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Föreliggande redogörelse för de kollektivaftal, som t r ä f f a t s 
inom r i k e t u n d e r år 1908 , ansluter sig med afseende å upp
ställningen i allt väsentligt till den fornt publicerade under
sökningen rörande de vid 1 9 0 8 å rs b ö r j a n g ä l l a n d e kol lek-
t i v a f t a l e n (Arbetsstatistik A: 5 del I—III). Framställningen 
bar emellertid af belt naturliga skäl gjorts afsevärdt mera kort
fattad än i den grundläggande undersökningen. Sålunda med
delas i en och samma volym såväl en redogörelse för de träffade 
k o l l e k t i v a f t a l e n s form och i n n e h å l l jämväl med afseende 
å lön och arbetstid — motsvarande del I och III af Arbets
statistik A: 5 — som ock aftryck af under redogörelseåret in
gångna r i k sa f t a l . 

Inom afdelningen har den närmaste ledningen af hithörande 
arbeten handhafts af förste aktuarien, d:r E r i k S j ö s t r a n d , 
hvilken ock med biträde af d:r T e k l a S v a n och amanuensen 
A. J a c o b i utarbetat föreliggande berättelse. 

Stockholm i Juni 1911. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 

HENNING ELMQUIST. 

Erik Sjöstrand. 
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INLEDNING. 

Den förut publicerade undersökningen af i riket gällande kollektiv-
aftal (Arbetsstatistik A: 5, i—in), omfattade samtliga vid 1908 års början 
i kraft varande aftal. Såsom omförmälts i förordet till nämnda under
sökning, har det till grund för densamma liggande materialet seder
mera regelbundet kompletterats, och utgör föreliggande redogörelse en 
bearbetning af de i Kommerskollegii samling befintliga, under 1908 års 
lopp träffade kollektivaftalen. Af vissa praktiska skäl har det befunnits 
lämpligast att låta undersökningen omfatta samtliga aftal, som s l u t i t s 
Tinder nämnda år, utan hänsyn till tidpunkten för deras ikraftträdande. 
Sålunda medräknas de betydande riksaftalen inom den mekaniska 
verkstadsindustrien och tryckeriindustrien, hvilka förnyades vid slutet 
af år 1908 att i förändradt skick tillämpas fr. o. m. följande års in
gång; detsamma är fallet med det förnyade riksaftalet inom tobaksindu
strien, som — hvad gäller lönebestämmelser — trädde i kraft först 1909.') 

I stort sedt har undersökningen utförts efter samma plan som 
den förut publicerade. En viss förenkling i sättet för uppgifternas 
i n s a m l a n d e , bearbetande och sammanställande har dock betingats af 
åtskilliga praktiska skäl. 

I första hand hafva p a r t e r n a anmodats att till Kollegium insända 
exemplar eller afskrifter af träffade aftal äfvensom att uppgifva antalet 
af aftalet berörda arbetsgifvare och arbetare. För vissa fall hafva o rga 
n i s a t i o n e r n a , äfven där de icke varit parter, anlitats för aftals och 
erforderliga uppgifters införskaffande. A följande sida meddelas ett 
aftryck af den skrifvelse (Blankett A), som numera för detta ändamål 
utsändes. 

Materialets 
insamlande. 

l) Jfr sid. 6, not 1. 

1 



2 KOLLEKTIVAFTAL I SVERIGE 1908 . 

KUNGL. M A J T S OCH RIKETS 

KOMMERSKOLLEGIUM. 

AFDELNINGEN 
FÖR 

ARBETSSTATISTIK. 

Blankett A. 

Stockholm den 19 

Till 

I anledning däraf att, enligt uppgift, kollektiv af tal (prislista) angående arbets
cell löneförhållanden 

träffats, får Kungk Kommerskollegii af delning för arbetsstatistik härmed anhålla, 
att Ni benäget ville, snarast möjligt och senast den , 
till af/delningen insända ett exemplar eller en afskrift af förevarande öfvercnskommeUe 
samt därjämte med återsändande af denna skrifvelse meddela här nedan begärda 
uppgifter rörande det träffade kollektivaftalet. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 

HENNING ELMQUIST. 

Gunnar Huss. 

Antal af aftalet berörda arbetsgifvare? 
Hela antalet hos dessa arbetsgifvare anställda arbetaTe? 
Antalet arbetare (organiserade och oorganiserade), hvilkas arbetsförhållanden kunna 
anses reglerade genom aftalet: 

Män. Kvinnor. Tillsammans. 
Öfver 18 år. 
Cnder » » 

Tillsammans 

Har kollektivaftal förut varit gällande? 
den 19 

Meddelarens underskrift). 

N:r 
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Som synes efterfrågas antalet arbetare (organiserade eller oorgani
serade), »hvilkas arbetsförhållanden kunna anses reglerade genom al-
talet», och lämnas följaktligen åt vederbörandes egen ompröfning att 
bestämma kollektivaftalets räckvidd i nämnda hänseende. Uppfatt
ningen därom, huruvida en arbetare skall anses berörd af kollektivaftal 
eller icke, är måhända icke fullt stadgad, men torde den i blankett A 
använda formuleringen dock i regel vara ägnad att skaffa i stort sedt 
tillfredsställande besked om aftalets räckvidd. Visserligen hade det, 
under förutsättning att samtliga arbetare å en arbetsplats, hvilka till
höra i aftalet afsedda grupper, omfattas af detsamma, varit i metodiskt 
hänseende riktigast att, såsom skedde vid insamlandet af material för 
den förut publicerade undersökningen af i riket gällande kollektivaftal, 
direkt infordra upplysning om arbetareantalet inom resp. grupper och 
på denna grundval bestämma aftalets giltighetsområde. En dylik metods 
genomförande förutsätter emellertid synnerligen noggranna och detal
jerade uppgifter från vederbörande arbetsgifvare, med hvilkas afgifvande 
de näppeligen kunna årligen besväras, samt medför för öfrigt äfven vid 
bearbetningen ett ganska tidsödande arbete. Särskildt af nu nämnda 
skäl har det befunnits lämpligast att i stället anlita den ofvan angifna, 
något enklare utvägen för antalsuppgifternas införskaffande. 

I allmänhet hafva uppgifter om berörda arbetsgifvares och arbe
tares antal beredvilligt lämnats, om ock i stor utsträckning först efter 
upprepade påminnelseskrifvelser eller hänvändelser till vederbörande 
genom personliga besök eller per telefon. Största svårigheten har mött 
beträffande de s. k. ortsaftalen, som varit gällande för ett flertal arbets
gifvare inom samma bransch å en ort. Där antalet arbetsgifvare icke varit 
alltför stort, har det varit möjligt att till hvar och en af dessa rikta 
förfrågan, i andra fall har vederbörande organisation varit i stånd att 
lämna upplysning och i öfrigt hafva mestadels uppgifter om hela arbe
tareantalet varit att hämta ur officiell statistik. Där ingendera af 
dessa utvägar stått öppen — hvilket särskildt varit fallet inom bygg
nadsyrkena — har antalet berörda arbetsgifvare och arbetare måst 
approximativt beräknas på grundval af eljes tillgängliga uppgifter. 

I samma mån som kollektivaftalen vinna allt större utbredning på 
industriens område och Kollegii samling af dylika aftal allt mer kom 
pletteras, ernås ock ökad möjlighet att förenkla arbetet med aftalens 
införskaffande. Med ledning af ett öfver aftalssamlingen upprättadt 
r e g i s t e r begäres sålunda upplysning om, huruvida de tid efter annan 
utlöpande aftalen prolongeras oförändrade eller ersättas af helt eller 
delvis nya. På denna väg insamlas numera den vida öfvervägande 
delen af kollektivaftalen och användes för detta ändamål en frågeskrif-
velse af den lydelse, här aftryckta blankett B utvisar. 
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KUNGL. MAJTS O C H RIKETS 
KOMMERSKOLLEGIUM. 

AFDELNINGEN 
FÖR 

ARBETSSTATISTIK. 

Blankett B. 

Stockholm den 19 

Till 

Kungl. Konrmerskollegium får härmed anhålla, att Ni ville meddela hämedan 
begärda vippgifter samt därefter snarast möjligt och senast den 

återsända denna skrifvelse till Kungl. Kommerskollegii 
afdelning för arbetsstaiistik. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 

HENNING ELMQUIST. 

Gunnar Huss. 

Uppgifter rörande Edert med 
träifade kollektivaftal med utlöpningstid 

den 19 
Blef aftalet vid utlöpningstiden a) oförändradt prolongeradt? 

b) ersatt med helt eller delvis nytt aftal? 
I senare fallet bifoga ett exemplar eller en afskrift af det nya aftalet! 

Antal af nu gällande aftal berörda arbetsgifvare ? 
Hela antalet hos dessa arbetsgifvare anställda arbetare? 
Antalet arbetare (organiserade och oorganiserade), hvilkas arbetsförhållanden kunna 
anses reglerade genom aftalet? 

Män. Kvinnor. Tillsammans. 
Öfver 18 år. 
Under » » 

Tillsammans 

den 19 

(Meddelarens underskrift.) 

