til l stånd den 10 
juli . Redan följande dag vid sammanträde inför statens förlikningsman träffades upp
görelse mellan samtliga bryggerier i Göteborg och bryggeriarbetareorganisationen. Ar
betarne accepterade härvid arbetsgifvarnes senaste förslag om en arbetslön af 37 öre 
pr timme vid öl- och porterbryggerierna samt 36 öre vid svagdricksbryggerierna och 
detta med en tvåårig aftalstid. Uppgörelsen godkändes af fackföreningen; lockout-, 
blockad- och bojkottbesluten upphäfdes, och arbetet återupptogs följande dag eller den 
12 juli . Redan några dagar fornt hade utkörarnes sympatistrejk inhiberats. 

Emellertid blef icke härmed striden afgjord mellan Carnegieska bolaget och dettas 
transportarbetare. Hemställan gjordes af statens förlikningsman til l Svenska transport-
arbetareförbundets afdelning i Göteborg och Carnegieska bolaget, huruvida ej parterna voro 
villiga hänskjuta frågan ti l l skiljedom, emedan konflikten måste anses bero på parternas 
olika tolkning af aftalet. Arbetarne voro villiga härtil l , men bolaget gjorde i stället 
genom förlikningsmannen arbetarne ett erbjudande, att alla vid strejkens utbrott an
ställda arbetare utom 60, som uppsades på 14 dagar, skulle återtagas. De uppsagda 
skulle under aftalets giltighetstid lämnas företräde vid anställning. Arbetarne beslöto 
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at t ej motsätta sig en uppgörelse pä dessa gränder, dock med villkor att afskedandet 
icke finge innebära ett försök at t komma åt de t i l l fackföreningen anslutna arbetarne. 
P ä dessa grunder blef också öfverenskommelse träffad mellan Camegieska bolaget 
och Carnegies transportarbetarefackförening inför statens förlikningsman den 9 augusti : 
arbetet återupptogs den 13 i samma månad. 

N:o 184. Arbetare vid Bleckvarufabriken i Lund. 

Arbetarne r id Bleckvarufàbriken i Lund, uppgående till ett 60-tal, nedlade arbetet 
den 17 juli 1907 med anledning af, att mellan arbetsgifvare och arbetare förda under
handlingar om löner icke ledt t i l l resultat. 

Efter strejkens utbrott kommo underhandlingar t i l l stånd mellan Svenska arbets
givareföreningen samt Sv. grof- och fabriksarbetareförbundet, hvarvid i början af 
oktober enighet nåddes om ett löne- och arbetsaftal. 

Under förhandlingarnes gång hade emellertid en ny tvistefråga [uppstått. En 
arbetare, som förut vari t anställd i fabriken och som genom olyckshändelse under ar
betet blifvit oförmögen ti l l fabriksarbete, och därefter haft anställning såsom portvakt 
å arbetsplatsen, skulle under strejktiden några gånger varit berasad, hvarför arbets-
gifvaren icke längre ville behålla honom. Arbetarne däremot fordrade, att personen 
ifråga skulle få behålla sin anställning såsom portvakt. Efter åtskilliga förhandlingar 
inför statens förlikningsman löstes tvisten på så sätt, a t t portvakten frivilligt lämnade 
sin befattning mot erhållande af en mellan parterna öfverenskommen ökad invaliditets-
ersättning, hvarefter arbetet omedelbart återupptogs. 

N:o 192. Arbetare vid Domnarfvets pappersbruk. 

Arbetarne vid Domnarfvets pappersbruk med träsliperi och sulfitfabrik vid Kvarn
sveden inlämnade i slutet af april 1907 till arbetsledningen därstädes förslag till ny 
lönestat. Bolaget ansåg sig emellertid icke kunna godkänna densamma, utan afgaf i 
stället ett motförslag; detta förkastades af fackföreningen, och arbetarne inkommo så 
med ännu ett förslag. Arbetsgifvareorganisationen, Sveriges pappersbruksförbund, ansåg 
dock, att de af arbetarne framställda fordringarna voro sådana, att de ej kunde god
kännas. Med anledning häraf nedlade arbetarne arbetet den 1 juli. Förhandlingar 
upptogos genast mellan respektive organisationer, och dessa ledde mycket snart till 
enighet, så att arbetet återupptogs redan den 17 juli. Strejken omfattade ungefär 
560 arbetare. 

N:o 194. Arbetare vid Eda glasbruk. 

Vid Eda glasbruk i Värmlands län"inlämnade arbetarne i slutet af maj 1907 
ett förslag till ny lönestat. Vid bruket hade icke förut förefunnits något kollektiv-
aftal, men arbetarne begärde nu ett fullständigt sådant. Den 1 jnni afstannade arbetet 
i glashyttan i och för ommurning af glasugnen, hvarför arbetarne, som voro sysselsatta 
där, blefvo arbetslösa. På grnnd af tillverkningens afstannande i glashyttan blefvo 
emellertid efter hand äfven andra grupper arbetare arbetslösa. Åtskilliga förhandlingar 
fördes i slutet af juni månad utan resultat, hvarför strejk utbröt den 1 juli. Samtidigt 
förklarades äfven arbetsplatsen i blockad. Efter åtskilliga försök af statens förlik
ningsman att sammanföra parterna till förhandling, ntan att detta lyckades, emedan 
arhetsgifvarne icke antogo inbjudan därtill, kommo emellertid förhandlingar till stånd i 
Stockholm den 18 och 19 juli. Dessa strandade likväl redan andra dagen på den grnnd, 
a t t det af arbetsgifvarne framställda villkoret för förhandlingarnas fortsättande, näm
ligen att de i arbetsnedläggelsen deltagande 13 grofarbetarne skulle återgå i arbetet i 
och för inbärgandet af höskörden, icke kunde af arbetarnes delegerade antagas. Härmed 
voro förhandlingarna för denna gång afbrutna. Statens förlikningsman lyckades dock 
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slutligen i oktober att få nya underhandlingar till stånd, och dessa ledde genom ömse
sidiga eftergifter t i l l ett fullständigt kollektivaftal. Konflikten omfattade ungefär 150 
arbetare. 

N:o 204. Arbetare vid Säfsjöströms bruk. 

Vid bruket bildades sommaren 1907 en fackförening med omkring ett 70-tal medlem
mar. Dessa voro dels fabriks- och sågverksarbetare, dels jordbruksarbetare. Ägaren af 
bruket afskedade då de arbetare, hyilka mest bidragit till föreningens tillkomst. Häremot 
protesterade emellertid de öfriga arbetarne, ochsökte dessa, ehuru förgäfves, att få under
handlingar t i l l stånd med arbetsgifvaren i afsikt att få denne att erkänna förenings
rätten. Slutligen, den 8 juli , nedlade de organiserade arbetarne på arbetsplatsen ar
betet. Af dessa voro en del lagstadda, en annan del bundna genom arbetsaftal med 3 
månaders uppsägningstid. Med anledning häraf instämde ägaren dessa arbetare till 
häradsrätten, hvilken dömde de förra i enlighet med legostadgan till i densamma stad
gade böter och skadestånd samt till vräkning, de senare däremot enbart till vräkning. 
Öfriga icke aftalsbundna arbetare blefvo uppmanade att lyfta sin innestående aflöning 
för att därefter söka arbete på annat håll. 

N:o 216. Arbetare vid pappersbruk i hela riket. 

I början af år 1907 inlämnade afdeln. 180 af Sv. grof- och fabriksarbetareför
bundet vid Skärblacka pappersbruk i Östergötland till arbetsledningen därstädes förslag 
till ny lönestat. Fabriksledningen uppgjorde å sin sida ett annat förslag. Förhand
lingar fördes om de uppgjorda förslagen, utan att dessa ledde till något resultat. I 
början af juni nedlades arbetet af de t i l l Sv. grof- och fabriksarbetareförbundet hörande 
arbetarne vid bruket. Dessa uppgingo ti l l ungefär 160 af brukets 282 arbetare. Efter 
åtskilliga förhandlingar enades man om ny lönestat och äfven i alla andra punkter nåddes 
enighet med undantag af bestämmelsen rörande det antal arbetare, som arbetsgifvaren 
skulle återtaga. Arbetsledningen ville på grund af nppgifna skäl minska aTbetarc-
antalet med ett 30-tal, nnder det att arbetarne fordrade, a t t alla arbetare skulle återfå 
sina förra platser. För att påskynda ett afgörande, beslöt Sveriges pappersbruksförbund 
att påbjuda lockout vid de ti l l förbundet hörande arbetsplatserna. Lockouten skulle 
träda i kraft den 22 jul i , därest icke Skärblackakonflikten vore bilagd före den 18 i 
samma månad. Då sistnämnda konflikt icke löstes inom utsatt tid, trädde lockouten i 
kraft, och omfattade densamma 3,665 arbetare. Förhandlingar upptogos emellertid 
genast och dessa ledde mycket snart t i l l enighet i den omtvistade punkten. Ursprung
ligen hade arbetsgifvarne förklarat sig villiga återtaga 90 män och 10 kvinnor, hvilka 
siffror emellertid nu ändrades ti l l 102 och 10 respektive. Samtidigt beslöts att 
lockouten skulle upphöra och arbetet återupptagas med snaraste och senast den 1 augusti 
kl. 6 f. m. 

N:o 242. Byggnadsträarbetare i Göteborg. 

Et t kollektivaftal hade upprättats mellan Göteborgs byggmästareförening och 
Sv. träarbetareförbundets afdeln. n:r 46, hvilket aftal undertecknades den 1 augusti 
1907. I aftalet hade bestämts vissa högre lönesatser för »duglig och flitig» arbetare 
samt för »synnerligen skicklig» arbetare. Vid tolkningen af dessa bestämmelser upp-
stodo emellertid åtskilliga meningsskiljaktigheter. Arbetsgifvarne uteslöto vid utbeta
landet af aflöningen en del arbetare från de högre löneklasserna. Härtill ansågo emel
lertid arbetarne dem icke enligt stadgandets mening äga rätt , hvarför arbetarnes fack
förening tillställde Byggmästareföreningen en skrifvelse med anhållan om förklaring 
och rättelse till den 15 augusti 1907. Någon förklaring lämnades icke, och ansågo sig 
därför samtliga arbetare hos ett par byggmästaretirmor, uppgående till ett 120-tal, utestängda 
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från arbetet. Förhandlingar mellan parterna kommo genast till stånd inför statens förlik
ningsman, och efter några sammanträden enades man om, att arbetet skulle återupptagas 
den 26 augusti samt förhandlingarna fortsättas och slutföras. Arbetet återupptogs, och 
enighet beträffande förevarande tvistefall uppnåddes redan de första dagarna i september. 
Konflikten löstes genom en kompromiss, så att en del arbetare iingo lönerna förhöjda, 
nnder det att andra, för hvilka prisförhöjning begärts, fingo nöja sig med den aflöning, 
arbetsgifvarne tillerkänt dem. 

N:o 247. Textilarbetare i Norrköping. 

Eldare och reparatörer vid tvenne fabriker i Norrköping inlämnade i början af 
april 1907 förslag till ny lönestat till Norrköpingskretsen af Sveriges Textilindustri-
förbnnd. Efter den 4 juli , sedan svar erhållits frän arbetsgifvarne, vidtogo en del för
handlingar parterna emellan, hvilka resulterade i att ofvannämnda arbetare uppgående 
t i l l omkring 15 stycken nedlade arbetet den 22 augusti. Som följd häraf nedlades 
genast hela driften vid den ena fabriken, hvarigenom 531 arbetare, däribland 300 kvin
nor, blefvo utestängda från arbetet; därjämte blefvo genom konflikten c:a 100 arbetare 
vid den andra fabriken arbetslösa. Förhandlingar kommo snart till stånd mellan 
Sv. arbetsgifvareföreningen och Sv. järn- och metallarbetareförbundet, och redan den 2 
sept, kom man till enighet beträffande den nya lönestaten. Arbetarne fingo därigenom 
sina löner väsentligen förhöjda. Arbetet återupptogs den 4 sept. 

N:o 252. Landtarbetare i nordvästra Skåne. 

I början af augusti månad 1907 pågick lönerörelse vid en del gårdar i nordvästra 
Skåne. Emellertid synes icke hufvudsaken varit a t t åstadkomma en ny lönestat, utan 
fastmer a t t få den inom industrien förhärskande aftalsformen — kollektivaftalet — in
förd och erkänd äfven inom jordbruket för att därigenom få de delar af legohjons-
stadgan, hvilka i aftalet blefve föremål för särskilda bestämmelser, försatta ur giltighet. 
Särskildt ville man då införa 3 månaders uppsägningstid för statare. Då bland annat 
1- och 1/2-årig legotid med bestämda årsdagar för legotidens början och slut förutsattes 
för att nämnda stadga skall anses få tillämpning på ett föreliggande tjänsteförhållande, 
så innebar i verkligheten denna fordran ett upphäfvande af en väsentlig punkt i denna 
stadga. Förhandlingar höllos mellan Skånska landtarbetareförbundet och de en
skilda arbetsgifvarne. Af dessa voro emellertid de, hvilka tillhörde Skånska landt" 
männens arbetsgivareförening, af denna förbjudna att ingå kollektivaftal, hvarför 
några aftal icke kunde komma till stånd. Med anledning häraf afsände landtarbetare-
förbnndets förtroendeman den 14 ang. till arbetsgivareföreningens sekreterare en skrifvelse 
med anhållan om förhandling med denna förening med anledning af vid Spannarp, 
Karindal och Herninge pågående lönerörelser under förbehåll af rätt att vidtaga lämp
liga åtgärder, därest en sådan ej skulle komma till stånd. Arbetsgifvareföreningen lät 
undersöka förhållandena vid nämnda gårdar och fann därvid, att man redan fästat folk 
för nästa år vid Herninge och Karindal; Spannarp tillhörde ej föreningen. I sitt svar 
t i l l förtroendemannen förklarade därför föreningen, att den ej fann sådana förhållanden 
förefinnas vid sagda gårdar, att underhandling vore af nöden. Då några skäl för af-
slag å förhandling icke funnos i skrifvelsen angifna, uppfattade arbetarne skrifvelsen, 
som om den gällde afslag å förhandlingar i allmänhet. Närmast för att framtvinga 
förhandling beslöt med anledning häraf Spannarpsafdelningen den 25 ang. och Kattarps-
afdelningen den 27 aug. (båda afdelningarna tillhöra Skånska landtarbetareförbundet) 
a t t nedlägga arbetet den 28 aug. Det var emellertid endast daglönarne som strejkade; 
de lagstadda statkarlarne deltogo däremot icke direkt i arbetsnedläggelsen, men ut
rättade i stället så litet som möjligt. Som synes, har sålunda denna skördestrejk till
kommit endast genom ett missförstånd, men var helt naturligt det mellan parterna 
rådande misstroendet också en mycket kraftigt bidragande faktor. Genom ingripande 
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från statens förlikningsman blefvo parterna slutligen sammanförda till förhandling, och 
ledde denna till det resultat, a t t ett kollektivaftal kom till stånd vid de af strejken 
berörda gårdarna. Statkarlarne skulle emellertid fortfarande städjas enligt lag. Ar
betet återupptogs den 12 november samma år. Strejken omfattade 13 gårdar samt 
ungefär 240 arbetare. 

N:o 269. Arbetare vid karamellfabriker i Göteborg och Örgryte. 

De en tid pågående löneförhandlingarna inom konfektyrbranschen i Göteborg hade 
ledt till öfverenskommelse mellan arbetarne och de flesta af arbetsgifvarne. Den i ar-
betarnes förslag upptagna bestämmelsen, att, då ackordsarbete förekommer, detta skall 
betalas så, att minimilön kan förtjänas, kunde emellertid icke antagas af arbetsled
ningen vid tvenne karamellfabriker och detta hufvudsakligen därför, att deras organisa
tion, Svenska arbetsgifvareföreningen, icke godkände denna bestämmelse. Öfriga arbets-
gifvare inom yrket tillhörde icke denna förening, och dessa voro villiga att antaga den af 
arbetarne föreslagna formuleringen. Omnämnda tvenne arbetsgifvare föreslogo i stället, a t t 
ifrågavarande bestämmelse skulle erhålla följande lydelse: »Vid ackordsarbete garan
teras minimilön endast i de fall, då fasta ackord ej finnas vare sig genom skriftlig eller 
innntlig öfverenskommelse upprättade, såsom då nya arbeten utföras, nya arbetsmetoder 
användas, nya maskiner begagnas eller andra härmed jämförliga fall.» Då enighet ej 
kunde uppnås härom vid dessa fabriker, nedlades arbetet den 26 september 1907. För
handlingar höllos inför statens förlikningsman och enighet uppnåddes redan den 9 oktober, 
hvarvid den af arbetsgifvarne föreslagna formuleringen af bestämmelsen ifråga blef 
gällande. De i arbetsnedläggelsen deltagande arbetarne uppgingo till omkring 110 
stycken. 
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Arbetsinställelser under åren 1859-1902. 

I förliknings- och skiljenäinndskommitténs betänkande år 1901 
har nämnda kommittés sekreterare d:r A. Raphaël publicerat en 
tabellarisk redogörelse för arbetsinställelser i Sverige under åren 
1859—1900 jämte en sammanställning af de inträffade konflikterna 
länsvis. Denna förteckning, som är upprättad på grundval, af upp
gifter i dagliga tidningar under nämnda period, torde gå så långt 
tillbaka i tiden, som är erforderligt för att erhålla en öfversikt öfver 
förekomsten i vårt land af arbetsinställelser i modern mening — 
ehuru visserligen arbetskonflikter, som medfört störande afbrott i 
arbetet, inträffade äfven i äldre tider — och lämnar ett mycket 
värdefullt bidrag till arbetsinställelsernas tidigare utvecklingshistoria. 
D:r Raphaël har sedermera fortsatt sin undersökning t. o. m. den 15 
juni 1902 och välvilligt ställt sina anteckningar härom till förfogande 
för Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Öfver arbetsin
ställelser under den återstående delen af år 1902 har å af delningen 
utarbetats en liknande öfversikt med ledning af tidningsnotiser.1 På 
grundval af det sålunda angifna materialet har utarbetats den kort
fattade redogörelse för arbetskonflikter under åren 1859—1902, d. v. s. 
för tiden intill den officiella statistikens början, hvilken i det föl
jande meddelas. 

Antalet arbetsinställelser äfvensom antalet af en del af dessa 
berörda arbetare under de olika åren framgår af öfversikten å om-
stående sida. 

Den stegring i arbetskonflikternas antal, som kännetecknar hela 
tidsperioden, är naturligvis ytterst att tillskrifva samhälls- och närings-
lifvets utveckling samt arbetarerörelsens i samband därmed skeende 
genombrott. Växlingen i konfliktantalet under vissa kortare perioder 
eller vissa år torde däremot hufvudsakligen vara a t t hänföra till 
skiftningar i de ekonomiska konjunkturerna. Exempelvis förete de 
i ekonomiskt hänseende goda åren 1872—74 ett vida större antal 
arbetsinställelser än de föregående och efterföljande mindre gynn-

1 En statistik öfver arbetsinställelser under åren 1886—1902 har äfven upprättats 
af redaktör O. Dalkvist, hvars uppgifter rörande antal konflikter, berörda arbetare och 
förlorade arbetsdagar, tid efter annan meddelade i Ekonomisk Tidskrift, här återgifvits 
i tablän å följande sida. 
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samma åren. Detsamma är förhållandet med den kortare uppsvings
tiden 1890—91 och de sista åren af 1890-talet, som utmärktes af 
stark ekonomisk lifaktighet. Efter ett afbrott i början af 1900-talet 
fortsatte de goda tiderna, och den i det föregående meddelade kon
fliktstatistiken för åren 1903—1907 lämnar ytterligare illustration till 
nyss antydda växelverkan mellan konjunkturer och strejkrörelse. 

Beträffande antalet af arbetsinställelser berörda arbetare äro de 
föreliggande uppgifterna före den officiella statistikens tillkomst, som 
synes, alltför fåtaliga för at t kunna gifva någon riktig föreställning 
om konflikternas omfattning. De siffror, som för en del arbetskon-
flikter kunnat erhållas ur tidningsnotiser, torde ock ofta vara otill
förlitliga och icke representera hela antalet i dessa konflikter in
vecklade arbetare. Emellertid framgår af ofvanstående öfversikt, at t 
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konflikterna kunna sägas hafva tagit någon mera afsevärd omfattning 
först mot slutet af 1880-talet, men att de ännu under förra hälften 
af det följande decenniet hade ringa utbredning. 

Bland mera betydande äldre arbetskonflikter äro i synnerhet a t t 
omnämna: sâgverksarbetarestrejken i Sundsvall våren 1879 för erhål
lande af högre lön, omfattande c:a 4,000 arbetare och slutad med 
nederlag för arbetarne; bagarestrejken i Stockholm försommaren 1890 
för kost- och logisystemets afskaffande m. m., omfattande 800 man 
och slutad med arbetarnes nederlag; sågverksarbetarestrejkeni Skutskär 
i sept. s. å., berörande 2,000 arbetare och resulterande i, att arbetarnes 
kraf på den gamla lönens bibehållande godkändes; grufarbetarestrejken 
i Norberg under april 1891, omfattande 800 arbetare och genom be-
medling af landshöfdingen och skiljenämnd bilagd enligt arbetarnes 
kraf; skräddarestrejken i Stockholm under maj månad s. å. rörande 
aftalsformen, omfattande 700 arbetare och afslutad genom ömsesidiga 
eftergifter; murarelockouten i Göteborg under sommaren 1893, omfat
tande 700 arbetare och afslutad enligt arbetarnes fordringar; tobaks-
arbetarekonflikten i Göteborg, Stockholm m. fl. orter på hösten 1896 
för minimilön och föreningsrätt, omfattande 1,200 arbetare och bilagd 
genom ömsesidiga eftergifter; åkarestrejken i Stockholm i oktober 
s. å. med prislista såsom tvisteorsak samt omfattande 1,000 man 
och afslutad genom ömsesidiga eftergifter; malmlastarestrejken i 
Malmberget på våren 1897 för löneförhöjning -med 2,000 berörda 
arbetare, afslutad enligt arbetarnes fordringar; brädgårdsarbetare-
strejken i Gäfle i juni 1898, framkallad af arbetarnes vägran att 
arbeta tillsammans med strejkbrytare och omfattande 1,300 man samt 
afslutad därmed, at t arbetarne återgingo på förutvarande villkor; 
brädgårdsarbetarelockouten i Sundsvallsdistriktet på våren 1899 för 
föreningsrätt, omfattande c:a 1,500 arbetare och slutad med nederlag 
för arbetarne; grundläggarestrejken i Stockholm på våren s. å. för 
lönehöjning, omfattande 2,000 man och afslutad genom ömsesidiga 
eftergifter; bokbindarestrejken i Stockholm på hösten s. å. för löne
förhöjning m. m., omfattande 700 man och afslutad med seger för 
arbetarne; stenhuggarelockouten i Bohuslän under år 1900 med an
ledning af lönesänkning, omfattande c:a 2,000 man och bilagd genom 
skiljedom (ömsesidiga eftergifter); byggnadsarbetarelockouten i Stock
holm under våren s. å. med anledning af begäran om löneförhöjning, 
omfattande c:a 4,000 man och afslutad genom skiljedom (ömsesidiga 
eftergifter); stenhuggarestrejken i Blekinge på föråret 1901, fram
kallad af lönesänkning och omfattande 839 arbetare samt afslutad 
genom ömsesidiga eftergifter; järnvägsbyggnadsarbetarestrejken vid 
Gellivare—Ofotenbanan under juni 1901, omfattande c:a 800 ar
betare och slutad med seger för arbetarnes kraf på löneförhöjning; 
byggnadsarbetarekonflikten i Malmö, Ystad m. fl. städer under år 
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1902 med anledning af begäran om löneförhöjning, afslutad genom 
skiljedom. 

