


INLEDNING 

TILL 

Arbetsstatistik. E, Arbetsinställelser i Sverige : 
under år … / utgifven af K. Kommerskollegii 
afdelning för arbetsstatistik. – Stockholm, 1909-
1911 
Täckningsår: 1903/07-1910 = 1-4 

I serien Arbetsstatistik E ingår: 

1 Arbetsinställelser under åren 1903-1907 jämte 
översikt av arbetsinställelser under åren 1859-1902 
samt den s.k. politiska storstrejken år 1902 

2 Arbetsinställelser i Sverige under år 1908 
3 Arbetsinställelser i Sverige under år 1909 
4 Arbetsinställelser i Sverige under år 1910 

Arbetsinställelser i Sverige under år 1908. – (Arbetsstatistik. E ; 2). 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2009 

urn:nbn:se:scb-arbE02_-1908 



ARBETSSTATISTIK. E:2. 
UTGIFVEN AF K. KOMMERSKOLLEGII AFDELNING FÖR ARBETSSTATISTIK. 

ARBETSINSTÄLLELSER 
I SVERIGE 

UNDER ÅR 1908. 

STOCKHOLM 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 

1909 
091574 



Pour la table des matières voir page 5. 

Pour le résumé français voir page 54. 



Föreliggande redogörelse för arbetsinställelser i Sverige 

under år 1908 ansluter sig med afsecnde å uppställningen i 

allt väsentligt till den förut offentliggjorda berättelsen för 

arbetsinställelser under åren 1903—1907. Till underlättande 

af jämförelser med perioden 1903—1907 hafva emellertid några 

texttabeller erhållit en förändrad affattning. Vidare hafva 

kap. 2, 3 och 5 utvidgats med nya tabeller till belysande af arbets

inställelsernas fördelning efter förlikningsmannadistrikten samt af 

arbetsgifvareorganisationernas utbredning och betydelse. Till 

följd af materialets ringare omfång i den nu föreliggande års

berättelsen hafva en del i den föregående femårsberättelsen 

meddelade texttabeller nu utelämnats, hvarjämte af samma an

ledning tab. V och VI i förenklad form öfverflyttats till text-

afdelningen. För öfrigt har framställningen i kap. 5 af arbets-

konflikternas resultat väsentligt förkortats samt kap. 7 och 8 

— om aftalsbrott, samt förhandling, medling och skiljedom — 

blifvit något omlagda. 

De bifogade särskilda redogörelserna för vissa arbetskon-

flikter hafva — delvis på grundval af särskildt anställda 

enquêter — nu afsevärdt utvidgats. 

Den närmaste ledningen af hithörande arbeten handhafves 

å afdelningen af aktuarien d:r Er ik S jös t r and , hvilken ock 

med biträde af amanuensen E. B j u r s t e d t utarbetat denna be

rättelse. 

Stockholm i oktober 1909. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 

HENNING ELMQUIST. 

Gunnar Huss. 
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Inledning. 
Insamlandet af statistiskt material rörande arbetskonflikter 

har under år 1908 inom Kommerskollegii afdelning för arbets-
statistik fortsatts enligt samma plan och med anlitande af i hufVudsak 
samma slags källor, som làgo till grund för föregående redogörelse 
omfattande åren 1903—1907. 

Bland dessa källor intages gifvetvis den främsta platsen af de 
till resp. parter utsända frågeformulären, hvilkas lydelse framgår af 
å sid. 9—14 meddelade aftryck. Ett betydande material utgöra 
numera ock de notiser ur dagliga tidningar och periodiska publika
tioner af arbetsgifvare- och arbetareorganisationer, som samlas â 
den arbetsstatistiska afdelningen (f. n. 8 tidningar och c:a 45 fackliga 
tidskrifter). För öfrigt hafva statens förlikningsmäns till Kollegium 
insända kvartalsrapporter bildat ett material af betydande värde för 
kännedomen om vissa arbetskonflikter. Rörande öfriga regelmässigt an
litade källor hänvisas till redogörelsen för arbetsinställelser under 
åren 1903—1907.1 

De olika uppgiftslämnarnes Tcaralctär framgår närmare af nedan
stående sammanställning för åren 1903—1908: 

1 Arbetsstatistik E: 1, s. 9. 
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Ofvanstående siffror ådagalägga fortfarande stor beredvillighet 
å parternas sida att tillmötesgå afdelningens förfrågningar, hvar-
igenom statistiken ock torde ha vunnit en hög grad af fullständighet 
och tillförlitlighet. 

Bland de såsom »arbetsgifvare> och »arbetare» betecknade upp-
giftslämnarne intaga resp. organisat ioner en allt mera framskjuten 
plats, sedan — hvad arbetsgifvarne beträffar särskildt under år 1908 
— föreningsväsendet å ömse sidor nått en allt större utbredning och 
organisationen såsom sådan allt oftare kommit att taga del i kon
flikter. I ett flertal fall har ock insamlandet af det statistiska 
primärmaterialet skett under resp. organisationers välvilliga med
verkan; särskildt var detta fallet med de omfattande byggnads- och 
transportarbetarekonflikterna under år 1908, hvilka berörde ett stort 
antal arbetsföretag i vidt skilda delar af riket. För utredande af 
vissa spörsmål i samband med sistnämnda konflikt utsändes genom 
berörda stufveri- och rederiorganisatiöner tvänne särski lda fråge
formulär till de i konflikten invecklade arbetsgifvarne, och inkom 
härå ett betydande antal svar, rörande hvilka hänvisas till fram
ställningen å sid. 121. 

Vid materialets sofrande och bearbetande har i hufvudsak 
tillämpats samma metod som den förut använda och hänvisas till 
beskrifningen häröfver i föregående redogörelse.1 

Vid prim är materialets första bearbetande har dock från och med 
1908 vidtagits den förändringen, att uppgifterna införas å ett räkne-
Tiort af utseende som aftrycket å sid. 15 visar. Betydande lättnad 
och tidsbesparing har härigenom vunnits för materialets fortsatta 
bearbetande, liksom ock fullt enhetliga principer för primäruppgif
ternas gruppering kunnat uppställas och konsekvent tillämpas. 

Rörande de å frågeformulären afgifna svaren är för öfrigt att 
märka, att desamma blifvit allt mer fullständiga och korrekta, hvar-
jämte ett allt rikligare material i form af protokoll, aftal och pris
listor samt förslag till dylika kommit afdelningen tillhanda. 

1 Arbctsstatistik E: 1, s. 11—12. 
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Kungl. Kommerskollegii afdelning 
för arbetsstatistik. 

Frågeformulär E. 
Att besvaras af arbttagifvare ; et t i 

twfvudsak lika lydande formulär bar 
samtidigt tillställts de arbetare, som 
beröras af konflikten. 

För a t t den officiella statistiken rö
rande arbetsinställelser icke skall vara 
hänvisad uteslutande t i l l den ena par
tens uppgifter, är det nödvändigt, a t t 
äfven 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 ' 

O
b

s
; 

S
a
m

tl
ig

a
 

fr
åg

o
r 

to
rd

e
 
b

e
sv

a
ra

 
s&

 
n
o
g
g

ra
n

t 
o

th
 
fn

il
st

ii
y
n

ii
y
t 

«
o

m
 m

ö
jl

ig
t.

 

*) Specificeras sd detaljeradt som möjligt, och böra förefintliga a/tal och prislistor samt upprättade 
förslag till sådana fullständigt meddelas. 
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O
bs! 

Sam
tliga frågor 

torde besvaras 
så noyyrrtnt 

ooh fullständig
t 

som
 m

öjligt. 

») Specificeras sd detalyraåt som möjligt, och böra förejtmliga a/tal och prislistor samt upprättade 
föt slag till sådana fullständigt meddelas. 
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*> Specificeras til detaljeradt tom möjligt, och böra upprättade aftal och prislistor fullständigt 
meddelas. 

Bifoga nytt aftal (prislista o. d.)! 



12 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1908. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning 
för arbetsstatigtik. 

Frågeformulär F. 
Att besvaras af vrbtUtrt ; ett i buf-

vntVsak Uka lydande formulär bar sam
tidigt tillställts de arbetsgifvare, som 
beröras af konflikten. 

För att den officiella statistiken rö
rande arbetsinställelser icke skall rara 
hänvisad uteslutande till den ena par
tens uppgifter, är det nödvändigt, a t t 
äfven försvarande formulär YederbÖrli-
gen ifylles ocb återsändes. 

Uppgifter angående en arbeiskonflikt vid .... 
i {stad, köping eller socken),... 

län, till Kungl. Kommershollegium afgifna den 
190... af 

O
bsl 

K
am

tlig<i frågor 
torde besvaras s&

 nogyrm
\t 

orh fn
lh

tiin
d

ig
t 

som
 m

öjligt. 
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fu
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nt
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gt
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 m

öj
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1) Här upptages antalet af de arbetare, som, ehnru de icke direkt deltogo i 
strejken eller drabbades af lockouten, likväl på grund af arbetsinställelsen blefvo 
utan arbete. 

*) Specificerat sä detaljeradt som möjligt, och böra förefintliga a/tal och prislistor samt upprättade 
förslag till sådana fullständigt meddelas. 
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O
bs! 

Sam
tliga fr&

gor 
torde besvaras 

så noggrant 
och fullstä

nd
igt 

som
 m

öjligt. 

B/foga nytt aftal (prislista o. d.)! 
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1. Arbetsinställelsernas antal, omfattning och fördel
ning efter näringsgrenar, landsdelar och årstider. 

Antal och omfattning. Under år 1908 hafva, enligt till Kommers-
kollegium ingångna uppgifter, i Sverige påbörjats 302 arbetsinstäl
lelser (strejker och lockouter). Antalet arbetsinställelser äfvensom 
antalet däraf direkt berörda arbetsgifvare och arbetare i jämförelse 
med de föregående åren framgår af nedanstående öfversikt: 

Under år 1908 var sålunda antalet arbetsinställelser icke fullt 
så stort som under det närmast föregående året, men däremot var 
arbetsinställelsernas omfattning med hänsyn till antalet berörda arbets
gifvare och arbetare vida större än under något af de föregående åren, 
1905, den stora verkstadskonfliktens år, icke undantaget. 1908 års höga 
siffror äro emellertid i icke ringa grad att tillskrifva en enda arbets
inställelse, nämligen den i april månad påbörjade byggnadskonflik
ten i Stockholm, hvilken sedermera utsträcktes öfver stora delar af 
mellersta och södra Sverige och i allt omfattade 554 arbetsgifvare 
samt 12,633 arbetare. 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare var under redogörelseåret 
1,424. Liksom under föregående år var det stora flertalet arbetsin
ställelser dock af helt ringa omfattning med hänsyn till antalet berörda 
arbetsgifvare. Vid 270 eller e:a 90 % af samtliga arbetsinställelser — 
samma procentsiffra beräknades i genomsnitt för åren 1903—1907 — 
nådde de i konflikter invecklade arbetsgifvarnes antal icke öfver 5. 24 
arbetsinställelser eller 8 % af samtliga, berörde 6—20 arbetsgifvare, och 
i endast 6 fall öfverskreds sistnämnda antal. Genomsnittliga antalet 
arbetsgifvare per konflikt var dock högre än under något af de före
gående åren, eller 4'7. 

2—081574 
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Hela antalet direkt berörda arbetare under år 1908 var 40,357, 
hvarvid dock i några fall dubbelräkning förekommit (t. ex. beträf
fande kommunalarbetare i Malmö, som tvänne gånger under året 
deltogo i strejk). 

Inemot hälften af arbetsinställelserna — 149 eller 49 % — voro 
af helt ringa storlek, omfattande högst 25 arbetare, liksom äfven för
hållandet varit under den föregående femårsperioden. Af någon större 
omfattning, berörande mer än 100 arbetare, voro 45 konflikter, eller 
15 % af samtliga, och voro dylika konflikter proportionsvis lika tal
rika under åren 1903—1907. 

Vid jämn fördelning af de berörda arbetarnes antal på konflikt
antalet erhålles såsom medelsiffra per konflikt under redogörelseåret 
134, hvilken siffra betydligt öfverstiger den för de närmast föregå
ende tvänne åren beräknade, men däremot understiger motsvarande 
medeltal för 1903 och 1905 års konflikter. Sistnämnda tvänne års 
höga genomsnittssiffror äro hufvudsakligast att tillskrifva de under 
samma år inträffade stora konflikterna inom den mekaniska verkstads
industrien, liksom 1908 års siffra i betydlig mån influeras af den 
förut omnämnda stora byggnadskonflikten. 

Fördelning efter näringsgrenar. Arbetsinställelsernas fördelning 
på olika näringsgrupper med hänsyn till antal och omfattning fram
går af tab. litt. A. 

Byggnadsindustrien står i främsta rummet hvad beträffar arbets
inställelsernas antal och omfattning. Närmast med afseende å anta
let konflikter följa trävaruindustrien, jord- ooh stenindustrien, be
klädnadsindustrien, närings- och njutningsämnesindustrien samt metall
industrien. Inom den grafiska industrien har under året ingen som 
helst arbetsinställelse förekommit. Det minsta antalet uppvisar för 
öfrigt sjötransport samt därnäst hotell-, kafé- och restaurantrörelse. 

Med hänsyn till antalet direkt berörda arbetare är ordningen 
näst efter byggnadsindustrien följande: beklädnadsindustri, land-
transport, skogsbruk, närings- och njutningsämnesindustri, tra
masse- och pappersindustri o. s. v. Det minsta antalet berörda 
arbetare påträffas inom hotell-, kafé- och restaurantrörelse samt sjö
transport. 

Af tab. I framgår närmare, att de särskilda näringsgrenar, som 
drabbades af de flesta arbetsinställelserna, voro husbyggnadsarbete 
med 28 arbetsinställelser, snickerier och annan träförädling med 27, 
sågverk och brädgårdar med 19, stenhuggerier med 16 och skogs
bruk med 14 arbetsinställelser. Med hänsyn till de berörda arbetar
nes antal står husbyggnadsarbete främst. Därnäst komma skoma-
keriyrket, lastning och lossning samt skogsbruk. Minsta antalet 
berörda arbetare förete bland i tab. I anförda näringsgrenar hotell-, 
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Tab. l i t t . A. Arbetsinstäl lelsernas fördelning år 1908 e f ter när ingsgrupper 

med hänsyn t i l l antal och omfattning. 

kafé- och restaurangrörelse, sjötransport, annan beklädnadsindustri 
och tapetfabriker. 

Tab. litt. B- utvisar arbetsinställelsernas fördelning, absolut och 
relativt, pä olika näringsgrupper i jämförelse med den föregående 
femårsperioden. 

Det framgår däraf, att under år 1908 ett relativt större antal 
konflikter än förut inträffat inom skogsbruk, trävaruindustri, tra
masse- och pappersindustri samt metallindustri, medan i samma hän
seende en minskning inträdt inom närings- och njutningsämnes-
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Tab. litt. B. Arbetsinställelsernas fördelning under åren 1903—1908 efter 
näringsgrupper, med hänsyn till antal och omfattning. 

industri, textilindustri, läder-, hår- och gummivaruindustri, kemisk
teknisk industri, byggnadsindustri samt landtransport.1) 

Med afseende å de berörda arbetarnes antal är någon mer afse-
värd ökning, relativt taget, att konstatera vid skogsbruk samt inom 
beklädnadsindustri och byggnadsindustri, medan en betydande minsk
ning förekommit inom trävaruindustri, maskin- och äkeppsbyggnads-
samt jord- och stenindustri, ökningen i arbetareantalet är väsent-

1 Konflikterna inom jord- och »tenindastrien -under år 1908 aro i detta hänseende 
ej direkt jämförbara med de för föregående är redovisade, emedan under >jord- och 
stenindustri» aren 1903—1907 innefattats jämväl >annan brytnings- och upptagnings-
industri». 
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ligen at t tillskrifva enstaka, omfattande konflikter, såsom vissa flott-
ningsarbetarestrejker i norra Sverige, en stor konflikt vid skofabri
kerna samt den förut omnämnda stora byggnadskonflikten. 

Den successiva stegring i konflikternas omfattning, som för fem
årsperioden 1903—1907 kunde konstateras inom vissa näringsgrup
per, särskildt närings- och njutningsämnesindustrien, textilindustrien 
samt tramasse- och pappersindustrien har under år 1908 inom 
nämnda näringsgrupper efterträdts af stagnation eller tillbakagång. 
A andra sidan har, som nämndt, en betydande ökning under år 1908 
inträdt inom några näringsgrupper. 

Till belysande af arbetsinställelsernas relativa utbredning inom 
olika näringsgrupper meddelas här nedan en sammanställning af 
antalet af konflikter berörda arbetare under år 1908 och antalet 
inom resp. näringsgrupper sysselsatta arbetare under år 1907, det 
sista år, för hvilket uppgifter föreligga om industriarbetarnes antal. 
För flera af de förut anförda näringsgrupperna saknas emellertid 
tillförlitliga uppgifter om hela arbetareantalet, och omfattar följande 
tablå därför endast de näringar, som finnas upptagna i den officiella 
statistiken angående fabriker, handtverk och bergshandtering. 

Tab. litt. C. Arbetsinställelsernas relativa utbredning inom vissa 
näringsgrupper. 

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

Fördelning efter landsdelar. Af de under år 1908 påbörjade arbets
inställelserna hafva 297 haft lokal karaktär, och fördela sig dessa 
närmare inom de olika delarna af landet, såsom tab. II utvisar. 

Med afseende å de lokala arbetsinställelsernas fördelning på 
olika län stod Malmöhus län främst med 51 konflikter eller 17 K 
af samtliga; därnäst kommo Västern orr lan ds län med 26 konflikter 
eller 9 % och Blekinge län med 24 konflikter. Det minsta antalet 
arbetsinställelser eller 1 uppvisar "Västerbottens län, därnäst Krono
bergs län och Uppsala län med resp. 2 och 3 arbetsinställelser under 
femårsperioden. 

Af nämnda 297 lokala arbetsinställelser inträffade 146 eller om
kring 49 %, i städer och köpingar samt 151, eller omkring 51 %, på lands
bygden. Det öfvervägande antalet berörda arbetsgifvare faller på städer 
och köpingar. I genomsnitt berörde hvarje arbetsinställelse därstädes 
3-9 arbetsgifvare, på landsbygden däremot 1-3 arbetsgifvare. Af de be
rörda 19,634 arbetarne kommo på städer och köpingar 11,033 eller 56 %, 
på landsbygden 8,601 eller 44 '/.. I genomsnitt omfattade arbets
inställelserna i städerna ett större antal arbetare än de på lands
bygden. På hvar och en af de förra kommo nämligen i medeltal 76 
berörda arbetare, på hvar och en af de senare åter 57 arbetare. 

Bland s t ä d e r n a stodo främst i afseende på antalet arbetsinstäl
lelser Stockholm, Malmö och Göteborg med resp. 15, 11 och 10 kon
flikter samt resp. 1,392, 1,806 och 436 däraf berörda arbetare. I ge
nomsnitt kommo pä hvar arbetsinställelse i dessa städer resp. 93, 
164 och 44 arbetare. Med hänsyn till antalet berörda arbetsgifvare 
var ordningen städerna emellan densamma som ifråga om konflikter
nas antal. 

Arbetsinställelser på landsbygden inträffade till största antalet 
inom Malmöhus, Västernorrlands och Kristianstads län med resp. 
22, 22 och 15 konflikter. Närmast efter kommo i detta hänseende Ble
kinge län med 12 och Jönköpings län men 8 konflikter på landsbyg
den. Högsta antalet berörda arbetare, 1,500, anträffas för Väster-
norrlands läns landsbygd; därnäst komma Kopparbergs läns lands
bygd med 1,145 arbetare samt Gäfleborgs läns landsbygd med 1,097 
arbetare. Högsta genomsnittliga antalet berörda arbetare per kon
flikt eller 320 företer Jämtlands läns landsbygd, hvarefter följa 
Västerbottens läns, Kopparbergs läns och Gäfleborgs läns landsbygd 
med resp. 234, 191 och 157 berörda arbetare per konflikt. 

5 arbetsinställelser med tillhopa 20,723 berörda arbetare hafva 
omfattat flera län eller hela riket. Dessa arbetsinställelser äro föl
jande: 
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Byggnadsarbetarekonflikt i mellersta och södra Sverige (strejk och lockout), 
påbörjad den 1 april, afslntad den 19 juli samt omfattande 554 arbetsgifvare och 
12,633 arbetare. 

Hamnarbetarekonflikt i hela riket (strejk), påbörjad den 19 april, afslntad den 
19 juli samt omfattande 21 arbetsgifvare och c:a 3,000 arbetare. 

Flottningsarbetarekonflikt i Ängermanalfvens bifloder (strejk), påbörjad den 
18 maj och afslntad efter hand med nya arbetares antagande samt omfattande 2 arbets
gifvare och 600 arbetare. 

Skofabriksarbetarekonflikt i hela riket (strejk och lockout), påbörjad den 11 
jnni, afslntad den 31 augusti samt omfattande 19 arbetsgifvare och 2,950 arbetare. 

Bokbinderiarbetarekonflikt i Stockholm och Eskilstuna (lockout), påbörjad den 
13 juli, afslntad den 24 november samt omfattande 63 arbetsgifvare och 1,540 ar betare 

Ser man til] samtliga arbetsinställelser, fördela sig dessa på olika 
landsdelar med hänsyn till antal och omfattning såsom tab. l i t t . D. 
utvisar. 

Tab. litt. D. Arbetsinställelsernas fördelning efter landsdelar med hänsyn 

till antal och omfattning. 

Beträffande hela antalet direkt berörda arbetare kan nämnas a t t 
Stockholms stad intog främsta rummet, hvarefter kommo Malmöhus 
län, Västernorrlands län samt Göteborgs och Bohus län i nu nämnd 

1 Östra Sverige omfattar Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands 
och Östergötlands län; Småland och öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Gottlands län: Södra Sverige: Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län: Väst ra 
Sver ige: Hallands, Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Skaraborgs, Värmlands och 
Örebro län; Norra Sverige: Kopparbergs, Gäfleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, 
Västerbottens och Norrbottens län. 

2 Häri inräknadt antalet arbetare, som berördes af den till den stora byggnads
konflikten hörande stenhuggarekonflikten, hvilken omfattade flera län. 

3 Häri ej inräknade de fem konflikter, som omfattade hela riket eller större del 
däraf. 
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ordning. Sista rummet intog Kronobergs län, därnäst kommo i 
detta afseende Västmanlands och Skaraborgs län. 

Högsta antalet berörda arbetsgifvare företedde äfven Stockholms 
stad, hvarefter följde Malmöhus län och Blekinge län. Sista rummet 
intogs härvid af Grottlands län. 

Efter de olika distrikt, i hvilka riket är indeladt, enligt lagen 
angående medling i arbetstvister af den 31 december 1906, fördela 
sig de under år 1908 inträffade arbetsinställelserna såsom framgår 
af tab. litt. E. 

Tab. litt. E. Arbetsinställelsernas fördelning efter förlikningsmännens 
distrikt, med hänsyn till antal och omfattning:. 

Det största antalet arbetsinställelser företer södra distriktet, 
hvarefter följa östra och västra distrikten i nu nämnd ordning. Med 
hänsyn åter till antalet direkt berörda arbetsgifvare och arbetare 
står Mälarprovinsernas distrikt vida framför de öfriga och uppvisar 
mer än hälften af hela antalet berörda arbetsgifvare samt två femte
delar af totalantalet direkt berörda arbetare. Det sista rummet med 
hänsyn till såväl konflikternas antal som omfattning intages af öfre 
norra distriktet, hvarefter följer mellersta distriktet. 