Vid materialets a f g r ä n s i i i n g liafva tillämpats samma principer 
som i den förut publicerade undersökningen af i riket gällande kollek
tivaftal och hänvisas till framställningen häraf i den nämnda publika-
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tionen.1) Erinras må endast, att i förevarande liksom i sistnämnda 
undersökning kollektivaftalets begrepp utsträckts att omfatta äfven öf-
verenskommelser mellan arbetsgifvare eller arbetsgivareorganisation och 
e t t f l e r t a l e n s k i l d a a r b e t a r e . 

Vid materialets b e a r b e t a n d e har i enlighet med den förut använda 
metoden aftalets hufvudinnehåll införts å ett räknekort, hvars innehåll 
lagts till grund vid efterföljande sammanställningar.2) I fråga om mate
rialets klassificering har genomgående följts samma indelning af före
tagen efter verksamhetens art som i föregående publikationer från 
Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Någon uppdelning af 
företag, som omfattas af ett och samma kollektivaftal, efter arten af olika 
tillverkningar — såsom i tab. 1—3 af den förut publicerade aftalsredo-
görelsen — har dock icke verkställts, då det i förevarande undersök
ning mindre gällt att utröna kollektivaftalens u t b r e d n i n g inom skilda 
näringsgrenar än att åskådliggöra de olika aftalsbestämmelsernas bety
delse och räckvidd. De af resp. aftal berörda arbetarne hafva vid den 
tabellariska fördelningen städse sammanhållits och de aftal, som om
fattat skilda tillverkningar, förts till den näringsgren, under hvilken 
vid anläggningen ifråga det största antalet arbetare kunnat räknas. 

Särskild vikt har i undersökningen fästs vid aftalens bestämmelser 
om a f l ö n i n g och a r b e t s t i d . Sålunda behandlas i tab. I hvart och ett af 
de under redogörelseåret träffade aftalen med hänsyn till nämnda be
stämmelser, och innehåller »Kommentar till tab. I» en redogörelse för 
den härvid anlitade metoden äfvensom en närmare redogörelse för de 
inom skilda näringsgrenar förekommande bestämmelserna om aflöning 
och arbetstid. På grundval af tab. I har sedermera i texten gjorts 
en sammanställning af kollektivaftalens bestämmelser rörande arbetstid 
(tab. F) samt för öfrigt tvänne kapitel ägnats åt en närmare belysning 
af de i tab. I meddelade data. 

Materialets 
bearbetande. 

1) Arbetss ta t i s t ik A: 5, Del I, sid. 18—24. 
2) Beträffande räknekor te ts affattning se Arbetss ta t i s t ik A: 5, Del I, sid. 25. 
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1. Kollektivaftalens utbredning. 

Under år 1908 hafva, enligt till Kommerskollegium ingångna upp
gifter, träffats 659 kollektivaftal'), hvilka godkänts af 4,166 arbetsgifvare 
och genom hvilka 136,327 arbetares arbetsförhållanden kunna anses 
reglerade.2) 

Aftalen och däraf berörda arbetare fördela sig på olika hufvud-
grupper af näringsgrenar, på sätt nedanstående sammanställning utvisar: 

Vid jämförelse med fördelningen af de aftal, som funnos upprät
tade vid 1908 års början, framgår, att kollektivaftalen icke heller under 
loppet af nämnda år nått någon afsevärd utbredning inom jordbruk och 
skogsbruk, samt att hufvudmassan af de förnyade eller nyingångna af
talen liksom förut varit att anträffa inom grufdrift, fabriker och handt-
verk samt byggnadsverksamhet.3) 

Tab. A. i det följande utvisar närmare antalet och fördelningen på 
olika näringsgrupper af de kollektivaftal — med däraf berörda arbetsgif
vare och arbetare — som voro upprättade vid redogörelseårets början, 
de, som sedermera träffades under 1908 års lopp samt de, som ägde 
gällande kraft vid samma års slut. Den sistnämnda siffran har ernåtts 
på så sätt, att till de vid årets början gällande kollektivaftalen lagts 
de aftal, som träffats under året, hvarefter frånräknats de kollektivaftal, 

1) I förevarande undersökning redovisas icke det kollektivaftal angående be
handling af uppkommande meningsskiljaktigheterm. m., benämndt »hufvudaftal n:r 1», 
som under redogörelseåret träffades mellan Svenska Järnvägarnas Arbetsgivareför
ening och Svenska Järnvägsmannaförbundet att p r o v i s o r i s k t gälla under tiden 
'ii 1908—'A 1909. Under år 1909 blef detta aftal definitivt antaget och underskrifvet 
af vederbörande parter. 

2) Eörande beräkningen af arbetsgifvarnes antal hänvisas till Arbetsstatistik 
A: 5, Del I, s. 33, not. 1. Antalet i tab. I dubbelräknade arbetsgifvare har approxi
mativt beräknats till 500, hvilken siffra icke ingår i det i texten uppgifna antalet. 

Såsom omförmälts i inledningen, efterfrågas i de af Kollegium utsända skrif-
velserna »antalet arbetare (organiserade och oorganiserade), hvilkas arbetsförhål
landen kunna anses reglerade genom aftalet» och öfverlämnas följaktligen åt veder-
börandes egen ompröfning att bestämma aftalets räckvidd i nämnda hänseende. 

3) Jfr Arbetsstatistik A: 5. Del I, s. 34. 
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som under samma år utlöpt utan att oförändrade prolongeras. I den 
mån dylikt låtit sig verkställa på grund af eljest inhämtade upplys-' 
ningar, har därvid äfven hänsyn tagits till att aftal under redogörelse
året faktiskt försatts ur gällande kraft genom verksamhetens upphö
rande, ombyte af innehafvare, årtalets häfvande o. s. v. Särskildt med 
afseende å siffrorna i kol. 10 bör dock anmärkas, att dessa icke kunna 
göra anspråk på full exakthet, enär de i flertalet fall grunda sig på upp
gifter, som inhämtats före år 1908. Den minskning i arbetsstyrka, 
som flerstädes inträdde under nämnda år till följd af försämringen i 
det industriella läget, har i nämnda fall icke kunnat tagas i beräkning, 
till följd hvaraf det beräknade antalet af kollektivaftal berörda arbetare 
vid 1908 års slut torde vara något för högt. A andra sidan bör 
påpekas, att uppgifterna om antalet kollektivaftal och däraf berörda 
personer, som helt grunda sig på frivilligt lämnade upplysningar, icke 
äro alldeles fullständiga. 

Emellertid utvisar tabellen, att, såsom framgick af den förut publi
cerade utredningen om kollektivaftal, vid 1908 års början voro gällande 
1,971 kollektivaftal med däraf berörda c:a 9,600 arbetsgifvare och 255,950 
arbetare. Genom de under redogörelseårets lopp träffade kollektiv-
aftalen, för hvars antal och omfattning nyss redogjorts, ökades aftalens 
summa vid samma års slut till 2 ,365 m e d d ä r a f b e r ö r d a c:a 11,300 
a r b e t s g i f v a r e och 318,190 a rbe t a r e . 1 ) Af de under år 1908 träf
fade kollektivaftalen voro 224 med 71,493 berörda arbetare sådana, som 
ersatt förut gällande aftal, medan de öfriga gällde arbetsplatser, som 
dittills saknat kollektivaftal. Nära nog halfva antalet arbetare, för 
hvilka under år 1908 träffades kollektivaftal, har sålunda förut icke 
berörts af dylika. Den största ökningen i sistnämnda hänseende är att 
anträffa inom malmförädlingsindustrien, beklädnadsindustrien, trävaru
industrien, pappersmasseindustrien och byggnadsverksamheten. Vid 
1908 års ingång hade kollektivaftalet ännu en jämförelsevis ringa ut
bredning inom ett flertal af de större exportindustrierna, nämligen såg
verks-, malmförädlings- och grufindustrierna; äfven inom pappersmasse
industrien var dess förekomst relativt mindre betydande. Som af tab. 
A. synes, har emellertid inom dessa näringsgrenar en afsevärd utvidg
ning af kollektivaftalens giltighetsområde ägt rum; särskildt har detta 
varit fallet inom malmförädlingsindustrien, där under redogörelseåret 
ett riksaftal blifvit träffadt, omfattande den öfvervägande delen af samt
liga vid järnbruk med tillhörande järngrufvor sysselsatta arbetare.2) 

1) De i texten angifna siffrorna för arbetsgifvareantalet hafva erhållits genom 
frånräkning af c:a 1,600 arbetsgifvare, som enligt hvad framgår af Arbetsstatistik A: 5, 
Del I, s. 33, not 1, beräknats vara dubbelraknade. 

2) Körande kollektivaftalens utbredning under år 1908 inom grufdriften se s. 
9 i det följande. 
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Tab. A. Kollektivaftalens utbredning inom olika näringsgrupper. 

Den a b s o l u t t a g e t största utbredningen hade kollektivaftalen eljest 
enligt tab. A. vid 1908 års slut inom byggnadsverksamhet, maskin- och 
skeppsbyggnadsindustri, malmförädlingsindustri, landtransport, närings-
och njutningsämnesindustri, trävaruindustri samt jord- och stenindustri. 
Det lägsta antalet af kollektivaftal berörda arbetare anträffas inom 
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hotell-, kafé och restaurantrörelse m. m., därnäst inom jordbruk, skogs
bruk samt handel och varulager. 