Arbetsinställelsernas fördelning på olika näringsgrupper under 
olika tidsperioder framgår af nedanstående öfversikt: 

Fördelning af arbetsinställelser 1863—1902 efter näringsgrupper. 

Inom jordbruket framträda särskildt de talrika konflikterna under 
åren 1890—94, hvilka dock voro helt kortvariga; i öfrigt var antalet 
landtarbetarekonflikter högst ringa. Stark stegring är i synnerhet at t 
konstatera inom närings- och njutningsämnesindustrien, beklädnads
industrien, trävaruindustrien, metallindustrien, jord- och stenindu
strien, byggnadsindustrien samt transportverksamheten till lands. 
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Kändt är ock, att inom dessa näringsgrupper arbetarerörelsens första 
framträngande inföll under 1880- och 1890-talen. 

Förutom inom jordbruket var konflikternas antal jämförelsevis 
ringa inom skogsskötseln, grufdriften, textilindustrien, läder-, hår-
och gummiindustrien, tramasse- och pappersindustrien, den grafiska 
industrien, malmförädlingsindustrien, maskin- och skeppsbyggnads
industrien, den kemisk-tekhiska industrien, handel och varulager m. 
m. Inom flertalet af dessa näringsgrupper inföll arbetarerörelsens 
genombrott icke förrän under tiden efter 1902, hvarför ock konflikterna 
inom dessa grupper då förete en afsevärd stegring, som är relativt mera 
betydande än den samtidiga stegringen inom andra näringsgrupper. 

För öfrigt märkes, a t t under den här behandlade perioden bygg
nadsindustrien var mest hemsökt af arbetskonflikter — hvad deras 
antal beträffar — därnäst trävaruindustrien, beklädnadsindustrien 
och transportverksamheten ti l l lands. 

De under åren 1863—1902 inträffade arbetsinställelsernas fördel
ning på landsdelar var följande: 

Fördelning af arbetsinställelser 1863—1902 efter landsdelar. 

Malmöhus län företer det största antalet arbetskonflikter, och 
tämligen långt efter följa i ordningen Stockholms stad samt Göte
borgs och Bohus län. Det minsta antalet har Västerbottens län och 
därnäst Gottlands län. För synnerligen stark stegring under de sista 
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åren af perioden utmärkte sig Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, 
Göteborgs och Bohus samt Västernorrlands län, således i allmän
het landsdelar med stark industriell utveckling. För Skaraborgs 
och Västmanlands län är icke någon nämnvärd stegring att kon
statera. 

Till sin karaktär uppgifvas 100 arbetsinställelser hafva vari t 
lockouter och 3 såväl lockouter som strejker. De öfriga angifvas 
såsom strejker. Härvid bör dock erinras, att uppgifterna mestadels 
härröra från endast ena parten i konflikterna, hvarför nyssnämnda 
100 arbetsinställelsers karaktär af lockouter icke alltid kan anses 
oomtvistlig. Lockouter anträffas isynnerhet under de sista åren 
af hela perioden; det största antalet, eller 23, faller på år 1900, hvar-
efter följa 1902 med 15 lockouter samt 1898 och 1901 med hvartdera 
13 lockouter. 

Öfver arbetskontiikternas hitfvudorsaker under olika tidsperioder 
meddelas nedanstående öfversikt, i hvilken de olika tvistefrågorna 
sammanförts till 12 större grupper: 

Fördelning af arbetsinställelser 1863—1902 efter orsaker. 
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Mer än hälften af samtliga konflikter, eller 773, hafva, såvidt 
kändt, vari t lönestrider, som till allra största delen rört sig om löne
förhöjning. Konflikter, framkallade af sistnämnda orsak, förekommo 
särskildt talrikt under perioderna 1885—89 och 1895—99, af hvilka 
åtminstone den senare utmärktes af starkt ekonomiskt uppsving. 
Perioderna 1890 —94 och 1900—02 förete däremot et t relativt mindre 
antal löneförhöjningsstrider. Den senare perioden uppvisar desto 
flera tvister om lönesänkning. 

Konflikter rörande föreningsrätt, kollektivaftal och andra orga
nisationsspörsmål förekommo först mot slutet af den här behandlade 
tidsperioden, då särskildt aftalstvisterna vora talrika. 

Bland öfriga konfliktorsaker förete särskildt tvister om arbetares 
antagande och afskedande stark stegring mot slutet af perioden; i 
något ringare grad gäller detsamma om konflikter rörande arbetets 
anordning. Minst framträdande såsom konfliktorsaker voro person
liga förhållanden, tvister om arbetstiden och olika tolkning af aftal. 
At t beakta är dock, att tvist om arbetstiden ofta förekommit såsom 
bidragande orsak till konflikter, utan a t t kunna räknas såsom hufvud-
orsak. 

I fråga om konflikternas resultat märkes, at t detta icke är kändt 
för inemot hälften af samtliga fall. Xågra bestämda omdömen om 
utgången af arbetsinställelserna i det hela medgifva därför icke 
nedanstående uppgifter för de 748 konflikter, hvilkas resultat är 
bekant. 

Fördelning af arbetsinställelser 1863—1902 efter resultat. 

Härvid må ånyo erinras, a t t uppgifterna till hufvudsaklig del 
härröra från endast den ena parten. De senare årens siffror grunda 
sig på notiser ur arbetarepressen, hvarför arbetarnes stora öfverläg-
senhet under denna tid t i l l någon del torde böra tillskrifvas en be
nägenhet å deras sida a t t framhäfva egna segrar. Särskildt på
fallande är det relativt stora antalet arbetaresegrar under depressions
tiden 1900 — 1902, då likväl arbetarnes sträfvan efter förbättrade 
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villkor torde hafva rönt ett starkt hinder i de försämrade konjunk
turerna. Sannolikt skulle ock förhållandet mellan de olika resultaten 
förändras, därest utgången af återstående 193 konflikter under nyss
nämnda tid vore bekant. 

Alldeles oafsedt nu anmärkta bristfällighet i uppgifterna kommer 
emellertid i ofvanstående tablå t i l l synes en viss återverkan af kon
junkturerna på resultatet. Sålunda var utgången af konflikterna 
vida gynnsammare för arbetarne under uppsvingstiden 1895—99 än 
under den närmaste föregående depressionstiden. 

En jämförelse mellan den förra och den senare hälften af hela 
40-årsperioden synes ge vid handen, a t t arbetaresegrarna varit stadda 
i oafbruten stegring. Afven med hänsyn tagen ti l l det stora an
talet felande uppgifter och materialets nyss påpekade otillförlitlig
het torde ock med någorlunda säkerhet kunna påstås, att arhetarnes 
framgångar varit, relat ivt likaväl som absolut, talrikare under den 
senare delen af perioden. Orsaken härtill torde vara at t söka 
i ett flertal olika omständigheter, såsom den industriella produktio
nens storartade utveckling, lefnadskostnadernas stegring och därmed 
följande berättigade anspråk på högre löner, arbetareorganisationernas 
utveckling och första konsolidering m. m. 

För öfrigt kan nämnas, at t enligt tillgängliga uppgifter 15 ar
betsinställelser under 40-årsperioden löstes genom skiljenämnd; detta 
sät t att bringa tvister till lösning kom särskildt till användning 
under de senare åren, och afkunnades skiljedom vid 9 arbetskonflikter 
under åren 1900—1902. 

Vid 9 arbetsinställelser uppgifves medling af utomstående hafva 
förekommit, hvarjämte i några få fall förekom medling af social
demokratiska partistyrelsen eller fackföreningsstyrelse. 

I ofvan lämnade statistiska öfversikt är icke medräknad den 
s. k. storstrejken under dagarna 15—17 maj 1902. Denna arbetsin
ställelse, hvilken, som bekant, företogs af politiska skäl, är den med 
hänsyn till antalet berörda arbetsgifvare och arbetare mest omfattan
de, som ägt rum i vår t land. Ur den utredning om denna arbets
inställelse, som enligt uppdrag på sin tid utarbetades af dr. Gr. Huss 
och hvilken i det följande (sid. 343 ff.) meddelas, må redan i detta 
sammanhang några siffror återgifvas. 

Antalet arbetsgifvare och arbetare, som under de olika strejk
dagarna direkt berördes af arbetsnedläggelsen, framgår af öfver-
sikten å nästföljande sida. 

Antalet på en gång deltagande arbetare var störst under den 
tredje dagen, eller 83,974. Dessutom torde i arbetsnedläggelsen hafva 
deltagit vissa smärre arbetsgifvare och ett mindre antal hos dessa 
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tillfälligt anställda »fria arbetare», om hvilka vederbörande uppgifts-
lämnare (polismyndigheterna) ej kunnat erhålla kännedom. Approxi
mativt har antalet af dessa »fria arbetare» beräknats t i l l 5 % af 
öfriga strejkande. Med användning af detta proportionstal kan an
talet strejkande under den 17 maj beräknas till 88,000 à 90,000 
personer. Tager man åter hänsyn till s a m t l i g a a r b e t a r e , som 
u n d e r n å g o n d a g i n s t ä l l t a r b e t e t , så kan dessas antal uppskattas 
t i l l c:a 95,000. 

Hos de 2,339 arbetsgifvare, som under någon dag veterligen be-" 
rördes af strejken, voro i allt anställda 101,487 arbetare, hvaraf 
16,375 eller 16-1 % kvinnor. På städerna kommo 91-2 % af arbets-
gifvarne med 77-6 % af alla arbetare. 

Storstrejken hade sin tyngdpunkt i Stockholm, där högsta an
talet på en gång deltagande var icke mindre än 28,905. Näst efter 
Stockholm kommo, med hänsyn till antalet berörda arbetare, Malmö
hus län samt Göteborgs och Bohus län. 

Anmärkas kan, att antalet strejkande arbetare i förhållande till 
antalet af strejken berörda arbetsgifvare var mångdubbelt högre på 
landsbygden än i städerna, på grund af att i dessa senare ett jäm
förelsevis stort antal smärre verkstäder och handtverkerier drabbades 
af arbetsinställelsen, under det a t t sådan på landsbygden ägde rum 
endast vid större arbetsställen. 

Antalet strejkande tillväxte, som synes af ofvanstående tablå, 
för hvarje dag. Detta berodde isynnerhet därpå, at t de kvinnliga 
arbetarna i allt större utsträckning läto påverka sig a t t nedlägga 
arbetet. 

Med afseende å antalet strejkande arbetare inom olika yrken in-
togos de främsta platserna af maskin- och skeppbyggnads- samt 
byggnads- och trävaruindustrierna. 
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Förteckning öfver arbetsinställelser i Sverige under åren 1901 och 1902.1) 

1) Uppställningen i denna tabell ansluter sig till d:r Raphaels i »Förteckning öfver arbetsinställelser i 
Sverige under åren 1859—1900» (Förliknings- och skiljenämndskommitténs be tänkande 1901). 
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Förteckning öfver arbetsinställelser i Sverige under åren 1901 och 1902. 
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Inledning. 

Den 24 maj 1902 aflät Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Civildepartementet/ 
t i l l samtliga Kungl. Maj:ts Befallningshafvande en cirkulärskrifvclse af följande lydelse : ' 

»Sedan nnder innevarande månad arbetsinställelser af arbetare t i l l större 
antal å skilda orter inom riket ägt ram i angifvet syfte att på sådant sätt 
gifva nttryck åt vissa önskemål beträffande den på Riksdagens behandling 
beroende frågan om utsträckning af den politiska rösträtten, får jag härigenom 
anmoda Eder att till Kungl. Civildepartementet inkomma med redogörelse, hu
ruvida och i sådant fall i hvilken utsträckning sådana arbetsinställelser före
kommit inom det Eder anförtrodda län, och därvid t i l l ika i förekommande fall 
meddela uppgift, så vidt ske kan, å antalet deltagare i hvarje särskild arbets
inställelse, huruvida något störande af allmänna ordningen därunder ägt rum, 
hvilka åtgärder arbetsgifvare må hafva i anledning af arbetsinställelsen vid
tagit, samt hvad i öfrigt må vara af beskaffenhet att böra i sammanhang härmed 
inberättas.» 

I anledning häraf inkommo öfverståthållareämbetet och länsstyrelserna med redo
görelser i berörda hänseende, enligt hvilka redogörelser arbetsinställelser af i cirkulär
skrivelsen angifven art nnder någon eller några af dagarne den 15—17 maj 1902 in
träffat i Stockholms stad samt inom Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, 
Jönköpings, Kalmar, Kristianstads, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Örebro, 
Västmanlands, Kopparbergs, Gäfleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens 
län, hvaremot dylika arbetsinställelser icke förekommit i Kronobergs, Gottlands, Blekinge, 
Hallands, Skaraborgs, Värmlands och Västerbottens län. 

Uppdraget att med ledning af de sålunda inkomna uppgifterna utarbeta en öfver-
siktlig redogörelse öfver samtliga de arbetsinställelser, som inom riket vid den nämnda 
tidpunkten och i ofvan angifvet syfte ägde rum — den s. k. storstrejken — öfverläm-
nades å t undertecknad. 

Vid granskning af de särskilda föreliggande redogörelserna befunnos dessa visser
ligen lämna tillräcklig ledning för bedömandet af arbetsinställelsernas karaktär och 
allmänna utbredning, men däremot endast undantagsvis meddela sådana detaljerade och 
likartade uppgifter, som erfordrades för vinnande af en mera ingående kännedom om 
storstrejkens omfattning och ekonomiska betydelse för skilda orter och yrkesgrenar. Då 
emellertid närmare upplysningar härutinnan möjligen stode at t vinna i de primärupp
gifter, som legat till grund för de af länsstyrelserna afgifna redogörelserna, anmodades 
dessa, genom cirkulärskrifvelse den 14 mars 1903, att — i den mån så ej redan skett 
i samband med besvarandet af cirkulärskrifvelsen den 24 maj 1902 — ti l l Kungl. Ci
vildepartementet insända berörda primäruppgifter. Det utförligare material — krono
fogdars och länsmäns samt magistraters och andra polismyndigheters rapporter — som i 
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anledning häraf erhölls, visade sig visserligen med afseende å vissa orter och särskilda 
frågor fullständiga de redan föreliggande uppgifterna, men för de flesta länen lämnade 
desamma allt fortfarande otillräckligt specificerade och olikartade siffror, som ej knnde 
göras till föremål för en någorlunda ingående behandling. 

För inhämtande af erforderliga kompletteringsnppgifter befanns det sålunda nöd
vändigt att beträffande ifrågavarande län och orter — utgörande flertalet af de utaf 
arbetsinställelserna berörda — ånyo utfråga vederbörande arbetsgifvare, för hvilket 
ändamål utarbetades den här nedan återgifna formulärblankett. 

Uppgifter 

rörande den s. k. storstrejken 15—17 maj 1902, afgifna af 

(firmans fullständiga namn) 

...i (stad, län). 

Anmärkningar (repressalier mot arbetare eller dylikt): 

Såväl med hänsyn till den begränsade utförligheten hos uppgifterna från de orter, 
rörande hvilka materialet kunde anses fylla de oundgängliga krafven, som ock i an
ledning däraf att mera ingående uppgifter ej gärna kunde erhållas fällt exakta, efter 
4en tidrymd, som förflutit sedan storstrejken inträffade, måste formuläret, såsom synes, 
inskränkas till att beröra endast några hufvudsakliga frågor, hvilka vore af den natur, 
att vederbörande arbetsgifvare skulle kanna utan svårighet därom lämna korrekta med
delanden. Formuläret afsåg sålunda inhämtande hos hvarje arbetsgifvare af uppgift 
om den bedrifna verksamhetens art, hela antalet vid densamma sysselsatta manliga och 
kvinnliga arbetare vid tidpunkten för storstrejken, antalet af de män och kvinnor bland 
dessa arbetare, hvilka under hvar och en af de ifrågavarande dagarna 15—17 maj af 
en eller annan anledning icke deltogo i arbetet, samt huruvida detta inställande af ar
betet försiggått efter vänlig öfverenskommelse med arbetsgifvaren, hvarjämte anmärk-
cingsvis efterfrågades, om några repressalier mot arbetarne i anledning af arbets
inställelsen vidtagits eller om i samband med densamma något annat af vikt vore att 
inberätta. 

Dylika formalärblanketter — tryckta å ena hälften af frankerade dubbla bref-
kort — öfversändea omedelbart till samtliga de af storstrejken direkt berörda arbets
gifvare (i Stockholm samt vissa mindre orter i olika län), öfver hvilka fullständiga 
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nominativa förteckningar förefunnos bland de redan tillgängliga handlingarna, men be
träffande hvilka uppgifterna i Sfrigt icke voro tillfredsställande. I fråga om öfriga 
orter, som tarfvade kompletteringar, anmodades vederbörande länsstyrelser genom cirkulär-
skrifvelse den 30 juni 1903 att föranstalta därom, att de af storstrejken direkt berörda 
arbetsgifvarne måtte om densamma meddela erforderliga upplysningar med användande 
af förenämnda formnlärblanketter, hvilka i nödigt antal samtidigt öfversändes. Dessa 
sistnämnda kompletteringsuppgifter inflöto efter hand ganska fullständigt, hvaremot åt
skilliga af de arbetsgifvare, som direkt anmodades om upplysningar, underlät» att trots 
påminnelser ifylla och återsända de dem tillställda blanketterna. Särskildt var detta 
fallet i Stockholm, där de resterande uppgifterna därför måste införskaffas genom öfver-
ståthållareämbetet, hvilket i och för detta insamlingsarbete tillställdes erforderliga 
formulär jämte för hvarje polisdistrikt upprättad förteckning öfver de arbetsgifvare, från 
hvilka uppgifter borde infordras. 

Den efterföljande framställningen af storstrejken den 15—17 maj 1902 samt dess 
förberedelser och omedelbara följder, grundar sig sålunda på dels de af öfverståthållare-
ämbetet och länsstyrelserna därom afgifna redogörelser, dels de rapporter från magistrater, 
poliskammare, kronofogdar, länsmän, polisuppsyningsmän och andra myndigheter, hvarpå 
berörda redogörelser äro byggda, dels ock slutligen de af vederbörande arbetsgifvare af
gifna uppgifter, hvilka antingen direkt från dem själfva eller genom resp. myndigheters 
bemedling införskaffats förmedelst särskilda formulärblanketter. Tillbörlig hänsyn har 
äfven tagits till de upplysningar, som på annan väg kunnat vinnas, hvarvid må nämnas 
muntliga upplysningar af representanter för åtskilliga arbetareorganisationer samt de 
särskilda redogörelser för storstrejken, som afgifvits af »Arbetarepartiets verkställande 
utskott >, hvilket anordnade och utöfvade den närmaste ledningen af densamma. 

För framställningen af storstrejkens allmänna gång och karaktär finnes sålunda 
att tillgå ett ganska mångsidigt material, hvilket förhållande måste underlätta erhål
landet af en klar uppfattning af densamma. En sådan mångfald af källor kan däremot 
synas betänklig med afseende å den del af den efterföljande redogörelsen, som afser att 
med siffror belysa arbetsnedläggelsernas utbredning och omfattning. Härvid bör emeller
tid observeras, att siffermaterialet till sitt ursprung är enhetligt, enär det utgöres af 
vederbörande arbetsgifvares egna uppgifter, antingen omedelbart efter storstrejken in
förskaffade af polismyndigheten å platsen eller ock sedermera af arbetsgifvarne själfva 
antecknade på formulär, hvilka direkt eller genom polismyndigheten till dem öfver-
lämnats. 

Den förstnämnda delen af siffermaterialet har kommit till användning endast i de fall, 
då detsamma erbjudit alla såsom oundgängliga ansedda uppgifter. Detta har emellertid 
endast i ganska ringa utsträckning varit förhållandet, enär för de flesta län uppgift 
saknats antingen om hela antalet vid hvarje arbetsställe anställda arbetare eller ock 
beträffande dessas, resp. de ej arbetandes, fördelning på män och kvinnor. Från några 
län eller särskilda orter inom sådana hade ursprungligen endast totalsiffror meddelats. 
I alla dessa fall måste nya fullständiga siffror på ofvan angifvet sätt införskaffas, och 
sådana förmedelst formulären insamlade uppgifter ligga sålunda i hufvudsaklig del till 
grund för tabellbilagan (sid. 384—391). 