') l : s t a d i s t r i k t e t omfattar Stockholms stad, Stockholms, Uppsala, Söderman
lands, Västmanlands och Gottlaods län; 2:dia d i s t r i k t e t : Östergötland», Jönköpings, 
Kronobergs, Kalmar och Blekinge län; 3:dje d i s t r i k t e t : Kristianstads och Malmöhus 
län; 4:de d i s t r i k t e t : Hallands, Göteborgs och Bohas, Alfs borga och Skaraborgs län; 
5:te d i s t r i k t e t : Värmlands, Örebro och Kopparbergs län ; 6 : t e 'd i s t r ik te t : Gäfleborgs 
och Västernorrlands län; 7:de d i s t r i k t e t : Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 

2) Häri inräknadt antalet arbetare, som berördes af den till den stora byggnads
konflikten hörande stenhuggarekonflikten, hvilken omfattade flera län. 

a) Häri ej inräknade de fem konflikter, som omfattade hela riket eller större del 
däraf. 
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Fördelning efter årstider. Till öfvervägande del infalla arbets
inställelserna under första och andra kvartalen, då äfven de flesta kollek-
tivaftalens utlöpningstider infalla. Under år 1908 påbörjades sålunda 
under de olika kvartalen resp. 82, 119, 68 och 33 arbetsinställelser; 
medan 39 % af samtliga föllo på andra kvartalet, var procentsiffran 
för sista kvartalet endast 11. 

Af tab. 1 synes, att betydande skiljaktigheter i nu nämnda hän
seende rådt mellan olika näringsgrenar. Inom de vanliga säsong
yrkena, såsom skrädderi och sömnad, skomakeri, bleck- och plåt
slageri samt husbyggnadsarbete, inföllo arbetsinställelserna öfver
vägande på våren eller sommaren allt efter yrkets beskaffenhet. 
Inom ett flertal andra näringsgrenar, som icke äro af säsongnatur, 
fördelade sig arbetsinställelserna tämligen jämt på olika årstider; 
detta var t. ex. fallet vid kvarnar, läderfabriker och trämassefabriker. 

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

lelserna, såsom nedanstående öfversikt för åren 1903—1908 framställer. 

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

Af under år 1908 påbörjade 302 arbetsinställelser hafva således 229, 
eller c:a 76 % med säkerhet kunnat karaktäriseras som strejker, 
38 eller 12-5 % såsom lockouter, hvaremot de öfriga 35 eller 11-5 % varit 
af blandad (d. v. s. både strejk och lockout), obestämbar eller ej 
uppgifven karaktär. Af samtliga berörda arbetare kommo åter 17,187 
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eller 42-6 % på strejkerna, 2,672 eller 66 % på lockouterna samt 
20,498 -eller 50-8 % på de öfriga konflikterna. 

I genomsnitt voro således strejkerna och lockouterna af betyd
ligt mindre omfattning än de blandade konflikterna. I medeltal 
kommo på h var strejk 75 berörda arbetare, på hvar lockout 70 ar
betare och på hvar arbetsinställelse af blandad, obestämbar eller ej 
uppgifven karaktär 586 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 24. 

Antalet lockouter var under år 1908 större än under något af 
de föregående åren, och har härutinnan en hastig stegring ägt rum 
sedan 1906. Härvid är jämväl att taga hänsyn till de ofta mycket 
betydande blandade konflikterna, hvilka ej sällan taga sin början 
såsom strejker och sedermera utvidgas till omfattande lockouter. 
Strejkernas liksom de blandade konflikternas antal har under redo-
görelseåret varit lägre än under något af de närmast föregående 
tvänne åren. 

Antalet strejkande arbetare var däremot under år 1908 afsevärdt 
större än något föregående år, liksom äfven antalet af blandade konflik
ter berörda var mångdubbelt större. Sistnämnda förhållande ar 
väsentligen att tillskrifva tvänne enstaka konflikter, nämligen bygg
nadsarbetarekonflikten (12,633 arb.) och skofabriksarbetarekonflikten 
(2,950 arb.), hvilka bägge hade karaktär af såväl strejk som lockout. 

Af tab. I framgår närmare arbetsinställelsernas fördelning på 
olika näringsgrenar med hänsyn till karaktären. Största antalet 
lockouter eller 5 har förekommit vid järn- och stålvarufabriker, där
näst komma sågverk och brädgårdar, snickerier och annan träför
ädling samt stenhuggerier med resp. 4, 3 och 3 lockouter under året-
Blandade konflikter anträffas i största antal vid skomakeriyrket, hus
byggnadsarbete, sågverk och brädgårdar, stenhuggerier samt järn
vägsbyggnadsarbete. I fråga om antalet utestängda arbetare framstå 
särskildt bokbinderier. Antalet af blandade konflikter berörda ar
betare har varit störst vid husbyggnadsarbete samt inom skomakeri-
och måleriyrkena. 

Tab. I I utvisar bl. a. arbetsinställelsernas fördelning på olika 
landsdelar med hänsyn till karaktären. Största antalet lockouter 
anträffas bland länen för Blekinge, Kristianstads och Malmöhus 
län med 4 dylika konflikter hvardera; därnäst komma Söderman
lands och Kalmar län med 3 lockouter hvardera. I afseende på 
antalet blandade konflikter intaga Västernorrlands och Malmöhus 
län de första rummen med resp. 6 och 4 konflikter, därnäst 
komma Kalmar och Älfsborgs län med 3 hvardera. Högsta antalet 
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utestängda arbetare anträffas vid konflikter, som berört hela riket 
eller större del däraf, och förekommer äfven här högsta antalet af 
blandade arbetsinställelser berörda arbetare. 

Orsaker. De under år 1908 inträffade arbetsinställelsernas huf-
vudorsaker framgå af nedanstående sammanställning med den före
gående femårsperioden. 

Tab. litt. G. Arbetsinställelsernas fördelning under åren 1903—1908 
efter deras hufvudorsaker. 

Löneförhöjningstvisternas antal, som ökades under den senare 
delen af perioden 1903—1907, visar under redogörelseåret såväl 
absolut som relativ minskning gent emot närmast föregående år, 
hvilket torde sammanhänga med den under år 1908 inträffade eko
nomiska depressionen. >Andra lönefrågor» förete betydlig stegring 
liksom tvister om arbetstiden; äfven föreningsrättsstriderna och löne
sänkningskonflikterna visa någon ökning. En afsevärd relativ minsk
ning, särskildt gentemot år 1907, är att konstatera för konflikter 
rörande begäran om kollektivaftal; likaså har nedgång inträdt för 
tvister om >andra organisationsspörsmål» samt om arbetares anta
gande och afskedande. 

För öfrigt bör erinras om hvad redan i föregående redogörelse 
framhållits, nämligen att tvister om kollektivaftal vanligen inne
fattat äfven lönespörsmål, fastän den senare frågan icke framträdt 
såsom hufvudorsak, samt att under »andra organisationsspörsmål» 
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räknats sådana frågor som förmäns ställning till arbetarnes organisa
tion, fackföreningsmedlemmars företrädesrätt till arbete, arbetares 
vägran att taga befattning med »blockeradt» gods o. s. v. 

Under >andra lönefrågor» innefattas bl. a. tvister om garan
terad timlön vid ackordsarbete, om utfående af förfallen lönefordran, 
om form för aflöning (tidlön eller ackordslön, penning- eller natura-
aflöning), under »andra orsaker» tvist om aftalstidens längd och om 
aftalets gällande kraft, hygieniska spörsmål, vägran att nnderskrifva 
aftal, arbetsnedläggelse i syfte att påskynda förhandlingar m. m. 

Anmärkas bör ock, att, jämfördt med utlandet, Sverige äfven 
under år 1908 företer ett stort antal konflikter rörande organisa
tionen, om också under sistnämnda år en minskning härutinnan in-
trädt. Föreningsrättstvisternas antal är relativt föga betydande; 
dock hafva arbetarne såsom föreningsrättsstrider betecknat åtskilliga 
konflikter, hvilka i verkligheten varit af annan natur och därför med 
afseende å tvisteorsaken blifvit räknade till andra grupper. 

Äfven torde böra påpekas, att tvister om arbetares antagande 
och afskedande, som intaga en relativt betydande plats, dock sedan 
ett par år varit stadda i minskning. 

Af öfversikten i tab. I I I öfver tvisteorsakernas förekomst inom 
olika näringsgrupper framgår närmare, àtt inom all egentlig industri 
konflikterna i öfvervägande grad rört lönen. Detta har nämligen 
varit fallet vid samtliga näringsgrupper i tab. I I I förutom jordbruk, 
grufdrift, belysning och vattenledning, handel och varulager, sjö
transport samt hotell-, kafé- och restaurantrörelse. De förhärskande 
tvistefrågorna inom sistnämnda näringsgrupper hafva varit arbets
tiden, kollektivaftal samt arbetares antagande och afskedande. 

Redan förut är omnämndt, att löneförhöjningstvisterna absolut 
och relativt nedgått i antal gentemot år 1907, hvilket säkerligen får 
sättas i samband med den begynnande ekonomiska depressionen. 
Likväl bilda löneförhöjningsstriderna äfven under år 1908 den för
härskande tvisteorsaken inom de allra flesta näringsgrupperna. A 
andra sidan visa konflikter rörande lönesänkning någon stegring, men 
hafva dessa dock relativt sällan förekommit. Det största antalet 
konflikter, förorsakade af lönesänkning, anträffas inom trävaruindu
strien, därnäst inom beklädnads- samt jord- och stenindustrierna. 

»Andra lönefrågor» förekomma såsom konfliktanledning till 
största antalet inom byggnadsarbete, trävaruindustri samt jord- och 
stenindustri. Tydligen sammanhänger detta med den invecklade 
löneformen — mycket detaljerade ackordspris — inom sistnämnda 
indastrier; »Andra lönefrågor» påträffas äfven i ganska stort antal 
inom beklädnadsindustrien. 

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. Det högsta antalet arbetare invecklade i dylika 
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konflikter anträffas dock inom skogsbruk med 424 af föreningsrätts
strider berörda arbetare. I det hela hafva, såsom förut anmärkts, 
föreningsrättsstrider i ganska ringa antal förekommit under redo
görelseåret. 

Tvister om k o l l e k t i v a f t a l s införande förekommo i största 
antal inom närings- och nj atningsämnesindustri, jord- och stenindustri 
byggnadsindustri samt handel och varulager. 

Med afseende å >andra o r g a n i s a t i o n s s p ö r s m å l » iakttages 
at t de till största antalet förekommit såsom orsaker till konflikt 
inom byggnadsindustri. 

P e r s o n l i g a f ö r h å l l a n d e n framträda icke särskildt starkt så
som konfliktorsaker inom någon industri, liksom ej heller tvister om 
a r b e t s t i d e n , af hvilka sistnämnda dock en del antecknats inom jord
bruk och byggnadsverksamhet. Härvid bör likväl erinras, a t t tvister 
om arbetstiden vanligen ingått i lönetvisterna och därför icke alltid 
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 konfliktorsak inom beklädnadsindustri, trävaru
industri samt jord- och stenindustri. Inom landtransport var an
talet af dylika konflikter berörda arbetare störst, eller 3,000. 

T o l k n i n g af a f t a l såsom tvisteorsak förekom mera sällan och 
framträdde icke särskildt inom någon näringsgrupp. 

3. Af arbetsinställelser berörda arbetsgifvares och 
arbetares organisation. 

Arbetsgifvames organisation. Om af arbetskonäikter berörda ar-
betsgifvares organisation föreligga uppgifter för 235 arbetsinställel
ser under år 1908, och bafva arbetsgifvarne i 125 af dessa fall helt 
eller delvis varit anslutna till organisationer. 

I nedanstående öfversikt angifves för åren 1903—1908 det antal 
fall, då arbetsgifvarne vid konflikter varit anslutna till organisation. 

Antal arbetsinställelser under aren 

År 1908 uppvisar således en fortgående afsevärd stegring af an
talet arbetsinställelser med organiserade arbetsgifvare. Kandt är ock 
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hurusom arbetsgifvarnes organisationsrörelse under redogörelseåret 
starkt utvecklats och utöfvat ett mer betydande inflytande på ar
betsfältet än förr (se härom närmare under kapitlet »Arbetsinställel
sernas resultat»). 

Enligt af vederbörande publicerade uppgifter har landets största 
arbetsgivareorganisation, Svenska arbetsgivareföreningen, under 
året ökat sitt medlemsantal från 997 med 127,126 anställda ar
betare till 1,258 med 153,722 arbetare. TJnder samma tid har för
eningen invecklats i 61 arbetskonfiikter, hvaraf 31 lönestrider. 

Den näst största arbetsgivareorganisationens, Centrala arbets
givareförbundet, medlemsantal har under året vuxit från 1,561 till 
c:a 2,000, och hade medlemmarne vid 1909 års början hos sig an
ställda c:a 45,000 arbetare. 

Tab. litt. H. Arbetsinställelsernas fördelning efter näringsgrupper med 
hänsyn till arbetsgifvarnes organisation. 
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Om fördelningen af arbetsinställelserna efter olika näringsgrenar 
och landsdelar med hänsyn till arbetsgifvarnes organisation lämna 
tab. I och I I närmare upplysning. E t t sammandrag af den förra 
tabellens siffror meddelas i ofvanstående tab. litt . H. 

Relativt störst var, som synes, antalet konflikter med organise
rade arbetsgifvare inom landtransport, beklädnadsindustri, grufdrift 
samt tramasse- och pappersindustri, där arbetsgifvarne i mer än 
60 % af fallen voro anslutna till föreningar. Minst framträdande är 
organisationen — så vidt härom uppgifter finnas — vid belysning och 
vattenledning, skogsbruk, handel och varulager samt, märkligt nog, 
maskin- och skeppsbyggnadsindustri; nämnas kan i detta samman
hang, a t t någon konflikt inom Sveriges verkstadsförenings område 
ej under året förekommit. 

Arbetarnes organisation. Om arbetarnes organisation föreligga 
uppgifter för ej mindre än 288 arbetsinställelser. I 266 af dessa 
fall hafva arbetarne varit helt eller delvis organiserade, i 14 fall 
icke organiserade, såsom framgår af nedanstående jämförande öfver-
sikt för åreu 1903—1908: 

Antal arbetsinställelser under åren 

Fördelningen af arbetsinställelserna i detta hänseende på olika 
landsdelar framgår närmare af tab. I I . 

Om fördelningen af arbetsinställelserna på olika näringsgrenar 
med hänsyn till arbetarnes organisation innehåller tab, I närmare 
uppgifter. 

E t t sammandrag för olika näringsgrupper lämnas i nedanstå
ende tab. litt. J . 

Den högsta procenten af arbetsinställelser med icke organiserade 
arbetare anträffas, som synes, för annan brytnings- och upptagnings
industri; därnäst komma i detta hänseende skogsbruk, belysning och 
vattenledning m. m. samt maskin- och skeppsbyggnadsindustri. Inom 
grufdrift, textilindustri, läder-, hår- och gummivaruindustri, metall
industri, kemisk-teknisk industri, handel och varulager, sjötransport 
samt hotell-, kafé- och restaurantrörelse hafva arbetarne i samtliga 
fall varit organiserade, inom öfriga, ej nu nämnda industrier i fler
talet fall. Särskildt framstår i detta hänseende beklädnadsindustri, 
jordbruk och trävaruindustri . 

Rörande understöd från organisation innehåller formulär F 
förfrågan, om dylikt lämnades af fackorganisationer i Sverige, från 
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Tab. litt. J. Arbetsinställelsernas fördelning efter näringsgrupper med 
hänsyn till arbetarnes organisation. 

andra håll i Sverige eller från utlandet. De härå afgifna svaren 
äro emellertid icke så fullständiga, som önskligt varit. Körande 
understöd från svenska fackorganisationer uppgifves i 103 fall, att 
ett sammanlagdt belopp af 797,935-30 kr. utbetalts; från andra håll 
i Sverige har i 2 fall betalts tillhopa 173-50 kr. Dessa summor re
presentera på långt när icke det verkliga totalbeloppet, och hänvisas 
för närmare belysning af detta spörsmål i stället till de under ka
pitlet »Arbetsdagar, förlorade genom arbetsinställelser» anförda siff
rorna ur Landsorganisationens årsberättelser. 
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4. Arbetsinställelsernas varaktighet. 
Till belysande af arbetsinställelsernas och däraf berörda arbe

tares fördelning efter konflikternas varaktighet meddelas följande 
sammanställning för åren 1903—1908. 

Tab. litt. K. Arbetsinställelsernas och däraf berörda arbetares fördelning 
efter konflikternas varaktighet. 

Enligt ofvanstående öfversikt hafva af de under år 1908 på
började arbetskonflikterna 61 % afslutats inom en månad; härtill torde 
dock vara att lägga flertalet af de 45 konflikter, hvilkas varaktighet 
angifvits såsom okänd, men som veterligen pågått helt kort tid. 

Vid jämförelse med åren 1903—1907 framträder det relativt stora 
antal konflikter, som under redogörelseåret pågått längre tid än 3 
månader — 11 % af samtliga gentemot 7 % under den föregående 
femårsperioden. I detta sammanhang förtjänar erinras om det i före
gående redogörelse anmärkta förhållandet, att Sverige under åren 
1903—1907 företedde ett mycket stort antal långvariga konflikter i 
jämförelse med de stora europeiska industristaterna. 

Under redogörelseåret har ock, såsom ofvanstående tablå utvisar, 
ett relativt större antal arbetare än förut berörts af långvariga kon
flikter. Mer än hälften af samtliga under år 1908 berörda arbetare 
komma sålunda på konflikter, som pågått under längre tid än 3 
månader, gentemot endast en fjärdedel under åren 1903—1907. 
Detta är hufvudsakligen att tillskrifva tvänne enstaka konflikter 
under redogörelseåret, nämligen byggnadskonflikten och hamnarbe-
tarekonflikten, som pågingo resp. 110 och 92 dagar samt tillhopa 
omfattade 15,633 arbetare. 

3—091674 
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Nyss berörda förhållande framgår ock af antalet genom kon
flikterna förlorade arbetséUigar, hvarom i kap. 6 närmare förmäles. 
Under perioden 1903—1907 var antalet fBriwade arbetsdagar genom 
då inträffade 1,148 konflikter 4,411,000, eller per konflikt i genom
snitt c:a 3,800 arbetsdagar, medan under år 1908 genom 3Ô2 kon
flikter 1,842,200 arbetsdagar gått förlorade, eller per konflikt 6,100 
arbetsdagar. 

5. Arbetsinställelsernas resultat. 
Hnfvodresultat. Arbetsinställelsernas och däraf berörda arbetares 

fördelning nnder åren 1903—1908 efter konflikternas resultat fram-
ställes i tab. litt. L. 

Tab. litt. L. Arbetsinställelsernas och däraf berörda arbetares fördelning 
under åren 1903—1908 efter arbetsinställelsernas resultat. 

En ytterligare fördelning af de arbetsinställelser, som afslntats 
med kompromiss, hargifvit vid handen, att af dessa hafva 17 med 4,881 
berörda arbetare hnfvndsakligen ntfallit enligt arbetsgifvarnes vill
kor, 23 med 1,002 arbetare lösts väsentligen enligt arbetarnes ford
ringar, hvaremot i återstående 75 konflikter med 22,701 arbetare 
antingen eftergifterna Tarit ungefär lika stora eller kompromissens 
natur icke kunnat närmare bestämmas. 

Tab. litt. L. utvisar en väsentlig stegring under redogörelseåret 
af det relativa antalet arbetsgifvaresegrar, hvaremot arbetarnes fram
gångar visa af tagande. Den minskning med af seende å arbetaresegrar-
nes antal, som framträdde redan under år 1907, har sålunda fortsatt 
under redogöfelseåret, hvaremot antalet arbetsgifvaresegrar, absolut 
såväl som relativt, varit högre än under något föregående år. Be-



ARBETSINSTÄLLELSERNAS RESULTAT. 35 

träffande det relativa antalet kompromisser föreligger någon ökning 
gentemot medeltalet för åren 1903—1907, men däremot en minskning 
gentemot 1907 års siffra. 

I det hela gäller, a t t arbetarnes öfverlägsenhet i öppna konflik
ter, som utprägladt framträdde under åren 1903—1907, under här 
behandlade år förbytts i underlägsenhet. Likväl hafva de svenska 
arbetarne äfven 1908 framstått såsom framgångsrika i jämförelse 
med arbetarne i de stora europeiska industristaterna, där den eko
nomiska depressionen under år 1908 ytterligare förskjutit resultaten 
t i l l förmån för arbetsgifvarne.1 

Ser man till antalet arbetare, som berörts af de olika resultaten, 
framträder än tydligare dels arbetsgifvarnes öfverlägsenhet under år 
1908, dels, och framför allt, kompromissernas stora betydelse. För 
nära tre fjärdedelar af de berörda arbetarnes antal blef resultatet 
ömsesidiga eftergifter, däri inräknadt de c:a 18,000 arbetare, hvilka 
deltogo i de konflikter, som genom kompromiss bilades den 19 jul i 1908. 

Storlek och resultat. Såsom nyss nämndes, blefvo under år 1908 
de mest omfattande konflikterna afvecklade genom kompromiss. För 
exakt utrönande af i hvad mån arbetsinställelser af olika storlek 
ledt till olika resultat, har verkställts en fördelning af dem i detta 
hänseende, såsom tab. litt. M. utvisar. 

Tab. litt. M. Sammanställning af arbetsinställelsernas storlek och 
resultat. 

Af tabellen framgår, at t de större arbetsinställelserna öfvervä-
gande utfallit till arbetsgifvarnes förmån, där icke kompromiss före
kommit, medan resultaten af konflikter, omfattande högst 50 arbetare, 

1 För aren t. o. m. 1907 se »Meddelanden» 1909, s. 141, 318 och 322. 



36 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1908. 

fördela sig mera jämnt på bägge parter. Äfven under år 1907 fram
trädde arbetsgifvarne — i olikhet med de föregående fyra åren — 
såsom öfverlägsna i de största arbetskonflikterna, hvilket förhållande än 
mer utprägladt ägt rum under 1908. Kompromiss har vanligast 
förekommit vid medelstora eller smärre konflikter. 

Organisationsväsendets inflytande på resultaten. Af största vikt är 
det spörsmålet, i hvad mån organisationsväsendet å ömse sidor haft 
inflytande på resultaten. Till utrönande häraf har — för arbetsgif-
varnes vidkommande — verkställts här nedan meddelade fördelning 
af konflikterna med hänsyn till organisation och resultat: 

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

Häraf torde framgå, att organisationsväsendet å arbetsgifvare-
sidan haft något, om ock icke särdeles starkt framträdande infly
tande på resultaten. Måhända skulle organisationens betydelse hafva 
än mera framträdt, om uppgifter förelegat äfven för de 67 fall, 
där dylika nu saknas. Vid det öfvervägande flertalet af sistnämnda 
konflikter torde nämligen arbetsgifvarne icke hafva varit organiserade, 
och hafva arbetarne, som synes, haft mest framgång vid dessa 
konflikter. 

Den verkliga orsaken till att arbetsgivareorganisationens infly
tande på resultaten icke varit särdeles starkt, är gifvetvis det infly
tande i motsatt riktning, som utgått från arbetareorganisationen. 
Till belysande af sistnämnda faktors styrka meddelas nedanstående 
fördelning af konflikterna med hänsyn till arbetareorganisationen 
och resultaten: 

A n t a l a r b e t s i n s t ä l l e l s e r 
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Tab. Litt. N. Arbetsinställelsernas fördelning efter deras resultat inom 
olika näringsgrupper. 

Beträffande de fåtaliga konflikter — tillhopa 22 — där arbe-
tarne icke varit organiserade, framgår tydligt, att dessa i vida högre 
grad än öfriga aflupit till seger för arbetsgifvarne. Emellertid 
framstå arbetarne såsom underlägsna äfven i de konflikter, där de 
helt eller delvis tillhört organisation, och hafva arbetsgifvarne här 
genomdrifvit sina villkor i 30 % af samtliga fall, medan de, såsom 
i föregående berättelse framhölls, under femårsperioden 1903—1907 
endast i en sjättedel af fallen kunde göra sina villkor gällande gent
emot organiserade arbetare. Detta förhållande får gifvetvis i hög 
grad tillskrifvas en starkare sammanslutning å arbetsgifvaresidan, 
men torde äfven bero på andra, med organisationsväsendet ej sam-
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manhängande omständigheter, och då i främsta rummet på de 
försämrade ekonomiska konjunkturerna. Sistnämnda antagande be
kräftas ock i viss mån däraf, att — såsom framgår vid en jämfö
rande blick på ofvanstående tablåer — arbetsgifvarne saknat orga
nisation vid åtminstone hälften af de konflikter, där de haft fullstän
dig framgång mot organiserade arbetare. 