Till belysande af kollektivaftalens r e l a t i v a utbredning inom olika 
näringsgrupper meddelas här nedan en sammanställning af antalet af 
kollektivaftal berörda arbetare vid slutet af år 1908 och antalet inom 
resp. näringsgrupper sysselsatta arbetare under samma år. 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 an
gående fabriker, handtverk och bergshandtering. 

Tab. B. Kollektivaftalens relativa utbredning inom vissa 
näringsgrupper. 

Den relativt största utbredningen inom nu ifrågavarande närings
grupper hade, som synes, kollektivaftalen inom maskin- och skepps
byggnadsindustri, grafisk industri samt läder-, hår- och gummivaru-
industri med resp. 94, 87 och 85 % af kollektivaftal berörda arbetare. 
Högst betydande var äfven utbredningen inom grufdrift, beklädnads
industri samt metall- och malmförädlingsindustri. En mellanställning 

1) Enligt approximativ beräkning hafva de arbetare, som beröras af riksaftalet 
för järnverk och järngrufvor, fördelats på grupperna »grufdrift» och »malmföräd
lingsindustri», hvarjämte sistnämnda grupp sammanslagits med »metallindustri». 



10 KOLLEKTIVAFTAL I SVERIGE 1908. 

i detta hänseende intaga kemisk-teknisk industri, trämasse- och pappers
industri samt närings- och njutningsänmesindustri. Den relativt minsta 
utbredningen af kollektivaftalet är att finna inom trävaruindustrien, 
textilindustrien samt jord- och stenindustrien med resp. 35, 45 och 57 
% af dylika aftal berörda arbetare. 

Tab. C. Antal under år 1908 träffade lokala aftal och af dem 
berörda arbetare inom olika landsdelar. 
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Tab. D. Antal under år 1908 träffade lokala aftal och af dem 
berörda arbetare i rikets städer. 

I tab. C. har verkställts en fördelning på olika landsdelar äfvensom 
på städer ocli landsbygd af antalet arbetare, berörda af de under 
redogörelseåret träffade af talen med lokal karaktär; tablån omfattar följ-
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aktligen icke riksaftalen, hvilka voro 9 till antalet och berörde tillhopa 
72,752 arbetare, liksom ej heller årtalen för järnvägar (14 med 1,800 
berörda arbetare). 

Tabellen utvisar, att af samtliga 61,775 arbetare, som berördes af 
l o k a l a aftal, endast en mindre del, 19,725, kom på landsbygden. Bland 
olika landsdelar företedde Stockholms stad det största arbetareantalet, 
eller 21,315, hvarefter följde Malmöhus län, Göteborgs och Bohus län, 
Västernorrlands län, Gäfleborgs län, Kopparbergs län och Östergötlands 
län i nu nämnd ordning. På landsbygden var ett stort antal särskildt 
att finna inom Kopparbergs, Gäfleborgs och Västernorrlands län. 

Hvad riksaftalen och aftalen vid järnvägarne beträffar, har icke 
någon fördelning efter landsdelar af det berörda arbetareantalet verk
ställts på grund af de därmed förknippade svårigheterna. Emellertid 
bör erinras därom, att medan vissa af riksaftalen fördela sig mera jämnt 
å olika landsdelar, såsom fallet är med aftalen för den grafiska indu
strien, den mekaniska verkstadsindustrien och glasbruken, andra hafva 
ett mer begränsadt giltighetsområde eller åtminstone äro starkt kon
centrerade å vissa orter, såsom fallet är med riksaftalen för skoindu
strien (hufvudsakligen Stockholm och Skåne) och malmförädlingsin
dustrien (hufradsakligen mellersta Sverige). 

I tab. D. meddelas en öfversikt af de under redogörelseåret träffade 
l o k a l a af talens förekomst i rikets städer. Som synes hafva sådana 
träffats i 60 städer. Med hänsyn till antalet berörda arbetare stod 
Stockholm först, hvarefter följde Göteborg, Malmö, Halmstad och Norr
köping i nu nämnd ordning. Den sista platsen i nu nämnda hänseende 
intogs af Oskarshamn och Sala, hvarefter följde Vaxholm och Säter. 

2. Kollektivaftalens parter. 

Kollektivaftalens fördelning med hänsyn därtill, huruvida någon
dera parten utgöres af organisation, framgår af tab. I I , af hvilken här 
meddelas ett sammandrag, innefattande jämväl det berörda arbetarean
talets fördelning efter olika slag af parter. 

De under år 1908 träffade kollektivaftalens fördelning efter olika slag 
af parter. 
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Häraf synes, att ej mindre än 650 af redogörelseårets 659 aftal träf
fats af organisation å arbetaresidan, medan vid endast 195 af dessa af
tal jämväl arbetsgifvareparten varit organisation. I ett icke nämnvärdt 
antal fall hafva b å d a parterna varit oorganiserade eller uppgift härom 
saknats. 

Enligt den förut offentliggjorda systematiska undersökningen af 
de vid 1907 års slut i riket gällande kollektivaftalen voro af samtliga 
aftal 22" i % träffade mellan organisationer å ömse sidor, och uppvisar 
således denna grupp en ganska väsentlig relativ stegring under redo
görelseåret, en naturlig följd af arbetsgivareorganisationernas växande 
betydelse. 

I öfvereusstämmelse härmed har ock gruppen af aftal med organi
sation som part endast å arbetaresidan relativt minskats något eller 
från 71'4 % af samtliga år 1907 gällande till 69o % af de under år 
1908 träffade. Sammanlagdt förete emellertid bägge grupperna en steg
ring från 93'5 % till 98-6 %, och framgår häraf, att antalet fall, då å 
ingendera sidan organisation förefunnits, afsevärdt minskats. 

Ofvanstående öfversikt utvisar ock att aftalen med organisation som 
part å ömse sidor genomsnittligen voro af betydligt större omfattning 
än aftalen inom de öfriga kategorierna. Aftalen inom förstnämnda 
grupp berörde i genomsnitt 534 arbetare hvart och ett, medan aftalen 
med organisation som part endast å arbetaresidan i medeltal gällde 
endast för 69 arbetare hvart och ett. Samma förhållande konstaterades 
beträffande de vid 1908 års början gällande kollektivaftalen, för hvilka 
motsvarande siffror voro resp. 284 och 83 arbetare per aftal. 

Beträffande fördelningen af aftalen i här förevarande afseende efter 
olika näringsgrupper utvisar tab. E., att det absolut största antalet aftal 
med organisation som part å ömse sidor är att anträffa inom byggnads
verksamhet och därnäst inom beklädnadsindustri, textilindustri, land
transport samt närings- och njutningsämnesindustri. I förhållande till 
hela antalet under redogörelseåret träffade aftal voro aftalen med or
ganisation å ömse sidor talrikast inom textilindustri, malmförädlings
industri, grafisk industri, sjötransport, beklädnadsindustri, byggnads
verksamhet och landtransport, inom hvilka näringsgrupper sålunda 
arbetsgivareorganisationen varit mest framträdande såsom part vid 
af tals träffande. 

Vid en sammanställning af uppgifterna rörande kollektivaftalens 
parter och deras giltighetsområde framgår, att förutom vid riksaftalen 
äfven oftast vid distriktsaftalen parterna å ömse sidor utgjorts af orga
nisationer. Jämväl . flertalet (c:a 2/3) af ortsaftalen hafva haft organisa
tioner å bägge sidor till parter. Vid aftalen för enskilda arbetsplatser 
har däremot i regel organisation förekommit som part endast å arbe-
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Tab. E. Kollektivaftalen fördelade efter olika slag af parter 
(organisation eller icke). 
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taresidan. Dock hafva undantag härifrån förekommit, företrädesvis 
inom pappersmasse- och textilindustrierna. 

Såsom ock påvisades i undersökningen af 1907 års aftal, uppträda 
hufvudorganisationer mera sällan såsom parter till aftal, hvaremot det 
är vanligt, att de med sin underskrift g o d k ä n n a de aftal, som träffats 
af deras underorganisationer. 

Emellertid har jämväl förekommit, att huvudorganisation uppträdt 
såsom medpart till aftalet; huruvida detta varit fallet eller huvud
organisationens underskrift endast inneburit ett godkännande af aftalet 
har dock icke alltid tydligt framgått. Jämväl måste uppgifterna härom be
tecknas såsom ofullständiga af det skäl, att till Kollegium insända 
afskrifter just i detta hänseende torde hafva varit mindre tillförlitliga. 
Af de under år 1908 träffade aftalen hafva, såvidt utrönas kunnat, 123 
varit underskrifna af hufvudorganisationer på arbetsgifvaresidan och 180 
af hufvudorganisationer på arbetaresidan såsom medparter eller garanter. 