Den omständigheten, att denna sistberörda del af materialet inhämtats först någon 
tid efter storstrejken, kan icke medföra risk, att uppgifterna blifvit mindre tillförlit
liga. Arbetsgifvarne torde nämligen hafva bevarat denna säregna arbetsnedläggelse i 
tillräckligt klart minne för att kunna besvara de få och enkla uppgifter, som före
komma å formulären och beträffande hvilka de i sina aflöningsbScker kunnat inhämta 
nödiga fakta. Endast undantagsvis har också någon arbetsgifvare förklarat sig ur stånd 
att fullt korrekt ifylla formuläret. I dylika fall, äfvensom när till följd af arbets-
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gifvares död eller afflyttning, affärs ombyte af ägare eller upphörande o. s. v. fullständig 
uppgift ej kunnat erhållas, har det blifvit nödvändigt att åtnöjas med blott och bart 
angifvande af antalet hos sådan arbetsgifvare anställda arbetare, som under storstrejken 
ej deltogo i arbetet. 

Äfven om sålunda dessa i tabellbilagan ingående primäruppgifter få anses vara i 
och för sig fullt korrekta, så möter emellertid här den frågan, huruvida de innehålla 
hela sanningen, eller med andra ord, om verkligen alla af storstrejken direkt berörda 
arbetsgifvare och arbetare där redovisats. 

Enligt meddelade upplysningar och enligt livad rapporterna gifva vid handen, 
hafva polismyndigheterna i städerna — där några egentliga svårigheter härutinnan 
kunnat förekomma — gata efter gata, hus efter hus systematiskt utfrågat samtliga 
arbetsgifvare och därvid såsom ledning användt författningsenligt föreliggande förteck
ningar öfver samtliga näringsidkande. Om man därvid äfvcn tar i betraktande veder
börande polismäns ingående personliga kännedom om hithörande förhållanden, torde 
man kunna med visshet förutsätta, att de vid ifrågavarande undersökning kunnat an
träffa' alla arbetsställen af någon betydenhet, som direkt berörts af storstrejken. Lika 
visst torde emellertid kunna antagas, att, åtminstone i de större städerna, här och hvar 
någon mindre arbetsgifvare med en eller annan, kanske för vårsäsongen tillfälligt an
ställd arbetare äfvenledes träffats af arbetsnedläggelsen, utan att polismyndigheten 
knnnat göra sig underkunnig därom. Ihågkommas må vidare förekomsten af en del 
»fria» arbetare, som mottaga tillfälligt arbete här och hvar, där sådant yppas, och 
bland hvilka gifvetvis somliga nnder storstrejken torde hafva inställt sitt arbete. 
Dessa omständigheter hafva ej heller förbisetts af myndigheterna, hvilka där de ej 
kunnat distinkt angifva antalet, vanligen sökt i sina rapporter gifva någon anvisning 
därom. Med ledning häraf hafva på vederbörligt ställe i textframställningen verkställts 
några approximativa beräkningar, hvaremot sådana siffror ej ansetts böra införas i 
tabellbilagan. 

I åtskilliga redogörelser från magistrater och länsstyrelser meddelas, att uppgift 
om antalet i arbetsnedläggelsen deltagande arbetare jämväl infordrats från vederbörande 
arbetarekommun, samt att denna därvid nppgifvit en i regel högre (undantagsvis dock 
äfven lägre) siffra än den, som framgått af myndigheternas undersökning. Såsom na
turlig förklaring till sådan skiljaktighet hafva myndigheterna anfört, att arbetare
kommunerna till grund för sina beräkningar lagt antingen antalet deltagare i demonstra
tionstågen, till hvilka emellertid äfven diverse löst folk utan anställning äfvensom 
kvinnor och barn anslutit sig, eller ock antalet medlemmar i arbetarekommunen, hvilken 
ofta äfven omfattar fackföreningar vid arbetsställen i stadens närhet. Likaså har an
märkts, att i arbetarekommunernas uppgifter torde hafva medtagits jämväl arbetare, 
som endast nnder någon timmes tid varit frånvarande från arbetet. 

Vid bearbetningen af uppgiftsmaterialet har också i många fall konstaterats, att 
olikheterna mellan de i denna redogörelse angifna uppgifterna och motsvarande, af ar
betarepartiets verkställande utskott angifna siffror låtit sig tillfredsställande förklara 
på nyss anförda eller likartade grunder. Medan här af naturliga skäl gjorts bestämd 
åtskillnad mellan stad och landsbygd, synas arbetarekommunerna i de städer och stads-
liknande samhällen, som bildade stödjepunkter för arbetsnedläggelsen, vanligen hafva 
medräknat äfven däri deltagande arbetare från omgifningarna. En afsevärd förhöjning 
af siffrorna skulle ock vinnas, om man, h vilket här naturlagen ej skett, toge i betrak
tande jämväl de arbetare, hvilka på pingstaftonen den 17 maj, detta år liksom alla 
andra år, enligt vid arbetsplatsen gällande sed åtnjöto hel eller half dags ledighet. 

Vidare hafva i denna redogörelse icke inbegripits t. ex. de c:a 1,200 arbetare inom 
byggnads- och träarbetarefacken i Malmö, hvilka, i anledning af en redan i april 1902 
utbruten arbetskonflikt, ännu vid storstrejkens utbrott liksom efter densamma voro utan 
arbete; likartadt var förhållandet med arbetarne hos en stor stenhnggerifirma i Bohus-
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län o. s. v. Inom hamnarbetet i Sundsvall (måhända äfven på andra af arbetsnedläg. 
gelsen berörda platser) hade i anledning af naturförhållandena endast ett fåtal arbetare 
ännu vid storstrejkens början fatt sysselsättning, liksom i Stockholm några smärre 
ångslupsbolag ej hunnit börja trafiken för sommaren, hvarför en del hithörande arbetare 
af sådan anledning icke voro sysselsatta. A andra sidan torde vid den ifrågavarande 
tidpunkten en eller annan verksamhet för sommaren hafva blifvit nedlagd, så t. ex. 
driften af Klara-gasverket i Stockholm. Anföras må slutligen, att åtskilliga arbets-
gifvare, såsom bokbinderimästarne m. fl. i Uppsala, förklarat, att deras arbetare erhållit 
några timmars permission på middagarna under storstrejken för att kunna deltaga i 
demonstrationsmöten, men att arbetet i öfrigt fortgått obehindradt. I samtliga dessa 
fall torde de arbetslösa arbetarne hafva varit inräknade i arbetarekommunens rapporter 
om antalet i storstrejken deltagande, under det a t t de ej ansetts böra medtagas i här 
föreliggande redogörelse. Därest alla de synpunkter, som här ofvan nu anförts, tagas i 
betraktande, så torde skiljaktigheterna mellan, å ena sidan, de af arbetarekommunerna 
nppgifna antalen af i storstrejken deltagande arbetare och, å andra sidan, vissa i det 
efterföljande meddelade siffror ganska tillfredsställande förklaras. Påpekas må äfven 
at t arbetarekommunernas nppgifter iämnats i af rundade tal och redan därigenom an-
gif^as vara approximerade. 

Föreliggande redogörelse gör sålunda ej anspråk på att omfatta samtliga under stor
strejkdagarna arbetslösa arbetare eller alla i storstrejksdemonstrationerna deltagande utan 
endast de arbetare, hvilka i anledning af storstrejken den 15—17 maj 1902 under 
nämnda dagar icke deltogo i arbetet"på de arbetsställen, där de då hade anställning. 

Sannolikt synes visserligen, att en stor del af de arbetare, som oberoende af stor
strejken voro utan arbete vid dess utbrott, skulle hafva deltagit i densamma, om de 
därunder ägt anställning. Dessa kunna dock icke komma i betraktande vid den siffer
mässiga framställningen i denna redogörelse, vid hvilken såsom hufvudsynpunkt måste 
fasthållas utredandet af den ekonomiska betydelse, storstrejken faktiskt ägde för landets 
näringslif. 

Storstrejkens förberedande och anordnande. 
Tanken att genom samtidiga arbetsinställelser å olika orter och inom skilda 

yrkesgrenar — s. k. storstrejk — gifva uttryck åt vissa politiska önskningsmål har 
inom arbetareorganisationer i andra länder länge förefiinnits och flerstädes äfven i större 
eller mindre utsträckning förverkligats. I Sverige har denna tanke upptagits inom det 
socialdemokratiska arbetarepartiet1, hvilket i upprepade kongressresolutioner under 1890-

1) För en riktig uppfattning af den efterföljande framställningen om storstrejkens förberedande 
och anordnar de erfordras en viss kännedom om arbetarnes organisationsväsende; dess hufvuddrag skola 
därför här nedan i korthet angifvas. 

Den svenska organiserade arbetarerörelsen af socialdemokratisk färg hvilar på fackföreninaen såsom 
Primär organisations/orm. Fackföreningen är, som namnet antyder, en sammanslutning af arbetare inom 
samma eller angränsande yrken; hvar och en sådan omfattar i regel endast en särskild ort. För häf
tandet af de fackliga intressen, som en sådan förening har gemensamma med andra dylika inom samma 
yrke på annan ort, äro dessa föreningar i allmänhet sammanslutna till fackförbund. Genom sin lag
stiftande myndighet — en af de särskilda fackföreningarnas representanter sammansatt kongTess — be
stämmer fackförbundet principerna för äfven fackföreningarnas verksamhet, och genom sin verkställande 
myndighet — en af kongressen vald förbundsstyrelse — utöfvar detsamma en mer eller mindre effektiv 
kontroll öfver föreningarnas tillämpning af dessa principer, särskilde beträffande förhållandet gent emot 
a betsgifvare eller organisationer af sådana. 

Behofvet af öuisesidiet understöd och samverkan har föranledt de flesta fackförbunden att ingå i 
en samorganisation, landsorganisationen, hvilken genom sina myndigheter, landssekretariatet, represen-
tantskapet och kongressen, utöfvar den högsta ledningen af denna arbetarerörelses fackliga arbete. 

Äfven dess politiska verksamhet, baserar sig ytterst på fackföreningarna. När på en ort en sådan 
förening tillhör det socialdemokratiska arbetarepartiet, utgör densamma en arbetarekommun. Hafva flera 
fackföreningar å samma plats anslutit sig till partiet, bilda de tillhopa platsens arbetarekommun, hvars 
styrelse ntgöres af representanter från samtliga anslutna föreningar. Arbetarekommunerna tillsamman
tagna bilda (i hufvudsak) det socialdemokratiska partiet, hvars ledning utöfvas utaf ?n af arbetare
kommunernas representanter bestående partikongress samt partistyrelsen och dess verkställande utskott. 

De allra flesta fackföreningar tillhöra såväl resp. fackförbund — i regel sålunda äfven lands
organisationen — som ock ortens arbetarekommun och, genom denna, det socialdemokratiska partiet. 

Fackföreningarna stå ensamma i direkt kontakt med de enskilda arbetarne. En af fackföreningarnas 
viktigaste uppgifter är därför uppbörden, vanligen per vecka, af de afgiiter till organisationerna, som 
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talet förklarat sig anse en sådan demonstration under Tissa förutsättningar lämplig att 
visa allvaret i partiets kraf pä, allmän rösträtt och att öfva påtryckning pä de lag
stiftande myndigheterna vid deras behandling af nämnda fråga. Äfven i den offentliga 
disknssionen behandlades vid vissa tidpunkter planen om anordnandet af en storstrejk med 
stor liflighet, men ntan att i något fall föranleda positiva åtgärder för dess realiserande. 

Då emellertid det socialdemokratiska arbetarepartiet, under intryck af den po
litiska situation, som inträdt i och med härordningsreformen år 1901, den 21 augusti 
nämnda år sammanträdde till en extra partikonfcrens i Malmö och därvid beslöt att 
kräfva rösträttsfrågans lösning genom införande af allmän och lika rösträtt vid val till 
andra kammaren, upptogs också på allvar itanken på en politisk storstrejk som yttersta 
påtryckningsmedels Partikonferensen, vid hvilken jämväl voro närvarande represen
tanter för de flesta fackförbunden i riket, gaf nämligen partistyrelsens verkställande 
utskott i nppdrag att, så snart regeringens bebådade förslag i rösträttsfrågan förelåge, 
sammankalla 1902 års partikonferens för att fatta definitivt beslut om de åtgärder och 
påtryckningsmedel, som däraf knnde föranledas. Därjämte riktade konferensen till 
samtliga arbetarekommuner och fackföreningar i hela landet en uppmaning att upptaga 
rösträttsfrågan till förnyad behandling och därvid göra arbetarne ytterligare förtrogna 
med tanken på en politisk storstrejk. Sedan vidare genom spridning af skrifter och 
flygblad, genom anordnande af massmöten m. m. en kraftig rösträttsagitation satts i 
gång, borde partistyrelsens verkställande utskott på lämpligt sätt före konferensens 
sammanträdande från de olika fackföreningarna inhämta i hvilken utsträckning arbetarne 
vore villiga att eventuellt anställa storstrejk för rösträttens eröfrande. Slutligen an
befalldes fackföreningarna »besluta att innan årets slut upptaga minst en dags inkomst 
per medlem till en storstrejksfond att af partistyrelsen och landssekretariatet särskildt 
förvaltas och användas först därest de maktägandes halsstarrighet skulle göra det ound
vikligt att tillgripa detta yttersta medel, som står arbetsklassen till buds, att vägra 
samhället sin arbetskrafts. 

Den omedelbart därefter sammanträdande Skandinaviska arbetarekongressen i Kö
penhamn, hvars svenska medlemmar såsom nämnts varit närvarande vid Malmökon
ferensen, uttalade sitt gillande af dessa beslut. Den utlofvade jämväl, att Sveriges ar
betare, därest de funno sig böra anordna en storstrejk, därvid skulle få påräkna det 
kraftigaste moraliska och pekuniära stöd af Danmarks och Norges arbetareorganisationer. 

I enlighet med Malmökonferensens ofvanberörda beslut vidtogo partistyrelsens 
verkställande utskott och landssekretariatet omedelbart åtgärder för att insamla medel 
för den beslutade storstrejksfonden och för att inhämta de svenska arbetareorga
nisationernas mening om lämpligheten att anordna en storstrejk vid tiden för röst
rättsfrågans behandling vid 1902 års riksdag. Med hänsyn till nödvändigheten att 
skarpt fasthålla åtgärdernas politiska syfte och därigenom förmå de arbetsgifvare, som 
genom de eventuella arbetsnedläggelserna kunde blifva berörda, att icke uppfatta dem 
såsom riktade emot sig, måste dessa förberedelser vidtagas med tillhjälp af arbetare-
rörelsens politiska organisationsformer i orterna, arbetarekommunerna. Liksom emel
lertid ej blott den politiska centralorganisationen, partistyrelsen och dess verkställande 

medlemmarna äro skyldiga att erlägga. Dessa afgifter äro, i enlighet med hvad ofvan anförts, afsedda 
för följandfe särskilda ändamål : 

l:o) fackföreningens egna omkostnader för administration, lokalhyra, o. d. ; 
2:o) den öfriga fackliga verksamheten, d. v. s. dels i vederbörande fackförbund och dels i lands

organisationen ; 
3:o) den politiska verksamheten, nämligen dels i arbetarekommunen på platsen och dels i det 

socialdemokratiska arbetarepartiet. 
Inom åtskilliga fackföreningar förefinnas särskilda sektioner, afsedda för arbetare af olika speciali

teter, eller verkstadsklubbar för uppbörd och andra ändamål, liksom ock en s. k. platsstyrelse brukar in
rä t tas för a t t sammanhålla de olika fackföreningar inom samma förbund, som kunna förekomma på 
en ort . 

Erinras må slutligen, att , vid sidan af denna fackliga organisationsrörelse af socialdemokratisk 
färg, äfven gifvas andra fackorganisationer bland arbetarne; den betydligaste bland dessa är Svenska 
arbetareförbundet. 
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utskott, utan äfven den fackliga centralmyndigheten, landssekretariatet, enligt parti-
konferensens heslut deltog i den högsta ledningen af förberedelserna, så lämnade äfven 
fackförbundens styrelsemedlemmar sitt personliga biträde vid distributionen af cirkulär och 
annat tryck, insamlingen af penningar och anordnandet af omröstningar inom sina förbunds 
lokalafdelningar. Hnfvudparten af detta organisations- och agitationsarbete ålåg emel
lertid arbetarekommunernas styrelser, hvilka också sedermera helt och hållet utöfvade 
ledningen af demonstrationerna och öfriga heslutade åtgärder. 

Beträffande de anställda omröstningarnas resultat hafva inga meddelanden of
fentliggjorts; dock torde böra antagas, att en tämligen betydande del af de röstande 
uttalat sig för anordnandet, under de gifna förutsättningarna, af en storstrejk, enär om
röstningen åberopades såsom stöd för det sedermera fattade definitiva beslutet om all
män arbetsinställelse. 

Den anbefallda uttaxeringen inom organisationerna af en dags inkomst per med
lem för bildande af en storstrejksfond synes särskildt i början hafva mött vissa svå
righeter, beroende dels på det motstånd själfva storstrejksplanen här och hvar väckte 
och dels på de inom åtskilliga näringsgrenar rådande t ryckta konjunkturerna. Icke 
desto mindre inflöto efter hand och på olika vägar mycket afsevärda belopp, så att 
partistyrelsen i särskilda afgifna redogörelser för insamlingsarbetet kunde redovisa 
följande hufvndsakliga inkomstposter: 

Sedan K. Maj:ts proposition i rösträttsfrågan aflåtits till riksdagen och befunnits 
icke åsyfta sådan allmän, lika och direkt rösträtt, som det socialdemokratiska arbetare- « 
partiet på konferensen i Malmö förklarat innebära den enda acceptabla lösningen af 
spörsmålet, sammankallade partistyrelsens verkställande utskott, i enlighet med det af 
konferensen gifna uppdrag, en extra partikongress i Stockholm. Denna bestod af, för
utom partistyrelsen, 135 ombud för arbetarekommuner å olika orter i landet och sam
manträdde under dagarna 10—13 april. Förhandlingarna, som ägde rum för lyckta 
dörrar, utmynnade i följande 

»Beslut i fråga om påtryckningsåtgärder. 
Inför en situation, då Sveriges regering och riksdag än en gäng synas 

ämna undanskjuta eller förfuska rösträttsfrågan, denna hela svenska nationens 
lifsfråga, har~ kongressen tagit del af den undersökning, som verkställts angå
ende stämningen bland de organiserade arbetarne rörande påtryckningsåtgär
der, samt af det resultat, hvartil l insamlingen för en storstrejksfond hittills 
ledt. 

Med stöd häraf fastslår kongressen, då det synes sannolikt att ännu krafti
gare påtryckning kan komma at t erfordras för att folket skall erhålla fullt ut 
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sin rätt , att fortsatt energisk rustning för en omfattande storstrejk skall be-
drifvas, dels genom fortlöpande insamlingar till storstrejksfonden och dels ge
nom ytterligare stärkande och utvidgande af arbetarnes organisationer. 

Men för ögonblicket anbefaller kongressen Sveriges arbetare samt alla andra 
för rösträttsfrågans lösning intresserade medborgare att genom alltjämt uppre
pade möten och demonstrationer tydligare än någonsin förut visa de makt
ägande, a t t arbetarklassen tröttnat a t t längre vänta ' på sin alltjämt förhållna 
medborgarrätt. 

Dessa folkdemonstrationer, som skola ordnas och ledas af Arbetarekom
munernas styrelser, må begynna söndagen den 20 april samt därefter uppre
pas minst hvarje söndag, inti l l dess konstitutionsutskottets utlåtande i röst
rättsfrågan är kändt. 

1 maj skall i år, med hänsyn ti l l rösträttsfrågans allt dominerande be
tydelse för Sveriges arbetare, öfverallt hållas som fridag och helt ägnas åt 
demonstrationer för den allmänna rösträtten. 

Så snart konstitutionsutskottet sagt sitt ord, anordnas dessa demonstra
tionsmöten hvarje afton. När riksdagen börjar behandla rösträttsfrågan, skola 
demonstrationerna på alla orter, där detta är görligt, i största utsträckning 
utvidgas genom nedläggande af arbetet, framför allt i städer och större indu
stricentra samt i öfrigt på alla platser, där en sådan arbetsinställelse anses 
kunna verka som påtryckningsåtgärd. 

Kongressen anbefaller de för sin rä t t demonstrerande arbetarne att öfver
allt hålla sig inom laglighetens råmärken. Härvid förväntar kongressen, att 
dessa berättigade, fredliga demonstrationer icke skola obefogadt förhindras 
eller trakasseras och betonar kraftigt myndigheternas ansvar i sådant fall. 

För a t t i samråd med partistyrelsens verkställande utskott ordna denna 
folkrörelse, t i l lsät ter kongressen en kommitté på fem personer. 

Kongressen uttalar sin bestämda förhoppning om, at t de organiserade ar
betarne, medvetna om betydelsen och vikten af frågans lösning för icke endast 
sig själfva utan för nationen i sin helhet, nu skola utveckla all den kraft de 
förmå för a t t göra påtryckningen på de maktägande så effektiv som möjligt.» 

Kongressens beslut innebar sålunda i ftufvudsak, att demonstrationer, anordnade 
och ledda af arbetarekommunernas styrelser, skulle äga rum hvarje söndag, t i l l dess 
konstitutionsutskottets utlåtande i rösträttsfrågan blifvit kändt, med början söndagen 
den 20 april , att, så snart konstitutionsutskottets utlåtande offentliggjorts, demonstra
tionsmöten skulle äga rum hvarje afton samt att, när riksdagen börjat förhandlingarna 
i rösträttsfrågan, demonstrationerna skulle å alla orter, där detta vore görligt, i största 
utsträckning utvidgas genom nedläggande af arbetet, framför allt i städer och större 
industricentra samt i öfrigt på alla platser, där en sådan arbetsinställelse ansåges 
kunna verka som påtryckningsåtgärd. 

Förberedande 
demonstra

tioner. 

Redan före kongressens sammanträdande hade demonstrationer påbörjats i Stock
holm med ett möte den 6 april , hvarefter, i enlighet med kongressens beslut, sedermera 
följde demonstrationsmöten söndagarne den 13, 20 och 27 april samt torsdagen den 1 och 
söndagen den 11 maj, samtliga under öppen himmel ntanför staden. Till anordnandet 
af dessa möten hade utverkats vederbörligt tillstånd af öfverståthållareämbetet, hvars 
föreskrifter i anledning däraf i allmänhet efterföljdes. Efter mötet den 13 april hade 
emellertid en del af mötesdeltagarna icke enligt dessa föreskrifter åtskilts på mötes
platsen, utan i oordnade hopar tågat in mot stadens centrala delar, hvaraf polismyndig
heten föranleddes a t t ingripa och skingra folkmassorna. 