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. litt. N. 

Som synes hafva arbetarne varit minst framgångsrika vid arbets-
konflikter inom jordbruk, grufdrift, läder-, hår- och gummivaruindustri, 
metallindustri samt maskin- och skeppsbyggnadsindustri, inom hvilka 
näringsgrupper deras framgångar icke uppgått till en femtedel af 
samtliga fall. Det relativt största antalet arbetaresegrar anträffas 
åter inom textilindustri, trävaruindustri, malmförädlingsindustri, 
kemisk-teknisk industri, handel och varulager samt hotell-, kafé-
och restaurantrörelse, där arbetarne segrat i åtminstone en tredjedel 
af fallen. 

Tab. litt. O. Sammanställning af arbetsinställelsernas orsaker och resultat. 
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Orsaker oeli résultat. Tab. litt. O. innehåller en sammanställning 
af arbetsinställelsernas orsaker och resultat. Inom hvarjî orsaks
grupp angifves antalet arbetsinställelser, som afsltitats resp. på ar
betsgifvarnes villkor, enligt arbetarnes fordringar, genom kompro
miss eller med okändt resultat, jämte antalet af de olika resultaten 
berörda arbetare. 

Af de 130 arbetskonflikter, som förorsakades af arbetarnes be
gäran om löneförhöjning, berördes ej mindre än 24,562 arbetare, d. v. s. 
afsevärdt mer än hälften af samtliga i arbetsinställelser under året 
invecklade, öfver hälften af dessa konflikter — 76 eller 58 % ~ 
berörande 19,868 arbetere afslutades genom kompromiss, och kom
promissen har i öfvervägande antalet fall betecknat ungefär lika 
stora eftergifter å ömse sidor. I öfrigt hafva emellertid arbetsgif-
varae varit framgångsrikast, i det att 33 konflikter eller 25 % af
slutats -på, deras villkor, medan endast 14 eller 11 % utfallit till se
ger for arbetarne; antalet däraf berörda arbetare var resp. 3,822 
och 553. 

fiönemttkningsTconflikterna hafva däremot öfvervägande utfallit 
till förmån för arbetarne, hvad beträffar konflikternas antal. Af 
sammanlagdt 18 dylika tvister hafva 10 afslutats enligt arbetarnes 
fordringar, men endast 2 på arbetsgifvarnes villkor. Med hänsyn 
till antalet invecklade arbetare åter hafva kompromisserna, hvaraf 
berörts 2,957 arbetare, varit betydelsefullast. 

Äfven vid »andra lönefrågor hafva arbetarne i flertalet konflik
ter segrat; arbetarnes fordringar hafva här genomdrifvits i 26 fall, 
arbetsgifvarnes i 15. Beträffande antalet berörda arbetare ligger 
däremot öfvervikten på arbetsgifvarnes sida. 

I konflikter rörande föreningsrätten har hvardera parten hemfört 
5 segrar, medan i 1 fall eftergift förekommit å ömse sidor. Arbets-
gifvarne hafva således i 1908 års föreningsrättsstrider varit jämn
starka med arbetarne, medan under perioden 1903—1907 arbetarne 
voro öfverlägsna och kunde anteckna ett alltjämt växande antal 
framgångar öfver motparten. 

I tvister om kollektivaftal hafva arbetarne varit afgjordt öfver
lägsna, särskildt i betraktande däraf att kompromiss här i regel 
betecknat seger för arbetarnes hufvudfordran, nämligen kollektivaf-
tals införande. Samma förhållande kunde ock konstateras under 
perioden 1903—1907. 

Däremot hafva tvisterna om >andra organisationsspörsmåh i regel 
ledt till seger för arbetsgifvarne, i det att 5 dylika konflikter med 
1,088 berörda arbetare afslutats på deras villkor, men endast 1 med 
12 arbetare enligt motpartens fordringar. 

Detsamma är förhållandet beträffande konflikter om arbetstiden 
samt om arbetares antagande och afskedande. Af de sistnämnda 
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hafva 13 med 1,028 berörda arbetare slutat på arbetsgifvarnes vill
kor, men 5 med 774 arbetare enligt arbetarepartens kraf, hvartill 
kommer, att den stora transportarbetarekonflikten med c:a 3,000 
berörda arbetare visserligen bilades genom kompromiss, men dock 
i allt väsentligt utföll till förman för arbetsgifvarne. I fråga om 
konflikter rörande arbetares antagande och afskedande liksom röran
de >andra organisationsspörsmål» må för öfrigt erinras, att arbetar-
nes motgångar torde sammanhänga med att deras kraf ofta saknat 
det berättigande, som exempelvis fordran på kollektivaftals genom
förande ägt. 

Om de fåtaliga konflikterna inom öfriga orsaksgrupper är intet 
väsentligt att tillägga. Anmärkas må endast, att arbetsgifvarne 
varit betydligt öfverlägsna i konflikter framkallade af »andra orsa
ker», hvartill, såsom nämndt, räknats tvister om aftalstidens 
längd och om aftalets gällande kraft, hygieniska spörsmål, vägran 
att underskrifva aftal m. m. 

Tab. litt. P. Antal arbetsinställelser och däraf berörda arbetare, fördelade efter 
konflikternas varaktighet och resultat. 

Varaktighet och resultat. I tab. litt. P. meddelas en sammanställ
ning af arbetsinställelsernas varaktighet och resultat till belysande 
af, i hvad mån arbetsinställelsernas långvarighet kunnat inverka på 
deras utgång. Häraf framgår, att, hvad beträffar arbetsinställel
sernas antal, arbetarne varit i det närmaste jämnstarka med arbets
gifvarne i långvariga konflikter. Förhållandet belyses närmare af 
följande absoluta och procentuella fördelning af konflikterna: 
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Antal arbetsinställelser 

Hvad beträffar de relativt talrika konflikter, hvilkas varaktig
het är okänd, torde kunna antagas, att de i regel pågått endast helt 
kort tid, såsom ock i det föregående påpekats. Under denna för
utsättning skulle, såsom öfversikten utvisar, arbetsgifvarne i det 
hela hafva varit öfverlägsna vid de smärre konflikterna. 

Tager man åter hänsyn till an ta le t berörda arbetare , såsom 
i tab. litt. P. gjorts, är förhållandet ett annat. Det framgår då, att 
de långvariga konflikter, som afslutats på arbetsgifvarnes villkor, i 
genomsnitt varit af betydande omfattning, medan de, som lösts en
ligt arbetarnes fordringar, varit af helt ringa storlek. Beträffande 
de kortvariga konflikterna fördela sig däremot de berörda arbetarne 
tämligen jämnt på olika resultat. 

Kompromiss har, liksom i föregående redogörelse anmärktes be
träffande konflikter under åren 1903—1907, i öfvervägande grad 
förekommit vid långvariga arbetsinställelser. 

Förändring 1 arbetsstyrkan genom arbetsinställelser. I och för känne
domen om resultatet är slutligen äfven att taga hänsyn till för
ändringen i arbetsstyrkan till följd af konflikterna. För 273 arbets
inställelser under redogörelseåret föreligger upplysning, om arbetarne 
efter konfliktens slut återgått till samma arbetsplats eller icke. I 
176 fall uppgifvas alla arbetarne hafva återgått, i 63 fall en del och 
i 34 fall ingen. Fördelningen af arbetsinställelserna i detta hänse
ende under åren 1903—1908 framgår af efterföljande öf ver sikt. 

Antal arbetsinställelser under åren 
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Anmärkningsvärdt är det stora antal konflikter under år 1908, 
efter bvilkas slut inga arbetare återgått och hvilka i så måtto haft 
en för arbetarne mindre gynnsam utgång. I viss mån bekräftas 
härigenom, hvad ofvan anmärkts, att arbetsinställelserna under sist
nämnda år i allmänhet utfallit mindre förmånligt för arbetarne än 
under de föregående åren. 

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

Antal arbetsinställelser under åren 

6. Arbetsdagar, förlorade genom arbetsinställelser. 
Den ekonomiska förlust, som förorsakas genom arbetsinställelser, 

är det gifvitvis 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 hufvndsakligen hän
visad till att söka i görligaste mån utröna antalet arbetsdagar, som 
genom dem gått förlorade. 

En beräkning af de förlorade arbetsdagarnes antal möter emeller
tid stora svårigheter. Särskildt för de oorganiserade arbetarnes vid
kommande saknas ofta direkt upplysning därom, och har då approxi
mativ uppskattning måst göras på grundval af tillgängliga uppgifter 
om den berörda arbetsstyrkans storlek. För de organiserade arbe
tarne föreligga däremot tämligen exakta nppgifter fräs 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 undan
dragit sig uppskattning, emedan uppgifterna om antalet indirekt 
berörda arbetare ofta varit tämligen bristfälliga. Särskildt af detta 
skäl torde de i det följande meddelade siffrorna kunna betecknas 
såsom alltför låga. 
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Antalet genom arbetsinställelser förlorade arbetsdagar har för 
år 1908 beräknats till 1,842,200. 

Förlustens storlek i jämförelse med föregående år belyses af 
nedanstående öfversikt: 

Näst efter 1905, året för den stora verkstadskonflikten, har så
ledes 1908 att uppvisa det största antalet förlorade arbetsdagar. 
Betydelsen häraf framgår närmare vid sammanställning af antalet 
förlorade arbetsdagar med hela antalet vid fabriker, handtverk och 
bergverk sysselsatta arbetare — 387,902 personer enligt 1907 års 
officiella statistik — då det visar sig, att genom arbetsinställelserna 
nnder 1908, inom dit hänförliga näringsgrupper, förlorades 1,666,800 
arbetsdagar d. v. s. i genomsnitt omkring 4-3 arbetsdagar per ar
be ta re och år. Vid jämförelse med andra länder framstår Sverige 
äfven nnder ifrågavarande år med ett anmärkningsvärdt stort antal 
förlorade arbetsdagar. 

I sammandrag enligt tab. I meddelas här nedan en fördelning 
efter olika näringsgrupper af antalet förlorade arbetsdagar: 

Antal genom arbetsinställelser förlorade arbetsdagar. 

Af de särskilda näringsgrenarna i tab. I företer husbyggnads
arbete den högsta förlustsiffran; i detta hänseende framstå äfven 
skomakeriyrket, bokbinderier, sockerfabriker samt lastning och loss-
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ning, hvardera med öfver 100,000 förlorade arbetsdagar under år 
1908. Minsta förlusten anträffas inom margarinfabriker, bandsk-
fabriker, landtransport, sjötransport samt hotell-, kafé- och restau-
rantrörelse, där antalet förlorade arbetsdagar icke varit nämnvärdt. 

Af än större intresse är emellertid att beräkna förlusten af arbets
dagar i förhållande till de olika näringsgruppernas produktionsför
måga, uttryckt i antalet utgjorda dagsverken. Uppgifter om antalet 
dagsverken föreligga senast för år 1907 i detta års officiella fabriks
statistik, men omfatta icke alla här of van angifna näringsgrupper. 
För de industrier, där dylika uppgifter finnas, meddelas de i efter
följande öfversikt jämsides med det beräknade antalet förlorade ar
betsdagar. Därjämte lämnas för de olika industrierna en beräkning 
af antalet förlorade arbetsdagar i medeltal för år per 1,000 under 
år 1907 utgjorda dagsverken äfvensom antalet förlorade arbetsdagar 
per år och arbetare inom industri oeh handtverk. 

Rörande de i efterföljande tablå ej upptagna näringsgrenar kan 
nämnas, att, såsom jämväl framgår af öfversikten å denna sida, an
talet förlorade arbetsdagar inom byggnadsindustrien uppgått till 
912,400 och inom landtransport (hufvudsakligen lastning och loss
ning) till 121,500. För dessa näringsgrupper föreligga emellertid 

ej tillförlitliga uppgifter i officiell statistik om hela arbetareantalet, 
hvarför någon beräkning af förlusten per arbetare och år ej kunnat 
meddelas. Särskildt inom byggnadsindustrien synes förlusten hafva 
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varit relativt högst betydande och större än för någon af ofvanstående 
industrier. Inom jordbruk samt handel och varulager 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 l , att för
lusten genom arbetsinställelser af lokal karaktär varit störst för 
Malmöhus läns öfriga städer och köpingar, därnäst för Malmö stad, 
Stockholms stad samt Jämtlands läns landsbygd. Vidare äro att i 
detta hänseende nämna Kalmar och Örebro läns städer och köpingar 
samt Västernorrlands läns landsbygd. Den minsta förlusten an
träffas för Göteborgs och Bohus läns öfriga städer och köpingar, 
Västmanlands läns städer och köpiDgar samt Västerbottens läns lands
bygd. 

De uppgifter, som å de utsända frågeformulären lämnats om 
förlorad arbetslön och till arbetarne utbetalat understöd, hafva icke 
varit tillräckligt fullständiga för att kunna läggas till grund för 
statistiska sammanställningar. Rörande förlorad arbetslön har i 98 
fall uppgifvits, att ett sammanlagdt belopp af 563,223 kr. 36 öre 
gått förloradt, ett belopp, som gifvetvis icke på långt när motsvarar 
den verkliga löneförlusten. En approximativ uppskattning kan emeller
tid verkställas med ledning af uppgifterna om de förlorade arbets
dagarnes antal och på-grundval af hvad man känner om den genom
snittliga inkomsten för arbetarne. Som nyss omnämnts, har an
talet genom konflikter förlorade arbetsdagar under redogörelseåret 
utgjort 1,842,200, och under förutsättning af en genomsnittlig dags
inkomst per arbetare af 3-50 kr. — ett belopp, som med all säkerhet 
icke är för högt beräknadt — skulle alltså arbetarnes löneförlust 
genom 1908 års konflikter hafva uppgått till minst c:a 6,448,000 kr. 
I fråga om utbetaidt understöd har i 103 fall uppgifvits, att, som i 
föregående sammanhang omnämnts, ett belopp af sammanlagdt 797,935 
kr. 30 öre uppburits af svenska fackorganisationer. Om hela beloppet 
utbetaidt understöd hafva emellertid uppgifter varit att tillgå i den be
rättelse öfver Landsorganisationens verksamhet, som Landssekreta
riatet årligen förelägger representantskapet. På grundval af dessa 
berättelser är uppgjord följande sammanställning af svenska fack
organisationers utgifter för strejker och lockouter under åren 1903 
—1908. 
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Dessa summor innefatta de till den centrala organisationen, 
Landsorganisationen, anslutna fackförbundens utgifter för strejker 
och lockouter, jämte motsvarande siffror för vissa utom landsorgani
sationen stående förbund, där sådana uppgifter varit att tillgå.1 

Dessa siffror måste dock anses for låga och icke fullständigt re
presentera svenska fackorganisationers utgifter för arbetskonflikter. 

TJti 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 hafva Landsorganisationen 
och fackförbunden att tillgå dels fonder, som bildas af ordinarie 
kontingenter från fackföreningarnas medlemmar, dels vid större kon
flikter extra uttaxeringar. 

Därtill komma frivilliga bidrag från andra organisationer, från 
enskilda gifvare och från utlandet. Hufvudparten af de frivilliga 
bidragen faller på året 1905. Granskar man särskildt bidragen från 
utlandet, befinnas dessa hafva utgjort för de olika åren: 

7. Aftalsbrott vid arbetsinställelser. 
De uppgifter, som å de besvarade frågeformulären förelegat om 

aftals- och kontraktsbrott vid arbetsinställelser, hafva ofta varit 
antingen bristfälliga eller hvarandra motsägande, och uti många 
fall har af dessa uppgifter icke kunnat dragas någon bestämd slut
sats om aftalsbrotts förekomst. Medan sålunda vid 68 arbetsinstäl
lelser beskyllningar framställts af parterna i detta hänseende, däraf i 
39 fall af arbetsgifvarne mot arbetarne, i 26 fall af arbetarne mot 
arbetsgifvarne och i 3 fall af bägge parterna, föreligger vid endast 

1 Utom till Landsorganisationen anslutna förbunds utgifter ing» har 119,537-98 kr., 
utgifna af Sr. järn- och metallarbetarefSrbundet under ar 1903 »amt 66,470-46 kr., 
utgifna af ST. arbetareförbundet under 4r 1903—1908. 
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14 arbetsinställelser erkännande af aftalsbrott från vederbörande 
part. 

Vid den särskilda utredning, som det under sådana förhållan
den synts vara af intresse att verkställa, har man enligt tillgängliga 
uppgifter (frågeformulär, aftal, protokoll, tidningsnotiser m. m.) 
kunnat konstatera aftalsbrott under år 1908 i tillsammans 47 fall, 
begångna i 17 fall af arbetsgifvare och i 30 fall af arbetarne. 

Af dessa aftalsbrott hafva 10 begåtts mot personliga aftal och 
de öfriga 37 mot Icollektivaftal. 

Bland de 10 fall, då personliga aftal brutits, märkas särskildt 
4 fall af brott mot tjänstehjonsaftal enligt legostadgan; i samtliga 
sistnämnda fall hafva arbetarne varit den af talsbrytande parten. 

Beträffande öfriga personliga aftal har befintligheten af aftals
brott undersökts endast för de tillfällen, då skriftliga kontrakt fun
nits upprättade, och har af undersökningen framgått, att i 1 fall 
arbetsgifvaren och i 5 fall arbetarne varit aftalsbrytande kontrahent. 

Vida mer betydande, såväl med hänsyn till hela antalet som 
med hänsyn till hvarje särskildt fall, hafva brotten mot kol lekt iv -
aftal varit. Kollektivaftalet är som bekant icke ett arbetsaftal i 
egentlig bemärkelse, hvarigenom hvardera parten förbinder sig till 
fullgörande af viss prestation, d. v. s. arbetsgifvaren att utlämna 
arbete och arbetareparten att tillhandahålla arbetskraft. Kollektiv
aftalet afser endast att reglera de villkor, hvarunder arbete 
skall utföras. Den af talsslutande parten utgöres på arbetare
sidan städse af en kollektiv enhet, vanligen vederbörande ar
betareorganisation och i mera sällan förekommande fall samtliga 
eller någon del af arbetarne vid ett företag. Såsom part å arbets-
gifvaresidan uppträda såväl enskilda företagare som äfven arbets
givareföreningar af lokal karaktär eller omfattande hela riket. 

Brott mot kollektivaftal synas lämpligen kunna fördelas på 
tvänne hufvudgrupper, nämligen dels sådana då under arbetets fort
gång någondera parten handlar i uppenbar strid mot aftalets bestäm
melser och dels sådana, då brottet är förenadt med arbetsinställelse. 
Inom den senare gruppen kunna åter särskiljas de fall, då arbetet 
nedlägges för genomdrifvande af förändrade aftalsvillkor samt de 
fall, då i och genom arbetets nedläggande från någondera sidan brott 
sker mot sådana bestämmelser, som afse förekommande af plötslig 
arbetsnedläggelse. 

Inom den första hufvudgruppen d. v. s. vid aftalsbrott under 
arbetets fortgång är vanligen den enskilde arbetsgifvaren, resp. den 
enskilda arbetsstyrkan i första hand aftalsbrytande (arbetsgifvaren 
utbetalar icke intjänt aflöning till fullo eller på därför bestämd dag, 
arbetarne iakttaga icke bestämmelser om arbetstidens längd o. s. v.). 
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Detta slags aftalsbrott komma här till behandling endast i de fall, 
då såsom följd af aftalsbrottet från den ena partens sida och såsom 
försvarsåtgärd däremot arbetsnedläggelse företages af den andra 
parten. 

Inom den andra hnfvndgruppen, där, såsom ofvan nämnts, själfva 
arbetsnedläggelsen — med eller ntan kraf på förändrade aftals-
villkor — konstituerar aftalsbrottet, bör man urskilja de fall, där 
rättskränkningen begås, icke af den aftalsslntande parten, utan af 
enskild arbetsgifvare eller enskilda arbetare, anslutna till organisa
tion, som undertecknat aftalet. AfVen i sistnämnda fall torde 
aftalsbrott böra anses föreligga, då ju den enskilde arbetsgifvaren 
resp. arbetsstyrkan, så länge de tillhöra organisationen, frånhändt 
sig rättigheten att uppträda på egen hand i frågor fallande inom 
aftalets giltighetssfär. Huruvida åter arbetsnedläggelse med här 
ofvan beskrifna påföljd skall anses föreligga, är gifvetvis beroende 
på den definition, begreppet arbetsnedläggelse erhåller. 

I efterföljande beskrifning öfver kollektivaftalsbrotten äro därför 
medtagna såväl brott från de formellt aftalsslntande parternas sida 
som äfven dylika från enskilda medlemmar af den aftalsslutande 
organisationen. 

Bland de 37 fall af kollektivaftalsbrott, som antecknats för år 
1908, hafva 16 begåtts af arbetsgifvare och 21 af arbetare. 

Fördelningen af dessa fall efter de aftalsbestämmelser, mot hvilka 
brott skett, äfvensom efter deras förekomst inom olika näringsgrupper, 
framgår af tab. litt. Q. 

Som synes hafva de allra flesta brotten från arbetsgifvernes 
sida gällt lönebestämmelser, medan arbetarnes förseelser i öfver-
vägande grad falla på bestämmelser om tvisters behandling och om 
arbetets oafbrutna fortgång. Icke så mycket framträdande äro brott 
mot stadganden om arbetares antagande och afakedande samt om 
uppsägningstid, där i förra fallet arbetsgifvarne, i det senare arbe-
tarne framstå såsom de minst aftalstrogna. 

Bland olika näringsgrupper märkas särskildt byggnadsindustri 
och trävaruindustri med ett relativt stort antal aftalsbrott. 

Af största intresse är den frågan, huruvida organisationen eller 
enskild arbetsgifvare resp. arbetaregrupp är att anse såsom aftals-
brytare. Såsom redan är antydt, kunna enskilda medlemmar af en 
organisation uppträda såsom aftalsbrytare, utan att vederbörande 
organisation kan anses därtill hafva medverkat. Sålunda har i en
dast 2 af ofvan anförda 16 fall vederbörande arbetsgifvareorganisa-
tion gjort sig skyldig till aftalsbrott, bestående i bägge fallen däri, 
att under den stora' byggnadskonflikten på försommaren 1908 lockout 
proklamerades i strid mot bestämmelser i gällande aftal. 
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Tab. litt. Q. Kollektivaftalsbrottens fördelning på olika näringsgrupper efter aftalets 
bestämmelser. 

På arbetaresidan har brott mot kollektivaftal från organisationen 
konstaterats i 12 fall, medan i återstående 9 fall enskilda arbetare-
grupper uppträd t såsom aftalsbrytare. 

i—09JST4 
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8. Förhandling, medling och skiljedom. 

Rörande frågan om förekomsten af förhandlingar före arbets
inställelses utbrott föreligga uppgifter för ej mindre än 299 af samt
liga 302 arbetskonflikter under året. Af dessa framgår, att 260 ar
betsinställelser föregåtts af förhandlingar parterna emellan, under 
det att dylika icke ägt rum i endast 39 fall. 

I ofvannämnda 260 fäll torde emellertid ingå flere sådana, där 
förhandling i egentlig mening icke ägt rum, i det att arbetarne 
endast inlämnat en framställning om ändring i arbetsvillkoren, hvar-
på arbetsgifvaren svarat med omedelbart afslag. Sistnämnda fall 
torde dock kunna räknas såsom »förhandling» i den mening, att mot
parten därigenom blifvit varskodd om arbetsnedläggelsens etable
rande. 