Vid jämförelse med de år 1907 gällande aftalen framgår, att antalet 
fall, då hufvudorganisation å arbetsgifvaresidan godkänt eller såsom 
medpart underskrifvit aftalet, ökats högst betydligt och bland de under 
året träffade aftalen är relativt större än bland de förut gällande; af 
de år 1907 gällande c:a 2,000 aftalen voro sålunda endast 145 på detta 
sätt undertecknade af hufvudorganisation å arbetsgifvaresidan. 

Då flera arbetareorganisationer å samma arbetsplats ingått aftal, 
hafva de i regel hvar för sig slutit aftal med arbetsgifvaren. Dock 
hafva i 18 fall under redogörelseåret aftal träffats med flera organisa-
nisationer som part å arbetaresidan. 

3. Kollektivaftalens gil t ighetsområde och gil t ighetstid. 

Tab. I I I utvisar närmare, huru aftalen under år 1908 fördela sig 
efter lokala giltighetsområden. Et t sammandrag af tabellen gifver föl
jande resultat: 

Giltighets
område. 

De under år 1908 träffade kollektivaftalens lokala giltighetsområde. 

Häraf framgår, att — såsom ock naturligt är — de flesta aftalen, 
eller 436, omfattande 32,666 arbetare (23" 9 6 % af samtliga) beröra en 



16 KOLLEKTIVAFTAL I SVERIGE 1908 . 

eller flera e n s k i l d a arbetsgifvare. Den därnäst största gruppen ut-
göres af o r t sa f t al, livarmed förstås sådana af tal, som omfatta hela 
eller större delen af resp. näringsgren eller yrke på en ort. Antalet 
sådana under år 1908 ingångna aftal var 202 med 28,702 däraf berörda 
arbetare eller 21" o 5 % af samtliga arbetare, för hvilka under året 
träffats kollektivaftal. 12 aftal, omfattande 2,207 arbetare, hafva räknats 
såsom d i s t r i k t s a f t a l , d. v. s. omfattade ett flertal arbetsställen till
hörande en industri inom ett större begränsadt område af riket. Slut
ligen hafva under år 1908 träffats 9 r i k s a f t a l berörande icke mindre 
än 72,752 arbetare, eller 53-3 7 % af samtliga.1) 

Biksaftalens stora betydelse framgår ock däraf, att, såsom ofvan-
stående sammandrag utvisar, desamma i genomsnitt omfattade 8,084 
arbetare per aftal, medan motsvarande siffror för distrikts- och ortsaftal 
samt aftal för enskilda arbetsplatser voro resp. 184, 142 och 75. 

Bland riksaftalen äro särskildt att märka det mellan Sveriges verk
stadsförening och vederbörande fackförbund träffade riksaftalet, hvilket, 
upprät tadt år 1905 efter nämnda års stora konflikt inom verkstadsindu
strien, med ett tillägg förnyades den 21 dec. 1908 att gälla till den 1 
jan. 1914. Detta aftal omfattar icke mindre än 163 arbetsgifvare och 
c:a 30,000 arbetare. Därnäst mest betydande äro de båda riksaftalen 
för järnverk och järngrufvor, träffade mellan Järnbruksförbundet och 
vederbörande fackförbund, och enligt approximativ beräkning omfattande 
85 arbetsgifvare samt resp. 24,045 och 4,551 arbetare. 

Riksaftalet inom den grafiska industrien omfattar 374 tryckerier 
och 6,528 arbetare. Mindre omfattande äro de öfriga riksaftalen, näm
ligen de mellan Svenska sko- och nåtlingsfabrikantföreningen och Sv. 
skoarbetareförbundet resp. Sv. arbetareförbundet träffade med berörda 
19 arbetsgifvare och 2,950 arbetare, aftalet mellan Svenska cigarr-
fabrikantföreningen och Internationella tobaksarbetareförbundet med 
berörda 45 arbetsgifvare och 3,250 arbetare, riksaftalet för styrmän till
hörande Sveriges redareförening med berörda 93 arbetsgifvare och c:a 870 
arbetare samt slutligen riksaftalet mellan Sveriges buteljglasbruksförbund 
och Sv. arbetareförbundet med berörda 7 arbetsgifvare och 558 arbetare. 

Bland distriktsaftalen äro såsom mera betydande att nämna aftalen 
för bokbinderier, bagerier och konditorier samt skrädderier och söm
nadsfabriker, omfattande resp. 1,754, 260 och 118 arbetare. 

Ortsaftal och aftal för enskilda arbetsgifvare anträffas inom nära nog 
samtliga yrkesgrupper. Såsom ock i redogörelsen för 1907 års aftal fram
hållits, förekomma ortsaftalen talrikast inom handtverk, byggnads-

1) Angående »hufvudaftal n:r 1 mellan Svenska Järnvägarnas Arbetsgivare
förening och Svenska Järnvägsmannaförbundet», som äger karaktär af riksaftal, se 
sid. 6, not 1. 
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verksamhet, handel och varulager samt åkeri- och stufverirörelse, medan 
årtalen för enskilda arbetsplatser äro så godt som allenahärskande 
inom den egentliga fabriksindustrien, för så vidt icke riks- eller distrikts-
aftal där äro upprättade. 

Tab. IV meddelar en fördelning af aftalen efter deras giltighets
tid. 213 aftal hade en giltighetstid af 1 år och därunder, 248 aftal af 
1 t. o. m. 2 år, 147 aftal af 2 t. o. m. 3 år och 17 aftal af öfver 3 år. 
För 34 aftal saknades bestämmelser om giltighetstid. 

Endast helt få aftal hade sålunda en giltighetstid af öfver 3 år. 
Hi t räknas emellertid de betydande riksaftalen inom den mekaniska 
verkstadsindustrien, den grafiska industrien och tobaksindustrien, om
fattande tillhopa c:a 40,000 arbetare, hvadan proportionsvis flera arbe
tare under redogörelseåret berörts af aftal på längre tid, än hvad fallet 
var vid slutet af år 1907.') 

För öfrigt synas aftal med olika giltighetstid fördela sig tämligen 
jämnt på skilda näringsgrenar. Dock äro aftalen med 2—3 års giltig
hetstid förhärskande inom byggnadsverksamhet och järnvägsdrift, af
talen med 1 års giltighetstid inom trävaruindustrien. 

Den längre aftalstiden inom järnvägsdriften sammanhänger därmed, 
att, såsom ock i redogörelsen för 1907 års aftal framhållits, arbets
inställelser vid järnvägarne måste medföra afsevärda rubbningar inom 
hela näringslifvet; en längre aftalstid betingas ock af den fastare anställ
ning, som hithörande personal i regel åtnjuter. Inom byggnadsverk
samheten erhöllo de aftal, hvilka fastställdes af skiljenämnd på hösten 
1908 efter den stora arbetskonfliktens slut, samma utlöpningstid, enär 
dessa aftal äfven skulle upptaga bestämmelser, som fastställdes i det 
blifvande riksaftalet, och således bilda grundvalen för detta. Inom trä
varuindustrien torde den kortare giltighetstiden kunna förklaras af de 
säregna arbetsförhållandena och de år från år skiftande konjunkturerna, 
som nödvändiggöra reglering esomoftast af arbetsvillkoren. 

Påpekas bör slutligen, att aftalen i regel innehålla bestämmelse, 
att desamma, därest de icke uppsägas inom i aftalet stipulerad tid, 
automatiskt förlängas att gälla ytterligare 1 år i sänder, hvadan aftalens 
f a k t i s k a giltighetstid i ett flertal fall torde blifva längre än hvad af 
tabellen synes framgå. 

Giltighetstid. 

4. Förliknings- och skiljenämnder samt regler för förhandling 
mellan parterna. 

Förekomsten i aftalen af bestämmelser rörande tvisters behandling 
framgår af tab. V. Sammanlagdt 378 aftal, omfattande 120,560 arbetare 
eller 88 % af samtliga af under året träffade aftal berörda arbetare, 

1) J f r Arbe tss ta t i s t ik A: 5, Del I, s. 103. 
2 
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innehålla bestämmelser afsedda att förekomma plötslig arbetsned-
läggelse utan föregående förhandling parterna emellan. 

Enligt hvad den förut publicerade aftalsundersökningen gaf vid 
handen, gällde vid 1907 års slut dylika bestämmelser för c:a 60 % af 
de aftalsberörda arbetarne; redogörelseåret företer följaktligen en be
tydande ökning i detta hänseende. Denna ökning är emellertid huf-
vudsakligen att tillskrifva den större utbredning, som föreskriften om 
förhandling vid hvarje tvist, först mellan parterna och därefter, om ej 
enighet nås, mellan h u v u d o r g a n i s a t i o n e r n a , vunnit. Detta stad
gande, som främst påyrkats af Svenska arbetsgivareföreningen, har 
exempelvis i de under år 1908 träffade riksaftalen för järnverken och 
järngrufvorna erhållit följande lydelse: 

»Uppstår rörande tolkningen eller tillämpningen af gällande aftal eller 
af annan anledning tvist mellan parterna, må sådan tvist under inga om
ständigheter föranleda till omedelbar arbetsinställelse från någondera sidan, 
utan skall därom förhandlas först mellan parterna själfva och därefter, om 
enighet ej uppnås, mellan arbetsgifvarens organisation och vederbörande 
fackförbunds styrelse.» 