I anledning häraf samt måhända äfven under intryck af de allvarliga oroligheter, 
som samtidigt pågingo i Belgien under behandlingen af frågan om rösträttens utvidg
ning, synes i arbetarekretsar hafva utbredt sig en irriterad stämning, hvilken bland 
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annat tog sig uttryck i agitation bland arméns i Stockholm förlagda manskap. När 
sålunda efter det följande mötet den 20 april likartade sammanstötningar mellan poli
sen och folkmassorna ånyo inträffade och därvid en del lösa befolkningselement togo 
del, erhöllo dessa sammanstötningar en allvarligare karaktär och resulterade i häktan
det af 42 personer. Under de båda närmast följande dagarne föreföllo äfven här och 
hvar smärre oordningar, 

För att förekomma upprepandet af dylika tilldragelser utverkade socialdemokra
tiska arbetarepartiets verkställande utskott och Stockholms arbetarekommun genom ut
sedda representanter hos öfverståthållareämbetet tillstånd att efter det möte, som skulle 
anordnas söndagen den 27 april, få genom särskilda ordningsmän föra mötesdeltagarne 
i ordnadt tåg genom vissa bestämda gator i staden. Dessa åtgärder hade till följd att 
efter de följande demonstrationsmötena den 27 april och 11 maj mötesdeltagarne »under 
tystnad och fullkomligt god ordning», såsom öfverståthållareämbetet i sin till civil
departementet afgifna redogörelse intygar, tågade genom staden och därefter åtskildes. 
Vid mötet den 1 maj gingo deltagarne i ordnadt tåg ut till mötesplatsen, där de efter 
mötets slut omedelbart och själfmant skingrades. Hvart och ett af dessa demonstra
tionståg räknade ett mycket betydande antal deltagare. 

Den 12 maj offentliggjordes konstitutionsutskottets utlåtande i anledning af Kungl. 
Maj:ts proposition och åtskilliga inom riksdagens kamrar väckta motioner angående 
den politiska rösträttens utsträckning. 

Enligt partikongressens beslut skulle alltså nu anordnas demonstrationsmöten 
hvarje afton, till dess riksdagens förhandlingar i frågan begyntes, hvilket väntades ske 
den 15 maj. I öfverensstämmelse härmed höllos också åtskilliga talrikt besökta möten 
såväl den 13 som den 14 maj på kvällarna. Något störande af den allmänna ordnin
gen förekom ej i samband med dessa möten. 

Partistyrelsens maning att öfverallt anordna demonstrationer för den allmänna 
rösträtten följdes äfven af arbetarekommunerna i landsorten. I nästan alla industriella 
arbetarecentra af någon betydenhet inom hela landet — äfven på platser, där någon stor
strejk sedan ej förekom, såsom t. ex. Luleå och Kiruna — höllos möten, vanligen åt
följda af demonstrationståg, under söndagarna den 20 och 27 april, den 4 och 11 maj 
samt här och hvar äfven på andra dagar. På vissa platser, där arbetet mera allmänt 
h vilade den 1 maj, skedde sådana demonstrationer nämnda dag i stället för söndagen 
den 4 maj. Nästan öfverallt hade anordningarna för möten och tåg vidtagits med ve
derbörande myndigheters tillstånd och efter deras anvisningar. I allmänhet synes ock
så den bästa ordning hafva varit rådande. 

Det enda nämnvärda undantaget härutinnan utgjorde vissa oordnade och utan po
lismyndighetens medgifvande uppkomna demonstrationer i Jönköping på kvällarna den 
23 och 24 april. Åtskilliga personer, som deltogo i oordningarna den förstnämnda da
gen, blefvo inför rådstufvurätten dömda till ansvar för oljud. Vid det senare tillfället 
återställdes omedelbart ordningen utan vidare påföljder och utan att den militärstyrka i 
som nu på rekvisition ställts till förfogande, behöfde ingripa. 

Partikongressens beslut om, att demonstrationerna, under de dagar rösträttsfrågan 
behandlades i riksdagens kamrar, skulle skärpas genom allmän arbetsnedläggelse, mötte 
i allmänhet ej något motstånd inom arbetarekommunerna. Från åtskilliga platser rap
porteras, att de enhälligt beslutat efterkomma den gifna parollen och i öfverensstämmelse 
därmed vidtagit nödiga anordningar^för arbetsnedläggelsen. Här och hvar torde emel
lertid organisationen bland arbetarne hafva varit för svag eller föga omfattande, för att 
en sådan arbetsinställelse skulle kunnat göras effektiv, hvarför man där fann lämpli
gast att icke alls göra försök därmed. Att äfven själfva storstrejksplanen såsom sådan 
på sina ställen väckt starkt motstånd, visar bland annat frågans utveckling i Malmö. 
Den företogs till behandling vid arbetarekommunens sammanträde den 30 april, därvid 
först dennas representanter vid partikongressen lämnade en redogörelse för de synpunk-
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ter, som där gjort sig gällande. Därefter diskuterades ett af arbetarekommunens sty
relse framställdt förslag om tillsättande af en särskild kommitté för att utröna stäm
ningen gent emot storstrejken bland arbetarne i staden. Förslaget förkastades, och i 
stället antogs en resolution, hvari uttalades en obetingad anslutning till partikongres
sens beslut, hvilket vore >ett uttryck för den mera moderata påtryckningstaktik, arbe
tarepartiet numera nödgas använda för rösträttsfrågans lösning>. På föranstaltande af 
några medlemmar i arbetarekommunens styrelse, hvilka icke ville åtnöja sig med 
denna frågans utgång, anordnades for dess förnyade behandling ett möte den 7 maj, 
hvarvid enligt uppgift tillstädeskommo c:a 6,000 personer. Denna gång erhölls majo
ritet för styrelsens förslag om utredning, i det att man beslöt att bland samtliga 
för saken intresserade arbetare anställa en omröstning, hvilken skulle vara afslutad 
före måndagen den 12 maj. Beträffande resultatet af omröstningen är intet annat 
kändt än den af arbetarekommunens styrelse på möte den 13 april afgifna förklaringen, 
att utredningen gifvit vid handen, att majoriteten röstat för storstrejkens tillgripande. 
Vid detta möte beslöts också utan meningsskiljaktighet, att allmän arbetsnedläggelse 
skulle vidtaga den 15 maj på morgonen. 

Redan den 9 maj, då konstitutionsutskottets utlåtande och de därtill fogade re
servationerna voro i hufvudsak kända, hade emellertid arbetarepartiets verkställande 
utskott offentliggjort ett upprop till Sveriges arbetare, hvari närmare utvecklades inne
börden af och planen för den förestående arbetsnedläggelsen. Denna borde icke upp
fattas såsom en storstrejk i egentlig mening, d. v. s. en ekonomisk påtryckning på sam
hället af sådan omfattning och långvarighet, att den kunde framtvinga eftergifter, utan 
endast såsom en försöksmobilisering för arbetarne och en varning för samhället. Den 
vore en rent politisk demonstration, riktad mot samhällets politiska organ, regering och 
riksdag. Däremot afsåge densamma iDgalunda arbetsgifvarne, hvilkas aftal med arbe
tarne ej mer berördes däraf än >om några nya helgdagar komme in i almanackan». 
Packföreningarna hade sålunda intet att skaffa med arbetsnedläggelsen, hvarför arbe
tarne ej heller kunde göra anspråk på dessas ekonomiska understöd. Skulle emellertid 
någon enskild blifva förföljd för sitt deltagande, kunde han förlita sig på arbetarnes 
solidaritet. 

Vid arbetets nedläggande borde öfverallt tillses, att intet inträffade, som kunde 
stöta allas naturliga rättsmedvetande. Själfklart finge sålunda inga poster, på hvilka 
människors eller djurs lif eller hälsa berodde, lämnas obesatta, och likaså borde hänsyn 
visas >vid de enstaka undantagsfall, då stora materiella värden för enskilda personer 
skulle kunna sättas på spel>. Sådana undantag borde dock endast i nödfall göras, 
och de på dithörande poster arbetande hade att, såsom bevis på sin solidaritet, af den 
därvid erhållna afiöningen lämna nya bidrag till storstrejksfonden. 

Genom telegram från verkställande utskottet skulle underrättelse meddelas arbe-
tararekommunerna om dagen för arbetsnedläggelsens början. Arbetshvilan skulle an
vändas till möten och ordnade demonstrationer, därvid arbetarne borde hålla sig inom 
laglighetens råmärken och undvika alla anledningar till konflikter med ordningsmak
ten. När riksdagen fattat sitt beslut, skulle arbetarekommunerna genast därom under
rättas, och hade dessa då att tillkännagifva beslutet samt proklamera arbetets omedel
bara och samfälda återupptagande. 

Myndigheternas åtgärder i anledning af storstrejken. 
Sedan storstrejken blifvit af det socialdemokratiska partiets kongress påbjuden 

och dess utförande beslutats af arbetarkekommunerna i orterna, togo vederbörande myn
digheter nnder öfvervägande, hvilka åtgärder voro påkallade i anledning af densamma. 
Med hänsyn till det lugn och den goda ordning, som i allmänhet kännetecknat de före 
strejken hållna mötena och demonstrationstågen, kunde emellertid dessa myndigheternas 



DEN S. K. POLITISKA STORSTREJKEN ÅR 1902. 355 

åtgärder nästan öfverallt inskränkas till de mått och steg, som gemenligen brnkat vid
tagas, när folksamlingar af osedvanlig omfattning varit att förvänta. 

I och för det ökade arbete, som under strejkdagarna kunde åligga ordningsmakten, 
torde i allmänhet allt tillgängligt polismanskap hafva inkallats i tjänstgöring. För
utom den förstärkta patrulleringen å allmänna platser erfordrades nämligen vid de
monstrationståg och möten särskilda anordningar för gators afspärrande eller trafikens 
ordnande i öfrigt o. s. v., hvarjämte manskap ständigt måste hållas i beredskap för 
att ingripa vid möjligen förefallande oordningar. 

Till följd af arbetarnes lugna uppträdande, hvartill de af sina ledare muntligen 
och i pressen enträget uppmanats, samt deras utsedde ordningsmäns lojala samverkan 
med ordningsmakten lyckades denna tillfredsställande fullgöra sina åligganden utan 
svårighet, om ock ej utan särskildt utsträckt och ansträngande tjänstgöring. De i 
eller vid åtskilliga städer förlagda truppförband behöfde därför icke anlitas till hjälp 
på mer än en plats, nämligen i Eksjö, hvarest dock ingen arbetsnedläggelse ägde rum. 
Här fann sig nämligen magistratens ordförande böra på kvällen den 17 maj för ord
ningens återställande anlita handräckning af en kontingent utaf den på Ränneslätt för
lagda rekrytskolan af K. Smålands husarregemente. 

Då det kunde befaras, att under strejktiden de lediga arbetarne i Stockholm 
skulle företrädesvis samlas pä Riddarholmen för att under pågående öfverläggningar i 
riksdagen demonstrera utanför riksdagshuset, utfärdade öfverståthållareämbetet den 14 
maj en kungörelse af innehåll, att under ifrågavarande tid i fall af behof Eiddarhol
men, och om denna åtgärd skulle visa sig otillräcklig, Riddarhustorget och angrän
sande delar af staden inom broarna skulle afstängas från trafik af andra personer än 
riksdagens medlemmar och andra, som voro berättigade till inträde i riksdagshuset, 
äfvensom öfriga, hvilka hade ärende, sysselsättning eller bostad inom det afstängda 
området. Den ifrågasatta afspärrningen behöfde emellertid uppehållas endast den 15 
maj och omfattade då allenast Riddarholmen. 

För polisens tjänstgöring i Stockholm under strejktiden fanns särskild plan ut
arbetad. Under de ifrågavarande dagarna befann sig hvarje polisman nära nog oafbrutet 
i tjänstgöring vare sig ute å stadens allmänna platser eller i beredskap å polisstationerna. 
Öfverståthållareämbetet vitsordar det nit och den villighet, hvarmed personalen full
gjorde det ansträngande arbete, som af densamma kräfdes. 

I skrifvelse till Öfverståthållareämbetet den 12 maj meddelade Herr Statsrådet 
och Chefen för Kungl. Landtförsvarsdepartementet, att Kungl. Maj:t genom generalorder 
befallt, att till förstärkande af Stockholms garnison dels tre skvadroner af Kungl. lif-
regementets dragoner dels ock en kontingent ur de å Karlsborgs fästning förlagda trupper 
den 13 maj skulle inträffa i hufvudstaden. Af dessa trupper ankommo först dragon-
afdelningen, hvilken under förmiddagen marscherade in till staden och inkvarte
rades i kavallerietablissementet å Ladugårdsgärdet, samt därefter med extratåg på 
aftonen kontingenten från Karlsborg, för hvilken genom öfverståthållareämbetets försorg 
inkvartering bereddes i den s. k. Sieverska kasernen å Södermalm. Den sistnämnda 
afdelningen, hvilken utgjordes af trupper ur infanterivolontärskolan, Kungl. Boden-
Karlsborgs artilleriregemente, Kungl. Göta ingenjörkår och Kungl. första Göta trängkår, 
räknade enligt styrkebesked 600 man förntom befäl m. m. Proviantering och fou-
ragering af trupperna ombesörjdes af Kungl. Arméförvaltningens intendentsdeparte
ment. 

Under strejktiden behöfde hvarken de inkommenderade trupperna eller garnisonen 
i öfrigt tagas i anspråk för ordningens upprätthållande. Landsortstruppernas tjänst
göring i hufvudstaden inskränkte sig därför till, att högvakt nnder ett dygn gjordes 
af manskap nr skolorna. 

På nådig befallning lämnade de inkommenderade trupperna hufvudstaden, drago
nerna den 18 maj och de öfriga trupperna den 20 maj. 
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Dä, under storstrejken sä mänga människor voro lediga och i rörelse ute, var gif-
vetvis intet viktigare för ordningens upprätthållande än att hindra de sämre elementen 
frän att åtkomma spirituösa och därmed berusa sig. Pä de flesta platser, där arbets-
nedläggelsen erhöll nägon större anslntning, synas därför, på polismyndigheternas fram
ställning, såväl utminuteringsställen som krogar och ölstugor hafva hållits stängda under 
strejkdagarna eller ock, där de fortfarande varit öppna, utlämnat spirituösa endast till 
spisande gäster. 

Stockholms utminuteringsaktiebolag afvaktade dock icke dylik framställning från 
öfverståthållareämbetet, utan lät själfmant på morgonen den 15 maj stänga bolagets 
samtliga utskänkningslokaler och utminuteringsställen. Denna stängning var närmast 
afsedd att fortfara lika länge som arbetsinställelsen, men som det ansågs lämpligt, att 
densamma fick fortgå äfven under den omedelbart därefter inträifande Pingsthelgen, 
öppnades bolagets försäljningslokaler icke förrän tisdagen den 20 maj. 

Då i Stockholm utminutering af spirituösa drycker sker icke allenast på utskänk-
ningsbolagets utminuteringsställen utan äfven hos vinhandlande, hvilka äga sälja finare 
spirituösa och dessa handlande icke kunde, enligt de för vinhandel gällande författnings
bestämmelser, förbjudas hålla sina lokaler öppna, vidtog öfverståthållareämbetet den 
åtgärden att särskildt uppmana en hvar af dem att icke under strejken försälja spiri
tuösa annorledes än åt kända kunder till leverans i deras hem. Denna uppmaning 
ställde sig vinhandlandena (med ett eada undantag) beredvilligt till efterrättelse, hvarvid 
en stor del af dem föredrog att stänga sina försäljningslokaler. 

A hufvudstadens hotellrestauranger och öfriga finare värdshuslokaler, som pläga 
besökas af resande, fick utskänkningen fortgå. Likaledes pågick ölförsäljningen, för 
hvilken samma lagbestämmelser gälla som för handel med vin, obehindradt under strejk-
tiden. 

Då det kunde tänkas, att brännvin i större kvantiteter blefve infördt till hufvnd-
staden från angränsande orter, där brännvinsförsäljning var tillåten, satte sig Öfver
ståthållareämbetet i förbindelse med Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Stockholms 
län, genom hvars tillmötesgående nödiga åtgärder vidtogos för förhindrande af bränn
vinsförsäljning i dylikt syfte. 

Storstrejkens utbrott, förlopp, allmänna karaktär och afslutande. 

Torsdagen den 15 maj begynte inom riksdagens båda kamrar förhandlingarna i 
rösträttsfrågan. I enlighet med den socialdemokratiska partikongressens besiat skulle 
också denna dag allmän arbetsnedläggelse inträda öfverallt i landet, där partiet hade 
nog inflytande öfver arbetarne att göra densamma någorlunda effektiv. Af åtskilliga 
anledningar kunde emellertid storstrejken ej igångssättas så likformigt och samtidigt 
på alla platser och vid alla arbetsställen. 

Sedan arbetarekommunerna fattat sina beslut att anordna storstrejk, tillkom det 
deras medlemmar att hos resp. arbetsgifvare utverka tillstånd till arbetets nedläggande 
under de dagar, strejken kunde komma att fortvara. Sådana framställningar torde 
också i allmänhet hafva gjorts, vanligen genom vederbörande fackförening eller verk
stadsklubb. I en mängd fall hafva dock arbetsgifvare uttryckligen förklarat, att intet 
som helst meddelande om arbetsinställelsen lämnats dem, utan att deras arbetare helt 
enkelt uteblifvit från arbetet. Många arbetsgifvare beklaga sig också öfver, att fram
ställning om ledighet gjorts först samma dag den skulle börja, hvarigenom de förhindrats 
i tid planera i och för densamma och vidtaga nödiga åtgärder för undvikande af därmed 
följande obehag och förluster. Detta gäller särskildt de många arbetsställen, där arbets-
nedläggelsen ej omedelbart kom till stånd, utan först under intryck af förhållandena å 
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Tab. A. Afgifna svar å frågan: Skedde arbetsinställelsen efter vänlig öfverens-
kommelse med arbetsgifvaren? 
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andra arbetsplatser. I regel torde dock arbetarne hafva i tillbörlig tid gjort anhållan 
om ledighet under storstrejksdagarna. 

Att döma af arbetsgifvarnes egna svar å frågeformuläret samt öfriga till buds 
stående uppgifter hade dessa arbetarnes framställningar upptagits på mycket olika sätt. 
De allra flesta arbetsgifvare hafva uppenbarligen bestämdt ogillat arbetsnedläggelsen 
och meddelat arbetarne denna sin åsikt. Åtskilliga förklara sig hafva fäst uppmärk
samheten å den kränkning af inom yrket gällande arbetsaftal, som arbetsnedläggelsen 
skulle medföra. Flerstädes erhöllo arbetarne också bestämdt afslag å sin anhållan. 
Många andra arbetsgifvare, hvilka likaledes alldeles ogillade arbetsnedläggelsen, förklara 
sig hafva gifvit sina arbetare permission, »enär en vägran i alla händelser icke skulle 
hafva afhållit dem från att strejka>. Många framhålla ock, att de ej velat förhindra 
sina arbetares deltagande i nedläggelsen, för att ej bringa dem i motsättning mot sina 
kamrater. Detta skäl har i en mängd fall förmått arbetsgifvarne, att, när någon del 
af deras personal strejkat, lämna de öfriga permission, ofta med bibehållna aflönings-
förmåner. Endast sällan uttala arbetsgifvarne sitt uttryckliga gillande af arbetsned
läggelsen, och berömma då vanligen endast den solidaritetskänsla arbetarne vid densamma 
lagt i dagen. Här och hvar synes någon arbetsgifvare hafva direkt uppmanat sitt folk 
att i likhet med sina kamrater upphöra med arbetet. Det förekommer till och 
med exempel på arbetsgifvare, som förklarat, att arbetarne lämnat arbetet >på min 
befallning». 

Bland mängden af olika uttalanden, som belysa arbetsgifvarnes ställning till 
arbetsinställelsen, må här i öfrigt endast anföras några exempel. Cheferna för några 
mekaniska verkstäder meddela, att de nödgats vägra arbetarne ledighet, enär genom 
arbetsinställelse vissa leveranser kunnat försenas och de i sådant fall stipulerade böter 
endast vid strejk bortfölle. Några arbetsgifvare hade öfverenskommit med sina arbetare, 
att de som vanligt skulle infinna sig till arbetet, men att detta skulle upphöra, därest 
detsamma väckte uppmärksamhet och kunde tillskynda några obehag. Tämligen ofta 
synas likaså öfverenskommelser hafva ingåtts om, att strejken skulle pågå endast en 
bestämd dag eller vissa tider på dagarna, att arbetarne skulle genom nattarbete söka 
återvinna den förlorade tiden o. s. v. 

Här ofvan hafva i en öfversiktstabell sammanförts de svar, som erhållits på den 
i frågeformuläret förekommande frågan: »Skedde arbetsinställelsen efter vänlig öfverens-
kommelse med arbetsgifvåren ?> Härvid bör emellertid observeras, att på vissa platser 
dylika formulär ej tillhandahållits arbetsgifvarne äfvensom att åtskilliga andra arbets
gifvare, som afgifvit uppgifter å formulären, dock ej besvarat nämnda fråga, hvarför 
materialet ingalunda är uttömmande. Icke desto mindre torde detsamma kunna afse-
värdt belysa den ställning, arbetsgifvare och arbetare inom olika delar af landet och 
skilda yrken intogo gent emot hvarandra vid arbetsinställelsernas utbrott. Vid bedö
mandet af uppgifterna bör dock ihågkommas, såsom i det föregående framhållits, att 
åtskilliga arbetsgifvare, hvilka besvarat frågan med ja, ansett sig tvungna bevilja ar
betarne ledighet samt att, förutom de i tabellerna upptagna arbetsgifvare, som svarat 
nej, äfven vissa andra torde hafva på tillfrågan gifvit samma svar med den påföljd, 
att någon arbetsinställelse hos dem icke alls förekommit. 