Om förhandlingar vid arbetskonfliktens slut gifva de lämnade 
svaren icke alltid nöjaktig upplysning. Frågeformulären hafva 
nämligen innehållit direkt förfrågan endast, om skiljedom eller med
ling af utomstående förekommit, men däremot icke om öfriga för
handlingsformer vid arbetskonflikters biläggande, såsom underhand
lingar mellan parternas organisationer, särskilda förhandlingskom
mittéer m. m. I de flesta fall hafva dock meddelanden lämnats om 
sättet för konfliktens biläggande, ehuru icke så fullständigt och 
exakt, att de lämnade uppgifterna kunnat göras till föremål för en 
närmare statistisk behandling. 

Det vanliga förfaringssättet vid arbetskonflikters afslutande har 
varit 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-
trädts af representanter från vederbörande arbetsgivareförening — 
där sådan funnits — resp. fackförbund. Faktiskt hafva underhand
lingarna — åtminstone vid mera betydande konflikter — kommit 
att föras mellan representanter för vederbörande arbetsg i fvare före
ning och fackförbund äfVensom för Landssekretariatet. 

Vid alla större konflikter komma sålunda representanter från 
vederbörande centralorganisationer allt oftare att 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. 
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Förliknings- och skiljenämnder för tvistefrågornas lösning hafva 
ock allt emellanåt kommit till användning.1 

Under år 1908 har sålunda skiljenämnd konstituerats för biläg
gande af arbetskonflikter i följande fall: 

Skiljenämnden bestod af fem ledamöter, af hvilka parterna valde två hvardera; den 
femte utsågs af drätselkammaren i staden. Skiljenämnden godkände arbetsgifva-
rens kraf. 

Skiljenämnden bestod af sju ledamöter, af hvilka hvardera parten utsåg tre; den 
sjunde tillkallades af stadsfullmäktiges ordförande i Stockholm. Skiljenämnden hade 
att lämna svar på frågan, huruvida aftalet inom målerifaeket i Stockholm var brutet 
genom en af därvarande fackförening utfärdad blockadförklaring mot en arbetsgifvare i 
facket, äfvensom att med bindande verkan reglera aftalsförhållandet parterna emellan 
och afgöra om och i hvad mån fog funnes för ändringar med afseende å allmänna be
stämmelser eller beträffande andra aftalsstadganden. Skiljenämnden förklarade aftalet 
förverkadt och fastställde ett nytt aftal, som med afseende å lön och arbetstid anslöt 
sig till det annulerade aftalet, men innehöll en del ändringar i andra punkter. 

Vid den preliminära uppgörelsen i den stora byggnadskonflikten under år 1908 
träffades öfverenskommelse, att återstående tvistefrågor skulle lösas genom förhand
lingar mellan vederbörande parter samt i sista hand med bindande verkan afgöras af 
en skiljenämnd. Denna skulle bestå af sju ledamöter, af hvilka två skulle represen
tera det samlade arbetsgifvareintresset och två det samlade arbetareintresset. Dessa 
fyra skulle gemensamt välja opartisk ordförande. Kunde dessa icke ena sig om ord
förande, skulle denne på anmodan utses af civilministern. Utom dessa såsom ständiga 
bisittare skulle inom de olika facken en delegerad från hvardera sidan deltaga i skil
jenämndens öfverläggningäf och beslut. 

Till ordförande utsåg civilministern samma person, hvarom parterna förut enats, 
men som då ansett sig förhindrad mottaga uppdraget. 

Största delen af ifrågavarande tvistefrågor kunde icke lösas på förhandlingens 
väg utan måste hänskjutas till den sålunda utsedda skiljenämnden. 

Skiljenämnden bestod af sjn ledamöter, af hvilka hvardera parten utsåg tre; den 
sjunde tillkallades af civilministern. Den af ordföranden i skiljenämnden afknnnade 
skiljedomen innebar en kompromiss mellan parternas fordringar. 

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 att genom enhälligt beslnt med för parterna bindande ver
kan afgöra tvisten eller ock att endast uppgöra förlikningsförslag, som för att blifva 
bindande måste af parterna godkännas; ordförandens åliggande i en förlikningsnämnd 
är inskränkt till att leda förhandlingarna och framställa medlingsförslag. 

En skiljenämnd åter har till uppgift att med för parterna bindande verkan af-
kunna dom i en tvist. Denna nämnd består af bisittare, till lika antal utsedda af 
parterna, hvilka bisittare vanligen äro tagna ur 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 
till Konungens Befallningshafvande, än till annan myndighetsperson att utse ordföranden. 
Som skiljedom gäller det besiat, hvaroza de flesta förena sig eller ock af ordföranden 
fastställdt medlingsförslag. 

Emellertid är skillnaden mellan nu beskrifna olika slags nämnder icke fullt be
stämd. Eu 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, konstituera sig såsom skiljenämnd 
och meddela skiljedom. (Jfr härom E lmqu i s t >Medling och skiljedom i arbetstvister» 
i Social Handbok, utgifven af G. H. von Koch, sid. 224 ff.) 

Konfiilt 
n.-r 59. 

»i.f 86. 

n:r 67. 

n.v 116. 
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Efter ingripande i tvisten af statens förlikningsman träffades en preliminär öfver-
enskommelse, enligt hvilken tvisten skulle hänskjntas till afgörande af en skiljenämnd, 
bestående af fem ledamöter, af hvilka hvardera parten utsåg två; den femte ntsågs af 
vederbörande magistrat, sedan parterna ej kunnat enas om valet. Skiljedomen innebar 
godkännande af arbetsgifvarens kraf. 

På förslag af statens förlikningsman hänsköts frågan, huruvida aftalet var af 
arbetareorganisationen brutet, till afgörande genom skiljenämnd, bestående af fem leda
möter, af hvilka hvardera parten utsåg tvä; den femte utsågs af vederbörande öfver-
exekutor. Skiljenämnden förklarade aftalet brutet. 

Antalet fall, då vid a rbe ts ins tä l le l ses bi läggande skiljedom 
kommit till användning, är således ganska ringa eller under år 1908 
endast 6.1 I allmänhet torde detta hafva sin förklaring uti parter
nas ovillighet att i rena intressetvister, hvilka gifvetvis utgöra det 
öfvervägande flertalet, underkasta sig skiljedom af utomstående. 

Likväl har under redogörelseåret vid tvänne betydande arbets-
konflikter skiljedom afkunnats jämväl i intressetvist. Vid den pre
liminära uppgörelsen i den stora byggnadskonfl ikten (rörande 
denna konflikt se i öfrigt s. 113) hänskötos återstående meningsskilj-
aktigheter till en skiljenämnd, hvilken därigenom tillerkändes doms
rätt bl. a. i en del aflöningsfrågor. 

Vid kommunalarbe ta res t re jken i Malmö under april månad 
hänskötos omtvistade aftalsfrågor rörande såväl timpenningens stor
lek som den ordinarie arbetstidens längd till skiljenämnds afgö
rande. 

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

Vid 29 arbetskonflikter under år 1908 hafva statens förliknings
man medverkat till tvistens lösning. Härvid medräknas endast de 
fall, då förlikningsmannen direkt bidragit till konfliktens biläggande. 
men icke de fall, då han endast sammanfört parterna till förhand
ling eller medverkat på något tidigare stadium af förhandlingarna 
utan att taga del i deras slutförande. 

Ett särskildt omnämnande förtjänar den s. k. förlihningskom-
mission, som på regeringens initiativ tillsattes i juli månad för att 
söka åstadkomma uppgörelse i de arbetstvister, som uppstått mellan 
Svenska arbetsgivareföreningen och Centrala arbetsgivareförbundet 
å ena sidan samt Landsorganisationen och vederbörande fackförbund 
â den andra. 

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. 

n-.r 14». 

tur 206. 
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Med anledning af de pågående omfattande konflikterna vid 
hamnarbetet och vissa skånska sockerbruk samt i byggnadsbranschen 
hade såväl Svenska arbetsgivareföreningen som Centrala arbets
givareförbundet proklamerat allmän lockout att inträda den 20 
juli , därest icke tvistefrågorna på angifna villkor lösts den 16 i 
samma månad. Till denna lockoutförklaring hade äfven Sveriges 
verkstadsförening under vissa förutsättinngar anslutit sig. 

För at t om möjligt förebygga den hela riket omfattande strid, 
som sålunda hotade a t t utbryta, uppdrog Kungl. Maj:t den 9 juli 
åt en särskild förlikningsman jämlikt § 12 i lagen den 31 december 
1906 angående medling i arbetstvister at t med biträde af förlik
ningsmännen i l:sta, 2:dra, 3:dje, 5:te och 6:te distrikten söka medla 
i de tvister, som föranledt lockoutproklamationerna. 

Sammanträdena, vid hvilka voro tillkallade representanter för 
de af konflikterna berörda arbetsgifvare- och arbetareorganisatio
nerna, togo sin början den 11 juli och fortgingo oafbrutet till och 
med den 18 juli , då de förklarades afslutade, sedan en uppgörelse i 
samtliga tvistefrågor blifvit å bägge sidor godkänd (se härom när
mare s. 113 o. 119). Denna s. k. förlikningskommission hade uteslutande 
karaktär af f ö r h a n d l i n g s n ä m n d , och dess beslut underställdes 
resp. organisationer å ömse sidor till definitivt antagande. 

9. Arbetsinställelser vid statens och kommuners 
arbeten m. m. 

Af intresse torde vara att särskildt notera de arbetsinställelser, 
som inträffat vid statens, kommuners och andra offentliga arbeten, 
hufvudsakligen vid kommunikationsverk samt gas-, elektricitets-, 
vattenlednings- och renhållningsverk, o. d. För såvidt som 
arbetets plötsliga upphörande är förenadt med någon fara för 
samhället eller öfver hufvud taget med stora olägenheter, plägar man 
ock benämna dylika arbetsinställelser >allmänfarligaj. Emellertid 
är det ytterst vanskligt at t i hvarje fall afgöra, om en arbets-
konflikt är jallmänfarlig» eller icke, och gränspn mellan det förra 
och senare slaget af arbetsinställelser måste i viss mån dragas god
tyckligt. Nedanstående förteckning omfattar arbetsinställelser under 
år 1908 vid statens eller kommuners arbeten samt vid andra inrätt
ningar af mera offentlig karaktär, där driften är upplåten åt en
skilda genom koncession eller dylikt. 

Strejk af montörer och maskinister vid elektricitetsverket i Östersund "/>—V» 
omfattande 22 man, aislutad på srbetsgifvårens villkor. 

Eenhållningsarbetarestrejk i Sundsvall 4/s—16/s, omfattande 71 man, aislutad genom 
kompromiss. 
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Järnvägsbyggnadsarbetarestrejk vid Mariestad—Gullspångs järnvägsbyggnad, på
börjad d. "/i afslutad under maj manad med nya arbetares antagande, omfattande 110 
man. 

Kommunalarbetarestrejk i Malmö ,a/4—19/4, omfattande 642 man, afslutad ge
nom tvistens hänskjntande till en förliknings- och skiljenämnd. 

Järnvägsbyggnadsarbetarestrejk vid Åkarp—Sösdala järnvägsbyggnad 26/4—l0/o, 
omfattande 89 man, afslutad genom kompromiss. 

Renhållningsarbetarestrejk (hos entrcpenör) i Stockholm 5/s—I6/s, omfattande 15 
man, afslutad enligt arbetarnes fordringar. 

Strejk af arbetare vid vatten- och afloppsledningsarbeten i Kopparberg u/»—'/e, 
omfattande 120 man, afslutad på arbetsgifvarens villkor. 

Kommunalarbetarestrejk i Malmö 7/s—3/io, omfattande 800 man, afslntad på ar
betsgifvarens villkor. 

Järnvägsbyggnadsarbetarestrejk vid Morjärf—Lappträsks järnvägsbyggnad 8/'—'/«> 
omfattande 21 arbetare, afslntad med nya arbetares antagande. 

Järnvägsbyggnadsarbetarestrejk vid den s. k. bohuslänska längdbanans järnvägs
byggnad invid Göteborg 4/—8/s 1909, omfattande 116 man, afslntad genom kompromiss. 

Järnvägsbyggnadsarbetarestrejk vid statsbanan Östersund—Ulriksfors 11/e—8/s 
1909, omfattande c:a 340 man, afslntad genom kompromiss. 

Järnvägsbyggnadsarbetarestrejk vid statsbanan Morjärf—Lappträsk 2/»—8/» 1909, 
omfattande c:a 250 man, afslutad genom kompromiss. 

Renhållningsarbetarestrejk i Hagalund 18/n— "/u, omfattande 3 man, afslutad på 
arbetsgifvarens villkor. 

Dessa arbetsinställelser berörde i 5 fall staten (järnvägsbygg
nader), i 6 fall kommuner samt i 2 fall enskilda personer eller kor
porationer. 

Résumé. 
Caractère, nombre et étendue des grèoes. D'après les renseignements 

recueillis par l'office du travail il y a eu 302 cessations de travail (grèves et 
lock-outs) en Suède pendant l'année 1908. La répartition des grèves etc., le 
nombre de patrons et d'ouvriers atteints pendant la période 1903—1908 
ressort du tableau suivant: 
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D'ordinaire, les grèves et les lock-outs en 1908 étaient de moindre éten
due que les conflits de caractère divers. En moyenne 75 ouvriers ont été impliqués 
dans chaque grève, 70 ouvriers dans chaque lock-out et 586 dans chaque 
conflit de caractères divers. 

La plupart des conflits — 90 % du total — ont atteint un nombre 
minime de patrons ou 5 au maximum. Quant au nombre des patrons im
pliqués les conflits se sont agrandis en 1908 comparativement aux années 
précédentes. Le nombre moyen de patrons atteints par chaque cessation de 
travail a été en 1903 et 1904 de 3, en 1905 de 4-6, en 1906 et 1907 de 
2-5, mais en 1908 de 4? . Cependant il est à remarquer, qu'un grand conflit 
dans l'industrie de la construction a altéré sensiblement le nombre moyen 
de 1908. 

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 Danemark, présente un grand nombre de petites grèves. Cepen
dant, le nombre des petites grèves, comprenant 6—50 ouvriers, a diminué 
relativement aux autres depuis 1903. Sur chaque conflit le nombre moyen 
des ouvriers impliqués était: 

1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 
173 57 174 64 75 134 

Répartition des cessations de travail par groupes d'industries. Dans 
les forêts, l'industrie du bois, l'industrie de la pâte de bois ett du papier et 
dans l'industrie en métaux, le nombre de conflits s'est augmenté en 1908, rela
tivement à la période 1903—1907. Par contre le nombre a diminué dans 
l'industrie des denrées alimentaires, l'industrie textile, l'industrie du cuir, des 
cheveux etc., l'industrie des minéraux, l'industrie chimique-technique, la con
struction et le transport. 

En rapprochant le nombre moyen par année des ouvriers atteints par 
les conflits dans les différents groupes d'industrie au nombre total des ouvriers 
d'après la statistique officielle de 1907 dans les groupes d'industrie respectifs, 
il ressort que la fréquence la plus grande se trouve dans l'industrie du vête
ment avec 15-e grévistes sur 100 ouvriers, puis dans les industries des peaux 
et des cuirs avec 13s grévistes sur 100, dans l'industrie de la pâte de bois 
et du papier avec 9-s sur 100 etc. La moindre fréquence se trouve dans 
l'industrie graphique. 

Causes des grèves. La plupart des conflits a été provoquée par des 
questions de salaire; cependant le nombre des demandes d'augmentation de 
salaire a diminué relativement au nombre total. De même, le nombre des 
conflits qui ont eu pour cause une demande de contrat collectif, de réinté
gration ou de renvoi d'ouvriers et d'interprétation diverse de contrats a di
minué. Par contre les contestations diverses relatives au salaire, ainsi que 
les demandes de diminution du temps de travail et les cas, où le patron a 
refusé de reconnaître le syndicat ouvrier, ont augmenté. Cependant, les con
flits de cette dernière espèce ne sont pas très nombreux. Les grèves 
à propos de l'organisation du travail et de questions personelles ont été 
très rares. 

En regardant les grands pays de l'Europe on trouve partout, que les 
conflits causés par demande de réintégration ou de renvoi d'ouvriers sont 
devenus plus nombreux de nos jours. Les grèves en vue d'obtenir un change
ment 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 syndi
cales ont engendré plus souvent des conflits. 
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Durée des grèves. Un peu plus d'un quart des grèves a dnré moins 
d'une semaine et 62 % du total moins d'un mois. La durée de 45 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 302 conflits 31 ou 10 % ont duré 
plus de trois mois. Le nombre des conflits de longue durée a augmenté 
relativement aux autres en 1908. 

Résultats principaux. Les résultats principaux des grèves de la période 
1903—1908 ressortent du tableau suivant: 

On voit donc que dans la période 1903—1907 un peu plus du tiers 
des grèves s'est terminé selon les exigences des ouvriers. Un nombre 
à peu près égal de grèves s'est terminé par transaction et un quart en 
faveur des patrons. Pour les autres les résultats sont inconnus. En 1908 
le nombre absolu et relatif de grèves terminées en faveur des ouvriers a 
décru sensiblement. Par contre, le nombre relatif des réussites pour les 
patrons qui, pendant toute la période 1903—1907, était inférieur au nombre 
des réussites pour les ouvriers, a dépassé ce nombre-ci en 1908, tandis que 
le nombre des transactions a diminué quelque peu. 

Le grand nombre de réussites pour les patrons en 1908 doit être attri
bué soit à l'acroissement des syndicats de patrons, soit à la crise indu
strielle. 

Quant à la période 1903—1907 il est assez remarquable que tant en 
Suède qu'en Danemark les ouvriers ont l'emporté sur les patrons dans la plu
part des cas de grèves sans transaction. Il en a été de même en Finlande. 
Ceci fut sans doute le résultat de la grande vigueur des syndicats ouvriers 
dans les pays de l'Europe septentrionale. Dans l'année 1908 les syndicats 
suédois de patrons ont dépassé les syndicats ouvriers en étendue et vigueur. 

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 réussite pour 
les patrons ou par transaction. D'ailleurs, la transaction fut le plus souvent 
le résultat des conflits comprenant 51—100 ouvriers. Les grévistes ont 
l'emporté le plus souvent dans les petits conflits. 

Influence d'organisation des patrons sur les résultats des grèves. Les 
données suivantes montreront à quel point les résultats des grèves ont dépendu 
de l'organisation des patrons: 
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L'influence de l'organisation des patrons sur les résultats, se fait 
connaître par une proportion élevée des réussites pour les patrons, mais n'est 
pas très marquée En effet, il y a lieu de croire, que la dépression indu
strielle ait exercé une influence plus considérable. 

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 sa
laire, aux »autres questions de salaire», au contrat collectif et à l'interprétation 
du contrat que les grévistes ont eu le plus de succès. Au contraire les conflits 
relatifs à l'augmentation de salaire, à »d'autres questions syndicales», aux 
heures de travail et à la réintégration ou au renvoi des ouvriers se sont le 
plus souvent terminées en faveur des patrons. Dans les conflits se rapportant 
à la suppression du syndicat les deux adversaires ne l'ont pas cédé l'un à 
l'autre. 

Le développement est remarquable surtout en ce qui concerne les grèves 
pour l'augmentation du salaire ou le nombre des victoires remportées par les 
grévistes a augmenté pendant les années 1903—1906, mais a diminué, an 
point de vue absolu aussi bien que relativement, dans les années 1907—1908. 

Dans les conflits relatifs au contrat collectif le nombre des succès pour 
les grévistes s'est toujours accru dans la période 1903—1907, tandis que le 
nombre des succès pour les patrons a diminué. Aussi dans l'année 1908 
le nombre des réussites pour les ouvriers a été bien supérieure au celui des 
succès pour les patrons. 

Durée des grèves et leurs résultats. En rapprochant la durée des 
grèves de leurs résultats on trouve que les patrons sont demeurés vainqueurs 
plutôt dans les grèves de courte durée que dans les plus longues, c'est à dire 
celles de plus de six mois. Cependant, quant au nombre des ouvriers impli
qués, les patrons ont l'emporté sur les ouvriers môme dans les conflits longues. 
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 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'autres pays. 

Nombre de jours chômés. Le nombre des jours chômés par suite de 
grèves dans la période 1903—1908 s'est élevé à environ 6,'253,200. Ils se 
répartissent ainsi qu'il suit: 

En établissant pour 1908 un parallèle entre le nombre de jours chômés 
et le nombre total des ouvriers industriels — 387,902 personnes d'après la 
statistique officielle de 1907 — on voit que chaque ouvrier a chômé à peu 
près 4-3 jours par an en moyenne, par suite des grèves commencés dans 
l'année en question. Même dans les années normales, pour ainsi dire, la 
Suède présente relativement 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'infractions au contrat on a pu constater — en tant que les renseigne
ments le permettent -— que, dans les grèves, 17 infractions au contrat ont 
été commises par les patrons et 30 par les ouvriers. 

Quant aux infractions aux contrats collectifs il y en a eu 16 de la part des 
patrons et 21 de la part des ouvriers. 
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D'ordinaire, ce sont les clauses des transactions, des conciliations et de 
l'arbitrage, puis celles des salaires 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 299 grèves. On trouve que 13 % des grèves ont 
éclaté sans négociations préalables. 

Dans l'année envisagée on a fait appel à l'arbitrage dans 6 grèves contre 
5, 3, 3, 7 et 5 dans les années différentes de la période 1903—1907. En 
outre, dans 29 grèves en 1908 la solution est due à l'intervention des média
teurs officiels. 
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Tab. I. Arbetsinställelser, påbörjade under år 
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1908, inom olika näringsgrenar. 



62 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1908. 

Tab. II. Arbetsinställelser, påbörjade under 
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år 1908, inom olika landsdelar. 
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Tab. III. Hufvudorsaker till arbets-
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inställelser under år 1908 inom olika näringsgrupper. 
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Tab. IV. Resultat af arbetsinställelser under år 1908 inom olika näringsgrenar. 



BILAGOR. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
(Arbetarnes uppgifter i kol. 1, 2, 3, 8, 9 och 10 äro, om de 

a-g. = arbetsgifVare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. 
afvika från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombnd. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 



72 

Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 



99 

i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. 
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Särskilda redogörelser för vissa arbetsinställelser. 

N:r 86. Måleriarbetare i Stockholm. 

Efter arbetsinställelsen inom måleriyrket i Stockholm under sommaren 1907 hade 
den 8 juni s. å. undertecknats ett aftal, som bl. a. innehöll detaljerade bestämmelser 
om tvisters slitande genom förmedlings- och skiljenämnd.1) 

Enligt § 1 mom. B skalle denna nämnd utgöra >det forum i första instans, som, 
då den därom blifver anmodad, medlar i sådana frågor, hvilka röra aflöning och arbets
tid, samt söka bilägga tvister angående verkställdt eller pågående arbete, äfvensom 
andra tvister, hvilka af de respektive organisationerna eller deras ombud ej kunnat 
biläggas, utan för sådant ändamål blifvit till kommittén hänskjutna». I de särskilda 
reglerna för nämnden förutsattes dock, att ordföranden skulle därom föranstalta, >att 
parterna afgifva skriftlig förklaring, att de vilja underkasta sig skiljenämndens dom, 
utan att vädja till någon annan rätt». Körande nämndens behandling af tvistefrågor 
var bestämdt: >För hvarje sak pröfvas först om förlikning kan ingås, misslyckas 
detta, upptages saken till skiljedom. > 

Någon bestämmelse om förliknings bindande verkan för parterna fanns icke, och 
synes stadgandet om parternas nyss omnämnda skriftliga förklaring icke kunna afse 
annat än vederbörligen afkunnad skiljedom. 