I riksaftalet mellan Sveriges buteljglasförbund och Svenska arbe
tareförbundet har samma stadgande efterföljande lydelse: 

»Meningsskiljaktigheter mellan parterna rörande i detta aftal öfverens-
komna bestämmelser få icke föranleda till något som helst störande in
grepp i arbetets gång vare sig genom strejk, blockad, bojkott, lockout eller 
dylikt, utan skall därom förhandlas mellan parterna själfva och därefter, 
såvida ej enighet uppnåtts, mellan parternas organisationer.» 

Hithörande bestämmelser anträffas i 177 under år 1908 ingångna 
aftal, omfattande 51,590 arbetare, eller 38 % af samtliga af redogörelse-
årets aftal berörda. Motsvarande procentsiffra för de vid slutet af år 
1907 gällande af talen var endast 13. 

Aftal med bestämmelser af här ofvan angifna innehåll förekomma 
inom de flesta näringsgrenar. Vid järn- och stålvarufabriker, ljus-, tvål-
och parfymfabriker, tändsticksfabriker, inom elektrisk montörverksamhet 
samt vid järnvägar och sjötransport (styrmän) saknades dock full
ständigt — hvad gäller här redovisade aftal — dylika stadganden lik
som öfver hufvud bestämmelser om tvisters behandling; inom byggnads
verksamhet samt vid allmänna arbeten voro de mera sällsynta.1) 

Bestämmelser om förliknings- eller skiljenämnd för tvisters slitande 
innehållas i 201 aftal under redogörelseåret, omfattande 68,970 arbe-

1) Angående »hufvudaftal n:r 1 mellan Svenska Järnvägarnas Arbetsgifvare-
förening och Svenska Järnvägsmannaförbundet», som för samtliga tvister under 
aftalstiden föreskrifver förhandling för förliknings åstadkommande och ev. skiljedom, 
se sid. 6, not 1. 
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tare, eller 50 % af samtliga de af årets aftal berörda. Vid 1907 års 
slut berördes 48 % af samtliga arbetare, för hvilka aftal voro träffade, 
af dylika bestämmelser. 

Ifrågavarande aftal hafva i tab. V grupperats med hänsyn därtill, 
om nämnden endast äger taga befattning med meningsskiljaktigheter 
angående tolkning af gällande aftalsbestämmelser, s. k. rättstvister, 
eller om dess befogenhet är utsträckt till att omfatta jämväl s. k. 
intressetvister, d. v. s. meningsskiljaktigheter om villkor i nya aftal 
eller rörande förhållanden under aftalstiden, som ej blifvit i aftalet 
reglerade. Af tabellen framgår, att till den förra gruppen räknades 127 
aftal omfattande 27,557 arbetare, till den senare 73 aftal med 41,407 
arbetare. 

Aftal tillhörande den förstnämnda gruppen, d. v. s. innehållande 
stadganden om förliknings- eller skiljenämnd endast för tvister 
rörande a f t a l e t s t o l k n i n g påträffas särskildt vid bagerier och kon
ditorier, inom barberarerörelsen, vid en del snickerifabriker, sadel-
makare- och tapetserareverkstäder, bokbinderier, bleck- och plåtslagerier, 
stenlmggerier och grustag, inom några byggnadsfack och vid kommunala 
arbeten samt inom handelsrörelse och landtransport; relativt talrikast 
förekommo dylika bestämmelser inom handtverket. Som nämndt räknas 
till denna grupp 127 aftal med 27,557 berörda arbetare, eller 20 % af 
samtliga redovisade, medan motsvarande siffror för år 1907 voro resp. 
199 och 35,815, eller 14 % af samtliga aftalsberörda arbetare, och företer 
följaktligen redogörelseåret härutinnan en afsevärd relativ stegring. 

Till den senare gruppen räknas framför allt riksaftalen inom tobaks
industrien, skoindustrien och den mekaniska verkstadsindustrien, till
hopa omfattande c:a 36,000 arbetare, hvilka aftal uti i n t r e s s e t v i s t e r 
föreskrifva förhandling inom nämnden för åstadkommande af förlik
n i n g medan r ä t t s t v i s t e r falla under s k i l j e d o m . 

Af betydligt mindre omfattning äro de aftal, som föreskrifva sk i l j e 
n ä m n d äfven för i n t r e s s e t v i s t e r , bland hvilka särskildt märkas 
riksaftalet inom den grafiska industrien samt 8 kommunala aftal, de 
senare berörande 1,238 arbetare.1) Beträffande de kommunala aftalen 
har man emellertid i regel gjort den inskränkningen i skiljenämndens 
befogenhet, att bestämmandet af ackordspriser ej får dragas under 
skiljedom. För öfrigt märkas bestämmelser om alla tvisters slitande 
genom skiljenämnd uti aftal inom bryggeriindustrien, diverse byggnads
fack och några grenar af transportverksamhet (åkeri och stufverirörelse 
samt telefon), eller i allmänhet inom näringsgrenar af den betydelse 
för samhället, att arbetsinställelse i görligaste mån måste förhindras. 

1) Jfr not å föregående sida. 



20 KOLLEKTIVAFTAL I SVERIGE 1908. 

Under år 1907 förefunnos bestämmelser om förlikning eller skiljedom 
för samtliga tvister i 317 aftal, berörande 85,633 arbetare (33 %). 

Stadganden om förliknings- eller skiljenämnd — vare sig för rätts-
tvister enbart eller jämväl för andra tvister — förefunnos inom de 
flesta näringsgrenar. Viktiga undantag bilda dock malmförädlings
industri och glasindustri, där riksaftalen endast innehålla ofvan refere
rade klausul om tvisters behandling af organisationerna, samt vidare 
sockerindustri, väfverier, spinnerier etc, skrädderier och sömnads
fabriker, skomakeriverkstäder, sågverksindustri och pappersindustri (de 
två sistnämnda industrierna räknade hvar sitt aftal med skilje- eller för
likningsnämnd), järn- och stålvarufabriker, järnvägar samt sjötransport.1) 
Biksaftalen inom tobaksindustrien, skoindustrien och den mekaniska 
verkstadsindustrien (se närmare ss. 168, 187,217) föreskrifva, som nämndt, 
förlikningsnämnd för samtliga tvister samt därjämte skiljenämnd i rätts
tvister. Tobaksindustriens och den mekaniska verkstadsindustriens 
riksaftal innehålla ock en utförlig f ö r h a n d l i n g s o r d n i n g med olika 
instanser för tvisters — intressefrågors likaväl som rättsfrågors — hand
läggning. Dylik förhandlingsordning har sedan 1904 varit gällande 
inom tobaksindustrien och sedan 1905 inom den mekaniska verkstads
industrien samt har under år 1908 blifvit för bägge dessa industriers 
vidkommande förnyad till den 1 jan. 1914. 2) 

Emellertid har vid sistnämnda aftals förnyande — liksom äfven 
i riksaftalen för järnverk och järngrufvor — införts det stadgandet, att 
som brott mot gällande aftal icke må anses af arbetsgifvaren företagen 
lockout, som i föreskrifven ordning beslutats af vederbörande arbets
givareorganisation, eller af arbetarna företagen strejk eller blockad, 
som sker efter medgifvande af vederbörande fackförbunds styrelse. 
Sådan lockout, strejk eller blockad får dock ej ske för att framkalla 
ändring i eller tillägg till gällande aftal eller förbindas med yrkande 
om sådan ändring eller tillägg. 

I viss mån har härigenom förhandlingsordningen blifvit genom
bruten, i det denna icke äger tillämpning vid tvister af den vikt och be
tydelse, att de påkalla ett beslut af hufvudorganisationen om allmän arbets
inställelse. Man har infört denna bestämmelse hufvudsakligen för att 
möjliggöra s. k. sympatilockouter och sympatistrejker, då tvisten icke 
berör arbetsförhållandena parterna emellan, utan är af allmännare 

1) Beträffande järnvägar se dock ofvan sid. 6, not 1 och sid. 18, not 1. 
2) Tobaksindustriens förhandlingsordning gäller ett år längre än den samtidigt 

träffade öfverenskommelseu angående arbets- och löneförhållanden m. m. inom samma 
industri. Därest löneaftalet uppsäges till den fastställda utlöpningstiden, skola följ
aktligen förhandlingar om nytt aftal föras enligt förhandlingsordningen. Likaså 
skulle 1908 års förhandlingsordning vid Malmö stads verk och arbeten gälla sex 
månader längre än de samtidigt fastställda bestämmelserna angående arbets- och löne
förhållanden vid stadens aTbeten. 
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innebörd. Direkt stridande mot grundtanken i förhandlingsordningen 
kan icke detta tillägg anses vara, då ju denna endast afser tvister rö
rande p a r t e r n a s arbets- och löneförhållanden. 