Tabell A. utvisar, att svar å den framställda frågan: »Skedde arbetsinställelsen 
efter vänlig öfverenskommelse med arbetsgifvaren?» afgifvits af sammanlagdt 1,732 
arbetsgifvare, hvaraf 1,570 i städer och 162 å landsbygden. Bland dessa hade 1,032 
(657 %) i städer och 105 (G4'3 %) å landsbygden eller tillhopa 1,137 (65-6 %) besvarat 
frågan med ja. Anmärkningsvärdt är här, att arbetsgifvarne på landsbygden i allmänhet 
synas hafva ställt sig lika tillmötesgående emot arbetarnes ansökan om ledighet eller 
känt påtryckningen af deras sammanhållning lika stark som arbetsgifvarne öfver hufvud 
i städerna. Detta förhållande torde hufvudsakligen bero därpå, att storstrejk på lands
bygden anordnades företrädesvis i industriellt betydande stadsliknande samhällen eller 
i dylika orters samt städernas omedelbara grannskap, där arbetarnes organisationer 
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voro fällt effektiva och där arbetsgifvarne följaktligen voro förtrogna med såväl deras 
sträfvanden som deras resnrser. Då vidare af de anförda siffrorna framgår, a t t ungefär 
2,3 af samtliga arbetsgifvare uttryckligen medgifvit arbetarne att nnder storstrejksda
garna nedlägga arbetet, så bör därvid ihågkommas, att , såsom ofvan nämnts, detta deras 
medgifvande i många fall icke får anses vara fullt frivilligt afgifvet. 

Inom skilda delar af landet eller olika yrkesgrenar visa sig ej heller några sär
deles stora olikheter med afseende å arbetsgifvarnes ställning t i l l denna fråga. Bland 
de af storstrejken i större utsträckning berörda länen uppvisa Kristianstads (företrädesvis 
staden Kristianstad) Örebro (staden Örebro), Södermanlands (egentligen Eskilstuna), 
Gäfleborgs (staden Gäfle) och Malmöhus län de proportionsvis flesta arbetsgifvare (resp. 
875 , 837, 72-5, 71'6 och 71'4%), hvilka medgifvit arbetets upphörande. Jämförelsevis 
mindre medgörliga voro arbetsgifvarne i Göteborgs och Bohus län (597 %) samt Stock
holms stad (609). 

Något större voro härutinnan skiijaktigheterna mellan de olika näringsgrenar, 
hvilka afsevärdt berördes af storstrejken. Inom maskin- och skeppsbyggnads-, närings-
oeh njutningsämnea-, metall-, trävaru- och byggnadsindustrierna hade 72 à 68 % be
svarat den föreliggande frågan med ja, under det att däremot motsvarande procenttal 
utgöra för landtransport 4.rr 6, grafisk industri 43'3 och textilindustri 42'2 (i Borås 
hade samtliga arbetsgifvare inom textilindustrien svarat nej). Att arbetsgifvarne inom 
landtransportväsendet samt den grafiska industrien i allmänhet motsatt sig arbetets 
nedläggande, berodde gifvetvis på dessa yrkens säregna karaktär. Kommunikations
anstalterna liksom tryckerierna måste nämligen anses vara af mer direkt betydelse 
för hela samhällslifvet och dess normala gång än flertalet andra verksamhetsgrenar, 
hvilkas bedrifrande eller upphörande icke så omedelbart inverkar därpå. 

Partikongressens beslut om arbetets samtidiga nedläggande och återupptagande å 
olika platser i landet kunde icke likformigt genomföras. Mångenstädes åtnöjde arbe
tarekommunerna sig med att anordna strejk under endast den lfi och 17 maj eller en
dera af dessa dagar. Ej heller lyckades arbetarekommunerna fnllt genomföra sina 
beslut härom. Af hänsyn för sina arbetsgifvare, af likgiltighet, såsom många af dessa 
uppgifva. för storstrejkens ändamål eller af diverse andra anledningar afhöllo sig arbe
tarne vid många arbetsställen å de olika platserna från at t på bestämd tid inställa arbetet. 
Flerstädes synes endast föredömet från de väl organiserade arbetarne vid några större 
verkstäder hafva gifvit den egentliga signalen t i l l arbetsinställelserna; i samma mån 
som allt fiere arbetsplatser däraf berördes, drogos sedan andra med i rörelsen dels 
genom kamrat- och solidaritetskänslans makt, dels också genom mer eller mindre kraftig 
påtryckning. Många arbetsgifvare förklara, att de vid iakttagandet af strejkens ovän
tade omfattning upphört a t t motsätta sig sina arbetares önskan om deltagande eller 
rent af uppmanat dem därtill. Påtryckningsåtgärderna bestodo hufvudsakligen i att 
andra strejkande — vanligen inom samma näringsgren — samlade sig utanför arbets
platsen och demonstrativt gåfvo ti l lkänna sitt missnöje med att arbetet fortgick. Där
med understöddes den agitation, som samtidigt bland de arbetande pågick genom någon 
eller några särskildt intresserade inom deras egen krets. Under rasterna kunde kam
rater och bekanta i den demonstrerande skaran direkt påverka de tveksamma samt före
brå dem bristande intresse och solidaritetskänsla. Flera arbetsgifvare i Stockholm 
uppgifva, att de kring arbetsplatsen samlade folkmassorna uppträdt så hotande och 
förolämpande mot de arbetande eller företrädesvis arbetsbefälet, att de, då begärdt 
polisskydd ej til lräckligt bereddes dem, funnit sig nödsakade att upphöra med arbetet. 
Likaså skalle vid några fabriker å landsbygden demonstrerande skaror från närbelägen 
stad eller industriell anläggning hafva under oordningar inträngt på arbetsplatsen eller 
i arbetsrummen och därigenom omöjliggjort verksamhetens fortsättande för dagen. 

Om sålunda påtryckningsåtgärder af skilda slag användts af de för storstrejken 
mera intresserade arbetarne eller deras organisationer, så torde det å andra sidan vara 
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otvifvelaktigt, att påtryckningen mera gällt arbetsgifvarne än arbetarne. Ty Tare sig 
dessa senare personligen ägde någon uppfattning af och intresse för den föreliggande 
rösträttsfrågan eller icke, så synas de dock mycket allmänt hafva varit genomträngda 
af tanken på samhörighet och sammanhållning i den situation, som då förelåg. Genom 
de föranstaltade demonstrationerna skulle sålunda en hvar arbetsgifyare förmås att 
själfmant permittera arbetarne och dessa därigenom befrias från det motbjudande i att 
handla direkt mot dennes uttalade önskan. Lika visst torde emellertid också vara, att 
i många fall arbetarne bestämdt ogillat storstrejken, men icke desto mindre af fruktan 
för obehag från kamrater vid samma arbetsställe eller annorstädes sett sig nödsakade 
att inställa arbetet. Åtskilliga arbetsgifvare hafva ock, för att ej försätta sina arbetare 
i sådan ställning, underlåtit att motsätta sig eller till och med tillrådt arbetets upp
hörande. 

Storstrejken har alltså icke, såsom afsedt var, påbörjats fullt samtidigt å de 
skilda orterna i riket eller ens vid olika arbetsställen å samma plats. Den efter hand 
inträdande anslutningen till densamma framgår också mycket klart af tabellbilagorna 
samt vissa efterföljande texttabeller. Därjämte lämnas här en öfversiktlig tablå öfver 
arbetsnedläggelsens inträdande och varaktighet i olika delar af landet, hvarvid natur
ligtvis afseende fästes ej vid några sporadiska arbetsinställelser utan vid hufvudparten 
af dem, som öfverhufvud på resp. platser inträffade. I de fall, där endast ett fåtal 
arbetsgifvare och arbetare berördes, har uppgiften anförts inom parentes. 
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Frän alla de platser, där arbetsnedläggelsen erhöll någon Ulligare anslutning, hafva 
genom tidningarna meddelats skildringar af den egendomliga prägel densamma öfverallt 
gaf ät samhällenas hela fysionomi. De stora fabrikerna och verkstäderna, bruken och 
grufvorna stodo öde och tysta, hamnarna, som nyss förut varit fyllda af lif och rörelse, 
hade nästan återtagit vintersäsongens stillsamma utseende, ehuru väl fartygens talrikhet 
samt mängden af hopade varor vittnade, att vårens bråda tid var inne. Ingen rök 
höjde sig ur fabrikernas skorstenar, intet larm hördes från deras maskiner, och inga 
arbetsåkdon bullrade på gatorna. Där böljade från morgon till kväll högtidsklädda 
arbetareskaror, som gruppvis promenerade och diskuterade dagens stora frågor — röst
rättsfrågan och storstrejken — och de sparsamma underrättelser, som därom kunde 
erhållas. Nästan allestädes hade nämligen tryckeriernas personaler mangrant gått med 
i arbetsinställelsen, så att några tidningar ej kunde ntgifvas; smärre hektograferade 
meddelanden erbjödo endast klen ersättning. 

I Stockholm, där arbetsnedläggelsen antog jämförelsevis storartade proportioner, 
blef den särskildt framträdande därigenom, att nästan alla lokala kommunikationsan
stalter måste upphöra med sin verksamhet. Spårvagns- och omnibnstrafiken var helt 
och hållet inställd, endast några få hyrvagnar och droskor kunde erhållas för de mest 
nödvändiga ändamål, ingen varuforsling utfördes af åkerierna, de flesta ångslupar för 
persontrafik mellan stadens olika delar lågo stilla, och endast undantagsvis funnos 
stadsbud att tillgå för budskickning och dylikt. Tack vare den mönstergilla ordning, 
som i allmänhet rådde, åstadkommo alla dessa rubbningar i de vanliga förhållandena 
icke någon afsevärd oro eller upphetsning bland stadens befolkning; likväl spriddes 
och troddes här och hvar de grundlösa ryktena om att vatten- och gasledningarna hade 
afstängts. 

I detta sammanhang torde böra omnämnas, att den 16 maj ett försök gjordes att 
hindra arbetet vid Norra järnvägsstationen. Några hundra personer, som samlat sig 
på Norra bantorget, förmådde nämligen dem, som infunnit sig för att med kärror hämta 
gods, att afstå därifrån samt föranledde genom sitt uppträdande järnvägsbetjäningen 
att stänga portarne till järnvägens område och inställa atlämningen af fraktgods. Inom 
kort blef emellertid ordningen genom polisens försorg återställd, hvarefter arbetet vid 
stationen obehindradt kunde fortsättas. 

I storstrejkens plan ingick naturligtvis, att de i densamma deltagande skulle så 
mycket som möjligt visa sig ute för att därigenom inverka på de tilläfventyrs tveksamme 
samt förstärka intrycket af strejkens omfattning och betydelse. Därjämte höllos under 
strejkdagarna på alla af strejken berörda platser allmänna möten, vanligen både för-
och eftermiddag, därvid de strejkande öfverallt voro mycket talrikt närvarande och 
mottogo meddelanden om storstrejkens förlopp och rösträttsfrågans fortgående behandling 
i riksdagen. Vid dessa möten höllo» vidare tal för arbetaraes enighet i den på-
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gående kampen för ernående af allmän rösträtt samt utbringades lefve- och hurrarop 
för densamma. På de flesta platser höllos i samband med mötena äfven demonstra
tionståg, hvilka med vederbörande polismyndighets tillstånd leddes af de strejkandes 
egna ordningsmän. I Stockholm hölls sådant demonstrationståg endast den 17 maj, i 
Göteborg och Eskilstuna den 16 och 17, i Malmö hvarje dag den 13—17 o. s. v. 

Då riksdagens öfTerläggningar i rösträttsfrågan afslntades den 16 maj, i första 
kammaren på middagen och i andra kammaren sent på kvällen, borde enligt parti
kongressens beslut tiden för storstrejken hafva utlupit med nämnda dag. Arbetare
partiets verkställande utskott, som sammanträdde först på förmiddagen den 17 maj 
(lördag), beslöt emellertid att strejken skulle upphöra sistnämnda dag kl. 6 på efter
middagen, hvilket beslut genom telegram delgafs samtliga arbetarekommuner. 

Då på nästan alla större fabriker och verkstäder arbetet på lördagsaftnarna icke 
pågår efter kl. 6, var detta beslut liktydigt med storstrejkens fortgång under hela 
arbetsdagen den 17 maj. På några platser i landet återupptogs dock arbetet allmänt 
redan på lördagen, och annorstädes, där nedläggelsen i hufvudsak fortgick under nämnda 
dag, började arbetet dock vid vissa arbetsställen komma i gång under dagens lopp. 
Särskildt på tryckerier, där aftontidningar trycktes, begynte verksamheten vid middags
tiden, 8å att sådana tidningar på kvällen kunde utkomma. I Stockholm, där renhåll
ningsarbetet legat nere under strejken, återupptogs detta på lördags afton och på
följande natt med det resultat, att på söndagsmorgonen, pingstdagen, inga obehag i 
detta hänseende förspordes af arbetsinställelsen. Här började likaledes åter spårvägarna 
och öfriga lokala kommunikationsanstalter sin verksamhet vid vanliga tider på sön
dagen. Då måndagen likaledes var helgdag, annandag pingst, kunde arbetet i sin 
helhet ej återupptagas förr än på tisdag. Så skedde också i allmänhet, ehuruväl här 
och hvar åtskilliga arbetsgifvare i sin tar läto arbetet hvila ännu några dagar. Härom 
lämnas i det följande några närmare underrättelser i samband med redogörelsen för 
de konflikter och repressalier, som i anledning af storstrejken förekommo. 

Storstrejkens omfattning. 
A sid. 360—61 härofvan har meddelats en summarisk öfversikt of ver storstrejkens 

lokala utbredning under hvär och en af dagarna den 15—17 maj. En närmare fram
ställning häraf lämnar tabellbilagan, hvars hufvudsakliga innebörd i det följande skall 
återgifvas. Inledningsvis bör emellertid här redogöras för några vid primärmaterialets 
behandling beaktade synpunkter, i den mån dessa äro af betydelse för en rätt uppfatt
ning af de meddelade uppgifterna. 

Den i tabellbilagan såväl som i vissa efterföljande texttabeller förekommande 
grupperingen af arbetsgifvare och arbetare, efter den bedrifna verksamhetens art, är i 
allt väsentligt densamma, som af Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik 
användes i dess »Meddelanden». Enär densamma i åtskilliga punkter afviker från de 
klassificeringar, som anträffas i öfriga officiella publikationer, men framför allt med 
hänsyn till att i föreliggande redogörelse ingen åtskillnad kunnat göras mellan fabriks-
och handtverksarbete, hafva inga detaljerade jämförelser gjorts i syfte att utröna stor
strejkens utbredning i förhållande till hela den verksamhet, som vid tidpunkten för 
densamma bedrefs inom resp. näringsgrenar eller landsdelar. En sådan jämförelse vore 
så mycket mindre lämplig och möjlig, som storstrejken berörde äfven andra former af 
arbete än det i vanlig mening industriella, hvilka slag af arbete sammanfattats under 
grupperna1) »vattentransport», >landtransport» och »annat eller ej specificeradt arbete». 
Till den sistnämnda gruppen har, såsom af namnet framgår, äfven hänförts sådana 
arbetsgifvare och arbetare, beträffande hvilka primärmaterialet ej lämnat klar upplys
ning om den bedrifna verksamhetens art. 

1) Under gruppen »byggnadsindustri» hafva jämväl räknats vissa slag af byggnadsarbete, som ej 
ingå i den officiella statistikens uppgifter om fabriker och handtverkerier. 
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Den måhända väsentligaste skiljaktigheten frän det redovisningssätt, som an
vändes i den officiella fabriksstatistiken, består däri, a t t denna senare som bekant icke 
anger antalet särskilda arhetsgifvare, utan arbetsställen, hvarvid mången gäng alla de 
olika hufvudafdelningarna vid ett större établissement räknas såsom själfständiga ar
betsställen. Oafsedt de betänkligheter, som ett dylikt redovisningssätt i och för sig 
kunna väcka, torde detsamma i foreliggande fall vara afgjordt olämpligt, enär ju 
arbetarne vid en anläggning i regel läto sin ställning gent emot storstrejken bestämmas 
af den allmänna stämningen inom hela verkstaden och ej af den speciella uppfattning, 
som vid en särskild afdelning af densamma kunde vara rådande. I denna redogörelse 
har sålunda hvarje verksamhet i sin helhet hänförts t i l l den yrkesgrupp, som den till 
sin hufvudsakliga tillverkning tillhör; afgörandet häraf har i de flesta fall ej blifvit 
svart, i betraktande däraf a t t de förekommande grupperna äro så fåtaliga och följakt
ligen omfattande, att endast undantagsvis någon anläggning kunnat falla inom två eller 
flera af dessa grupper. Äfvenså har såsom en arbetsgifvare räknats äfven sådana, som 
innehaft filial i skilda delar af samma stad, enär äfven i detta fall samma ekonomiska 
intresse varit engageradt och såväl arbetarens som arbetsgifvarens ställning ti l l stor
strejken i regel varit likartadt. Om däremot en firma idkat verksamhetsgrenar af full
ständigt olika slag och oberoende af hvarandra, har hvardera af dem i de få fall, som 
förekommit, räknats såsom skilda >arbetsgifvare». Äfven hvart och ett af statens 
här nedan uppräknade särskilda établissement har särskildt räknats, liksom de af 
kommunerna själfva bedrifna arbeten upptagits såsom skilda arbetsställen, i den mån 
de ingått under skilda yrkesgrupper. 

Då såsom förut visats, anslutningen t i l l storstrejken såväl som dess upphörande 
skedde efter hand, hafva i åtskilliga fall arbetsinställelser inträffat eller slutat under 
loppet af någon utaf de ifrågavarande dagarna. Vid beräkningen af strejkens varaktig
het har i dylika fall tillämpats den principen, att arbetsnedläggelse under half dag 
eller längre del däraf räknats såsom hel dags strejk, hvaremot kortare inställelse 
icke alls medräknats. Här må äfven erinras, att såsom af storstrejken berörda den 
17 maj icke räknats sådana arbetsställen, som alltid brukat bevilja arbetsledighet på 
pingstaftonen. 

Beträffande i öfrigt beskaffenheten af det primärmaterial, som ligger t i l l grund 
för uppgifterna i tabellbilagan och därmed för den här efterföljande framställningen af 
storstrejkens omfattning, hänvisas t i l l hvad i inledningen därom yttrats. Dess inne
börd torde kunna sammanfattas därhän, att det föreliggande siffermaterialet, 
trots vissa obestridliga brister, kan göra anspråk på att lämna en i hufvudsak 
riktig bild af förhållandena. 

Storstrejkens omfattning och utveckling i stort sedt torde klarast framgå af 
efterföljande ur tabellbilagan hämtade siffersammanställningar. 

Arbetsgifvare, som direkt berördes af storstrejken. 
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Arbetare, som under storstrejken ej deltogo i arbetet. 

Af dessa siffror framgår, att storstrejken omfattade: den 15 maj tillhopa 70,208 
arbetare hos 2,025 arbetsgifvare, den 16 maj 82,599 arbetare hos 2,278 arbetsgivare 
samt den 17 maj 83,974 arbetare hos 2,284 arhetsgifvare. Häraf tillhörde det stora 
flertalet städerna; på landsbygden belöpte sig nämligen endast resp. 150, 198 och 199 
arbetsgifvare samt resp. 13,706, 18,103, 18,515 arbetare. I ögonen fallande är här 
genast den skillnad, som gör sig gällande därutinnan, att på hvarje arbetsgifVare å 
landsbygden kommo i genomsnitt omkring 90 arbetare, som nnder strejkdagarna ej 
deltogo i arbetet, nnder det att motsvarande tal för städerna var endast omkring 30. 
Detta förhållande förklaras helt natnrligt af den i många städer lifliga anslutningen 
till strejken bland arbetare inom äfven den mindre industrien och handtverkeriet, hvar-
emot å landsbygden i regel endast sådana arbetaregrupper deltogo, som genom sin 
talrikhet kunnat bilda och vidtmakthålla egna organisationer. Endast i några, här 
till landsbygden räknade, köpingar och mnnicipalsamhällen nedlades arbetet hos en 
och annan handtverkare eller mindre industriidkare. 

Be anförda talen för ökningen i procent af antalet berörda arhetsgifvare och 
arbetare utvisa, att en skillnad mellan landsbygd och städer gjorde sig märkbar äfven 
med afseende på arbetsinställelsernas samtidiga och effektiva anordnande. I städerna 
utgjorde ökningen den 16 maj, utöfver antalet föregående dag, för arbetsgifvarne 10'9 %, 
för arbetarne 14l %; på landsbygden voro motsvarande tal mycket högre, nämligen 
resp. 32 och 32' 1 %. Denna olikhet torde förklaras af den från många arhetsgifvare å 
landsbygden lämnade upplysningen, att arbetet vid deras établissement inställts först i 
anledning af föredöme eller påtryckning från passerande demonstrationståg af arbetare, 
vanligen från närbelägen stad. 

Med afseende å de ofvan angifna uppgifterna om hela antalet under hvarje dag 
af strejken berörda arhetsgifvare äfvensom antalet hos dem anställda strejkande arbetare 
må här uttryckligen betonas, att ingalunda samtliga arbetare och arhetsgifvare, som 
angifvits för den 15, återfinnas i siffrorna för den 16 o. s. v. samt att sålunda den 17 
maj, som uppvisar de högsta talen, icke kan ange totalsumman af alla de arhets
gifvare, som under hela strejken berördes, och alla de arbetare, som därunder nedlade 
arbetet. Såsom redan förut betonats, förekom öfverallt en mängd olikheter i fråga om 
tidpunkten för arbetets nedläggande och återupptagande; ett belysande exempel här-
ntinnan erbjuda de nedan meddelade siffrorna för antalet arbetare vid statens järn
vägsverkstad i Göteborg, hvilka den 15—17 maj nedlade arbetet, nämligen resp. 5, 
263 och 32. Då det vidare icke är möjligt att afgöra, huruvida vid samma arbets
ställe just samma personer nedlagt arbetet eller tilläfventyrs några tillkommit, medan 
andra afgått (så vaT åtminstone förhållandet vid åtskilliga arbetsställen, där ett antal 
arbetare turvis skött maskiner eller gjort stalltjänst) så framgår klart, ätt man ej kan 
bestämdt angifva totalsumman individer, som under någondera af storstrejksdagarna 
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nteblifvit frän arbetet. Dock skola några beräkningar häröfver verkställas i annat 
sammanhang. Däremot knnna gifvetvis erhållas uppgifter om samtliga de arbetsgifvare, 
som nnder någon dag drabbades af arbetsinställelsen. Härom meddelas längre fram 
vissa upplysningar. 