På hösten 1907 utbröt en tvist vid pågående reparation af Stockholms Storkyrka, 
i det att arbetarne ställde sig solidariska med 6 kamrater, som afskedats, emedan de 
nppträdt berusade under arbetet. Tvisten hänsköts till förmedlingsnämnden, som af-
gaf följande utlåtande: » Förmedlingskommittén hemställer, att parterna må förlikas, 
på så sätt att alla arbetarne återgå till sitt förut innehafda arbete, dock så att, därest 
ett återupprepande af det som förekommit åter skulle inträffa af den ena eller andra 
af på platsen anställda arbetare, arbetsgifvaren efter det nu passerade som varning bör 
från gig skilja den eller de, som därtill gör sig skyldig, samt att bestämda rasttider 
bör bestämmas. 

Detta uttalande är icke någon dom, som parterna måste ställa sig till ovill
korlig efterrättelse, utan det är en hemställan om sättet, på hvilket förlikning 
kan sfce».') 

Emellertid rådde ej i nämnden enighet om detta utlåtande. Tvenne af arbetarne» 
representanter aflägsnade sig från nämndens sammanträde, sedan majoriteten afslagit ett 
af dem framställdt bordläggningsyrkande, och måleriarbetarefackföreningens styrelse för
klarade sig efteråt sakna kännedom om de ofvan kursiverade orden i utlåtandet. Yid 
nämndens jnsteringssammanträde vägrade arbetarnes representanter att justera proto
kollet pä grund af nyssnämnda »tillägg», och hemställan blef därför icke i vederbör
lig ordning aflåten till ifrågavarande arbetsgifvare. 

Emellertid ville arbetarne fatta nämndens ofvan refererade beslut som ett åläg
gande för arbetsgifvaren att återtaga de afskedade, hvaremot arbetsgifvaren, som pä 
omväg erhöll meddelande om utlåtandet, däri såg endast en hemställan om för
likning. Hed stöd af denna uppfattning, som delades af målaremästareföreningen, an
såg han sig ock tillsvidare icke böra återtaga de sex afskedade arbetarne. Håleri-

') Se i öfrigt Arbetsstatistik E: 1, s. 317. 
2) Kursiveradt af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsttatutik. 
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arbetarnes fackförening förklarade nn arbetsplatsen i blockad, och arbetet nedlades den 
4 nov. 1907 af därstädes anställda 23 arbetare. Mälaremästareföreningen säg häri ett 
brott mot aftalets bestämmelser såväl rörande tvisters biläggande som rörande arbets-
gifvares rätt att leda och fördela arbetet samt antaga och afskeda arbetare ntan fack
förenings ingripande. Sen förklarade aftalet af den 8 juni 1907 frän arbetarnes sida 
förbrntet samt ntan gällande kraft för mälaremästareföreningens medlemmar. 

Fackföreningen föreslog na skiljedom i fråga om såväl tolkningen af förmedlings
nämndens beslnt som den proklamerade blockaden, men mästareföreningen afböjde nnder 
påstående, att ett uppenbart aftalsbrott ej kunde underställas skiljedom. Mästare 
föreningen förklarade sig dock villig att, därest blockaden upphäfdes, träda i under
handling om nya specialbestämmelser för tvisters biläggande m. m. ; enligt en senare 
skrifvelse från arhetsgifvarne borde underhandlingen omfatta jämväl de allmänna be
stämmelserna i aftalet och prislistan. Den 19 november npphäfde fackföreningen bloc
kaden, sedan de sex afskedade arbetarne afstätt frän sin fordran att återtagas, och 
förefannos sålunda inga hinder för nya förhandlingars inledande. 

I december hemställde fackföreningen i skrifvelse till mälaremästareföreningen om 
tillsättande af en kommitté enligt 1907- års aftal i och för revision af prislistan. Då 
svar icke lämnades frän arhetsgifvarne inom föreskrifven tid tillsatte fackföreningen i 
febr. 1908 för egen del en kommitté med uppdrag att påföra ackordsprislistan de pris
ökningar, som motsvarade timlönens höjande den 1 april 1908 från 64 till 68 öre enligt 
föragående års aftal.1) Fackföreningen ställde sig sälnnda på det gamla, enligt mot
partens åsikt förbrutna aftalets grand, hvaremot arbetsgifvarne i mars 1S08 inbjödo 
till förhandling om nytt aftal enligt bilagdt förslag. Enligt detta förslag skulle bl. a. 
förutvarande timlön af 64 öre bibehållas äfven efter den 1 april 1908; beträffande 
ackordspriserna voro en del sänkningar vidtagna. 

Arbetarne vidhöllo emellertid sin ståndpunkt, och då målarcmästarne i likhet med 
Centrala arbetsgivareförbundets öfriga medlemmar i Stockholm den 1 april började till-
lämpa de sist erbjndna lönesatserna, utbröt öppen konflikt öfver hela linjen. Striden 
omfattade c:a 140 arbetsgifvare med 900 utlärda arbetare och 100 lärlingar. Af dessa 
afreste emellertid under konfliktens lopp inemot hälften med fackförbandets understöd 
till andra orter och erhöllo dir arbete. 

Fackföreningen hade beslutat, att arbetet skulle fortgå utan afbrott på alla de 
platser, där aftalet med de förhöjda lönesatserna af arbetsgifvarne tillämpades. Af 
arbetarne uppgifves, att 65 firmor med närmare 600 arbetare förbundit sig att följa det 
äldre aftalet och att arbetet hos dessa mästare fortgått utan afbrott; dessa sifferopp-
gifter bestridas dock från arbetsgifvarne. Helt visst har dock åtskilligt nödvändigt 
säsongarbete blifvit utfördt af utom mästareföreningen stående arbetsgifvare. 

Arbetsinställelsen inom måleriyrket i Stockholm sammanföll med hela den ofvan-
nämnda s. k. byggnadskonflikten, och förhandlingar fördes gemensamt med de öfriga 
facken, om ock denna tvist hade en från de öfriga konflikterna skild, principeli be
tydelse. 

Tid de förhandlingar, som i början af april ägde rum inför statens förlikningsman 
— vid hvilka samtliga fack utom målarnes voro representerade — framlade denne ett 
förlikningsförslag i målerikonflikten af innebörd, att — med undanskjutande af tviste
frågan om kollektivaftalets giltighet — förhandlingar snarast skulle upptagas om de 
aftalsvillkor. som borde tillämpas frän den 1 april 1908. Eventuellt föreslogs skiljedom 
rörande mälaremästareföreningens rätt att förklara aftalet annalleradt. 

Häleriarbetarae svarade härpå med att precisera sin åsikt, att det gamla aftalet 
fortfarande gällde, hvarför såväl förhandlingar om nya aftalsvillkor som skiljedom i 
själfva rättsfrågan af dem förkastades. I enlighet med denna uppfattning afslog ock 
måleriarbetarefackföreningen det förslag till medling, som i april framställdes af civil-

') Se Arbetsstatistik E: l, s. 317. 
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ministern: förutsättningen enligt detta förslag för underhandlingar var, att arbetet 
återupptogs pä i mars manad 1908 gällande Tillkor. 

Dä det syntes sannolikt, att den sväfvande tvistefrågan i måleriyrket rörande 
aftalets giltighet skulle verka förhindrande på en allmän uppgörelse i byggnadsfacket, 
sammanförde förlikningsmannen i slutet af april bägge parterna i syfte att pä basis 
af en utredning i själfva rättsfrågan söka träffa uppgörelse. Dessa ganska långvariga 
förhandlingar blefvo emellertid afbrutna utan résultat. Först sedan måleriarbetarefack
föreningen i jnni förklarat sig biträda förlikningsmannens förslag om skiljedom i själfva 
rättstvisten var en grundval funnen för lösning. 

Vid de förhandlingar, som på initiativ af Landsorganisationen i början af juli 
höllos, mellan Centrala arbet?gifvareförbundet och styrelserna för fackförbunden i bygg-
nadsbranschen, enades man om det förslaget, att den af parterna beslutade skiljenämnden 
skulle upptaga till besvarande endast följande fråga: Är aftalet af arbetareorganisationen 
brutet eller icke? 

Om nämnden förklarade aftalet brutet, skulle följden vara, att samma allmänna 
bestämmelser som för öfriga byggnadsfack skulle blifva tillämpliga äfven för måleriar-
betarne i Svenska måleriarbetareförbundets Stockholmsafdelning; hvaremot skiljenämnden 
hade att afgöra, hnruvida timpenningen och ackordsprislistorna skulle revideras eller icke-

Detta förslag blef dock förkastadt af måleriarbetarefackföreningen i Stockholm, som 
kräfd«, att afgörandet om eventuella ändringar i det nnder 1907 ingångna aftalet helt 
och hållet skulle läggas i nämndens hand. 

Denna konflikt var en af de tvistefrågor, som hänskötos till den af regeringen 
tillsatta förlikningskommissionens bepröfvande. Där blef frågan om skiljenämndens 
befogenhet afgjord enligt arbetarnes önskan. Det af bägge parterna antagna medlings
förslaget innehöll nämligen att nämnden skulle, därest den biträdde arbetsgifvarnes 
uppfattning i själfva rättsfrågan, tillika med bindande verkan reglera aftalsförhållandet 
parterna emellan och därvid afgöra, om och i hvad mån fog funnes för ändringar vare 
«ig i afeeende på allmänna bestämmelser eller beträffande andra aftalsstadganden. 
Nämndeas besiat skalle vara meddeladt före den 8 augusti 1908. 

Skiljenämnden sammanträdde i slutet af juli, då skiljedom afkunnades i själfva 
rättsfrågan, hvarigenom aftalet förklarades vara brutet af fackföreningen. Under fort
satta förhandlingar i början af augusti månad enades man om ett nytt aftal, som i af-
seende på lön och arbetstid anslöt sig till aftalet af d. 8 juni 1907. I en del andra 
pnnkter voro förändringar vidtagna, af hvilka ett par viktigare må anföras. 

Bestämmelsen i det äldre aftalet, att allt arbete, som knnde hänföras till 
gällande ackordsprislista, skulle, oafsedt årstiden, utföras på ackord, var nu 
utbytt mot stadgandet, att >arbetet utföres antingen pr timme eller pr ackord, 
«kolande den form för lönens utgående, som för hvarje arbete blifvit fastställd, 
ovägerligen fasthållas». Vidare var i det nya aftalet infördt förbud mot bojkott, 
blockad, strejk eller lockout jämte bestämmelse, att tvister skulle, om endera parte n 
påyrkade, hänskjutas till i aftalet stadgad förmedlings- och skiljenämnd. Bestäm
melsen om tvistefrågors behandling i nämnden fick följande lydelse: »För hvarje 
sak pröfvas först om förlikning kan ingås. Förlikningsförslag skall meddelas 
parterna; förkastas detsamma af båda parterna eller endera, skall saken upptagas 
till skiljedom. 

Till reglerna för nämnden var följande tillägg fogadt: »Aflägsnar sig medlem 
utan laga förfall från sammanträde äro de kvarvarande berättigade och skyldiga 
att trots detta afgifva utlåtande om förlikning och eventuellt afgifva dom.» 

N:r 87. Byggnadsarbetare i mellersta och södra Sverige. 
De inom byggnadsyrket i Stockholm gällande kollektivaftalen, som utlöpte på 

våren 1908 — i de flesta fall den 31 mars —- blefro inom så godt som alla facken i 
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stadgad tid uppsagda af vederbörande fackföreningar, och begärdes i allmänhet höjda 
tim- och ackordslöner, kortare arbetstid m. m. 

Fä grand af den inom byggnadsindustrien rådande ekonomiska krisen ansågo sig 
arbetsgifvarne ej knnna bevilja några förhöjningar, utan framställde i stället kr af pä 
lönenedsättningar, hvarjämte de ställde sig afvisande mot hvarje förkortning i arbets
tiden. Nägon enighet härom knnde icke nås annat än inom mindre betydande grupper 
Tid de förhandlingar, som fördes under jannari—mars månader. 

Situationen försvårades dels därigenom, att Centrala arbetsgifvarefBrbundat på
yrkade införandet af »allmänna bestämmelser för byggnadsindustrien i Sverige», dels 
därigenom att förbundet kräfde samtidig lösning af den i det föregående skildrade kon
flikten inom måleriyrket i Stockholm. 

Den 26 mars beslöt Centrala arbetsgivareförbundet, att arbetet efter den 1 april, 
då aftalen utlöpte, skulle fortgå å alla platser med tillämpning tills yidare af de löne
satser, som under förhandlingarna erbjndits från arbetsgifvarne. Dessa erbjudna löner 
voro för grofarbetarne desamma som förut, hvaremot murarnes, byggnadssnickarnes och 
timmermännens timpenning med 5 öre understeg den enligt de utlöpta aftalen betalda. 
Årbetarnes samorganisation beslöt vid ett möte tisdagen den 31 mars, att arbetet tills 
vidare skulle fortgå, detta dock under den förutsättningen, att de gamla lönerna ut-
gingo. Öppen strid syntes sålunda förestå vid veckans utgång — målarne nedlade 
arbetet, som förut nämndt är, redan den 1 april —, hvarför statens förlikningsman 
erbjöd sin medling och kallade parterna till sammanträde den 4 april. Ehuru fack
föreningarna syntes ovilliga till förhandling, förrän beslutet om lönenedsättning äter-
tagits, mötte dock samtliga ntom målarne på förlikningsmannens kallelse den 4 april. 

Emellertid hade, redan innan visshet vunnits om lönenedsättningen, arbetsnedläg-
gelse den 3 april och följande dagar etablerats inom en del fack, såsom bergsprängar-
nes, träarbetarnes, gipsrörarnes och cementarbetarnes. 

Yid sammanträdet den 4 april framlade nn förlikningsmannen det förslaget, att 
arbetet, där det nedlagts, skulle återupptagas den 13 april och de lönesatser tills
vidare tillämpas, som arbetsgifvarne erbjndit. Förhandlingar om nya aftal sknlle 
skyndsamt inledas, och de lönesatser, som därvid fastställdes, äga retroaktiv verkan 
för tiden från den 1 april. 

Förslaget blef af samtliga parter förkastadt, men förklarade sig vederbörande 
villiga till nya af talsunderhandlingar. Emellertid inträdde, sedan lönenedsättningen 
blifvit satt i verket, den 6 april total arbetsnedläggelse inom byggnadsfacken i Stock
holm, och blockad proklamerades af fackföreningarna. Bleck- och plåtslagare äfvensom 
murbruksarbetare nedlade dock arbetet föret den 9 resp. 10 april. Striden omfattade 
i detta sitt första skede c:a 5,000 man förutom målarne. 

Den 10 april framlade civilministern i skrifvelse till förste aktaarien H. Elm-
quist ett medlingsförslag. Enligt detta förslag sknlle tvenne delegerade från hvarderå 
parter jämte tvenne utomstående inträda i en nämnd under hr Elmquists ordförande
skap. Denna nämnd skulle med för parterna bindande verkan träffa åtgörande i de 
tvistefrågor, hvarom parterna före den 15 maj ej kunnat enas. Nämndens arbeten skulle 
vara afslutade den 15 juni. 

Bland förutsättningarna för nämndens verksamhet var, att arbetet skulle åter
upptagas den 21 april med tillämpning tills vidare af de lönesatser, som gällde under 
föregående mars månad. 

På arbetaresidan rönte detta förslag i allmänhet anslutning; vissa fack, såsom 
murare m. fl., önskade dock ändring i nämndens sammansättning, och målarne för
kastade i enlighet med sin åsikt i aftalsfrågan förslaget helt och hållet. 

På arbetsgifvaresidan ställde man sig af rent principiella skäl afvisande. Cen
trala arbetsgifvareförbnndet jämte Svenska arbetsgivareföreningen och Sveriges verk
stadsförening gjorde ett gemensamt uttalande rörande skiljedom i intressekonflikter, 
som förklarades vara »oförenlig med industriens berättigade intressen». Äfven hade 
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det i denna konflikt berörda Centrala arbetsgivareförbundet en hel del detaljanmärk
ningar mot medlingstorslaget. Sålunda invändes mot sättet för beslnts fattande i 
nämnden, mot tiden för nämndens afgörande, mot utelämnandet af frågan om »allmänna 
bestämmelser» o. s. v. 

Samtidigt frambar emellertid Centrala arbetsgifvareförbnndet förslag till upp
görelse i några realfrågor af följande innebörd: ömsesidigt fastslående af de gamla af-
talens timlöner, med de böjningar för lägre yrkesgrupper, hvarom resp. yrkeskommit
téer enats, fastställande af 57 timmars arbetsvecka, antagande af Centrala arbets
givareförbundets förslag till bestämmelser om »arbetets frihet», gemensam ut löpnings-
tid samt slutligen förhandling om ackordspriser och andra specialbestämmelser, ev. 
skiljedom. 

Centrala arbetsgivareförbundet erkände således i viss mån skiljedomsprincipen 
äfven i intressetvister, liksom också dess ordförande vid nyss anförda gemensamma 
utlåtande tillagt, att skiljedom kunde anlitas »i vissa fall». 

Det dröjde nu länge, innan något nytt medlingsförslag gjordes. Under tiden ut
vidgades konflikten därigenom, att lockout förklarades mot kakelngnsmakare i Stock
holm den 28 april. Redan den 6 april hade arbetsgifvarne proklamerat allmän lockout 
inom byggnadsindustrien i Stockholm mot alla arbetare, som ej på heder och tro för
klarade, att de icke tillhörde någon af de berörda fackorganisationerna, hvarjämte ut
färdades arbetsförbud för dylika arbetare äfven i Norrköping, Linköping, Nyköping, 
Kalmar, Kristianstad och Kslöf. 

Den 9 maj inbjöd förlikningsmannen parterna till nya förhandlingar — som dock 
icke skulle omfatta målarekonflikten — ett förslag, som af bägge parterna acceptera
des, hvarefter ett första sammanträde ägde rom den 25 i samma månad. Förliknings
mannen hemställde, att man skulle söka upprätta nya Stockholmsaftal, likalydande i 
gemensamma ämnen och med tillägg af ett stadgande, att, om under aftalens giltighets
tid »allmänna bestämmelser» för hela landet blefve aftalade, dessa skulle omedelbart 
träda i stället för motsvarande bestämmelser i Stockholmsaftalen. Denna hemställan 
godkändes preliminärt af parterna. 

De följande förhandlingarna fördes efter tvenne linjer, dels om allmänna bestäm
melser för alla byggnadsfack i Stockholm, dels inom särskilda yrkeskommittéer om 
timlöner, ackordspriser m. m. I det förra afseendet nådde man enighet om viss lydelse 
af bestämmelsen om »arbetets frihet», men däremot icke om arbetstidens längd. För
likningsmannen föreslog alternativt 4-årigt aftal med bibehållen arbetstid de 2 första 
åren och 54 timmar de 2 sista åren, hvilket förslag arbetarne ville biträda, medan 
arbetsgifvarne förklarade sig icke kunna medgifva någon reduktion af arbetstiden. 
Därjämte påyrkades af arbetsgifvarne, att alla aftalen skulle ntlöpa samtidigt samt 
att, därest icke enighet nåtts om »allmänna bestämmelser» före den 1 januari 1909, 
arbetsgifvarne då skulle äga rätt att nppsäga de nya aftalen till upphörande den 1 
april 1909. 

Inom yrkeskommittéerna var än vanskligare att närma parterna. Centrala arbets
gifyareförbnndet bjöd status qno i fråga om timlöner, medan arbetarne fortfarande 
begärde förhöjningar äfven för de högst aflönade grupperna, åtminstone nnder senare 
delen af aftalstiden. 

Den 26 maj hade Centrala arbetsgivareförbundets fullmäktige gjort ett uttalande, 
att, om ej uppgörelse inom alla fack — däri inbegripet målarefacket — träffats före 
den 6 juni, beslut skulle fattas den 9 juni om arbetsinställelse hos alla förbundets 
medlemmar. 

Vid utgången af denna tidgfriBt stodo parterna ännu kvar vid ofvan angifna 
ståndpunkter. Vid sammanträde den 9 juni beslöto därför Centrala arbetsgivareför
bundets fullmäktige, att, därest icke enighet nåtts före den 18 juni om ntlöpningstid, 
arbetstid, arbetets frihet och timlöner, lockont skulle inträda fr. o. m. den 20 juni 
inom förbundets mellersta distrikt och den 4 juli öfver hela landet. Mellersta distriktet 
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omfattade Stockholm, Östergötland, Smaland, Blekinge, Södermanland, Närke, Väst
manland, Värmland, Uppland, Dalarne och Gästrikland. 

Fortsatta sammanträden ägde na före den 18 jnni rum mellan parterna, ntan att 
någon större öfverensstämmelse nåddes, hvarför lockouten pä ntsatt tid trädde i kraft 
inom nyssnämnda landsdelar med nndantag för Karlstad och Linköping samt för en 
del yrken såsom möbelsnickare och tapetserare, guldlistarbetare, kakel- och tegelarbe
tare o. g. v. 

I Stockholm blefvo äfyen åkeriarbetarne (för yerkkörslor) till ett antal af 1,800 
indragna i lockoaten. Anledningen härtill är i viss mån att söka däri, att trenne af 
åkeriidkareföreningens ledamöter blefvo blockerade, emedan de verkställt transport af 
s. k. blockeradt gods från' hamnen. Dessutom hade alltsedan mars månad utan resultat 
förts förhandlingar i åkerifacket; olösta voro fortfarande frågorna om fodermarskarnes 
ställning och det nya aftalets retroaktiva kraft. Få Centrala arbetsgivareförbundets 
order lät då åkeriidkareföreningen den 20 jnni inställa alla körslor. 

Angående konfliktens omfattning i detta skede föreligga uppgifter från 16 olika 
stader i mellersta och södra Sverige jämte några orter å landsbygden i Stockholms 
och Örebro län. Enligt dessa uppgifter hafva berörts i allt 12,633 arbetare, däri icke 
inräknadt 1,000 målare i Stockholm och 479 byggdadsarbetare i Kalmar, hvilka senare 
arbetarekategorier, oberoende af den ursprungliga tvisten i byggnadsfacket i Stockholm, 
voro invecklade i konflikter. Som emellertid arbetsgifvarne inom målerifacket i Stock
holm och byggnadsbranschen i Kalmar voro anslutna till Centrala arbetsgivareförbun
det snmmanföllo efter hand dessa lokala konflikter med den allmänna och blefvo sam
tidigt med denna bilagda. 

I Stockholm berörde konflikten 9,143 arbetare förutom målarne; näst därefter, i 
afseende på antalet berörda arbetare, kommo Norrköping med 759 samt Örebro med 
527 berörda arbetare o. s. v. 

Samtidigt med lockoutförklaringen utsände Landssekretariatet kallelse till extra 
sammanträde med Landsorganisationens representant&kap. Enligt ett uttalande i 
»Socialdemokraten» var nu Btällningen sådan, att ett steg till lösningen af konflikten 
skalle väcka tillfredsställelse i de vidaste arbetarekretsar. Representantskapets debatter, 
som präglades af en genomgående fredlig stämning, omfattade samtliga då pågående 
konflikter. I fråga om byggnadsstriden ålades resp. förbundsstyrelser att omedelbart 
vidtaga åtgärder för nya förhandlingars åvägabringande med Centrala arbetsgivareför
bundet. 

Vederbörande fackförbundsstyrelser hemställde nu till förlikningsmannen om för
handlingarnas återupptagande, hvartill äfven arbetsgifvarne förklarade sig beredda, och 
mötte den 29 juni representanter för å ena sidan Centrala arbetsgivareförbundet, & 
andra sidan Landssekretariatet och de olika fackförbunden. 

Arbetarne framlade därvid ett förslag, väsentligen överensstämmande med civil
ministerns i april framställda medlingsförslag och innebärande i korthet arbetets åter
upptagande öfver hela linjen den 8 juli med de i mars gällande timlönerna och ev. 
medgifna förhöjningar, underhandlingar om nya aftal intill den 1 augusti samt därefter 
afgörande genom skiljedom af alla oafgjorda frågor. 