5. Arbetslön. 
Efterföljande sammanfattande framställning af de under år 1908 

träffade aftalens bestämmelser rörande arbetslön inom en del viktigare 
näringsgrenar, där kollektivaftalet ernått en större utbredning, ansluter 
sig med afseende å dispositionen i väsentlig mån till den redogörelse, som 
i samma afseende lämnats för de vid 1908 års början gällande kollek-
tivaftalen i del I I I af Arbetsstatistik A: 5. De meddelade uppgifterna 
hänföra sig hufvudsakligen till tab. I och framställningen i »Kommentar 
till tab. I» i det följande, till hvilka närmare hänvisas.1) 

Inom bageri- och konditoriyrket blefvo under år 1908 träffade 24 aftal, 
berörande sammanlagdt omkring 350 arbetsgifvare och 2,000 arbetare. 

Den inom yrket sedvanliga löneformen är veckolön efter en i all
mänhet tämligen detaljerad löneskala. E n del aftal upptaga särskilda 
lönelistor för de tre inom yrket förekommande specialfacken: rågbröds-
(grof-)bagerier, hvetebröds- (fin-)bagerier samt konditorier. För de sist
nämnda hafva under året särskilda aftal ingåtts i tre städer: Stockholm, 
Göteborg och Örebro. 

Bageriarbetarne indelas i lönehänseende i två hufvudgrupper: an
svars- och underarbetare. Till den förra kategorien räknas i allmänhet 
ugns- och trågarbetare, wienerbagare, >tredjer» (afbräckare), raskpassare 
samt bordsarbetare, hvilka sistnämnda dock synas i viss mån intaga en 
mellanställning mellan båda grupperna; som underarbetare anses sättare 
samt i allmänhet hjälparbetare. Löneskillnad mellan fin- och grof-
bagare förekommer särskildt allmänt i fråga om trågarbetare. För 
»fintråget» betalas sålunda ofta 3—5 kr. mera än för »groftråget», en
ligt ett aftal (Västerås) ända till 7 kr. mera. 

Bestämmelserna om ersättning för öfvertids- och nattarbete äro på 
grund af yrkets beskaffenhet helt naturligt ganska skiftande. På en del 
platser har man omväxlande dag- och nattskift, för hvilket senare aflö-
ningen blir ett par kronor högre per vecka, såsom i aftalen i Göte
borg samt inom Gäfleborgs län. I samma syfte är någon gång stipu
lerad viss förhöjning, därest arbetstiden är så ordnad, att en samman
hängande ledighet om 8 timmar ej kan beredas mellan kl. 7 e. m. och 
7 f. m., såsom i Stockholm och Lund. 

Allt efter den för ansvarsarbetare gällande lägsta veckolönens storlek 
gruppera sig aftalen sålunda2): 

Bagerier och 
konditorier. 

1) Jfr ock den utförligare framställningen i Arbetsstatistik A: 5, Del. III. 
2) Tablån öfverst å följande sida innefattar icke trenne aftal för konditorier, 

ett för karamellfabrik och ett för kooperativt bageri. 
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Jämförelse med förutvarande af tal försvåras i en del fall däraf, 
att i prislistan yrkesspecialiteterna grupperats olika. Nedanstående aftal 
erbjuda dock direkta jämförelsepunkter: 

Tobaks-
fabriker. 

Det mellan Svenska cigarrfabrikantföreningen ocli Internationella 
tobaksarbetareförbundet sedan 1904 gällande riksaftalet, som utgick 
med år 1908, ersattes sistnämnda år af ett nytt, omfattande 45 arbetsgif-
vare och 3,250 arbetare. Dessutom slöto 6 arbetsgifvare, samtliga i 
Kristianstads län, särskilda aftal med Tobaksarbetareförbundet1); antalet 
af dessa aftal berörda arbetare utgjorde 71. 

Den viktigaste löneformen inom denna industri är ackordlön, och 
1908 års riksaftal innehåller en utförlig styckprislista, till uppställningen i 
hufvudsak öfverensstämmande med den förut gällande. Tidlön före
kommer blott vid vissa slags beredningsarbeten, klistring och sorte
ring; vid beredningsarbeten är veckolönen 

för nybörjare intill 16 år 5oo kr. 
» » öfver » » 7'50 » 
» » » » » efter '/i &r 9 oo » 

1) Kooperativt bageri. 
2) Tvanne arbetsgifvare hafva undertecknat hvardera 2 aftal, däraf ett afseende 

"husarbetare» (hemarbetare). 
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Därefter medgifves förhöjning i mån af duglighet. 
Sortering, som är det enda mera kvalificerade tidlönsarbetet, be

talas med minst 15 kr. per vecka; dock må lönen i intet fall understiga 
srbetames genomsnittliga veckoinkomst vid ackordsarbete. 

Antalet under år 1908 träffade aftal vid bryggerier, rörande hvilka 
upplysning föreligger, utgör 17, af hvilka dock 4 endast afse hjälp
arbetare, nämligen utkörare, träarbetare och maskinister äfvensom 
vattenfabriksarbeterskor (de sistnämnda anslutna till Sv. varuutkörare- och 
handelsarbetareförbundet), medan de öfriga omfatta vid den egentliga 
tillverkningen anställda arbetare. Hela antalet af aftalen berörda arbets-
gifvare utgör 33 ') med 1,152 arbetare. 

För de egentliga bryggeriarbetarne utgår lönen i allmänhet per 
månad eller vecka. Endast i ett aftal — Vänersborg —- beräknas lönen 
per timme efter förebild från 1907 års Göteborgsaftal. Nyantagna 
arbetare få dock enligt en del aftal under de första månaderna arbeta 
mot dag- eller timlön. Vid Klippans bryggeri erhålla ölkokarne 20 kr. 
per månad mer än vanliga bryggeriarbetare; enligt Härnösandsaftalet 
åtnjuta mältarne, medan mältning pågår, 10 kr. ökning i den vanliga 
månadslönen. Dylika högre aflönade specialarbeten förekomma eljest i 
allmänhet ej bland de egentliga bryggeriarbetarne. För kvinnliga arbetare 
förekomma samtliga de nämnda tidlönsformerna vid sidan af hvarandra; 
en del kvinnor — butelj sköljerskor m. fl. — arbeta dessutom på ackord. 

Olutkörare aflönas efter sedvanligt provisionssystem. Enligt Häl-
singborgsaf talet är sålunda den fasta månadslönen blott 35 kr., Ii var-
järn te provision utgår med 1 öre per 1/2 butelj öl; utköraren garanteras 
en minimiinkomst af 115 kr. per månad. I öfriga aftal är den fasta 
lönen i allmänhet högre, men provisionen däremot afsevärdt lägre, 
stundom blott 5—10 öre per 100 buteljer; något garanteradt minimum 
är i allmänhet ej stadgadt. Träarbetare (tunnbindare) och maskinister ha 
något högre månadslön än de egentliga bryggeriarbetarne, maskinisterna 
•därjämte särskild ersättning per timme för pannrensning o. d. 

Såsom naturaförmån utgår enligt flertalet aftal en viss kvantitet 
»fritt öl». E t t aftal — Härnösand — medgifver dessutom fri bostad, 
vedbrand och lyse. 

Den högsta normallönen för manlig bryggeriarbetare förekommer i 
Stockholm, nämligen 110 kr. per månad efter sex månaders anställning 
och 120 kr. efter två år. Därnäst komma Eskilstuna och Hälsingborg 
med 100 kr. samt Ystad med omkring 95 kr. Medeltalet torde ligga 
mellan 80 och 90 kronor (Jönköping, Klippan, Trelleborg, Trollhättan 
och Härnösand). Lägst på skalan synas stå Linköping, Växjö och 
Vänersborg (se närmare tab. I). 

Bryggerier. 

l) En del af dessa hafva underskrifvit flera aftal. 
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Lönestegringen under året framgår af följande jämförelse med å 
respektive orter i förut gällande kollektivaftal stipulerade lägsta löne
satser för vanliga bryggeriarbetare: 

Enligt en del förut gällande aftal — bl. a. i de ofvan anförda tre 
skånska städerna — höjes aflöningen under aftalstiden automatiskt år 
från år; i Hälsingborg ocli Ystad var sålunda veckolönen 19 kr. under 
år 1906 och 20 kr. under år 1907 o. s. v. 

Textil
industri-

Från till denna grupp hänförliga fabriker — spinnerier, väfverieiv 
färgerier m. fl. — ha inkommit 20 aftal, hvaraf 2 dock ej afse egent
liga textilarbetare utan reparatörer och kuskar. De öfriga 18 af talen 
beröra tillsammans 2,781 arbetare, tillhörande 25 olika fabriker. 

Inom textilindustrien förekommer i stor utsträckning såväl tid- som 
stycklön äfvensom vissa mellanformer (premiesystem o. d.); den egent
liga spinningen och väfningen utföres i allmänhet på ackord, materia
lets sortering samt en del andra förberedande och kompletterande ar
beten betalas efter tid. Vid appretering o. d. (blekning, färgning) an
vändes ofta gruppackord. 