Tabellbilagan' innehåller för alla de arbetsställen, rörande hvilka specificerade 
uppgifter förelegat, siffror jämväl om samtliga vid dessa arbetsställen anställda ar
betare, vare sig de under strejken nedlagt arbetet eller ej, äfvensom alla arbetares 
såväl som de strejkandes fördelning på män och kvinnor. 

Arbetare, som under storstrejken ej deltogo i arbetet, i procent (%) af hela antalet 
arbetare, anställda hos af storstrejken berörda arbetsgifvare. 

Dessa siffror visa, att storstrejkens efter hand ökade omfattning i stort sedt icke 
bestod däruti, att vid af strejken berörda arbetsställen en del arbetare, som af tvek
samhet gent emot strejken fortsatt med arbetet under t. ex. den första dagen, låtit 
sig ryckas med under någon af de följande. Procenttalen för de olika dagarna äro näm
ligen resp. 84'3, 830 och 854 samt förete sålunda ingen afsevärd ökning i denna 
riktning. Storstrejkens förut konstaterade tillväxt berodde följaktligen därpå, att nya 
arbetsgifvare efter hand kommo att drabbas af densamma, hvilket ock med stöd af 
andra siffror redan påvisats. På landsbygden visar sig dock härutinnan någon olik
het, i det att äfven antalet deltagare i arbetsnedläggelsen för hvarje dag växer. Detta 
gäller särskildt i fråga om de strejkande kvinnliga arbetarne, hvilkas relativa antal i 
förhållande till hela antalet anställda kvinnor den 15 maj utgjorde 645 %, den 16 
maj 767 % samt den 17 maj 88'0 %. Dessa tal utvisa, att de kvinnliga arbetarne 
efter hand i allt större proportion ryckts med i arbetsnedläggelsen. Att procent
siffran för deras deltagande på landsbygden en dag till och med öfverstiger mot
svarande tal för männen, torde till en del bero därpå, att af dessa senare åtskilliga 
måste för maskiners och hästars skötsel kvarstanna i arbetet. 

Då det synes vara af speciellt intresse att undersöka, i hvad mån storstrejken 
drabbade sådan verksamhet, som använde kvinnlig arbetskraft, lämnas i efterföljande 
tablå några särskilda upplysningar härom. 

a) Manliga arbetare. 

b) Kvinnliga arbetare. 

C) Manliga och kvinnliga arbetare. 
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Antalet kvinnliga arbetare i procent (%) af hela antalet arbetare, anställda hos 
af storstrejken berörda arbetsgifvare. 

Hos de af storstrejken berörda arbetsgifvare, beträffande hvilkas arbetare specifi
cerade uppgifter förelegat, utgjorde sålunda kvinnliga arbetare c:a 15 % af hela an
talet anställda arbetare. Såsom förut påpekats, kunna deBsa uppgifter icke utan 
vidare jämföras med den officiella statistikens, enär här äfven ingå vissa slag af 
arbete, som ej i denna komma till synes. Anföras må dock, att enligt Kommers-
kollegii berättelse år 1902 beträffande fabriker och handtverk, kvinnornas antal vid 
fabrikerna utgjorde 18'5 %, vid handtverkerierna 72 %. De vid föreliggande under
sökning funna resultaten skulle sålnnda innebära, att procenttalen för de kvinnliga 
arbetarne äro något lägre än de för fabriker genomsnittliga, af den anledning att 
äfren en del handtverkerier och dylika verksamhetsgrenar tillkomma, vid hvilka 
kvinnligt arbete i mycket mindre omfattning användes. 

Antalet strejkande kvinnor i procent (%) af samtliga strejkande arbetare. 

DenDa tablå meddelar nästan samma pTocentsiffror som den närmast föregående; 
detta resultat är ja ock helt naturligt, då deltagandet i strejken, såsom förut visats, 
var ungefär lika lifligt bland kvinnorna som bland männen. Samtliga dessa siffer
sammanställningar belysa ock ur olika synpunkter den för hvar och en af strejk
dagarna ökade proportionen af kvinnliga deltagare. 

Re å sid. 368—369 meddelade tabeller B och C lämna vissa summariska upp
gifter rörande storstrejkens utbredning inom skilda yrkesgrenar samt olika delar 
af riket. 

Såsom förut påpekats, hade storstrejken sin tyngdpunkt i Stockholm, beroende 
helt naturligt dels på hnfvudstadens talrika och i allmänhet väl organiserade arbetare
befolkning, dels ock på det särskilda intresse, som riksdagens pågående behandling af 
rösträttsfrågan där måste uppväcka. Strejkens effektiva organisation visar sig här 
också därutirman, att anslutningen under dess båda senare dagar ökades jämförelsevis 
föga. Såväl de af strejken berörda arbetsgifvarne, resp. 822, 850 och 850, som de i 
arbetet ej deltagande arbetarne, resp. 27,673, 28,449 och 28,905 utgjorde en mycket 
betydande part, mer än l/3, af hela antalet af strejken berörda arbetsgifvare och 
arbetare i hela riket. Stockholms inflytande visar sig äfven i de proportionsvis höga 
talen för Stockholms län, särskildt landsbygden, där de stora fabrikspersonalerna 
invid hufvudstaden i allmänhet äro väl organiserade. Näst efter Stockholm kom 
Malmöhus län med hänsyn till hela antalet af storstrejken berörda arbetsgifvare och 
arbetare: de förra uppgingo under de olika dag3rna till resp. 531, 566 och 574, de 
senare till resp. 15,460, 17,034 och 17,972. Tredje rummet intogs af Göteborgs och 
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Bohus län med resp. 188, 239 och 238 arbetsgifvare samt 6,963, 10,174 och 10,712 
arbetare. Anmärkningsvärdt är här särskildt, att landsbygden uppvisar nästan lika 
höga siffror för antalet strejkande som Göteborgs stad, hvilket beror på att, som be
kant, dess närmaste omgifningar hysa en mängd större fabriker. I Göteborgs och 
Bohns såväl som i Malmöhus län var ökningen i strejkens omfattning under dess båda 
senare dagar mycket betydlig. Liflig Tar vidare anslutningen till storstrejken i Söder
manlands län (företrädesvis Eskilstuna med omgifningar), där den omfattade resp. 130, 
149 och 147 arbetsgifvare med 4,646, 5,496 och 5,662 arbetare, samt i Gäfleborgs län 
(hufvndsakligen Gälle med omnejd), hvarest hos resp. 126, 142 och 142 arbetsgifvare 
resp. 3,467, 3,972 och 4,028 arbetare under strejkdagarna ej deltogo i arbetet. 

Förut har påpekats, att antalet strejkande arbetare i förhållande till antalet af 
strejken berörda arbetsgifvare på landsbygden var mångdubbelt högre än i städerna 
(resp. 90 och 30), på grnnd af att i dessa senare ett jämförelsevis stort antal smärre 
verkstäder och handtverkerier drabbades af arbetsinställelsen. Detta förhållande fram
träder klart vid en granskning af tab. C, där arbetsgifvare och arbetare grupperats 
efter landsbygd och städer under olika yrkesgrenar. Det alldeles öfvervägande antalet 
arbetsgifvare i städerna återfinnes nämligen inom de yrkesgrupper, där handtverkeriet 
afsevärdt berörts af storstrejken, såsom metallindustrien (däraf ett flertal plåtslagare-
mästare och smeder), byggnadsindustrien (däribland målaremästare och tapetserare), 
beklädnadsindustrien (skräddare- och skomakaremästare) samt närings- och njutnings-
ämnesindustrien (bagaremästarne). På landsbygden voro däremot mest representerade 
sådana grupper, som där företrädesvis bedrifvas såsom storindustri, t. ex. maskin- och 
skeppsbyggnadsindustrien, trävaruindustrien och stenindustrien. 

Med afseende å antalet strejkande arbetare intogos de främsta platserna af maskin-
och skeppsbyggnads-, byggnads-, trävara-, närings- och njutningsämnes- samt metall
industrierna. I detta hänseende obetydliga voro däremot grupperna »annan industri> 
samt läder- och pappersindustri. Gruppen sannat eller ej specificeradt arbete> har här 
blifvit ganska afsevärd, beroende på att hit hänförts samtliga arbetsgifvare och arbe
tare i Landskrona, som berördes af storstrejken. Påpekas må slutligen, att de c:a 
2,400 grnfarbetare, som nedlade arbetet, voro fördelade på tre olika slag af gruf-
handtering; de tillhörde nämligen Falu koppargrufvor, Grängesbergs järnmalmsgrufvor 
samt Billesholms—Bjufs stenkolsgrufvor. 

De ofvan anförda uppgifterna afse, såsom redan framhållits, antalet, för hvar och 
en af dagarna den 15—17 maj, af de arbetsgifvare, som direkt berörts af storstrejken,ä 

samt de arbetare, som därunder ej deltogo i arbetet. Det måste emellertid vara af in
tresse att undersöka hela det sammanlagda antal arbetsgifvare, resp. arbetare, som 
under någon af strejkdagarna berördes af arbetsinställelsen, enär däraf klarast framgår, 
i hvad mån densamma erhöll anslutning samt till hvilken grad den sålunda medförde 
rubbningar inom näringslifvet. En sådan undersökning låter sig dock, som nämnts, 
med det tillgängliga materialet ej verkställa beträffande antalet arbetare, som nedlade 
arbetet, enär vid samma arbetsställe några arbetare kunde under en strejkdag, andra 
under en annan, nedlägga resp. återupptaga arbetet, hvilket bevisligen ock händt. 
Däremot har en dylik utredning utförts beträffande antalet arbetsgifvare äfvensom hela 
antalet hos dem vid tiden för storstrejken anställda arbetare. Resultaten af denna 
undersökning föreligga i tabellerna D och E å sid. 372—373. 

Med afseende å tillkomsten af vissa uppgifter i dessa tabeller torde några när
mare upplysningar vara erforderliga. Hela antalet anställda arbetare är, såsom af in
ledningen framgår, i de allra flesta fall, men dock ej i alla, säkert kändt. I tabell
bilagan angifvas de arbetsgifvare, beträffande hvilka dylik fullständig uppgift ej före
legat, äfvensom de hos dem anställda arbetare, som under storstrejken ej deltogo i 
arbetet. Här gäller sålunda att finna det mot dessa strejkande arbetare svarande hela 
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Tab. B. Antalet af storstrejken direkt berörda arbetsgifvare och arbetare 
under hvar och en af dagarne 15—17 maj inom olika landsdelar. 
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Tab. C. Antalet af storstrejken direkt berörda arbetsgifvare och arbetare 
under hvar och en af dagarne 15—17 maj inom olika yrkesgrenar. 
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antalet arbetare hos de nyssberörda arbetsgifVame. Härvid har såsom utgångspunkt 
tjänat det säkerligen i hufvndsak riktiga antagandet, att proportionen mellan hela an
talet anställda arbetare och den del af dem, som nedlagt arbetet, bör vara densamma 
beträffande såväl de arbetsställen, om hvilka specificerade uppgifter erhållits, som dem, 
där sådana saknas. Med det för dessa förra arbetsställen funna proportionstalet, 1'2, 
hafva sålunda talen för strejkande »öfriga> arbetare mnltiplicerats för vinnande af 
motsvarande antal- samtliga anställda arbetare. Såsom förut visats, förekom i detta 
Hänseende föga skiljaktighet mellan städer och landsbygd öfver hufvud, hvarför här 
intet försök gjorts att därvid använda särskilda proportionstal. De erhållna antalen 
af samtliga anställda arbetare hafva sedan fördelats på manliga och kvinnliga arbetare, 
denna gång med användande af de särskilda reduktionstal för städer och landsbygd, 
som i det föregående redan anförts; dessa företedde nämligen en betydande skillnad, i 
det kvinnorna på landsbygden utgjorde endast 9'5 jS af hela antalet arbetare, i städerna 
däremot 17'7. Samtliga här anförda proportionstal afse förhållandena den 16 maj, 
hvilken dag var den mellersta strejkdagen och i många hänseenden företer de jämnaste 
siffrorna. Påpekas må emellertid, att olikheterna mellan de olika dagarna ej äro af 
den betydelse, att vid dessa beräkningar någon afsevärd skillnad skulle uppstå, därest 
tilläfventyrs siffrorna för en af de andra dagarna skulle hafva användts. Att öfver 
hnfvnd dessa proportioneringar här kunnat lämpligen verkställas, beror slutligen därpå, 
att de därvid framkomna talen äro obetydliga i förhållande till dem, som fornt voro 
kända, så att slutresultatet icke kan afsevärdt af dem påverkas. 

I tab. D och E å sid. 372—373 meddelas sålunda dels efter yrkesgrenar och dels 
efter arbetsorter specificerade uppgifter om hela antalet arbetsgifvare, som under någon 
af strejkdagarna drabbades af arbetsinställelse, äfvensom hela antalet hos dem an
ställda arbetare, män och kvinnor. Af hithörande siffror framgår följaktligen, i hvilket 
omfång storstrejken kunde hafva åstadkommit rubbningar inom näringslifvet. Med 
hänsyn emellertid till de förut meddelade uppgifterna och då de nu ifrågavarande 
tabellerna klarast framlägga resultaten, skola endast de hufvudsakliga af dem här i 
korthet anföras. 

Man finner sålunda, att storstrejken berörde sammanlagdt 2,339 arbetsgifvare, hos 
hvilka i allo voro anställda 101,487 arbetare, hvaraf 16,375, eller 16'1 % kvinnor. På 
städerna kommo 912 % af arbetsgifvarne med 776 % af alla arbetare; på landsbygden 
belöpte sig 8'8 % af arbetsgifvarne och ej mindre än 22'4 % af arbetarne. De kvinnliga 
arbetarne utgjorde i städerna 18'0 %, men på landsbygden 9'5 % af hela arbetsstyrkan. 

Undersöker man närmare förekomsten af kvinnliga arbetare på olika arbetsorter 
och inom skilda yrkesgrenar, hvarom fornt meddelade texttabeller ej lämnat uppgifter, 
framträda åtskilliga anmärkningsvärda, om ock ej oväntade, förhållanden. Vid af 
storstrejken berörda grufvor samt vattentransportanstalter återfinnas alls inga kvinn
liga arbetare; inom byggnadsindustrien, landtransportväsendet, maskin- och skepps-
byggnads- samt trävaruindustrierna förekomma de mycket sparsamt. Däremot uppvisa 
textil-, beklädnads-, pappers- samt kemisk-tekniska industrierna höga såväl absoluta 
som relativa tal för kvinnorna, i samband hvarmed äfven står att motsvarande relativa 
tal i särskildt Älfsborgs (textilfabrikerna i Borås) och Jönköpings (tändsticksfabrikerna) 
län blifvit synnerligen betydliga. I öfrigt må här påpekas, att procenttalen för kvin
nornas frekvens i regel mycket väl stämma med de i den officiella statistiken före
kommande siffrorna för fabrikerna. Afsevärda skiljaktigheter visa sig endast beträffande 
de yrkesgrupper och län, för hvilka siffrorna äro för små för att vara fullt representa
tiva äfvensom för dem, där handtverksarbete eller annan till fabrikshandtering ej hän-
förlig verksamhet kommit att ingå i de här föreliggande tabellerna. 

Med afseende å hela den föregående siffermässiga framställningen af storstrejkens 
omfattning och utbredning må här än en gång bestämdt betonas, att den ej baserar 
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sig på fullt uttömmande primäruppgifter. Såsom i inledningen närmare påvisats, må
ste nämligen antagas, att åtminstone i de större städerna dels en och annan arbetare 
hos vissa smärre arbetsgifvare och dels ett mindre antal tillfälligt anställda >fria> ar
betare deltagit i arbetsnedläggelsen, utan att vederbörande polismyndigheter kunnat er
hålla kännedom därom. Af likaledes i inledningen anförda skäl kan visserligen icke 
detta antal arbetare hafva varit af sådan betydenhet, att den föregående sifferfram-
ställningen, genom deras lämnande å sido, blifvit afsevärdt missvisande. Icke desto 
mindre skall här göras ett försök till ungefärlig uppskattning af de tal, hvarmed siff
rorna rörande arbetarne kunde böra kompletteras. 

Några tillgängliga uppgifter (från tvenne polisdistrikt i Stockholm samt några 
städer) synas gifva vid handen, att antalet sådana ej specificerade arbetare beräknats 
uppgå till i genomsnitt omkring 5 % af de öfriga i strejken deltagande. Användes 
detta proportionstal, skulle hela antalet strejkande den 17 maj, som uppvisar den högsta 
siffran utaf de tre strejkdagarna, hafva uppgått till 88 à 90,000 personer. Beträffande 
samtliga de arbetare, som under någon af dessa dagar inställt arbetet, hafva ofvan 
inga uppgifter kunnat lämnas; approximativt torde deras antal böra uppskattas till 
c:a 95,000. 

Några motsvarande proportioneringar erfordras däremot ej i fråga om antalet af 
de arbetsgifvare, som berörts af strejken, rörande hvilka uppgifter därom ej ingått. 
Deras antal bör visserligen vara ganska stort, enär endast några få arbetare knnna 
hafva belöpt sig på hvar och en af dem, då just deii ringa omfattningen af deras verk
samhet föranledt, att de ej kommit med vid polismyndigheternas undersökning. Men 
af samma skäl har deras verksamhet ej så afsevärdt influerats af strejken. 

Såsom förut omnämnts, har ej heller ansetts nödigt att närmare undersöka anta
let af sådana arbetare, som under endast någon mindre del af resp. strejkdagar varit 
frånvarande från arbetet. Flerstädes tyckes så hafva skett i ganska stor utsträckning. 

Storstrejken inom vissa särskilda slag af arbete. 

Då arbetsnedläggelsen var afsedd att utöfva påtryckning på statsmakterna, borde i 
den naturligtvis drabba staten främst bland alla arbetsgifvare. Så skedde delvis äf-
ven, om ock de särskilda former och villkor, under hvilka arbetare hafva anställning 
vid de flesta arbeten, som utföras för statens räkning, förhindrade, att arbetsnedläg
gelsen här antog några större och för samhällslifvet mera störande proportioner. 

Vid en del anläggningar af rent industriell natur, som af staten omedelbart hand-
hafvas och där arbetare äga anställning af samma art som hos enskilda arbetsgifvare, 
nedlades däremot arbetet flerstädes under de dagar storstrejken pågick. 

I Stockholm var det företrädesvis telegrafverket, som sålunda drabbades af den
samma. Vid dess verkstad hade flertalet anställda genom anteckning å ntlagd lista 
uttalat sig för arbetets nedläggande, hvarför tillstånd därtill beviljades dem alla. Un
der den 15—17 maj voro sålunda dess samtliga 270 arbetare lediga från arbetet. Vid 
telegrafens och rikstelefonens undersöknings- och ledningsarbeten strejkade 131 arbetare 
nnder nämnda tre dagar, hvarvid äfven förmännen erhöllo permission. Bland dessa ar
betare hade en stor del sitt arbete förlagdt utom Stockholm, ehuru de voro där sta
tionerade. Då emellertid telegrafverkets egentliga trafikpersonal fullgjorde sina ålig
ganden som vanligt, inträffade intet afbrott i telegraf- eller telofonförbindelserna. 

Likaså inställdes arbetet under de trenne dagarna af 40 arbetare vid artilleri
gården i Stockholm. 

I Eskilstuna torde storstrejken hafva genomförts mer effektivt än på någon an
nan plats, och särskildt gäller detta omdöme järn- och metallarbetarefacken, hvilka 
äro mycket talrikt representerade genom verkstäder äfven i stadens närhet. Häraf 
föranleddes jämväl arbetarne vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori, tillhörigt staten, 

Statens arbe
ten. 
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Tab. D. Hela antalet af storstrejken direkt berörda arbetsgifvare äfven-
som hela antalet hos dem anställda arbetare inom olika landsdelar. 
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Tab. E. Hela antalet af storstrejken direkt berörda arbetsgifvare äfven-
som hela antalet hos dem anställda arbetare inom olika yrkesgrenar. 



Kommunala 
o. d. arbeten 
i Stockholm. 

374 DEN S. K. POLITISKA STORSTREJKEN ÅR 1902. 

att inställa arbetet under de tre strejkdagarna. Af samtliga 471 arbetare deltogo dock 
ej alla, utan endast 394 man i arbetsinställelsen. 

Bland staten tilhöriga verk och anläggningar å andra orter af riket rar det en
dast vissa järnvägsverkstäder, som direkt berördes af storstrejken. I Malmö, där vid 
verkstaden voro anställda tillhopa 616 arbetare, nedlades arbetet den 15 maj af 533, 
den 16 maj af 536 samt den 17 maj af 546. Vid verkstaden i Göteborg, med samman-
lagdt 503 arbetare, uppgingo de nnder nämnda dagar ej arbetande till resp. 5, 263 
och 32 ; pä båda dessa platser skedde arbetsinställelsen med arbetsbefälets medgifvande. 

Så var däremot ej fallet beträffande de båda järnvägsverkstäderna vid och i Öre
bro, där vid centralverkstaden samtliga 77 arbetare samt vid reparationsverkstaden 
90 af 108 anställda arbetare strejkade den 15 och 16 maj. 

Klart är, att åtskilliga arbetsinställelser utom de nu nämnda förekommo vid för 
staten afsedda anläggningar, om ock de därvid sysselsatta arbetarne ej direkt hade 
staten till arbetsgifvare. Särskildt gäller detta om byggnadsarbeten af olika slag för 
statens räkning eller af i öfrigt offentlig karaktär, såsom arbetena med uppförande af 
det nya posthuset och Nordiska museet i Stockholm o. s. v. Bland dylika arbeten må 
vidare endast nämnas fästningsbyggnaderna i Boden, där samtliga 500 arbetare den 
15—17 maj inställde arbetet. 