Arbetsgifvarne invände häremot i sitt motförslag, >att arbetet skulle återupptagas 
med .timpenningsfrågan och öfriga egentliga stridsfrågor lika sväVande som förut>. 
Under sådana förhållanden nödgades styrelsen ånyo framhålla, att det icke vore »möj
ligt att utsätta förbandets medlemmar för risken att få timlönerna, hvilka ju måste 
ligga till grund för ackordsprislistoma, utöfver hvad som erbjudits, ytterligare böjda». 
Äfven förklarade förbundet det omöjligt att ställa frågorna om arbetets frihet och 
arbetstidens längd under utomståendes skiljedom. Arbetsgifvarnes villkor preciserades 
därhän, att frågorna om timpenning, arbetets frihet, arbetstid och årtalens ntlöpnings-
tid först skulle lösas enligt Centrala arbetsgivareförbundets senast gjorda erbjudanden 
samt att efter vunnen öfverensstämmelse härutinnan förhandlingar skulle upptagas om 
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ackordsprislistor. Öfriga frågor, specialbestämmelser o. d. finge däremot gå till skilje
dom. 

I fråga om »allmänna bestämmelser för byggnadsindustrien i Sverige» medgåfvo 
arbetsgifvarne, att endast förhandlingsordning fastsloges, innan. arbetet återupptogs, 
och att förhandlingstiden blefve så långt utsträckt som intill utgången af år 1908. 

Sedan arbetaresidans delegerade erhållit bemyndigande a t t ingå i behandling 
äfven af realfrågor, fortsattes förhandlingarna inför förlikningsmannen de första da
garna af juli , hvarvid parterna preliminärt enades om timlöner för alla byggnadsfack 
i Stockholm, om »arbetets frihet», arbetstid och aftalstid, om förhandlingsordning i 
afseende på »allmänna bestämmelser för byggnadsindustrien i Sverige» o. s. v. På af
tonen den 3 juli hade förhandlingarna fortskridit så långt, a t t meddelande kunde ut
sändas till Centrala arbetsgivareförbundets medlemmar i södra och västra distrikten 
om anstånd med lockoutens utvidgning en vecka. 

Hufvudinnehållet i den preliminära öfverenskommelsen var följande: 

arbetstidens fastställande till 57 timmar per vecka, antagande af Svenska 
arbetsgivareföreningens s. k. § 23 i fråga om arbetets ledning och fördelning 
med dess tillägg af december 1906, förhöjning af timlönerna för lägre betalda 
arbetaregrupper, gemensam giltighetstid för aftalen till den 1 april 1911 o. s. v. 
I fråga om de »gemensamma bestämmelserna» öfverenskoms, att förhandlingar 
skulle påbörjas senast den 15 september och afslutas före den 1 december 1908 
samt definitivt beslut vara fattadt före den 1 mars 1909. Jämväl enades man 
preliminärt om uppgörelse i målarekonflikten. 

Definitivt beslut skulle vara fattadt af vederbörande organisationer senast 
den 9 juli och arbetet återupptagas senast den 15 samma månad. 

Tid några sammanträden mellan den 4 och den 9 juli vanns jämväl preliminär 
enighet om vissa landsortsaftal samt om aftalet för renhållningsarbetare. 

Den preliminära öfverenskommelsen bief inom utsatt t id godkänd af Centrala 
arbetsgivareförbundet och samtliga fackförbund förutom rörledningsarbetare och måleri
arbetare i Stockholm. Den 9, 10 och 14 jnli pågingo förhandlingar, och vanns därvid 
enighet i ytterligare några smärre punkter. 

Utsikt fanns nu för lösning af återstående tvistefrågor, och för att icke försvåra 
vidare förhandlingar medgaf Centrala arbetsgivareförbundet nytt uppskof med lock
outen till den 20 juli , under förutsättning af uppgörelse ti l l den 16 jul i ; samtidigt 
skulle enligt Svenska arbetsgivareföreningens och Sveriges verkstadsförenings beslut 
lockout inträda vid till dessa föreningar anslutna arbetsplatser. 

De vid denna tid ännu olösta tvistefrågorna i byggnadsfacken, som således blefvo 
underställda den af regeringen tillsatta stora förlikningskommissionen, voro följande: 
timlöner för byggnadsfacken i Kalmar, fråga om retroaktiv verkan af åkeriaftalet i 
Stockholm beträffande månadslön för tiden "/i—15/« 1908, frågan om fodermarskars 
organisation, formuleringen af beslutet om öfverlämnande till skiljedom af målare
konflikten i Stockholm samt ordning för arbetets återupptagande. 

Kommissionens medlingsförslag, som blef antaget af parterna den 19 juli , innebar 
frånsedt målarekonflikten, för hvilken fornt redogörelse lämnats: 

Kompromiss i hufvudsak enligt arbetsgifvarnes villkor beträffande byggnads
konflikten i Kalmar, bestämmelse at t det nya åkeriaftalet skulle ha retroaktiv 
verkan för tiden "/o—15/e 1908 samt förbud för fodermarskar att tillhöra fack
förening, likväl med tillåtelse att bilda egen från arbetareorganisationen fristående 
förening. 

Vid sammanträde inför förlikningsmannen den 22 juli träffades ytterligare upp

görelse i några speciella punkter. Därjämte beslöts, att de delegerade, som förhandlat 

8—091574 
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om allmänna bestämmelser för byggnadsfacken i Stockholm, skalle fortsätta sina 
arbeten och till specialkommittéer öfverlämna frågor om ackordsprislistor. 

Emellertid nåddes vid sammanträden i början af augusti blott enighet om ett fätal 
punkter. Där enighet ej näddes om ackordspriser blefvo de gamla gällande; öfriga 
kvarstående frägor hänskötos till den skiljenämnd, som beslutats för byggnadsfacken.1) 

Enligt fattadt beslut blef arbetet allestädes återupptaget den 27 juli eller dess
förinnan. 

N:r 117. Transportarbetare i hela riket. 

Den på våren 1908 utbrutna konflikten i rikets hamnar föregicks år 1907 af en 
tvist mellan stufveriarbetsgifvare och hamnarbetare i Norrköping, som i viss mån kan 
betraktas såsom upprinnelsen till följande års konflikt och därför i korthet skall be-
skrifvas här. 

1. Hamnarbe ta rekonf l ik ten i Norrköping. 

Norrköpingskonflikten var en strid mellan tvenne konkurrerande stnfveriföretag 
nämligen Norrköpings stufveriaktiebolag och den såsom kooperativt företag organiserade 
hamn- och stufveriarbetarefackföreningen därstädes. 

Sistnämnda förening hade sedan 1890 ensam ombesörjt hamnarbetet i Norrköping. 
Syftet med denna anordning uppgifves af arbetarne hafva varit, att onödiga mellan
händer skulle undvikas och vinsten oafkortad fördelas mellan arbetarne. Emellertid 
hade de arbetsgifvare, som anlitade den kooperativa föreningen, åtskilligt att anmärka 
mot densamma: varuemottagare och varuafsändare hade haft för ringa inflytande på 
varornas behandling, och arbetarne skulle hafva visat obenägenhet för de tidsbesparande 
hjälpmedel, som den moderna utvecklingen på hamnarbetets område kräfde. Äfven 
kände arbetsgifvarne vid förefallande tvister saknaden af en arbetsgifvareorganisation, 
som kunde underlätta förhandlingar. 

Med anledning häraf beslöto arbetsgifvarne år 1906, då dittills gällande prislista 
blef af arbetarne uppsagd, att bilda en organisation för verksamt tillvaratagande af 
sina intressen. 

Denna organisation fick formen af ett med fackföreningens kooperativa företag 
konkurrerande stufveriaktiebolag med en i dess tjänst anställd fast arbetarestam. I 
januari 1907 började det nybildade Norrköpings stufveriaktiebolag att inleda förhand
lingar med fackföreningen om öfvertagande af föreningens material och anställande af 
dess medlemmar i bolagets tjänst. Öfverenskommelse kunde emellertid icke nås, enär 
fackföreningen ej ville uppgifva sin kooperativa verksamhet, utan i stället påyrkade 
uteslutande rätt för föreningen att utföra allt arbete i hamnen. Till följd häraf ned
lade de organiserade arbetarne (c:a 300 man) den 13 april arbetet hos de arbetsgifvare, 
som betjänade sig af Norrköpings stufveriaktiebolag. Stufveribolaget & Bin sida gick 
i författning om anskaffande af utländsk arbetskraft, som under maj månad anlände 
från England till ett antal af c:a 160 man. Dessa arbetare voro kontraherade för 3 
veckor, men före denna tids ntgång afskedades på grund af kontraktsbrott, dåligt upp
förande m. m. 19 arbetare, som hemsändes till England. Vid kontraktstidens utgång 
hemreste 102 arbetare, men 30 förnyade kontrakten och i juni anlände 112 andra engel
ska arbetare, af hvilka ett mindre antal sedan af olika anledningar hemsändes. 

Indirekt berörde konflikten äfven annat med hamnen sammanhängande arbete, i 
det att hos grosshandelsfirmorna anställda kuskar och magasinsarbetare till en början 
gjorde s. k. sympatistrejk. 

') Se härom aid. 51. 
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Redan i april månad upptogos förhandlingar, och dylika fördes sedan med vissa 
afbrott under hela den återstående delen af året. Likväl nåddes ej något resultat, 
emedan man ej kunde enas om den frågan, huruvida och under hvilka villkor de bägge 
konkurrerande företagen skulle drifvas jämsides med hvarandra. Vid sammanträde i jul i 
månad inför statens förlikningsman erkände arbetarnes representanter bolaget såsom 
»fullt aftalsmässig sammanslutning», men i själfva hufvudfrågan lyckades det ej att 
närma parterna. 

Förlikningsmannen tillkallade då sakkunnige i enlighet med § 3 af lagen om med
ling i arbetstvister, men bolaget vägrade att förhandla inför den sålunda sammansatta 
nämnden under bestridande af de tillkallade personernas opartiskhet. 

Lika resultatlöst var ett från civilministern utgånget förslag att hänskjuta tvisten 
ti l l skiljenämnd; arbetarne afböjde skiljedora under anförande bl. a. af sin erfarenhet, 
att »man alltid till udda man har tagit någon ur de borgerliga eller ämbetsmanna-
klasserna hämtad person, som huru opartisk han än bemödar sig om att vara, likväl 
medför en hel del af de illvilliga uppfattningar mot arbetarnas organisationer, som råder 
i dessa samhällskretsar». 

I okt. 1907 inleddes åter underhandlingar på initiativ af Sveriges redareförening. 
Bolaget framlade därvid ett förslag till uppgörelse, hvars första punkt innehöll, att 
parterna skulle erkänna hvarandra såsom lika berättigade att inom Norrköpings hamn
område utföra lastnings- och lossningsarbeten. Rörande fördelningen af arbetet föreslogs, 
att s. k. fria ångare, som icke voro bundna genom certeparti, skulle lossas, hvarannan 
af fackföreningen och hvarannan af bolaget. 

Arbetarne förklarade häremot, att samarbete mellan bolagets fasta arbetare och 
fackföreningsmedlemmarne ej vore möjligt att åstadkomma. En fördelning af arbetet, 
förklarade de, kunde ske endast på det sättet, att fackföreningen tillerkändes företrädes
rätt till allt arbete i hamnen. Vid fortsatta förhandlingar inför en särskildt t i l lsatt 
kommitté af bägge parternas representanter framlades från arbetaresidan ett förslag till 
fördelning af arbetet på sådana grunder, att den kooperativa föreningen tillerkändes 
rät t att ombord utföra all förekommande lossning eller lastning, medan stufveribolaget 
skulle utföra landtagningsarbete för reguljära ångare äfvensom för ankommande fartyg 
med kol eller spannmål: öfrigt landtagningsarbete skulle tillfalla den kooperativa före
ningen. AU arbetskraft skulle uttagas genom en af fackföreningen tillsatt statistik-
förare. 

Inom kommittén anfördes från arbetsgifvaresidan åtskilliga invändningar mot 
detta förslag. 

Sålunda förklarades det vara förenadt med stora tekniska svårigheter att låta 
verkställa lossning och lastning genom olika arbetsgifvare. T stället framhölls, att en 
fördelning efter procenttal vore det enda rättvisa och lämpliga. Bolagets delegerade 
ingåfvo ock under förhandlingarna ett förslag till procentuell fördelning, så att fack
föreningen tillerkändes 60 ^ och stufveribolaget 40 % af arbetet i hamnen. Uppdelning
en skulle ske efter den principen, a t t den reguljär» trafiken tillkomme bolaget och den 
irreguljära föreningen. 

Arbetarnes delegerade förklarade emellertid, att de ej kunde antaga förslaget eller 
öfver hufvud taget ett förslag, baseradt på viss procentfördelning. I samband härmed ut
talade fackförbundets förtroendeman till protokollet, a t t Transportarbetareförbundet icke 
vore intresseradt af ett monopol af hamnarbetet, men kämpade för att icke något af 
arbetsförtjänsten skulle gå ti l l en onödig mellanhand. På denna punkt blefvo förhand
lingarna i nov. afbrutna. 

Lika litet bidrogo de förhandlingar, som i dec. höllos inför statens förlikningsman, 
att närma parterna ti l l hvarandra i hufvudfrågan. Likväl enades man därvid om at t 
hänskjuta den principiella tvistefrågan till en nämnd för afgifvande af yttrande. Denna 
nämnd, som i jan. 1908 sammanträdde under ordförandeskap af d:r Fridtjuv Berg, hade 
a t t besvara nedanstående frågor: 
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1) Kan det ur allmän socialpolitisk synpunkt anses berättigadt, att arbets-
gifvarne under formen af Norrköpings stufveriaktiebolag bevaka sina intressen i 
Norrköpings hamn? 

2) Tian det nr enahanda synponkt anses berättigadt att inom ifrågavarande 
arbetsmarknad anställa fasta arbetare? 

Nämnden förklarade först, att det måste anses berättigadt, att arbetsgifVarne i 
slutet af år 1906 funno sig böra bilda en organisation för verksamt tillvaratagande af 
sina intressen. Vidare hade nämnden kommit till den öfvertygelsen, att krigstillstån
det nnder den närmaste framtiden icke knnde upphöra, såvida icke parterna möttes i 
en öfverenskommelse. enligt hvilken arbetarne genom sin organisation skulle anskaffa 
den för hamnarbetet erforderliga lefvande kraften, medan importörer och exportörer 
finge sig tillförsäkrad befogenheten att öfva vederbörligt inflytande såväl på arbetets 
ledning som ock på dess tidsenliga utveckling i tekniskt hänseende. Sålunda borde de 
vid kooperationen anställda arbetsledarne vara skyldiga att af arbetsgifvarne mottaga 
instruktioner med afseende å arbetets utförande. Mötte hinder för införande af moderna 
lossnings- och lastningsredskap, borde aftalas, att arbetsgifvarne ägde på lämpligt sätt, 
exempelvis genom ett stufverimaterialbolag, anskaffa och tillhandahålla nödiga hjälp
medel. 

De framställda frågorna besvarade nämnden så, att den form, under hvilken arbets
gifvarne funnit sig böra tillvarataga sina intressen nnder konflikten eller genom uppe
hållande af ett stufyeriaktiebolag med fast anställda arbetare, icke torde vara den mest 
berättigade i socialpolitiskt hänseende. 

I detta sakläge ingrep Sv. arbetsgifvareföreningen till förmån för stufveriaktie-
bolaget. Sedan föreningen i form af frivillig teckning skaffat bolaget en understöds-
summa af 50,000 kr., blef Norrköpings stufyeriaktiebolag såsom medlem af Södra Sveriges 
stufvareförbnnd delägare i Sv. arbetsgifvareföreningen. Norrköpingskonflikten kom däri
genom att sammanfalla med den i Norrland utbrntna allmänna stufverikonflikten. 

2. Den a l lmänna hamnarbetarekonf l ik ten . 

Sedan februari 1908 hade med vissa afbrott förts förhandlingar om aftal mellan 
Norrlands stnfvareförbond och Sv. transportarbetareförbundet. Dessa förhandlingar 
strandade, emedan man ej knnde enas om bestämmelser rörande arbetsgifvares rätt att 
antaga och afskeda arbetare. 

Stufvareförbundet, som i början af 1908 anslutit sig till Sv. arbetsgifvareföreningen, 
påyrkade antagande af denna förenings § 23, afseende arbetsgifvares rätt att fritt 
antaga och afskeda arbetare, oberoende af den organisation, arbetarne tillhöra. Arbe
tarne åter fasthöllo vid den företrädesrätt till arbete, som i nnder de föregående åren 
träffade aftal allmänt tillerkänts medlemmar af Sv. transportarbetareförbundet. Från 
arbetarehåll motiverades detta yrkande därmed, att allenast genom företrädesrätt för 
organiserade arbetare knnde upprätthållas en fast och till sin existens tryggad hamn-
arbetarekår. 

Ett fritt antagande och afskedande af arbetare skulle leda till demoraliserande 
konkurrens mellan arbetstagarne och omintetgöra frakterna af det ihärdiga organisa
tionsarbete, som i åratal bedrifvits bland hamnarbetarne. 

Arbetsgifvarne åter anförde, att företrädesrätten ledt till faktiskt monopol för 
fackföreningen, som i flera hänseenden missbrukat denna sin ställning till förfång för 
redare och andra trafikanter. 

I början af april återupptogos förhandlingar, och beslöt man därvid, att kollektiv-
aftal skulle ingås, npptagande dels allmänna bestämmelser, dels särskilda bestämmelser 
och prislistor. Från arbetsgifvaresidan föreslogs till införande i de allmänna bestäm
melserna nyssnämnda § 23 med det tillägg, hvarom öfverenskommelse träffats mellan 
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Sv. arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen i december 1906. Arbetarne åter 
framlade olika förslag, afseende att bereda organisationen inflytande å arbetares anta
gande och afskedande jämte företrädesrätt för dess medlemmar. Dessa arbetarnes kraf 
hade ock kort fornt blifvit understrukna vid en kongress af transportarbetare i 
Snndsvall. 

Som arbetsgifvarne motsatte sig hvarje omformnlering af § 23, hvarigenom orga
niserade arbetare skulle tillerkännas företrädesrätt, blefvo förhandlingarna i slutet af 
april afbrntna. 

Någon överenskommelse var sålunda icke träffad vid sjöfartens början, hvarför 
transportarbetareförbundets afdelningar i Sundsvall och Härnösand förklarade blockad 
mot stufvare anslutna till Norrlands stafvareförbund. Sistnämnda förbund hade med 
Sveriges redareförening slutit kontrakt om stufningsarbete i norrländska hamnar, till 
följd hvaraf alla fartyg tillhörande redareföreningen drabbades af blockaden. 

Enligt kontraktet ålåg det redareföreningen att i händelse af konflikt »söka upp
rätta egna stufveriföretag pä de platser i Norrland, där fackförening på kooperativt 
sätt utför stufveriarbete och skola dessa stufveriföretag omedelbart ansluta sig till för
bundet!. På ett flertal hamnplatser i Norrland, där kooperativa hamn- och stufveri-
föreningar af organiserade arbetare fuunos, blefvo ock upprättade stufveribolag med 
anslutning till Norrlands stufvareförbund. Dessa bolag sökte bedrifva hamnarbetet med 
oorganiserade eller s. k. fria arbetare, hvilka till tämligen stort antal anskaffades frän 
Norr- och Västerbotten. Emellan dessa »strejkbrytare> och de organiserade arbetarne 
föreföllo till en början oroligheter i Härnösandsdistriktet, men sedan en kanonbåt med 
100 man militär och extra polisbevakning tillkallats, blef lugnet återställdt. 

Enligt särskildt förordnande sökte förlikningsmannen i sjätte distriktet att medla, 
och den 13 maj öppnades förhandlingar mellan stufvareförbundet och fackförbundet, 
vid hvilka äfven Sv. arbetsgivareföreningen var representerad. Då arbetarne syntes 
lägga särskild vikt på att utdelning af befintligt stufveriarbete skedde genom en s. k. 
statistikförare, föreslog förlikningsmannen, att i bestämmelserna om arbetets ledning 
och fördelning infördes en dylik institution. Statistikföraren skulle tillsättas af ar-
betsgifvaren, men arbetarne ägde genom sin organisation påkalla undersökning i de fall, 
då brott skett emot stadgandet om arbetets jämna fördelning. 

Arbetarnes delegerade kunde emellertid icke godkänna detta förslag, utan fram
lade andra förslag, afseende att bereda arbetarne inflytande på statistikförarens till
sättande genom förslagsrätt eller rätt att godkänna eller förkasta af arbetsgifvaren 
utsedd person. 

Under förhandlingarna blef det tydligt, att för uppnående af varaktig fred en 
uppgörelse afseende alla rikets hamnar var nödvändig och att en förhandling därom 
skulle komma att taga en lång tid i anspråk. Den tanken uppstod därför att söka 
åstadkomma en provisorisk uppgörelse i den norrländska konflikten jämte den sedan 
föregående år pågående stufverikonflikten i Norrköping. Vid öfverläggningar härom 
anmodades att deltaga Sveriges Redareförening, Landsorganisationen, Södra Sveriges 
stufvareförbund — i hvilket Norrköpings stufveriaktiebolag ingått — samt Nordiska 
stufvareförbundet, det sista utgörande en sammanslutning af stufvare och kooperativa 
stufveriföretag, som brntit sig ut ur Norrlands stufvareförbund vid dess inträde i Sv. 
arbetsgivareföreningen. 

Samtliga dessa förbund och föreningar hörsammade inbjudningen, och förhand
lingar börjades ånyo inför förlikningsmannen den 12 juni. Någon provisorisk uppgörelse 
i den norrländska konflikten kunde emellertid därvid icke träffas. Arbetarnes represen
tanter fordrade, att medlemmar af Sveriges redareförening skulle åläggas att använda 
samma stufvare som under föregående år, hvaremot arbetsgifvarnes delegerade endast 
medgåfvo en hemställan till redareföreningens medlemmar att använda den stufvare, de 
funne tjänligast. Meningsskiljaktigheten var dock icke större än att en öfverenskom-
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melse kunnat uppnås, därest icke Norrköpingskonflikten stått hindrande i vägen för 
uppgörelse. 

Förhandlingarna i sistnämnda konflikt rörde storleken af den arbetsstyrka, som 
Norrköpings stufveriaktiebolag ägde sysselsätta i hamnen. Medlingsvis föreslog förlik
ningsmannen denna styrka tili 90 man, ett förslag som dock hvarken arbetsgifvarne 
eller arbetarne ville biträda. På båda parternas anhållan förklarade då förliknings
mannen förhandlingarna afbrutna. 

På initiativ af Landsorganisationen blefvo slutligen den 30 juni nya förhandlingar 
om transportarbetarekonfliktens definitiva af slutande inledda. Äfven dessa blefvo 
emellertid resultatlösa, emedan man icke kunde enas om sättet för den s. k. statistik-
förarens tillsättande. 

Under loppet af maj och juni månader hade efter hand transportarbetarekonflikten 
ntbredt sig till rikets flesta hamnar. De till Sv. transportarbetareförbundet hörande 
fackföreningarna förklarade nämligen" blockad mot de fartyg, som i Norrland blifvit 
lossade eller lastade med tillhjälp af oorganiserade arbetare. Arbetet ombord å dessa 
ångare måste utföras dels af besättningarna, dels af genom Sveriges redareförening an-
skaffadt folk, såväl svenskar som engelsmän. 

De orter, som på detta sätt berördes af stufveriarbetarekonflikten, voro, förutom de 
norrländska hamnplatserna, Stockholm. Oxelösund, Norrköping, Trelleborg, Hälsingborg, 
Malmö, Halmstad, Göteborg och vissa lastplatser å Västkusten. Antalet sysselsatta 
organiserade arbetare å samtliga berörda platser utgjorde vid konfliktens början 3,691 
man, vid konfliktens slut i juli 1,069 man. Det öfvervägande flertalet af det förra 
antalet har, åtminstone, såvidt kändt. under någon tid, deltagit i konflikten. Antalet 
af de oorganiserade arbetare, som under konfliktens höjdpunkt sysselsattes i hamnarna, 
var 2,808, hvaraf 1,145 engelska arbetare. Sveriges redareförening' uppgifver i rundt 
tal, att 2,400 svenska s. k. fria arbetare och 1,000 engelsmän varit i arbete. 