Då arbetarna vanligen vid ganska tidig ålder — ofta 14—16 år — 
komma in i fabrikerna, innehåller flertalet aftal i fråga om tidlöner 
(timpenning) en med hänsyn till ålder och yrkesvana graderad löneskala. 
För uppnående af full lön erfordras i allmänhet 21 års ålder och 2 års 
anställning i yrket. Enligt ett Göteborgsaftal — vid en persiennefabrik — 
inträder högsta lön först vid 24 års ålder och 5 års anställning. E t t 
Norrköpingsaftal har ända till fem lönegrader, den lägsta för arbetare 
vid 16 års ålder med 1 års yrkesvana, den högsta för 21-årig arbetare 
med 5 års vana. För arbeterska brukar erfordras 18 års ålder och 
vanligen blott 1 år i yrket för erhållande af full lön; ett par aftal 
från Lund uppställa dock samma kvalifikationer som i fråga om manlig 
arbetare. 
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Tidlönen utgår numera öfverallt som timpenning. Et t aftal från 
Norrköpingstrakten visar dock huru man öfVergått från en äldre be
räkningsform. Enligt detta aftal skall betalningen under första af tals
året liksom förut lämnas i form af veckolön, hvartill kommer hyres-
och skattebidrag; fr. o. m. år 1909 införes däremot timpenning.1) 

Lönen för vuxen (21-årig) manlig textilarbetare — som, efter hvad 
ofvan sagts, i allmänhet torde sammanfalla med den i tabellen an-
gifna högsta lönesatsen — uppgår till 25 k 38 öre. Et t par af de i 
tab. I upptagna högsta lönesatserna2) torde dock af se arbetare af 
särskild skicklighetsgrad och hafva därför uteslutits ur efterföljande 
jämförande öfversikt. 

Enligt sistnämnda aftal fordras för uppnående af angifna högsta 
lönesats (25 öre) blott V2 års yrkesvana. 

För arbeterskor öfver 18 år växla timlönerna allt efter ort och yr
kesgren mellan 17 och 21 öre. 

Beträffande de fabriker, som redan förut haft kollektiva aftal, kunna 
följande exempel å timlönernas stegring anföras: 

1) Motsvarande övergångsbestämmelse finnes i ett par år 1906 slutna Norr-
köpingsaftal. 

2) Resp. 38 och 36 öre för specialarbetare öfver 24 år i Göteborg och Gäfle. 
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Skrädderier. Under år 1908 hafva träffats 32 aftal inom skrädderiyrket, hvaraf 
dock 4 voro i hufvudsak likalydande. Antalet berörda arbetsgifvare 
utgjorde 279, antalet arbetare omkring 2,000. 

Ackordsbetalning är den inom yrket förhärskande ailöningsformen. 
För sådana arbeten, som ej kunna utföras på ackord (mindre repara
tioner o. d.), finnas emellertid vanligen ett antal arbetare anställda mot 
veckolön; enligt ett aftal för de större konfektionsaffärerna i Malmö 
betalas dylika arbetare med timlön; äfvenså är timpenning i några 
aftal bestämd för sådana arbeten, som ej finnas upptagna i prislistan. 
I andra • fall skola tillfälliga ackord betalas efter öfverenskommelse, 
och enligt några aftal garanteras vid dylika ackord en viss timlön, 
i regel 50 öre. E t t aftal föreskrifver till och med garanterad timlön 
utan någon inskränkning. För kvinnliga veckolönsarbetare äro van
ligen fastställda ett flertal lönegrader allt efter kompetens och anställ
ningstid. 

Karakteristiskt för skrädderiyrket liksom en del andra beklädnads
industrier är för öfrigt klassindelningen af arbetsställena. E n del aftal 
upptaga nämligen för såväl styck- som tidlönsarbete flera tariffer — 
vanligen tre, stundom två eller fyra — hvaraf arbetsgifvaren allt efter 
materialets och det fordrade arbetets kvalitet äger låta tillämpa den 
ena eller andra. S. k. lagerarbete betalas också stundom efter viss 
lägre tariff. 

E n i aftalen allmänt förekommande bestämmelse stipulerar »fri verk
stad och sybehör», som dock efter arbetarens val eller under vissa be
tingelser kan utbytas mot kontant ersättning. 

Med hänsyn till de för manlig arbetare — i lägsta klassen — före-
skrifna veckolönerna gruppera sig aftalen sålunda: 

Veckolönernas stegring å platser, där kollektivaftal förut varit 
gällande, utvisas af följande sammanställning: 
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Inom skoindustrien inträdde under år 1908 en genomgripande cen-
tralisation beträffande aftalen. De båda stora arbetsgivareorganisatio
nerna, Svenska sko- ocli nåtlingsfabrikantföreningen och Örebro sko
fabrikantförening, ersatte nämnda år de vid olika fabriker förut gällande 
särskilda aftalen med hvar sitt stora aftal, omfattande det förra 19 ar-
betsgifvare och 2,950 arbetare, det senare respektive 7 och 842. Nya 
aftal ingingos därjämte vid fristående fabriker i Stockholm, Malmö, Lund 
och Gäfle (i Lund två i hufvudsak likalydande). Sammanlagdt reg
lerades under året arbetsförhållandena vid 36 s k o f a b r i k e r med 3,918 
arbetare. Inom s k o m a k e r i h a n d t v e r k e t ingingos under året 10 aftal, 
berörande omkring 150 skomakaremästare med 384 arbetare. 

Vid s k o f a b r i k e r n a är ackordsarbetet förhärskande, och de i aftalen 
upptagna tidlönerna — timpenning — synas ofta egentligen blott hafva 
betydelse såsom garanterade minima vid arbete med nya modeller, 
för hvilka ackordspris ännu ej blifvit bestämda. Timlön garanteras i 
allmänhet också blott då fasta ackord ej finnas. 

I Sko- och nåtlingsfabrikantföreningens riksaftal indelas arbetsplat
serna allt efter timlönens storlek i fyra grupper. Normallönerna för 
manlig arbetare utgöra i enlighet härmed å följande orter: 

1) Stockholm: 43 öre; 2) Göteborg: 41 öre; 3) Uppsala, Malmö, 
Hälsingborg, Kjäflinge, Kamlösa och Halmstad: 40 öre; 4) Knislinge, 
Eslöf och Vänersborg: 37 öre. 

I ett fristående aftal vid en fabrik i Stockholm fastställdes tim
penningen till 50 öre, alltså betydligt högre än i riksaftalet.') Lokalaftalen 
för Malmö, Lund och Gäfle upptaga 40 öre, Orebroaftalet 36 öre. En
ligt förut gällande kollektivaftal var timlönen i Stockholm 40—45 öre, 

Skoindustri. 

1) Samma aftal stipulerade en ovanligt kort arbetstid (45 V» t. per T.). 
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i Uppsala, Malmö och Barnlösa 40 öre, samt i Vänersborg och Örebro 
32 öre. Vid några fabriker i Malmö samt i Hälsingborg, Halmstad, 
Knislinge, Eslöf och Kjäflinge betalades en veckolön af 19—20 kr., 
hvilket per timme utgör ungefär 35—37 öre. 

I fyra s k o m a k e r i a f t a l från Södertälje, Göteborg, Örebro och Falun 
saknas alla bestämmelser om tidlön. Några aftal fastställa veckolön 
(24 kr. i Malmö, 18 kr. i Karlshamn och Lysekil), andra åter hafva öfver-
gått till timpenning (35 öre i Västerås, 37 öre i Lund och Halmstad). 

Prislistorna för skomakeriverkstädema förete för öfrigt åtskilliga 
likheter med de i skrädderiyrket förekommande bestämmelserna, såsom 
beträffande klassindelning, lägre pris för lagerarbete eller under den 
»döda säsongen», fri verkstad och sybehör o: s. v. 

För de kvinnliga arbetarne inom skoindustrien fastställer riksaftalet 
timlönerna inom de olika ortsgrupperna till resp. 26, 25, 24 och 22 öre. 
I Lund och Örebro är timpenningen likaledes 22 öre, medan den i det 
förut nämnda Stockholmsaftalet uppgår till 30 öre. 

Flertalet s k o f a b r i k s a f t a l upptaga äfven successivt stigande löne
skalor för de inom industrien sysselsatta minderåriga. Enligt riksaftalet 
är således minimilönen efter sex månaders lärotid för en 14—15 års yng
ling 14 öre, som småningom ökas till 32 öre (29 öre i ortsgrupp IV) 
vid 18—19 års ålder. För flickor är motsvarande siffra 12 resp. 10 
öre, som efterhand höjes till 18 resp. 16 öre vid 17 år. Aftalet för 
h a n d s k o a r b e t a r n e i Malmö upptager också en löneskala för lärlingar 
med 5 kr. per vecka som begynnelselön. 

Garfverier och 
läderfabriker. 

Inom garfveriindustrien träffades under året 15 kollektivaftal'), hvaraf 
ett omfattande två läderfabriker. Hela antalet arbetare, hvilkas arbets
förhållanden härigenom reglerades, utgjorde 371. 

Ackordsprislistor äro bifogade de flesta hithörande aftal. Att dylika 
i några fall saknas, torde sammanhänga därmed, att man i detta liksom 
i en del andra yrken stundom ansett det nödvändigt att för utomstående 
hemlighålla tillverkningskostnaderna. Bestämmelser om tidlön förekomma 
för öfrigt i alla aftalen, och är aflöningen vanligen beräknad per timme; 
endast i ett par fall förekommer veckolön. I allmänhet skiljes i lönehän
seende mellan yrkes- och grofarbetare, hvarjämte ofta tillkomma en eller 
ett par lägre lönegrader för nybörjare; ett aftal innehåller en tämligen 
detaljerad löneskala för lärlingar af båda könen från 14 år och därutöfver. 
Flera aftal föreskrifva, att ej yrkesutbildad arbetare, som kan utföra 
maskin-, bords- o. d. arbete eller som uppnått samma skicklighet som 
yrkeslärd, också skall få motsvarande aflöning. 