Bland dem, som icke deltogo i storstrejken, är särskildt att nämna trafikpersona
len vid statens allmänna kommunikationsanstalter. Stora ansträngningar gjordes i 
Stockholm, dock icke af strejkledningen, att förmå densamma, särskildt järnvägsperso
nalen, att inställa arbetet. Till en början syntes också tvifvelaktigt, huruvida icke 
dessa bemödanden skulle krönas med framgång, dä stämningen bland denna personal 
var mycket vacklande. Slutligen fattades dock på möte den 15 maj beslut om att 
densamma icke skulle deltaga i strejken. Beslutet beledsagades emellertid af ett sym
patiuttalande af innehål], att >mötet ville uttala sin fulla sympati för alla de inom 
laglighetens råmärken företagna påtryckningsåtgärder, som för närvarande af Sveriges 
arbetare tillgripits, samt förklara att, för så vidt det visade sig, att en effektiv röst
rättsreform icke kunde erhållas med mindre än att äfven järnvägspersonalen nedlade allt 
arbete, en dylik arbetsnedläggelse borde företagas vid såväl statens som enskilda järn
vägar, som beröra Stockholm>. 

Äfven Stockholmskretsen af Svenska postvaktbetjänteföreningen hade möte den 
15 maj för behandling af frågan om deltagande i storstrejken, och beslöto mötesdel-
tagarne därvid att icke ansluta sig till de strejkande, men uttala >sina varmaste sym
patier för öfriga arbetares sträfvan att söka eröfra den allmänna, lika och direkta 
rösträttens Därjämte påbjöd mötet erläggandet af en dagsinkomst till storstrejks-
fonden. 

En ganska betydande anslutning erhöll storstrejken i åtskilliga städer bland ar
betare, anställda vid sådana slag af arbete, som af kommunerna själfva ombesörjas 
eller af kommunerna koncessionerats. Då hithörande verksamhetsgrenar på grnnd af 
sin natur äro af särskild vikt för resp. samhällen och för deras regelbundna verksam
het, torde några närmare upplysningar böra lämnas beträffande storstrejkens betydelse 
i detta afseende. Att därvid förhållandena i Stockholm företrädesvis komma i betrak-
taktande, beror dels på den omfattning storstrejken där erhöll bland arbetarne vid 
kommunala och därmed jämförliga arbeten, dels ock därpå att öfverståthållareämbetets 
synnerligen rikhaltiga och upplysande rapport härvid lämnar god ledning. 

Såsom redan förut i annat sammanhang har framhållits, var det icke minst genom det 
nästan fullständiga upphörandet af verksamheten vid de lokala kommunikationsanstal
terna, som storstrejken i Stockholm gjorde sig så märkbar. Under alla strejkdagarna 
var trafiken inställd vid hufvudstadens båda spårvägssystem. Vid södra spårvägarnes 
trafikaktiebolag deltog hela trafikpersonalen i arbetsinställelsen, hvaremot öfriga arbe
tare fullgjorde sina sysslor. Vid Stockholms nya spårvägsaktiebolag strejkade såväl 
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trafik- och banpersonalen som ock de vid bolagets verkstäder anställda handtverkarne. 
Endast hästskötarne utförde på vanligt sätt sina åligganden. 

Den 22 april hade å vissa delar af Norrmalm öppnats omnibnstrafik. Denna 
måste nnder strejkdagarna nedläggas i anledning af a t t personalen, med undantag af 
hästskötarne, nedlade arbetet. 

Antalet hyrkuskverk med ordnad verksamhet och fast anställd personal belöpte sig 
vid storstrejkens utbrott till 16. I det närmaste samtliga hos dem anställda arbetare del-
togo i strejken, dock med den inskränkning att de förrättade begrafningskörslor samt del-
togo i förefallande göromål inom hyrverken. Andra angelägna körningar, t. ex. för läkare, 
fullgjordes delvis af hyrverksägarne själfva eller deras kontorspersonal. På begäran och 
efter pröfning i hvarje särskildt fall utdelade arbetarepartiets verkställande utskott 
passerkort — hvita pappskifvor, afsedda att fästas i kuskarnes hattar — till hyrkuskar 
för utförande af sådana körslor, som ansågos böra få äga rum oaktadt strejken. 

Vid den ifrågavarande tidpunkten funnos i hufvudstaden 71 droskägare, hvilka 
hade rättighet att i trafik använda sammanlagdt 333 droskor. Till följd af droskkuskar
nes deltagande i arbetsinställelsen kunde endast omkring 25 af dessa användas, som
liga endast några timmar om dagen, andra hela dagarna till mörkrets inbrott. Som 
kuskar å dessa droskor tjänstgjorde företrädesvis droskägarne själfva eller t i l l deras 
kontorspersonal eller familjer hörande personer. 

Hos Stockholms 134 åkare strejkade de flesta åkeriarbetarne, men biträdde dock 
i mån af behof med göromål i stallarne och dylikt. Under strejkdagarna var t i l l 
följd häraf varuforslingen inskränkt t i l l ett minimum och bedrefs hufvndsakligen på 
förmiddagarna. N-ågra åkare använde dock en motsatt arbetsordning, i det de arbetade 
endast melldn klockan 2 och 7 på natten för att ej oroas af de strejkande. 

Vid de ångslupsbolag, som bedrifva rörelse i mindre omsättning och hufvndsak
ligen under sommaren, hade trafiken vid ifrågavarande tillfälle endast delvis påbörjats. 
Dessa drabbades ej af någon arbetsinställelse. 

Vid de båda största ångslupsbolagen däremot strejkade varfs- och verkstadsarbe-
tarne äfvensom samtliga maskinskötare, hvarför trafiken på de viktigaste linjerna 
endast kunde hållas i gång, därigenom att befälhafvare eller andra personer skötte ma
skinerna. 

I anledning af a t t ångfärjorna å linjen Mälartorget—Mariahissen måste inställa 
sina resor, afstängdes äfven denna hiss från trafik. Däremot fortgick densamma vid 
Katarinahissen. 

Inom hufvudstaden funnos vid tidpunkten för storstrejken 4 stadsbndsexpeditioner 
med tillhopa 245 stadsbud. Af dessa nedlade de flesta arbetet, delvis dock blott en 
eller två dagar. De stadsbud, som icke deltogo i strejken, tjänstgjorde ej som vanligt 
å stadens gator och allmänna platser, utan uppehöllo sig inne å stadsbudsexpeditio
nerna, där de afvaktade uppdrag per telefon. Vid uppdragens fullgörande buro de icke 
stadsbudsmärken. De 12 stadsbud, som tjänstgjorde vid Centralbangården, deltogo icke 
alls i arbetsnedläggelsen, enär de af sin fackförening erhållit särskilda skyddsmärken, 
hvilka berättigade innehafvarne att opåtaldt arbeta under strejkdagarna. 

Förut har omnämnts den arbetsinställelse, som ägde rum vid rikstelefonen. Äf
ven hos Stockholms Allmänna och Bell telefonaktiebolag strejkade flertalet reparatö
rer och stationsarbetare, linjearbetare och apparatuppsättare samt verkstadsarbetare. 
Då den egentliga trafikpersonalen äfven här fullgjorde sina åligganden som vanligt, 
skedde intet afbrott i telefonförbindelserna. 

De i Stockholms stads egen tjänst, direkt eller genom entreprenörer, anställda ar-
betarne sortera (med vissa mindre väsentliga undantag) närmast under Stockholms stads 
byggnadskontor, gasverksstyrelse eller renhållningsverk. Åtskilliga bland dem före
kommande fackföreningar bilda en samorganisation, Stockholms stadB arbetares för
eningar, hvilken före storstrejken upprepade gånger afhandlade frågan om medlemmar-
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nas förhållande till densamma. Vid det sista mötet, som hölls den 11 maj, beslöts 
att vidhålla det redan förut fattade beslutet om allmän arbetsnedläggelse, men medgafs 
därjämte, att arbetet vid vattenledningens pumpverk skulle fortgå som vanligt, mot 
villkor att de därvid sysselsatta arbetarne skulle afstå 50 % af sina dagsinkomster 
under strejkdagarna. I enlighet med detta och af andra föreningar fattade likartade 
beslut upphörde flertalet af kommunens arbetare med sina resp. sysselsättningar under 
storstrejken. 

Af de under stadens byggnadskontor hörande arbetarne biträddes strejken af fler
talet eller alla, som voro anställda vid vattenledningsstationen och gatubevattningen, 
vid vattenreservoarbyggnaden å Liljeholmen, vid byggandet af vattenledningens nya 
hufvudlinje Norsborg—Stockholm, vid hamn- och husbyggnader, vid gatu- och trum-
byggnader, vid planteringarna samt förrådet. Däremot förekom ingen arbetsinställelse 
bland stenhuggeriarbetarne, vid vattenverksbyggnaden å Norsborg eller, i öfverens-
stämmelse med det nyssnämnda mötets beslut, vid pnmpverket vid Skanstull. 

Till följd däraf att gasverket icke kunde leverera tillräckligt gas för att hålla 
maskinerierna i vattentornet vid Mosebacke i gång, blef det omöjligt att leverera vatten 
till en del af de högst belägna byggnaderna å Södermalm. Sannolikt på grund häraf 
spred sig ett rykte inom staden, att äfven vattenverket skulle nödgas inställa sin verk
samhet. Detta rykte ledde därhän, att e$ stor mängd personer inom staden aftappade 
vatten i förråd för att icke lida vattenbrist under de kommande dagarna. Till följd 
häraf blefvo vattenreservoarerna så anlitade, att vattentrycket tidtals var otillräckligt att 
drifva upp vattnet i de öfre våningarna i husen å äfven andra stadsdelar än Södermalm. 

Enligt beslut vid särskildt möte med »Kommunens renhållningsarbetares gat- och 
nattafdelning> den 14 maj, hvilket beslut tillställdes direktören för Stockholms stads 
renhållningsverk, skulle dithörande arbetare nedlägga arbetet den 15 maj kl. V» 7 f. m. 
med den inskränkning likväl, att de som voro anställda särskildt för djurens vård 
sknlle kvarblifva i arbetet. 

Alla ordinarie gaturenhållningsarbetare deltogo i strejken, men då denna skulle 
börja på torsdags morgon kl. VJ7 och alla gatu- och gårdsrenhållningsarbeten för dagen då 
voro afslutade, inträdde arbetsinställelsen för dessa arbetare först från och med fre
dagen. På lördagens afton tillkännagåfvo ifrågavarande arbetare för renhållnings
direktören, att de hade för afsikt att genom utsträckt arbetstid och ökad flit drsga 
försorg om, att stadens renhållning skulle till söndags morgon blifva lika fullständig 
som vanligt, därest de fingo full aflöning för strejkdagarna. Särskildt med hänsyn till 
angelägenheten att få stadens gator och allmänna platser rengjorda till den förestående 
pingsthögtiden godkändes detta förslag. Arbetet blef också till den utsatta tiden full
ständigt utfördt. Anmärkas må, att ett antal extra gatsopningsarbetare fortsatte med 
sitt arbete under strejktiden. 

Samtliga afträdesrenhållningsarbetare strejkade i den mening, att de ej utförde 
något hämtningsarbete, hvaremot allt vanligt dagarbete förrättades af dem, som voro 
i tur därtill. Stallbetjäningen kvarstannade på sina platser i enlighet med fack
föreningens nyssberörda beslut. Soplämparne fortsatte alla med sitt arbete, hvilket 
möjliggjorde, att de sopor, som af enskilda personer kördes till sopstationen, kunde 
afsändas från staden. 

Flera enskilda renhållningsfirmor och bolag drabbades äfven i större eller mindre 
utsträckning af arbetsnedläggelsen. 

Den 13 maj erhöll gasverkets öfveringenjör genom öfverlämnadt protokollsutdrag 
meddelande om, att gasverksarbetarne beslntat samfälldt deltaga i storstrejken. Sedan 
denne emellertid därvid betonat den allmänna fara, som kunde nppstå, om ångpannor, 
ugnar och öfriga apparater lämnades utan tillsyn, beslöt gasverksarbetarnes fack
förening sedermera, att den för dylik tillsyn nödiga personalen skulle få tjänstgöra, 
för så vidt den icke åtog sig något arbete i och för gasberedning. Vid denna tidpunkt 
på året var driften vid Klaragasverket redan nedlagd, och frågan gällde alltså att 



DEN S. K. POLITISKA STORSTREJKEN ÅR 1902. 377 

hålla Värtagasverket fortfarande i gäng. Som det icke syntes möjligt att med främ
mande och ovana arbetare upprätthålla gasberedningen, och då gasförrådet i klockorna 
kunde antagas räcka för gasförbrukningen under de mörka timmarna i tre dygn, be
slöts, att gasen skulle afstängas under de ljusa timmarna, men påsläppas under de 
mörka, så att intet afbrott komme att ske i gatubelysningen. Emellertid behöfde 
gasen afstängas endast kl. 7» 2 t. m. till kl. 9 e. m. den 16 maj och kl. 2 f. m. till 
kl. 1/s2 e. m. den 17 maj. 

Vid elektricitetsverket hade alla arbétarne lofvat att kvarstanna på sina platser. 
På aftonen den 15 maj anmälde likväl eldarne, att de icke vågade arbeta de följande 
dagarna. Med anledning häraf vidtalades en del utomstående maskinister, hvilka till
sammans med elektricitetsverkets ingenjörer och andra tjänstemän den 16 och 17 maj 
upprätthöllo eldningen af pannorna. Då verkets öfriga personal ntförde sina åligganden, 
uppstod intet afbrott i leveransen af elektrisk ström. 

Vid de byggnads- samt kabel- och rörläggningsarbeten, som pågingo för gas- och 
elektricitetsverken, strejkade de flesta arbétarne; likaså de vid gasdistributionen an
ställda med undantag af lykttändare och sifonpumpare. 

För att underlätta uppfattningen af storstrejkens betydelse inom samtliga här 
ofvan berörda grenar af arbetet, hvilka äro af kommunal eller därmed jämförlig 
karaktär, hafva i efterföljande tablå sammanställts uppgifter om dels hela antalet vid 
dylika, af storstrejken berörda, arbeten anställda arbetare och dels antalet sådana, som 
under strejkdagarna ej deltogo i arbetet. 

Antalet arbetare vid af storstrejken den 15—17 maj 1903 direkt berörda 
kommunala o. d. arbeten i Stockholm. 

Med afseende å tabellens siffror må ytterligare betonas, att desamma omfatta samt
liga arbetare vid sådana (kommunens, enskildes eller till och med statens) arbeten, 
hvilka äro af lokal, men dock offentlig karaktär. Vid arbetarnes gruppering under olika 
verksamhetsarter har hänsyn ej heller tagits till de myndigheter och inrättningar, som 
i hvarje fall ledde arbetet, utan dettas egen art har därvid varit bestämmande. Sär-
skildt må påpekas, att nnder gruppen kommunikationsanstalter ingå äfven telegraf- och 
rikstelefonarbetare, äfvensom en del renhållningsarbetare, anställda hos sådana firmor, 
som hufvudsakligen bedrefvo åkerirörelse. Likaså torde böra framhållas, att under 
byggnads-, sten- och jordarbeten införts samtliga arbetare, som deltogo i dylika arbeten 
under kommunala myndigheters omedelbara ledning, vare sig de voro direkt anställda 
i kommunens tjänst eller hos dess entreprenörer för tillfället. Däremot hafva här ej 
inräknats arbetare vid pågående kyrko- och skolbyggnader och dylikt, där verksamheten 
bedrefs för vederbörande entreprenörs egen räkning och risk. 
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Tabellens innebörd torde i öfrigt icke påkalla någon närmare belysning; anmärkas 
må endast, a t t anslutningen till storstrejken synes hafva var i t proportionsvis linigast 
bland arbetarne vid byggnads-, sten- och jordarbeten, hvilket otvifvelaktigt berodde på 
att dylika arbeten äro af jämförelsevis mindre brådskande art, så att arbetsnedläggelsen 
utan svårare olägenhet kunde göras fullständig. 

Afven utom Stockholm berörde storstrejken flerstädes på ganska kännbart sätt 
vissa af kommuner, dock endast stadskommuner, bedrifna verksamhetsgrenar. Antalet 
under strejken ej arbetande kommunala arbetare utgjorde i Södertälje 28 (den 15—17 
maj), i Eskilstuna 52 (den 15—17 maj), i Kristianstad 58 (den 15 maj), i Malmö resp. 
408, 605 och 640, i Lund 32 (den 16 och 17 maj), i Hälsingborg 168 (den 15—17 maj), 
i Göteborg resp. 201, 655 och 675, i Gäfle resp. 257, 304 och 304 samt i Sundsvall 
resp. 39 och 42 (den 16 och 17 maj). På de flesta platserna hade dessa arbetare syssel
sättning uteslutande inom byggnads-, sten- och jordarbetarefacken. I Eskilstuna voro 
emellertid 12 af de strejkande anställda vid stadens gasverk; i Malmö inställdes arbetet 
den 15 på aftonen af 35 arbetare tillhörande linjcpersonalen vid spårvägarna, hvilka 
därför måste inställa sin trafik; i Hälsingborg slutligen strejkade 21 arbetare vid stadens 
vattenledningsverk och 26 arbetare vid dess hamninrättningar. 

Med afseende å de här meddelade uppgifterna från vissa städer i landsorten torde 
böra framhållas, a t t i dem ej kunnat inräknas t. ex. åkeriarbetare o. d., hvilka i regel 
synas hafva inställ t arbetet. Beträffande de arbetsgifvare, hos hvilka dessa varit an
ställda, har nämligen ej i hvarje fall kunnat klart utrönas, huruvida deras verksamhet 
vari t af resp. kommuner koncessionerad eller om de endast bedrifvit transportverksam
het af fullt pr ivat natur. 

Såsom af tabellbilagan framgår, deltogo typograferna på en mängd platser i landet 
synnerligen mangrant i storstrejken. I Stockholm inställdes arbetet den 15—17 maj 
af resp. 2,533, 2,574 och 2,595 arbetare vid resp. 52, 52 och 53 tryckerier, däribland 
samtliga större sådana. Deras arbetsnedläggelse, som naturligtvis i främsta rummet 
drabbade tidningspressen — ehuru antalet för dess räkning direkt anställda arbetare 
icke kan bestämdt särskiljas från de öfriga — kom helt oväntadt såväl för tidnings
redaktionerna som för allmänheten. Typografiska föreningen i Stockholm hade på sam
manträde den 11 maj beslutat, att typograferna icke skulle deltaga i strejken. På 
kvällen den 14 utlyste emellertid föreningens styrelse ett nytt möte att äga rum följande 
dag kl. V26 på morgonen. Här upptogs ånyo frågan t i l l behandling, och efter en liflig 
diskussion beslöts med betydande majoritet, a t t föreningens medlemmar skulle ansluta 
sig ti l l de strejkande. Beslutet delgafs omedelbart vederbörande arbetsgifvare. 

I anledning häraf kunde, med undantag af de redan färdiga morgontidningarna 
för den 15 maj, inga dagliga tidningar utkomma förrän den 17 maj på aftonen. Dock 
utgafs regelbundet, om ock i förminskadt format, Post- och Inrikestidningar, hvarvid 
arbetet utfördes af ingenjörer och kontorspersonal vid Kungl. tryckeriet. Äfven en 
halfveckotidning utsände på lördag ett nummer. Flera dagliga tidningar utgåfvo smärre 
extranummer, som mångfaldigades med hektograf eller mimeograf. En aftontidning ti l l
sände sina prenumeranter exemplar af en Göteborgstidning, och försök gjordes äfven 
at t särskildt för lösnummerförsäljning i Stockholm trycka upplagor af andra landsorts
tidningar, men dessa försök upphörde, när arbetarne vid resp. tryckerier hotade att 
nedlägga arbetet, om tidningarne sändes till Stockholm. Endast socialdemokratiska 
partiets dagliga organ i hufvudstaden kunde lämna korta tryckta meddelanden, hufvud-
sakligen om rösträttsfrågans behandling samt storstrejkens utbredning och fortgång. 
Såsom förut nämnts, återupptogo typograferna arbetet den 17 på middagen, så att afton
tidningarna då kunde utkomma. 

I landsorten hade typografernas föreningar likaledes före strejkens utbrott beslutat, 
a t t medlemmarna skulle fortsätta med arbetet, men i sista stunden inträdde äfven här 
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ett omslag på åtskilliga platser, hvarom tabellbilagan närmare upplyser. Ursprunget 
t i l l denna oförmodade förändring uppgifves allmänt hafva varit att söka i påtryckning 
från storstrejksledningen i Stockholm. I allmänhet upptogs arbetet åter på lördags
middag, så att aftontidningarna då kunde utkomma. 

Anmärkas bör måhända, att då tabellbilagan anger ett antal strejkande arbetare 
inom de grafiska yrkena äfven å landsbygden, därmed förstås arbetare anställda vid 
tryckeri i några köpingar. 

Af storstrejken förorsakade ekonomiska förluster eller 
olägenheter. 

För de flesta enskilda arbetare, som deltogo i arbetsnedläggelscn, innebar denna, 
ekonomiskt sedt, endast förlusten af 2 à 3 dagars aflöning. I de fall, då vissa arbets-
gifvare öfvade repressalier genom at t låta inställelsen fortgå ytterligare några dagar 
eller veckor, gick visserligen vederbörande personal förlustig en någorlunda afsevärd 
summa, men i regel var storstrejken icke för arbetarna af någon större ekonomisk be
tydelse. Vid de af storstrejken direkt föranledda öppna konflikterna erhöllo de arbets
lösa understöd, när sådant begärdes, ur storstrejksfonden, hvilken för detta ändamål 
efter hand utbetalade c:a 70,000 kronor. Häri äro emellertid äfven inräknade under
stödsbelopp till dem, som afskedats från sina platser, intill dess de erhöllo ny anställ
ning eller vederbörande arbetarekommun eller annan organisation öfvertog omsorgen om 
deras underhåll. Hufvudparten af nyssnämnda simma, eller omkring 48,000 kronor, 
belöpte sig på konflikten vid Separators verkstäder. I öfrigt bestredos ur storstrejks
fonden utgifter för diverse organisationskostnader äfvensom för arbetares rättegångs
kostnader i mål, föranledda af storstrejken, med sammanlagdt ungefär 16,000 kronor. 
Vid den senast afgifna redovisningen för fonden i mars 1904 uppvisade densamma så
lunda en behållning på något öfver 23,000 kronor. 