På några orter sträckte sig äfven konflikten utom själfva hamnarbetet. Sålunda 
indrogos i Stockholm åkare och stenarbetare, i Malmö och Hälsingborg dragare, pack-
husarbetare och åkeriarbetare, i Göteborg packhnsarbetare, kranmaskinister och speditions-
arbetare i arbetsnedläggelsen : i Malmö och Göteborg blefvo dessutom medlemmar af 
Sv. handelsarbetare- och varnutkörareförbtmdet invecklade i konflikten.1 Mellan trans
portarbetareförbundets afdelningar samt resp. stufveriaktiebolag i Hälsingborg och 
Malmö samt västra kretsen af Sveriges redareförening funno» upprättade aftal, hvari 
bl. a. var stadgadt, att under aftalots giltighetstid arbetsnedläggelse icke finge före
tagas, med mindre på grund af omständigheter, som icke ägde samband med aftalet, 
vederbörande arbetsgivareförening resp. Sv. transportarbetareförbnndet eller Lands
organisationen påbjöde arbetsinställelse. Genom arbetsnedläggelsen å nyssnämnda orter 
bröto fackföreningarna mot de upprättade aftalen. såsom sedermera i hvarje fall kon
staterades genom skiljenämnd. 

Den största importen af utländska arbetare ägde rum i Göteborg, dit icke mindre 
än 850 engelsmän afsändes. Till Trelleborg, Hälsingborg, Malmö, Halmstad och Gäfle 
dirigerades mindre grupper. Dessa åtgärder väckte som vanligt ond blod bland de 
svenska organiserade arbetarne. I Göteborg ägde våldsamma oroligheter rum, då en 
sändning af >strejkbrytare> anlände i slutet af juni, och i Malmö företogs d. 12 juli ett 
bombattentat mot de därstädes förlagda ntländska arbetarnes logementsfartyg >Amal. 
thea>, hvarvid en engelsman dödades och flera sårades. Detta våldsdåd utgick från 
vissa anarkistiska element inom den s. k. ungsocialistiska rörelsen. 

Då sålunda transportarbetarekonflikten syntes få en hotande omfattning och då 
samtidigt stora konflikter pågingo inom byggnadsindustrien och vid sockerbruken, be
slöt Svenska arbetsgivareföreningen vid sammanträde den 8 juli att tillställa Lands-

1 Arbetsgifvarne inom åkeri- och stenarbetarefacken i Stockholm voro anslutna till Cen
trala arbetsgivareförbundet, hvadan hithörande fack indrogos i den stora byggnadslockouten. 
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sekretariatet ett ultimatum af innehåll, a t t därest icke stufveri- och sockerbrukskonflik-
terna yoro bilagda senast den 16 juli , allmän lockout sknlle inträda hos föreningens 
delägare frän och med den 20 jnli . Därjämte påfordrades byggnadskonfliktenB lösning 
senast den 16 jnli , efter hvilken tid föreningen skulle vidtaga nödiga åtgärder och ev. 
lockont. I detta besluts fattande deltogo icke mindre än 93 procent af till föreningen 
anslutna medlemmar, representerande c:a 140,000 af dess 150,000 arbetare. 

Samtidigt hotade lockontförklaringar från såväl Centrala arbetsgivareförbundet 
som Sveriges verkstadsförening. I den stora samtidigt pågående konflikten inom bygg
nadsindustrien hade visserligen preliminär öfverenskommelse träffats d. 4 jnli, men 
arbetsnedläggelsen pågick fortfarande, och var beslut fattadt om allmän lockout till d. 
20 juli , därest icke återstående tvistefrågor voro lösta till den 16 juli. Af denna ut
vidgade lockont beräknades c:a 50,000 arbetare komma att drabbas. 

Äfven till arbetsställen tillhörande Sveriges verkstadsförening hade transportarbe
tarekonflikten sträckt sina verkningar. Arbetare, som ålagts transportera af Sv. tran
sportarbetareförbandet blockeradt gods, hade nämligen vägrat utföra sådant arbete. 
Verkstadsföreningens öfverstyrelse tillkännagaf då för Landssekretariatet, att, därest icke 
blockaderna häfdes och garantier mot deras förnyande under aftalstiden lämnades före 
den 16 juli, styrelsen komme att till föreningens medlemmar hemställa om allmän 
arbetsafstängning från och med den 20 jul i . Verkstadsföreningens arbetsstyrka ut-
gjordo 30 à 40,000 man.1 

Af den jättestrid, som sålunda syntes hota, sknlle enligt nyss anförda beräkning
ar icke mindre än 240,000 arbetare hafva drabbats: denna siffra skulle dock hafva 
reducerats därigenom, att arbetarne måst sysselsättas för produktion och afsättning af 
lifsmedel, för bedrifvande af allmännyttiga företag, vård af kreatur o. s. v. 

I början af jul i månad hade, såsom i det föregående nämndt är, Kungl. Maj:t 
i konselj uppdragit å t envoyén Ernst Gfinther a t t med biträde af förlikningsmannen i 
1, 2, 3 , 5 och 6:te distrikten medla i samtliga då pågående större arbetstvister. Den 
11 juli togo förhandlingarna sin början och den 17 förelåg ett medlingsförslag, som 
följande dag antogs af parterna. 

I hvad angår den allmänna hamnarbetarekonflikten innehöll medlingsförslaget 
a t t vid aftals upprättande genom öfverenskommelse mellan arbetsgifvaren och arbe
tarne med ledning af föregående års erfarenhet skalle fastställas ett visat bestämdt 
antal arbetare, som hos vederbörande arbetsgifvare betraktades som ordinarie hamn-
och stufveriarbetarekår. Inom denna styrka skulle arbetet fördelas rättvisast och 
jämnast möjligt. För öfrigt föreslogs antagande af Sv. arbetsgifvareföreningens förut 
omnämnda § 23 med dess tillägg af dec. 1906 jämte bestämmelser afseende att 
förebygga arbetsinställelse. 

I fråga om Norrköpingskonflikten skulle en hvar af Norrköpings stufveriak-
tiebolag och den kooperativa stufveriföreningen förbinda sig att icke på den andres 
bekostnad bereda sig några fördelar med afseende å kommunen tillhöriga kranar 
etc. i Norrköpings hamn. Vidare sknlle stufveriaktiebolaget utfästa sig att intill 
d. 1 jan. 1909 icke intaga någon ny arbetskraft. Dock sknlle, om vid något sär-
skildt tillfälle fordrades en större arbetsstyrka för bolaget, arbetskraft på begäran 
tillhandahållas af det kooperativa företaget. 

Detta förslag ansågo sig emellertid de intresserade arbetsgifvareorganisationerna, 
Svenska arbetsgifvareföreningen och Sveriges redareförening, icke ohetingadt kunna 
godkänna. I båda föreningarnes svarsskrifvelser invändes mot förslaget att enligt det
samma Norrköpings stnfveriaktiebolag icke ägde intaga ny arbetskraft före 1 jan. 1909. 
Denna bestämmelse förklarades' skola leda ti l l a t t bolaget mot årets slnt stode i det 
närmaste utan arbetskraft. För öfrigt anmärktes, a t t förslaget icke innehöll någon be
stämmelse om de stnfveriföretag, som etablerats, sedan konflikterna utbrutit. 

1 Äfven Sveriges redareförening tillkännagaf, att den komme att ansluta sig till ST. 
arbetsgifvareföreningens lockoutförklaring. 
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Emellertid ansåg sig förlikningsmannen icke kanna biträda arbetsgifvaraes fordran 
på aftalsförslagets ändrande, emedan arbetarnes representanter förklarade sig icke vara 
bemyndigade till annat än medlingsförslagets antagande i oförändrad form. Svårigheten 
löstes dock på det sättet, att ti l l protokollet med bindande verkan togos tvänne utta
landen rörande nyssnämnda spörsmål. Beträffande Norrköpingskonflikten förpliktigade 
sig Landsorganisationen och Transportarbetareförbandet att icke öfva någon påtryck
ning för att förmå arbetare att lämna sin anställning hos bolaget; ifråga om de sedan 
konfliktens ntbrott etablerade stnfveriföretagen uttalades, att dessa arbetsgifvare ägde 
bedrifva och fortsätta verksamhet med den arbetskraft de disponerade, utan att detta 
finge föranleda fackföreningarna till störande ingrepp. 

Därmed var i princip den stora konflikten 18st genom ömsesidiga eftergifter, men 
i hufvudsak till förmån för arbetsgifvarne, som genomdrifvit ett obetingadt antagande 
af meromnämnda § 23. I öfverensstämmelse med förlikningsöfverenskommelsen blefvo 
den 30 juli alla. blockader och strejker i samband med konflikten upphäfda. Emeller
tid dröjde det länge, innan på hvarje ort slutligen uppgörelse kunde träffas rörande de 
fasta hamnarbetarekårer, som skulle upprättas, prislistor o. s. v. Äfven föreföllo klago
mål från de organiserade arbetarne öfver att arbetsgifvarne icke i praxis följde öfver-
enskommelscn, utan vid anställande gåfvo företräde åt oorganiserade arbetare. Sär-
skildt sades arbetarnes kooperativa företag i norrländska hamnar vara utsatta för boj
kott från Sveriges redareförening. A sin sida klagade redareföreningen öfver att 
Transportarbetareförbnndet genom upprättande af nya kooperativa företag och genom 
att underbjuda Norrlands stnfvareförbund i priser drefvo illojal konkurrens med sist
nämnda förbund. På anmodan afgaf envoyén Gunther en förklaring rörande rätta tolk
ningen af medlingsförslaget i hvad rör arbetares antagande och afskedande. Han ut
talade, att Redareföreningen icke hade någon skyldighet att gifva företräde åt organi
serade arbetare, men att om föreningen utan giltiga skäl utestängde platsens organi
serade arbetare för att dit importera nya oorganiserade, vore detta ett missbrak af 
dess rätt. 1 ett senare uttalande häfdade envoyén Gunther, att Redareföreningen hade 
full rätt att med Norrlands stnfvareförbund träffa aftal om stufningBarbete och att en 
dylik öfverenskommelse ej kunde rubriceras såsom illojal konkurrens. 

I Norrköpingskonflikten inleddes i augusti förhandlingar, som ledde till resultat 
först d. 20 mars 1909. Uppgörelsen omfattade dels vissa principiella punkter dels 
priser. I fråga om (k. sistnämnda måste fackföreningen i de flesta delar nöja sig med 
reduktioner i den förut sedan år 1900 gällande prislistan. 

Som det kunde antagas, att 1908 års transportarbetarekonflikt hade vidtgående 
ekonomiska följder såväl för sjöfarten som för andra näringsfång, utsände Kommers-
kollegium till vederbörande arbetsgifvareorganisationer, Sveriges redareförening, Sorr-
lands stnfvareförbund och Södra Sveriges stnfvareförbund tvänne särskilda frågefor
mulär resp. för rederier och stufveriarbetsgifvare af följande lydelse: 

Att besvaras af rederier. 

Särskilds frågor rörande den allmänna hamnarbetarekonflikten 
sommaren 1908. 

I. Svårigheter att behålla personal, erhålla ny sådan eller få visat arbete utfördt? . . . 

II. Ekonomiska förluster genom konflikten. 
a) ökade utgifter (för fördyrad lossning ooh lastning, ökade hamnkostnader o. d.)? 

b) minskade inkomster (försenade och färre resor, minskade frakter o. d.)? 

III. Allmänna olägenheter för: 
a) svenska rederier — 

b) utlandska rederier 
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Att besvaras af stufveriarbetagifvure. 

Särskilda frågor rörande den allmänna hamnarbetarekonflikten 
sommaren 1908. 

I. Antalet vid hamnarbetet »vsselsatla arbetare. 

II. Ekonomiska förluster eller andra olägenheter, 
a) för stufveriverksamheten i hamnen. 

h) för ortens näringsidkare och affärsrörelsen. 

På det förra frågeformuläret svarade 24 rederier. Från tvänne af dessa arbets-
gifvare meddelas, a t t någon ekonomisk förlust icke uppstått för dem genom konflikten, 
emedan dels endast sådana svenska hamnar besökts, som varit oberörda af konflikten, dels 
— i ett fall — före konfliktens utbrott rederiets ångare befraktats t i l l utiändska hamnar 
för en längre tid. I ett par fall nppgifves den ekonomiska förlusten hafva varit högst 
ringa och ej nämnvärd. I samtliga återstående fall meddelas, att mer eller mindre 
af sevärda förluster uppståt t dela på grand af de ökade utgifterna för hamnarbetet 
samt dels på grund af de minskade fraktförtjänsterna. 

Genom at t vid hamnarbetet måste användas s. k. fria arbetare, hvilka ofta voro 
ovana, fördyrades och försenades stufningen samt måste utgå ökad liggedagsersättning. 
E t t Göteborgsrederi uppskattar dessa direkta kostnader t i l l följd af konflikten till 
20,000 kr., ett Stockholmsrederi t i l l 6,500 kr., ett annat Stockholmsrederi t i l l 2,500 kr. 
o. s. v. Någon totalsumma för dessa kostnader kan ej erhållas, enär de flesta rederier 
icke i siffror angifvit utgifternas ökning. E t t rederi har angifvit stufverikostnadernas 
ökning ti l l 50 %, ett annat till 25 #. ett tredje t i l l 50 öre per ton, hvaraf kan slutas, 
a t t de direkta utgifter, som konflikten tillfogat den svenska rederinäringen, varit högst 
betydliga. Till de direkta kostnaderna böra ock läggas de utgifter för anskaffande, 
transport och logering af fria arbetare, som medlemmar af Sveriges redareförening 
flngo vidkännas. 

Gifvetvis har i regel icke den af konflikten förorsakade inkomstminskningen för 
fartygen kunnat uttryckas i penningvärde. E t t rederi angifver emellertid denna för
lust t i l l 7,000 kr., ett annat till 6,000 kr.; och torde kunna antagas, a t t denna slags 
förlust icke vari t mindre än de direkta kostnaderna. För öfrigt nppgifves, a t t kon
flikten på mångahanda sätt nedpressat rederiernas förtjänst. Genom det ökade uppe
hället i hamnarna blefvo resorna färre och därigenom fraktinkomsterna mindre, ovant 
folk användes vid lastningen, hvarigenom rä t t mycket lastrum bortstufvades, en del 
båtar höllos i utrikes sjöfart, hvarigenom priserna nedtrycktes, t i l l följd af den all
männa oron i hamnarna minskades godstrafik och fraktförtjänst o. s. v. För öfrigt 
bör anmärkas, a t t oafsedt hamnarbetarekonflikten fraktkonjunkturarna voro mycket 
låga under året. En redare förmodar, a t t resultatet för de flesta på svenska hamnar 
seglande fartyg blifvit negativt under år 1908. 
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Bland de allmänna ölägenheter, som nppstodo för svenska och utländska rederier, 
namnes, att fartyg nödgats anlöpa utländska hamnar i stället för blockerade svenska, 
att allmän osäkerhet uppstått i hamnarna, att förföljelse öfvats af organiserade arbe
tare, att provianteringen försvårats på grund af blockaderna m. m. Äfven de ut
ländska rederier, som ställde sig solidariska med de svenska, ledo af samma olägen
heter som dessa. 

För öfrigt bör betonas, att konflikten verkade hämmande på exporten och däri
genom äfven sträckte sina verkningar öfver stora delar af affärslifvet. 

I några få fall meddelas, att svårigheter mött att få nödigt lossnings-
eller lastningsarbete utfördt med besättningen. Sjölagen förpliktigar visserligen be
sättningskarl att utföra honom ålagdt arbete, hvilket äfven fullgjordes, ehuru mot
villigt och så långsamt som möjligt. Äfven förekom, att besättningen för att icke 
nödgas uppträda som blockadbrytare afmönstrade fortast möjligt — detta på uppma
ning af sin organisation — och var det då förenadt med stort besvär att anskaffa 
nytt folk. 

Hörande svaren på det för stufveriarbetsgifvarne afsedda frågeformuläret hänvisas 
till de siffror, som i föregående sammanhang meddelats, angående antalet strejkande 
o. s. v. 

De ekonomiska förlusterna och ölägenheterna för stufveriverksamheten hafva 
gifvetvis varit af samma art som förlusterna för redarne, d. v. s. tidsutdräkt 
genom blockaderna, minskad arbetsprestation från de fria arbetarne, nedgång i frakt
farten o. s. v. Stufvarne i Bärnösandsdistriktet beräkna inkomstminskningen till c:a 
25,000 kr., i Sundsvallsdistriktet till 6 à 8,000 kr. Från Göteborg uppgifves, att 
blockaden af gods var kännbar ända upp till Vänerns hamnar samt att importen och 
exporten af allt slags gods minskades afsevärdt tillföljd af risken för konfliktens ut
vidgning till allmän lockout. Svårast torde Norrköping hafva lidit på grund af kon
fliktens långvarighet och häftighet därstädes. Sålunda uppgifves från denna stad, att 
trafiken och varuutbytet nedgått och att konkurrensförmågan hos köpmännen där
städes blifvit mindre, emedan fartygen fordrat högre frakt ti l l Korrköping än till 
andra platser. Till följd häraf blef äfven industrien och näringslifvet i dess helhet 
lidande. 

De direkta kostnaderna för de s. k. fria såväl utländska som svenska arbetarnes 
anskaffande och logering bestredos af Sveriges redareförening. Likväl uppgifves, att 
indirekt en del kostnader uppkommit äfven för stufvarne, alla andra olägenheter att 
förtiga. 

N:r 309. Bokbinderiarbetare i Stockholm och Eskilstuna. 

Det i okt. 1905 mellan arbetsgifvare och arbetare inom bokbinderiyrket i Stock
holm och Eskilstuna afslutna kollektivaftalet utlöpte den 1 juli 1908 och skalle upp
sägning däraf äga rum minst sex månader före aftalets utlöpningstid. Bägge parterna 
uppsade aftalet i stadgad tid och framlade detaljerade förslag till nya aftal. 

Det uppsagda aftalet stadgade för utlärda arbetare i Stockholm följande minimilöner: 

manliga: 

de 2 första åren 20 kr. i veckan 
» 3 följande 23 > 

sedan 25 » > > 

kvinnliga : 

de 2 första åren 1350 kr. i veckan 
sedan 1450 » > > 

Detta frânsedt speciallöner. 
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I det aftalsförslag, som arbetarna föreslogo att gälla frän d. 30/e 1908 till d. "/a 1910, 
voro minimilönerna för utlärda arbetare höjda till följande belopp: 

manliga: 
det första året 23 kr. 
de 2 följande åren 26 > 
Bedan 30 > 

kvinnliga: 
det första året 16 kr. 
> andra » 18 : 

sedan 20 » 
allt pr vecka. 

För manliga och kvinnliga lärlingar begärdes en ökning i samma proportion. 
Samma löner med 5 % afdrag skulle gälla för Eskilstuna. 
Arbetstiden föreslogs till 54 timmar åren 1908 ocb 11)09, därefter 51 timmar. Förslaget 

innehöll i öfrigt en del skärpta bestämmelser mot användande af kvinnlig arbetskraft vid 
maskiner, bestämmelse om 14 dagars årlig semester med half afiöning samt lärlingsregula-
tiv. Det gamla af tal et s styckprislista skulle höjas i samma proportion som minimitidlönen. 

Arbetsgifvarne ville i sitt förslag, att aftalstiden skulle räcka till d. 1 juli 1913; det 
innebar vidare öfvergSng till timbetalniny från veckolönsystemet, hvilken aflöningsform upp
tagits i 1899 års af tal, och som äfven under helgdagsveeka garanterut arbetarna oafkortad 
veckolön. Arbetsgifvarne motiverade denna önskade förändring med, att den var nödvändig 
för att .bereda dem möjlighet att införa en fullt modärn och rationell fabriksbokföring. 

Minimitimlönerna för utlärda arbetare i Stockholm skulle utgöra: 

manliga: 
de 2 första åren 38 öre i timmen. 
» 3. följande » 44 ? » 

sedan 48 > v » 

kvinnliga: 
de tvä första åren 26 öre i timmen. 
sedan 2 8 -> » » 

Arbetstiden var bibehållen vid 54 timmar i veckan. 
I afseende a tidlönernas vecko- eller årsbelopp innebar detta förslag egentligen status quo, 

om än i de flesta fall med någon mindre förhöjning. Stycke pristarifferna skulle i hufvudsak 
bibehållas. Hvad semesterfrågan beträffade, behölls det gamla stadgandet, att efter ett års 
kondition en veckas ledighet borde beredas arbetarna helst under sommarmånaderna med eller 
utan bidrag af arbetsgifvaren. Något lärlingsregulativ kunde ej heller medgifvas. 

Den 22 febr. 1908 sammanträdde den i det uppsagda aftalets § 21 nämnda perma
nenta tariffnämnden, förstärkt med tre representanter från hvardera organisationen, och 
konstituerade sig i enlighet med sagda § 23 som tariffkommitté för uppgörande af nytt 
aftal. Som ordförande vid detta konstituerande sammanträde fungerade på uppmaning förste 
aktuarien H. Elmquist. Vid sammanträdet föreslogo representanterna från arbetsgifvaresi-
dan, a t t kommittén skulle äga full beslutanderätt samt att, när enighet icke kunde ernås, af-
görandet skulle ske genom skiljedom. Arbetarerepresentanterna höllo åter före, att beslutan
derätten för deras vidkommande i sista hand skulle tillkomma fackföreningen, d. v. s. 
när kommitténs beslut afveke från af fackföreningen uppgjordt förslag till aftal, borde 
detsamma endast utgöra ett förslag, för hvars giltighet fordrades godkännande från 
fackföreningen. Från arbetsgifvaresidan beklagades, a t t motpartens delegerade ej hade 
fall handlingsfrihet, hvarigenom en förhandling i högsta grad försvårades och på för
hand dömdes att bli resultatslös. Till sist enades kommitterade om följande af ordf. 
framlagda medlingsförslag, nämligen att kommitterade skulle sammanträda inför statens 
förlikningsman och börja realbehandlingen af de allmänna bestämmelserna i det blif-
vande aftalet, men detta endast under villkor, a t t arbetarnes förening senast inom 14 
dagar bereddes tillfälle att besluta ifråga om handlingsfrihet för sina delegerade och 
kommitténs befogenhet såsom skiljenämnd, sammansatt enligt föregående förslag, d. v. s. 
skiljenämnden skulle bestå förutom af kommitterade af 3 opartiska personer, t i l lsatta 
af nämnden och hvardera parternas organisationer. 
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Under förra hälften af mars manad höllos sedan trenne sammanträden inför för
likningsmannen. Därvid befanns emellertid så godt som omöjligt att ena parterna i 
någon enda pnnkt, icke ens de af underordnad betydelse. Vid sista sammanträdet 
beslöts därför att låta en snbkommitté, vald bland båda sidornas delegerade, först disku
tera igenom förslagen och se till, om ej vederbörande-åtminstone i en del fall kunde 
gå hvarandra till mötes. Denna snbkommitté eller särskilda dess medlemar höllo där
efter åtskilliga sammankomster. 

I början af juni meddelades resultatet af dessa förhandlingar till förlikningsmannen. 
I en del detaljfrågor syntes man knnna enas: beträffande arbetstiden voro arbetarna 
villiga att gå med på status quo, men ifråga om auöningama stodo parterna kvar pi 
förut intagna linjer (arbetsgifvarne dock med höjning af begynnelselönerna för utlärda 
arbetare från 38 till 39 öre) : lika bestämdt motsatte sig också arbetsgifvarne fortfarande 
lärlin gsregulativet. 

Nya sammanträden med samtliga delegerade höllos därpå inför förlikningsmannen 
den 11, 16, 19, 25 och 29 juni. Då det fortfarande visade sig omöjligt att närma par
terna till hvarandra i kvarstående tvistepunkter, framlade förlikningsmannen den 29 
juni ett medlingsförslag. Enligt detta skalle aftalet gälla till à. 1 juli 1913 oeh mini
milönerna för utlärda arbetare i Stockholm utgöra: 

manliga: 
de 2 första åren 41 öre i timmen. 
» => följande > 47 > > 

därefter 52 > » » 
motsvarande kr. 2725 pr vecka. 

kvinnliga : 
de 2 första åren 28 öre i timmen, 
därefter 30 > » 
eller c:a kr. 1560 pr vecka. 
Därjämte föreslogs revision af styckeprislistorna med en förhöjning af 4 % som 

norm; deisutom upptog förslaget ej något lärlingsregulativ. 
I skrifvelse den 30 juni 1908 meddelade arbetsgifvarne att de ej kunde godkänna 

medlingsförslaget utan kvarstodo på den ståndpunkt, som de intagit vid subkommitténs 
förhandlingar. 

På möte den 2 juli behandlades medlingsförslaget af Stockholms bokbinderiarbe-
tarefackförening, hvilken därvid med alla röster mot två afslog detsamma, men sam
tidigt beslöt att genom skrifvelse till förlikningsmannen anhålla om dennes förmedling 
till fortsatta underhandlingar. Vidare lämnade detta möte full handlingsfrihet åt sty
relsen att vidtaga de åtgärder, situationen kräfde. Dessutom öfverenskoms, att allt 
öfvertidsarbete skulle inställas och Stockholm blockeras för arbetskraft inom facket. 

Den 6 juli 1908 sammanträdde parternas delegerade inför förlikningsmannen pä 
dennes kallelse. Som representanter för vederbörande huvudorganisationer närvoro dess
utom för Svenska arbetsgivareföreningen ingenjör Larsson samt för Landsorganisationen 
dess kassör hr Ernst Söderberg. Därvid beslöts först, att arbetet på vissa villkor 
skulle ostördt fortgå, längst dock. t. o. m. den 11 juli. Från aibet&resid&a framlades 
ett modifieradt förslag, som för utlärda arbetare upptog följande lönesatser: 

manliga : 
de 2 första åren 23 kr. pr vecka. 
> » följande » 26 » > 

därefter 28 > > > 

kvinnliga: 
de 2 första åren 16 kr. pr vecka, 
därefter 18 ; . » 
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Då arbetsgifvarne ej fnnno detta förslag acceptabelt, förnyade förlikningsmannen 
sitt medlingsförslag med modifikation till arbetarnas förmän af några detaljbestämmel
ser. A arbetsgifvaresidan antogs emellertid detta förslag, dock med förbehåll af mindre 
väsentliga ändringar och under framhållande, att detta erbjudande från arbetsgifvare
sidan gällde blott, därest uppgörelse i godo kunde omedelbart vinnas utan afbrott i 
arbetets gång. Arbetarnes representanter ansågo medlingsförslaget fortfarande oantag
ligt, men erbjödo sig a t t ånyo förlägga det till fackföreningens ompröfning. 

Följande dag sammanträdde Bokbindaremästareföreningen och beslöt enhälligt att 
därest ej förlikningsmannens förslag antogs af fackföreningen, allmän lockout skalle 
inträda vid alla t i l l föreningen anslutna bokbinderiverkstäder och kartongfabriker i 
Stockholm och Eskilstuna fr. o m. måndagen d. 13 juli. I så fall återtogo också ar
betsgifvarne alla sina i lönefrågan gjorda medgifvanden. 

Bokbindareförbundets Stockholmsafdelning sammanträdde d. 12 juli för att 
behandla arbetsgifvarnes ultimatum, hvilket förelåg i form af deras accepterande 
af förlikningsmannens förslag. Med 477 röster mot 2 afslogs detta på nytt. I Eskils
tuna beslöt därvarande afdelning enhälligt att likaledes förkasta förlikningsmannens förslag. 

Arbetarne hade alltså förkastat arbetsgifvarnes villkor. Lockouten trädde därför 
i kraft måndagen d. Ii! juli. I Stockholm omfattade den 60 och i Eskilstuna 3 
arbetsplatser med resp. 1,390 och 150 arbetare, hvaraf det öfvervägande flertalet var kvinnor. 

Vid förhandlingarna inför den Kungl. förlikningskommissionen d. 13—21 juli 
framställdes ej något yrkande på upptagandet af bokbindarekonflikten.1 Den 23 juli 
aflät emellertid Sv. Arbetsgifvareföreningen till Landssekretariatet skrifvelse med hem
ställan om nya förhandlingar. Detta bifölls: och höllos sammanträden mellan delege
rade för ofvannämnda hufvudorganisationer jämte vissa af parternas förutvarande dele
gerade den 1, 5, 7, 11, 13, 18 augusti. Därvid genomgingos aftalsförslagen ånyo, men, 
om än enighet vanns i några mindre betydande frågor, stodo parterna fortfarande lika 
långt ifrån hvarandra i de viktigare. Den svåraste frågan — om aftöningarna — togs 
ej upp till behandling i detta sammanhang, utan ville man uppskjuta detta, tills man 
finge en opartisk ordförande. Direktören Emil Kinander anmodades att leda de fort
satta förhandlingarna, men denne undanbad sig uppdraget. 

I slutet af augusti förekommo några uttalanden i pressen, däri förlikningsmannen 
uppmanades att göra ett nytt medlingsförsök. I anledning häraf kallade förliknings
mannen ombud för Sv. arbetsgifvareföreningen. Landssekretariatet och bägge parterna 
till förhandling den 2 sept. Då det fortfarande visade sig omöjligt att närma parterna 
till hvarandra, fann förlikningsmannen ej skäl att framlägga något medlingsförslag. 
Arbetarne vidhöllo sina ursprungliga kraf, hvaremot arbetsgifvarne voro villiga att 
godkänna medlingsförslaget af den 6 ju l i : de senare förklarade sig dock vidhålla detta 
anbnd endast t i l l den 12 nästföljande september. 

Under senare delen af oktober förekommo i pressen uppmaningar till förliknings
mannen att ingripa, och sammankallade han parterna jämte Sv. arbetsgifvareföreningen 
och Landsorganisationen till nytt sammanträde den 2 november. 

I enlighet med sitt föregående tillkännagifvande framlade nu arbetsgifvarne — 
den 3 nov. — ett nyt t förslag med lägre löner än de sist erbjundna. Enligt förslaget 
skulle minimilönerna blifva: 

Utlärda manliga arbetare.' 
de 2 första åren 40 öre i timmen 
> 3 följande > 45 > > ? 

sedan 50 > > > motsvarande 26 18 kr. per vecka. 

1 I Svenska arbetsgivareföreningens styrelse- och revisionsberättelse för år 1908 moti
veras anledningen härtill med att dels konäikten icke hunnit slutbehandlas i vedertagna former, 
dels att Svenska arbetsgivareföreningens styrelse ansäg olämpligt att med den stora princip
striden i hamnarbetarefrågan kombinera en mindre lönerörelse. 
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Utlärda kvinnliga arbetare: 
de 2 första åren 27 öre i timmen 
» 3 följande > 28 > > » 

sedan 29 > » > motsvarande 1466 kr. per vecka. 

De gamla styckeprislistorna skulle bibehållas oförändrade. Vid uppgörande af 
aftal inom yrket å andra platser skalle aftalets grnnder iakttagas, men aflöningen reg
leras olika för olika ortsgrupper. Stockholm tillhörde ortsgrupp I och Eskilstuna med 
2'/2% lägre lön ortsgrnpp II. 

Från arbetaiesidan framlades ett förslag, innehållande &&gon modifikation i dess 
nnder juli manad framställda förslag i afseende pä de kvinnliga arbetarnas löner. Där
jämte var lärlingsregolativet nn uteslutet och aftalets giltighetstid ntsträckt till d. 1 
juli 1912. 

Å sin sida framlade förlikningsmannen äter sitt medlingsförslag af den 6 juli med 
n&gon jämkning till förmän för de kvinnliga arbetarna. I själfva verket syntes stånd
punkterna nu mera vidt skilda än förut, genom att arbetsgifvarne återtagit sina förra 
medgifvanden. 

Emellertid inskred nu Sv. arbetsgivareföreningen med hot om vidsträckta kraft-
åtgärder. Föreningens fullmäktige beslöto den 7 november, att, om icke arbetsgifvarnes 
ultimatum af den 3 nov. antoges, lockout skulle inträda: 

a) fr. o. m. 23 nov. vid Litografiska A. B. i Norrköping och firman Gustaf 
Melin i Göteborg; 

b) fr. o. m. 26 nov. inom pappersbruksförbundet och pappersmasseförbundet; 
c) fr. o. m. 30 nov. inom textilindustriförbundet samt eventuellt ytterligare 

inom andra yrkesgrupper. 
Vid den tid, då denna lockoutförklaring kom till, hade de ekonomiska konjunk

turerna undergått en märklig försämring sedan sommaren. Fabriksdriften inskränktes 
successivt och en period af arbetslöshet syntes förestå, något som icke oväsentligt för
svagade arbetarnes ställning. En vidsträckt lockout nnder sådana tider befarades å 
arbetarehåll medföra stark manspillan i de organiserade arbetarnes leder, men ansågs 
jämförelsevis lätt kunna bäras af arbetsgifvarne. 

Arbetarne sågo sig därför nödsakade att steg för steg vika. Sedan Landsorganisa
tionen vid ett sammanträde den 11 november förklarat sig vilja verka för antagande 
af förlikningsmannens senaste förslag, blef detsamma accepteradt af fackföreningen i 
Stockholm, hvars majoritet kort förut röstat däremot. 

I öfverensstämmelse med detta beslut föreslog Landsorganisationen nya förhand
lingar inför förlikningsmannen. 

Men Sv. arbetsgivareföreningen vägrade att förhandla på annan basis än bok-
bindaremästarnes förslag af den 3 november. 

Landsorganisationen hade inbjudit till förhandling att äga rum den 20 nov. 
Sådan kom ock till stånd, sedan arbetarne accepterat de grnnder, som innefattades i 
arbetsgifvarnes nyss omnämnda nltimatum. Hed några smärre modifikationer blef ock 
arbetsgifvarnes förslag antaget af vederbörande fackföreningar. Den 23 november under
tecknades aftalet och följande dag blef arbetet allmänt återupptaget. Striden, hade då 
pågått i 41/» mänader och i rundt tal kostat arbetarnes organisation 150,000 kr. 

I det nya aftalet äro följande minimitimlöner fastställda: 

Utlärda manliga arbetare: 
de 2 första åren 40 öre. 
» 3 följande > 45 > 
sedan 50 > 



RREDOGÖRELSER FÖR VISSA ARBETSINSTÄLLELSER. 127 

Utlärda kvinnliga arbetare: 
de 2 först» åren 27 öre. 
> 3 följande > 28 » 

sedan 29 > 

Den ordinarie arbetstiden är 51 timmar. Aftalet gäller till den 1 januari 
1914 samt därefter ar efter &T. 

N:r 227. Kommunalarbetare i Malmö. 

Under stufverikonflikten i Malmö hamn vägrade 6 för skotande af hamninrätt
ningens lossningskranar anställda maskinister att fullgöra sitt arbete, af det skäl att 
oorganiserade utländska arbetare användes vid lossningsarbetet i hamnen. Af samma 
skäl knnde icke heller 8 grofarbetare och 6 träarbetare, som voro anställda i stadens 
tjänst, förmås att taga befattning med visst gods, som inkommit för hamninrättnin
gens räkning. Med anledning häraf blefvo ifrågavarande arbetare afskedade af hamn
direktionen under förklaring, att de icke framdeles kotnme att i stadens tjänst åter
tagas. 

Sedan stufverikonflikten genom den af regeringen tillsatta förlikningskommissionen 
blifvit bilagd, framställde arbetarnes organisation till Malmö stads aflöningsnämnd 
begäran om förhandling angående de afskedade arbetarnes återtagande enl igt den för
handlingsordning, som jämte löneaftal i maj 1908 blifvit upprättad för Malmö stads 
verk och arbeten. Aflöningsnämnden vägrade emellertid att underhandla med kommu-
nalarbetarnes representanter, emedan enligt dess åsikt förhandlingsordningen icke var 
tillämplig på här ifrågavarande tvister. Förhandlingsordningen föreskref endast under
handling ifråga om »andra arbets- eller löneförhållandena rörande angelägenheter», hvar-
till enligt afiöningsnämndens mening ingalunda kunde räknas fråga om arbetares an
tagande och afskedande. 

Äfven gjorde aflöningsnämnden gällande, att arbetarne genom utfärdad blockad 
— af grofarbetarnes fackförening — brutit mot ömsesidigt antagna »allmänna be
stämmelser». Däri stadgades nämligen, att arbetsgifvaren i händelse af någon svårare 
förseelse ägde afskeda arbetare utan fackförenings ingripande, hvarjämte blockad, strejk 
eller lockout var förbjuden. 

Att arbetarne genom sin arbetsvägran handlat i strid med aftalet samt fackför
eningen genom blockadförklaringen godkänt detta aftalsbrott var oomtvistligt och därom 
rådde ej meningsskiljaktighet i aflöningsnämnden. Däremot gjorde sig skiljaktiga me
ningar gällande om det berättigade i nämndens vägran att förhandla. Nämndens ord
förande och sekreterare, båda jurister, voro härutinnan af annan åsikt än majoriteten 
och frånträdde af denna anledning sina platser i nämnden. Äfven från annat sak
kunnigt håll gjordes gällande, att nämnden genom sin förhandlingsvägran icke förfarit 
enligt gällande bestämmelser. 

Från sistnämnda håll gendrefs äfven det inkastet, att förhandlingsordningen 
genom arbetarnes aftalsbrott blifvit häfd: den uti ett särskildt aftal innefattade för
handlingsordningen ägde bestånd oberoende och vid sidan af aftalet om de allmänna 
bestämmelserna m. m. och knnde ej anses suspenderad genom ett brott mot de senare. Här
emot gjorde en juridisk auktoritet gällande, att för förhandlingsordningens giltighet 
måste förutsättas, att arbetarne utan strejk och blockad fullgjorde sitt åtagande enligt 
aftalet, hvarför förhandlingsordningen blifvit häfd genom arbetarnes meromnämnda 
arbetsvägran och aflöningsnämnden redan af denna anledning var fritagen från hvarje 
förpliktelse att ingå i underhandling. 
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Den 4 ang. hade kommunalarbetarne ett möte, hvarvid beslöts att fr. o. m. den 
7 ang. nedlägga arbetet vid alla de arbetsplatser, där arbetarne hade aftal med aflönings-
nämnden. Från vederbörande fackförbund gjordes försök att erna förhandling med 
aflöningsnämnden. Denna stod emellertid fast vid sin ståndpunkt och vann härntinnan 
understöd af styrelserna för stadens förvaltande verk. Staden vidtog ock nödiga åt
gärder för att möta alla med en arbetsinställelse förknippade olägenheter. Till stadens 
invånare riktades offentligen en vädjan om sammanslutning och offervillighet, och ett 
verkställande utskott, den s. k. kommunalkommissionen, bestående af tvenne represen
tanter för hvarje verks styrelse tillsattes samt utrustades med samma makt och myn
dighet, som tillkom vederbörande styrelser själfva. 

Inom utsatt tid satte arbetarne sitt beslut i verket, detta oaktadt vederbörande 
förbundsstyrelser hemställde, att de måtte fortsätta arbetet, och Landssekretariatet 
förklarade sig ej kunna lämna bifall till arbetsnedläggelse. I strejken deltogo förutom 
de arbetare, som hade aftal med aflöningsnämnden nämligen gasverks-, elektricitets-, 
slakthns-, hamn-, gatu- och trädgårdsarbetare, äfven renhållningsarbetarne, ehuru deras 
aftal (af år 1905) var slutet med renhållningsverkets styrelse. Utom konflikten stodo 
stadens sjukhus och dess vattenverk äfvensom spårvägen. Antalet strejkande var 
under första veckan 808, och antalet af dem, som kvarstodo i arbetet 103; af de senare 
voro minst ett 40-tal oorganiserade. 

I det ofvannämnda nppropet till stadens invånare hade uttalats den förmodan, 
att, om så påfordrades, frivilliga skalle anmäla sig till upprätthållandet åtminstone i 
någon mån af de kommunala verkens drift. Denna förmodan visade sig ock riktig, 
i det att frivilliga i hundratal strömmade till, så att gatubelysning och renhållning 
kunde hållas i tillfredsställande skick. Dessutom började nya arbetare intagas i täm
ligen stort antal, nämligen under första veckan 41, under andra veckan 48, under den 
tredje 31 o. s. v. Till de strejkande arbetarne utfärdades ett tillkännagifvande, att de 
finge anmäla sig till återtagande i arbetet t. o. m. den 13 augusti på förutvarande 
lönevillkor; öfriga villkor skulle fastställas längre fram. Endast ett fåtal, eller 11, 
återgingo emellertid under den första veckan (enligt uppgift från staden). 

Tör ordningens upprätthållande och till skydd för de arbetsvilliga utkommende
rades manskap från Kronprinsens husarregemente, och var ordningen i staden änder 
hela strejktiden mönstergill. 

Som redan är nämndt, hade styrelserna för Sv. grof. och fabriksarbetare- samt 
Sv. träarbetareförbunden motsatt sig strejkens utbrott, och vägrade de att sank
tionera densamma. Med anledning häraf utgick i början frän resp. fackförbund intet 
understöd till de strejkande, som uteslutande voro hänvisade till vederbörande fack
föreningars (förbundsafdelningars) enskilda strejkkassor jämte frivilliga bidrag från andra 
håll. Äfven Landssekretariatet intog en ogillande ställning gentemot strejken, och då 
Sekretariatet icke kunnat afvärja densamma, sökte det att i görligaste mån begränsa 
dess utsträckning. Då såsom en följd af kommunalarbetarestrejken arbetsvägran i strid 
mot uppgörelsen i den stora transportarbetarekonflikten förekommit från arbetare i 
tvänne enskilda Malmöfirmors tjänst, erhöll Sekretariatet från Sv. arbetsgivareföre
ningen en uppfordran till rättelse, och utsändes då omedelbart en cirknlärskrifvelse 
till alla förbundsstyrelser, hvari Sekretariatet förklarade sig under inga omständigheter 
godkänna någon vare sig strejk, blockad eller bojkott, som stode i samband med 
kommunalarbetarestrejken i Malmö, och pä det bestämdaste uppfordrade hvarje förbunds
styrelse att tillse, att inga dylika sympatiåtgärder finge vidtagas. 

Icke desto mindre vidhöllo ifrågavarande arbetare sin arbetsvägran, hvaraf i början 
af sept, följden blef af skedande först af ett 30-tal kuskar hos enskilda firmor och 
sedermera af Malmö stnfveribolags hela arbetsstyrka, öfver 220 man. Äfven till ett 
flertal andra firmor i Malmö sträckte kommunalarbetarekonflikten sina verkningar, och 
den i juli åstadkomna medlingen i de stora arbetskonflikterna hotade att därigenom 
npprifvas. 
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I denna situation inkallade Landssekretariatet i midten af september representant-
skåpet för Landsorganisationen för att inhämta dess yttrande i kommunalarbetarekon
flikten. Representantskapet godkände Landssekretariatets ståndpunkt ifråga om följd-
konflikterna af kommunalarbetarestrejken och förständigade landsorganisationens med
lemmar att i första hand begränsa striden, så a t t arbetsgivareorganisationerna i landet 
ej berördes af densamma. Vidare ålade representantskapet landssekretariatet och veder
börande förbundsstyrelser att omedelbart vidtaga åtgärder för inledande af förhand
lingar med myndigheterna i Malmö. I samband härmed uttalade representantskapet 
såsom sin mening, att Malmö aflöningsnämnd handlat »i strid mot den under alla för
hållanden ännu gällande förhandlingsordningen. > 

I enlighet med representantskapets förstäudigande sökte nu representanter för 
Landssekretariatet att på ort och ställe inleda förhandlingar med Malmö stads myndig
heter äfvensom att träffa uppgörelse i konflikterna hos enskilda arbetsgifvare. 

I intetdera hänseendet kröntes Sekretariatets sträfvanden med framgång. Malmö 
stads representanter vägrade alltjämt att ingå på förhandling, och de mot enskilda 
firmor etablerade blockaderna förblefvo i gällande kraft. Sv. arbetsgifvareföreningen 
höll sig nu beredd att vidtaga ytterligare åtgärder ifråga om nyssnämnda blockader 
och inkallade till slutet af september sin styrelse för öfverläggning om Malmökonflikten. 
Några särskilda påtryckningsmedel behöfde emellertid icke tillgripas. Redan i början 
af oktober afslutades Malmökonflikten därigenom, a t t kommunalarbetarne allmänt åter-
gingo på de villkor, staden uppställt, och upphörde samtidigt alla i samband därmed 
stående konflikter. 

Under konfliktens lopp hade såväl från arbetarnes som äfven från andra håll flera 
medlingsförsök gjorts. Strax efter strejkens utbrott ingick från statens förliknings
man förfrågan om medling ansåges önskvärd, men sådan afböjdes under hänvisning 
ti l l , a t t förhandling om stadens själfklara rät t icke kunde ifrågakomma. 

I slutet af augusti månad riktade de strejkande arbetarne till kommissionen en 
förfrågan, om villkoren för förhandling angående arbetets återupptagande. I svar här
på erinrade kommissionen om arbetarnes aftalsbrott, som haft till följd a t t förhandling 
enligt den upprättade förhandlingsordningen icke kunde ifrågakomma. I samband 
härmed förklarade kommissionen, att hvarje tanke på kollektivaftal med fackorganisa
tionerna tills vidare måste anses utesluten samt att öfverenskommelse mellan staden 
och dess arbetstagare endast kunde ske under form af personliga, skriftliga aftal. 

Då arbetarne i en ny skrifvelse begärt förklaring, hvarför icke deu upprättade 
förhandlingsordningen vunnit tillämpning, utredde kommissionen i sitt svar de skäl, 
som härvid vari t bestämmande för dess handlingssätt. Förhandlingsordningen och 
förbudet mot strejk och blockad vore intimt beroende af och komplettarade hvarandra, 
så att förhandlingsordningen ägde bestånd endast så länge som förbadet mot arbets-
nedläggelse respekterades, hvarför den icke kunde tillämpas på de ifrågavarande fallen 
af strejk och blockad. 

Sedan förhandlingsförsöken från de strejkandes sida sålunda misslyckats, ansågo 
sig vederbörande förbundsstyrelser böra ingripa och medgåfvo nu de strejkande det 
moraliska och pekuniära understöd, som från början förvägrats. Äfven Landssekreta
riatet uppträdde nu mera aktivt och sökte, såsom nämndt är, mot slntet af september 
månad genom representanter inleda underhandling med stadsmyndigheterna, dock allt
j ämt utan resultat. 

Sedan, såsom ork nämndt är, de strejkande i början af oktober gemensamt be
slutat återgå, blefvo 451 af dem ånyo antagna på de villkor staden föreskrifvit. näm
ligen personliga skriftliga aftal med därtill hörande allmänna och speciella bestämmel
ser samt bestämmelser angående arbetares antagande och afskedande. I allt väsentligt, 
särskildt hvad rör löneförhållanden, öfverensstämde dessa bestämmelser med det sist 
afslntna kollektivaftalet 

9—om:>74 
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Under konfliktens lopp hade 203 nya arbetare antagits i stadens tjänst, af hvilka 
170 kvarblefvo, sedan strejken upphört; af den förutvarande arbetsstyrkan återgingo 
40 innan ännu beslut fattats om arbetets allmänna återupptagande. 

Den 5 oktober kan konflikten anses afslutad, i det att då erforderlig fall arbets
styrka intagits vid samtliga de kommunala verken (vid slakthuset dock först den 
12 okt.) 
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