Om man söker approximativt beräkna de löneförluster arbetarna personligen flngo 
vidkännas, och därvid ihågkommer dels, att någon ersättning bereddes ur storstrejks-
fonden, och dels, att i ej så få fall aflöning utbetalades äfven åt vissa i inställelsen 
deltagande arbetare, så torde den direkta förlusten för enskilda arbetare kunna anslås 
till sammanlagdt c:a 600,000 kronor. 

DäTemot låter sig ej göra att ens tillnärmelsevis beräkna den ekonomiska skada 
storstrejken kan hafva förorsakat arbetsgifvarne. Arbetets inställande under årets lif- < 
ligaste verksamhetstid måste hafva vållat många af dem afsevärda förluster genom 
minskad produktion och försenade eller inhiberade leveranser. Såsom exempel härpå 
må endast anföras, att inom skrädderibranschen dessa dagar, under brådaste vårsäsong 
och omedelbart före pingsthelgen, säkerligen voro de dyrbaraste under hela året. 

Direkta utgifter åsamkades särskildt åtskilliga firmor, hvilka, enligt lämnad upp
gift, uppgjort vissa för just ifrågavarande dagar gällande kontrakt eller aftal om sär
skilda prestationer, såsom utförande af arbeten eller reparationer o. s. v. eller hvilka 
förhyrt kraft- och arbetsmaskiner, som icke kunde komma till användning. 

Olägenheterna blefvo gifvetvis särskildt kännbara, när arbetsbefälet icke hade vet
skap om arbetsnedläggelsen och följaktligen ej kunnat vidtaga några åtgärder i anled
ning däraf. Från flera arbetsställen, företrädesvis sockerbruk, jästfabriker, garfverier 
och vissa fabriker inom den kemisk-tekniska industrien meddelas, att arbetsinställelsen 
afbrutit behandlingen af vissa ej färdiga fabrikat och därigenom mer eller mindre full
ständigt skadat dem. 

Äfven arbetsställen, som ej direkt berördes af strejken, torde i vissa fall hafva 
lidit skador af densamma genom uteblifna materialier och utensilier eller genom andra 
af densamma föranledda olägenheter. Så måste det nästan fullständiga afstannandet af 
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samfärdseln i Stockholm hafva störande inverkat på dess flesta inbyggares bekvämlig 
het och särskildt varit menlig för alla näringsidkares rörelse och omsättning. Från åt
skilliga arbetsställen i Stockholm, där gasmotorer användts för drifvande af vissa ar
betsmaskiner, omnämnes äfven, att gasens afstängande vållat afsevärdt afbräck i det 
eljest pågående arbetet. 

Öfverståthållareämbetet erinrar i sin rapport, att dylika förluster, om ock känn
bara, endast vore en bråkdel af den skada hufvndstadena hela affärslif sknlle hafva 
lidit, därest försöken att stoppa järnvägs- och ångbåtstrafiken till och från Stockholm 
hade lykats. I sådant fall skulle till de öfriga svårigheter, som vållades allmänheten, 
med säkerhet hafva kommit äfven brist på lifsmedel och andra för det dagliga lifvet 
oumbärliga förnödenheter, hvilket denna gång endast i mycket ringa grad var fallet. 
Störst hade likväl faran och olägenheterna af storstrejken blifvit, om gas- och vatten-
verksarbetarne kunnat fullständigt dragas med i arbetsinställelsen och hufvudstaden 
sålunda under strejktiden beröfvats ljus och vatten. 

Inskränkningen i gasleveransen vållade äfven ganska kännbara obehag för hufvudsta-
dens sjukhus. Å Seraflmerlasarettet saknades kokgas för uppvärmning af vatten till instru
mentens rengöring och desinficiering, hvadan för detta ändamål måste inköpas ett antal 
s. k. primuskök. Yid Sabbatsbergs sjukhus var förhållandet liknande. Å allmänna barn-
bördshuset måste den största' sparsamhet iakttagas med bruket af uppvärmdt vatten, 
hvilket å sjukhuset användes i stor myckenhet; här kunde ej gastrycket hållas uppe 
ens i den s. k. couveusen, afsedd att bereda tillräcklig värme åt för tidigt födda barn. 
Någon fara förorsakades emellertid ej häraf, enär apparaten ej under strejkdagarna be-
höfde anlitas. A Garnisonssjukhnset var gasbelysningen i operationsrummet så otill
fredsställande, att order måste utfärdas om uppskjutande af alla operationer, som utan 
omedelbar fara kunde anstå. Vid Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 
måste gasbelysningen delvis ersättas med fotogenlampor. 

Såsom förut är nämndt, föranledde äfven bristen på gas vissa oregelbundenheter i 
vattentillförseln, utan att dock några direkta olägenheter däraf kunna sägas hafva uppstått. 

Upphörandet af den dagliga rengöringen af Stockholms gator och allmänna platser 
innebar naturligtvis ej blott olägenheter och obehag utan äfven ett åsidosättande af den 
allmänna snygghetens och hygienens kraf, som kunnat blifva farligt. Tack vare 
strejkens kortvarighet, den gynnsamma väderleken äfvensom den omständigheten, att 
nästan all körtrafik var inställd, antog emellertid föroreningen icke sådan omfattning, 
att några allvarliga olägenheter i sanitärt hänseende däraf torde hafva framkallats. 
Äfven inställandet af hämtningsarbetena i husen vållade, särskildt å vissa större 
établissement, kännbara obehag. 

Ingen af storstrejkens olägenheter torde emellertid hafva gjort sig märkbar i så 
vida kretsar som de dagliga tidningarnas uteblifvande. Utsinandet af denna kunskaps
källa under just de dagar, allmänheten ifrigt åstundade underrättelser, vållade snart 
sagdt hvarje medborgare förtret. Bristen på dagliga tidningar gaf anledning till, att 
en mängd osanna rykten, t. ex. om gas- och vattenledningarnas fullständiga afstängande 
o. s. v., med förvånande hastighet spridde sig bland allmänheten och vnnno tilltro. 
Äfven utom Stockholm kunde i de flesta af strejken berörda städer och köpingar inga 
tidningar utkomma. Förtrytelsen häröfver bland allmänheten minskades gifvetvis ej 
däraf, att på de flesta platser i landsorten, liksom i Stockholm, typografernas anslut
ning till storstrejken åvägabragts i sista stunden samt mot förut fattade och tillkänna-
gifna beslut om arbetets oafbrutna fortsättande under strejktiden. 

I Stockholm deltogo äfven teaterarbetarne i arbetsnedläggelsen. Endast å Kungl. 
teatern behöfde i anledning däraf föreställningen inställas den 16 maj; på de öfriga 
teatrarna ombesörjde skådespelarne själfva de oundgängligaste arbetena i och för 
representationerna. 
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Påpekas må slutligen, att arbetarne vid det elektricitetsverk, som levererade 
elektrisk ström för belysning af riksdagshuset, oaktadt gifvet löfte att nnder strejken 
fortfara med arbetet, visade böjelse att nedlägga detsamma. Genom strejkledningens 
mellankomst förhindrades emellertid denna arbetsinställelse, hvilken kunde hafva för-
anledt afbrott i riksdagsförhandlingarna. 

Repressalier eller andra åtgärder, som af arbetsgifvare vidtagits 
i anledning af storstrejken. 

Utöfver de allmänna olägenheter, något olika å skilda orter, som storstrejken 
medförde för samhällenas medlemmar öfverhufvud, tillkom för ett stort antal arbets-
gifvare, såsom här ofvan visats, afsevärd ekonomisk förlust eller åtminstone betänk
liga rubbningar i arbetets lugna gång under årets brådaste tid. Misstämningen här-
öfver kunde själffallet ej utplånas genom arbetarnes och deras organisationers förkla
ringar, att storstrejken icke alls afsåge arbetsgifvarue, utan riktade sig uteslutande 
mot statsmakterna. Oafsedt sin ställning till rösträttsfrågan synas alltså arbetsgifvarne 
i de flesta fall hafva bestämdt ogillat, att en dem i deras egenskap af arbetsgifvare 
ovidkommande fråga skulle störande inverka på deras näringsverksamhet. Härtill kom 
vidare, att arbetsinställelserna ofta verkställdes, utan att ens underrättelse därom läm
nades arbetsbefälet, äfvensom att arbetarne därvid i många fall bröto mot gällande 
arbetsaftal och sålunda rubbade tilliten till dessas förmåga att åstadkomma stabila 
arbetsförhållanden. 

Om emellertid arbetsgifvarne i allmänhet icke utöfvat repressalier eller vidtagit 
någon annan åtgärd i anledning af storstrejken, så synes detta dels hafva berott på 
deras önskan att undvika konflikt, dels ock på deras ofta uttalade uppfattning, att 
»arbetarne ej själfmant deltagit i strejken» eller »icke kunde göras ansvariga» för 
densamma. Af denna anledning hade de ej heller velat bestämdt motsätta sig arbetets 
nedläggande vid storstrejkens utbrott. Ett icke ringa antal arbetsgifvare från landets 
olika delar hafva också meddelat, att de, då arbetarne med eller mot sin vilja nödgats 
inställa arbetet, ej ansett sig böra innehålla arbetslönen för de dagar strejken varade. 
I åtskilliga fall hade också arbetarne erbjudit sig att genom öfvertidsarbete och ökad 
flit hålla arbetsgifvarne skadeslösa för den förlorade tiden. 

Såsom regel kan emellertid fastslås, att arbetsgifvarne icke betalat någon aflöning 
för de genom storstrejken försummade arbetsdagarna. Likaså hafva några arbetsgifvare, 
i anledning af personalens nedläggande af arbetet, för det löpande året indragit den 
rätt, som tillkommit densamma, att erhålla viss tids semester med åtnjutande af full 
aflöning eller annan dylik förmån. 

I Göteborg funno sig de större skeppsredarne och ångfartygsbolagen böra gifva 
arbetarne en allvarlig maning i anledning af arbetsinställelsen. Omedelbart efter denna 
afläto de nämligen till stufveriarbetarnes organisation i staden en skrifvelse, hvari 
bland annat meddelades, att därest dylika afbrott utan arbetsgifvarnes medgifvande 
åter inträffade, arbetsgifvarne komme att anse öfverenskommelsen om företräde för 
organisationens medlemmar till arbete å arbetsgifvarnes ångfartyg vara från arbetarnes 
sida förverkad. 

Åtskilliga arbetsgifvare i skilda delar af landet hafva likväl icke åtnöjt sig med 
sådana åtgärder, utan vidtagit positiva mått och steg för att betaga arbetarne lusten 
att anordna dylika arbetsinställelser. Ej sällan öfvades därvid repressalier mot den 
eller de arbetare vid arbetsstället, som framför andra bidragit att sätta arbetsnedläg-
gelsen i scen; från många håll inberätta arbetsgifvarne själfva, att af sådan anledning 
arbetare afskedats, hvarvid i de flesta fall tillfogas den upplysningen, att den afske-
dade i trots af förbud agiterat bland sina kamrater under pågående arbete. 

Innehållen af-
löning. Afske-
danden m. m. 
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I större skala förekommo sådana afskedanden endast inom textilindustrien i Borås 
där Tid 11 arbetsställen til lhopa omkring 50 arbetare förlorade sin anställning, i all
mänhet därför att de lämnat arbetet utan tillstånd i anledning af storstrejken. Eljest sy
nas här och hvar en eller annan arbetare, undantagsvis ända till 20, hafva blifvit 
uppsagda från arbetet. Vederbörande arbetareorganisationer å platsen gjorde i vissa 
fall försök att genom sin bemedling återförskaffa afskedade arbetare deras anställning, 
i allmänhet dock utan resultat. 

En vanligare förekommande form af repressalier var, a t t arbetsgifvarne läto den 
genom strejken föranledda inställelsen af aTbetet fortgå någon tid efter själfva strejkens 
slut. Så t. ex. började verksamheten vid de bokbinderier, som tillhörde medlemmar 
af Stockholms bokbinderiidkareförening först den 22 maj. Frän åtskilliga arbetsgifvare 
omförmäles, a t t arbetet vid deras arbetsställen icke återupptagits förrän efter förloppet 
af en eller annan vecka; icke sällan synes till sådan åtgärd hafva medverkat, att ar
betsgifvarne funnit lämpligt använda det genom strejken framtvnngna afbrottet i arbetet 
t i l l reparationer och dylikt, som eljes skulle hafva förlagts till annan mindre bråd
skande årstid. Sådana afstängningar från arbetet föranledde äfven här och hvar kon
flikter med de däraf berörda arbetarne eller deras fackföreningar å resp. orter. Däremot 
torde icke fackförbunden hafva ingripit i anledning af de konflikter, som sålunda genom 
storstrejken — d. v. s. en icke facklig tvistefråga — uppkommo mellan arbetsgifvare 
och arbetare. De arbetare, som genom förlorad anställning eller under längre arbets-
ledighet blefvo ekonomiskt lidande, erhöllo till en början understöd ur storstrejksfonden. 
I de jämförelsevis få fall, då längre tid förflöt, utan at t arbete kunde beredas dem, 
öfvertogo vanligen resp. arbetarekommuner eller fackförbund omsorgen om deras under
håll genom att för detta ändamål föranstalta frivilliga penningeinsamlingar. 

Bland de tvister mellan arbetsgifvare och arbetare, som inträffade i samband med 
• storstrejken, var konflikten vid aktiebolaget Separators verkstäder i Stockholm den mest 
omfattande och långvariga. De hos bolaget anställda arbetarne hade på ett före stor
strejken hållet möte beslutit a t t deltaga i densamma och anhöllo för detta ändamål 
om ledighet från arbetet. Sådan vägrades emellertid, hvarvid jämväl deras uppmärk
samhet fästes å verkstadsreglernas bestämmelser därom, att arbetare, som utan tillstånd 
vari t frånvarande från arbetet mer än två dagar, ansågos hafva lämnat sin plats. Vid 
storstrejkens utbrott uteblefvo flertalet arbetare från arbetet, och då de vid strejkens 
slnt åter infunno sig för a t t upptaga detsamma, tillämpades den nyssnämnda bestäm
melsen, så a t t arbetarne skulle hvar för sig anhålla om ny anställning hos bolaget. 
Därjämte intogs i verkstadsreglerna en ny bestämmelse, som bland annat tillerkände 
arbetsbefälet rätt ighet att omedelbart afskeda arbetare, >som inom eller utom verkstaden 
söker att förleda eller genom våld och hot förmå annan hos bolaget anställd arbetare 
a t t handla mot fastställda ordningsregler eller eljes mot bolagets intresse». Då arbetarne 
icke ville på sådana villkor återgå ti l l arbetet, blefvo verkstäderna af partistyrelsens 
verkställande utskott förklarade i blockad. A andra sidan visade öfriga arbetsgifvare 
inom maskinbranschen l ika bestämdt sitt gillande af bolagets åtgöranden. Genom en 
i tidningarna införd annons af den 2 juni tillkännagåfvo nämligen 10 af de största 
verkstadsägarne i hufvndstaden, att de den 16 juni ämnade nedlägga arbetet på sina 
verkstäder, därest ej den blockad upphäfdes, som ägde rum hos aktiebolaget Separator. 
Den 16 juni återupptogs arbetet vid bolagets verkstäder i inskränkt omfattning med 
en del nya arbetare, som anställts på de nämnda villkoren. På detta sätt fortgick 
arbetet t i l l och med den 19 jnni . Sedan emellertid under fortgående förhandlingar 
mellan bolagets styrelse och partistyrelsens verkställande utskott, tillägget till verk
stadsreglerna något modifierats enligt arbetarnes önskan och dess innebörd närmare 
förklarats, beslöto de strejkande arbetarne sistnämnda dag at t upphäfva blockaden 
Flertalet af dem sökte och erhöllo därefter åter anställning hos bolaget. 
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Stockholms stad hade, såsom ofvan nämnts, erfarit mångahanda olägenheter af 
storstrejken. De kommunala myndigheterna funno sig oek föranledda att taga uhder 
ompröfvande, hvilka åtgärder voro at t från dess sida vidtaga i anledning af densamma. 
Genom beslut den 21 maj 1902 utsåg sålunda drätselnämndens andra afdelning tre af 
sina ledamöter a t t i samråd med byggnadskontorets arbetschefer och andra, hvilkas 
mening det kunde vara önskvärdt att inhämta, taga under ompröfning frågan om stadens 
arbetsaftal och däröfver afgifva yttrande till afdelningen. 

Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskott uttalade sig i utlåtande den 22 
maj 1902 om de åtgärder, som för framtiden borde vidtagas i anledning af storstrejken. 
Utskottet framhöll däri såsom sin mening, att det otvifvelaktigt ålåge vederbörande myn
digheter, att , hvad på dem ankomme, söka på det kraftigaste förekomma, att hädanefter 
åt arbetsinställelser gåfves en sådan utsräckning, att de antoge en rent af samhälls-
vådlig karaktär, i det att deras tillskyndare, för att vinna ett eller annat ändamål, 
ej tvekade äfventyra medborgares lif och hälsa, afbryta samfärdseln eller till och med 
söka omöjliggöra förvaltningen inom staten och kommunen. Då genom storstrejken 
sådana allmänna förmåner, öfver hvilkas tillhandahållande hufvudstadens kommunala 
myndigheter haft att vaka, blifvit allmänheten undandragna i syfte a t t därigenom lägga 
band på riksdagens handlingsfrihet, borde Stockholms kommun framför andra känna 
sig manad till ett uttalande i frågan. 

Med afseende å medel a t t förhindra arbetsinställelser a t t antaga dylika oro
väckande dimensioner hänvisade utskottet till vissa förslag ti l l ändringar i straff
lagen, hvilka i betänkande den 19 oktober 1901 framlagts af den kommitté, som haft 
att taga i öfvervägande frågan om införande af särskilda bestämmelser till skydd för 
arbetsaftal. Utskottet ansåg nämligen goda skäl finnas för det antagande, att de ifrå
gavarande, af kommittén föreslagna ändrade strafflagsbestämmelserna sknlle, om de 
upphöjdes ti l l lag, göra åsyftad verkan,\i synnerhet om de komme att omfatta äfver. 
de för den allmänna samfärdseln afsedda handteringar, för hvilkas utförande fordras 
särskild koncession, såsom spårvägs-, åkare-, hyrknsk- och ångslupsrörelser samt telefonen. 
På grund häraf hemställde utskottet, att Stadsfullmäktige måtte hos Kungl. Maj:t an
hålla, att proposition allâtes t i l l nästföljande riksdag om antagande i hnfvudsak af 
berörda förslag med de tillägg, som kunde finnas påkallade af den senast vunna erfa
renheten. Detta utskottets förslag blef vid stadsfullmäktiges sammanträde den 18 juni 
1902 af fullmäktige godkändt. 

Till fullständigande af den ofvan lämnade framställningen af arbetsgifvarnes åt
gärder i anledning af storstrejken torde böra påpekas, hurusom denna kraftigt bidragit 
till arbetsgifvarnes sammanslutning. I det föregående har redan framhållits, att kon-
flikten vid Separators verkstäder gaf upphof till en tillfällig sammanslutning mellan 
vissa större arbetsgifvare inom den mekaniska verkstadsindustrien. Denna samverkan 
utvecklades sedan och gaf anledning ti l l utvidgning och oinbildning af Sveriges verkstads
förening, hvilken snart omfattade flertalet af Sveriges större établissement iuom branschen. 
Afven inom flera andra yrkesgrenar kommo arbetsgifvarne först genom storstrejken till 
full insikt om den makt arbetarnc hade i och genom sin starka sammanhållning och 
väcktes däraf till intresse för egna organisationssträfvanden. 

Likaså bildades vid denna tidpunkt flere sammanslutningar af arbetsgifvare i 
syfte att, utan särskildt afseende å de olika yrkena, tillvarataga arbetsgifvareintressena 
i allmänhet. De svenska arbetsgifvarnes organisationsrörelse i modern mening och stor 
skala torde därför väsentligen kunna dateras från storstrejken den 15—17 maj 1902. 

Stockholm i november 1901. 

Gunnar Huss. 
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Bilaga. Arbetsgifvare och arbetare, som direkt 
a) Fördelning efter 
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berördes af den s. k. storstrejken den 15—17 maj 1902. 
landsdelar. 
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Bilaga. Arbetsgifvare och arbetare, som direkt 
a) (forts.) Fördelning 
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berördes af den s. k. storstrejken den 15—17 maj 1902. 
efter landsdelar. 
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Bilaga. Arbetsgifvare och arbetare, som direkt berör-
b) Fördelning efter 
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des af den s. k. storstrejken den 15—17 maj 1902. 
yrkesgrenar. 
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Bilaga. Arbetsgifvare och arbetare, som direkt berör-
b) (forts.) Fördelning 
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des af den s. k. storstrejken den 15—17 maj 1902. 
efter yrkesgrenar. 
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Arbetsinställelsernas orsaker i Sverige under olika år (i %). 

(Jfr tab. å sid. 35) 

Löne
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Organisations
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Arbetsinställelsernas orsaker i vissa länder (i %). 
(Jfr sid. 36) 

Lönefrågor. 

Organisations
frågor. 

Tvist om arbe
tets ledning 
och fördel
ning. 

Andra orsaker. 

England. Danmark. Sverige. 
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Arbetsinställelsernas resultat i Sverige under olika år (i %). 

(Jfr tab. å sid. 42) 

Enligt arbetarnes 
fordringar. 

Ömsesidiga efter
gifter. 

Enligt arbetsgifvar-
nes villkor. 

Resultat 
okändt. 
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Arbetsinställelsernas resultat i vissa länder (i %). 
(Jfr sid. 42) 

Enligt arbetarnes 
fordringar. 

Ömsesidiga 
eftergifter. 

Enligt arbetsgifvar-
nes villkor. 

Resultat 
okändt. 

Tyskland Frankrike England Danmark Sverige 
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Arbetsinställelsernas resultat i Sverige 1903—1907 med 
hänsyn till arbetarnes organisation (i %). 

(Jfr tab. å sid. 44) 

Enligt arbetar
nes fordringar. 

Ömsesidiga 
eftergifter. 
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gifvarnes 
fordringar. 

Resultat 
okändt. 
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Arbetarne icke 
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Uppgifter om or
ganisation saknas. 
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Antal genom arbetsinställelser förlorade arbetsdagar i vissa 
länder (i mill. dagar). 

(Jfr sid. 57) 

Tyskland Frankrike England Österrike Danmark Sverige 
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