1) E t t af dessa aftal afsäg endas t eldare (uppgörelse efter konflikt). — F ö r 
öfriga a rbe ta re vid fabr iken i f råga galler for t farande äldre aftal. 
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Timlönerna växla för grofarbetare mellan 25 och 34 öre, för yrkes
lärda mellan 34 och 40 öre; variationerna i de sistnämnda lönesat
serna framgå närmare af följande öfversikt: 

Flera aftal innehålla bestämmelser om lönens automatiska stegring 
under aftalstiden. 

Tillfälle till jämförelse med förutvarande aftal erbjuder sig blott i 
några få fall. Som exempel må anföras, att timlönerna i Kristianstad 
och Landskrona, som i 1905 års aftal bestämdes till 33 öre, 1908 fast
ställdes till 38 öre; i förstnämnda stad hade dock redan 1906 enligt 
aftalet en höjning till 35 öre ägt rum. Vid ett garfveri i Malung 
tillämpades sedan 1906 en prislista, som för yrkesvan arbetare föreskref 
19'5o kr. per vecka (32'5 öre per timme); detta ändrades 1908 till 37 öre 
per timme. 

Slutligen torde böra anmärkas, att flera aftal innehålla bestämmel
ser om tillhandahållande af arbetskläder, såsom handskar, förskinn m. m. 
eller ersättning därför, hvilka stadganden betingas af hänsyn till yrkets 
säregna beskaffenhet (handhafvande af frätande syror o. d ) . 

Antalet under redogörelseåret träffade aftal inom sågverksindustrien, 
om hvilka uppgifter föreligga, utgör 34, berörande lika många arbets-
gifvare med sammanlagdt 3,861 arbetare. 

De egentliga sågverksarbetarnes löner bestämmas i första hand af 
sågningsackordet. Prislistan innehåller i regel ett s. k. grundackord, 
upptagande de priser sågverket betalar för hvarje försågadt parti 
timmer (vanligen per 100 eller 1,000 styck) allt efter olika dimensioner. 
Därtill kommer en i allmänhet ganska detaljerad tablå öfver grund-
ackordssummans fördelning på de i arbetet deltagande; fördelningen 
uträknas med indextal, hvarvid försågarens andel brukar sättas = 100. 

Vid åtskilliga sågverk finnas äfven hyflerier, brädgårdar och andra 
träförädlingsanläggningar, för hvilka likaledes prislistor äro uppgjorda. 

En del aftal bestå egentligen blott af dessa prislistor, men de flesta 
innehålla därjämte öfverenskommelser om tidlöner för dels reparatörer 
m. fl. arbetare, som ej ha andel i sågningsackordet, dels ock för egent-

Sågverk och 
hyflerier. 

1) Timpenningen u t g ö r b lo t t 35 öre, hvart i l l emellertid kommer hyresersä t tn ing 
med 70 kr. per år ( = c:a 2 öre per timme). 
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liga sågverksarbetare vid sådant arbete, där ackordet ej kan tillämpas. 
Tidlönerna betecknas stundom uttryckligen som garanterade minimi
löner, och i andra fall torde de hafva betydelse som norm vid eventuell 
revidering af ackordsprisen. Dessa kunna nämligen ej lämpligen fast
ställas för längre tid framåt — de gälla ofta blott ett år — och vanligen 
är förbehåll gjordt för deras omreglering i händelse af nya maskiners 
införande o. d. 

Tidlönerna utgå vanligen i form af timpenning, men beräknas 
stundom per dag. I enstaka fall förekomma vecko- och månadslöner för 
viss personal. 

För de högst aflönade arbetarekategorierna (försågare, förkantare, 
hyflare, plankbärare m. fl.) uppgår timlönen till följande belopp: 

55 öre i 1 aftal med 75 arbetare 
40 » » 6 » » 444 » 

38-5 » » 1 » » 350 
35 » » 6 » >. 901 

30 » » 6 » » 494 

Högsta lönesatsen, 55 öre för hyflare, förekommer i Stockholm. 
Handtlangare, hjälparbetare o. d. afiönas med 20—30 öre; vid ett par 
sågverk i Kronobergs län förekommer en så låg timlönesats som 15 öre, 
hvartill dock äro att lägga naturaförmåner. 

Snickeri- och 
möbel

industri. 

Inom sniekeriindustrien hafva, enligt föreliggande uppgifter, under 
året ingåtts 27 aftal, berörande tillsammans 1,620 arbetare. Såsom orts-
aftal kunna G betraktas, hvaremot de öfriga afse enskild arbetsplats. 

Prislistor för ackordsarbete åtfölja aftalen med ett par mindre 
betydande undantag. Dessutom äga arbetarna att mot för tillfället 
öfverenskommen stycklön utföra i prislistan ej upptagna arbeten. Tim
lön garanteras enligt en del aftal endast vid dylika tillfälliga ackord, 
enligt andra däremot vid allt ackordsarbete. För öfrigt är naturligtvis 
åtskilligt snickeriarbete af den art, att det ej lämpligen kan betalas 
med annat än tidlön, och den i aftalen öfverenskomna timpenningen 
torde därför äga ganska stor betydelse — åtminstone hvad gäller handt-
verket — för den faktiska lönenivåns gestaltning. 

För fullgod arbetare föreskrifves vanligen 21 års ålder och 4 års 
yrkesvana. Enligt några aftal äga möbelsnickare, svarfvare och andra 
kvalificerade specialarbetare åtnjuta något högre timpenning än maskin
arbetare o. d., hvaremot brädgårds-, sågverks- och andra grofarbetare 
äro lägre aflönade. 

Den för fullgod yrkesarbetare — enligt ofvanstående definition — 
förekommande högsta lönesatsen är 45 öre, den lägsta 30 öre. Tim-
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penningen växlar eljest mellan 32 och 42 öre, såsom framgår af föl
jande öf ver sikt: 

De under redogörelseåret träffade aftalens förhållande till förut 
gällande med afseende å lön för fullgod yrkesarbetare framgår af efter
följande öfversikt: 

Om man undantar Härnösandsaftalet — enligt hvilket f. ö. timpen
ningen redan 1909 höjdes till 48 öre — förefinnes i allmänhet ingen 
eller högst obetydlig skillnad mellan 1907 års och 1908 års aftal. Där
emot förete de senare aftalen ofta ganska väsentliga höjningar i jäm
förelse med dem, som ingingos under åren 1904—06. 

1) Gafleaftalet (ej upptaget i tab. I) berör 193 arb. 



32 KOLLEKTIVAFTAL I SVERIGE 1 9 0 8 . 

Trämasse- och 
pappersin

dustri. 

Aftal föreligga för redogörelseåret från 38 trämassefabriker och 
pappersbruk med sammanlagdt 4,523 arbetare. 

I fråga om aflöningssystem uppvisa trämasseaftalen vissa likheter 
med sågverksindustriens aftal. Till grund för beräkningen ligger i båda 
fallen ett gemensamhetsackord, vid trämassefabrikerna fastställdt i för
hållande till fabrikens totalproduktion oeh utgående per ton tillverkad 
massa. I vedrenserier och kokerier förekommer gruppackord, beräknadt 
per kokare. Däremot betalas barkskalning o. d. arbete med vanlig stycklön. 

Vid sidan af ackordet innehålla trämasseaftalen i allmänhet också 
bestämmelser om tidlön (dags- eller timpenning, stundom månadslön). 
Detta är den normala aflöningsformen för reparatörer, montörer, snic
kare, murare, metallarbetare m. fl. Afven ackordsarbetarne äro van
ligen i aftalen tillförsäkrade tidlöner, hvilka utgå i den händelse nya 
maskiner eller arbetsmetoder komma till användning eller eljest 
arbete förekommer, vid hvilket ackordsberäkning ej kan användas. 
Stundom föreskrifves, att tidlönen skall gälla som garanterad minimi-
inkomst per skift; enligt andra aftal åter skall ackordet beräknas 
efter en viss minimitillverkning, hvarigenom arbetarne skyddas mot 
följderna af produktionens nedgång under denna gräns. Vid en del 
fabriker användes ett kombineradt tids- och ackordssystem: ackord
satserna äro här satta så lågt, att de blott utgöra ett slags premier 
utöfver den under alla omständigheter utgående tidlönen.') 

Vid pappersbruken förekommer tidlön i större utsträckning än vid 
trämassefabrikerna. Liksom vid dessa användes dock, som nämndt, ett 
kombineradt tid- och ackordlönssystem, i det arbetarna erhålla premie, 
allt efter som produktionen öfverstiger en viss normalkvantitet. En 
del transportarbeten, sortering o. d. betalas med stycklön. 

De inom trämasse- och pappersindustrien sysselsatta arbetarne 
uppdelas efter sina olika funktioner vid produktionsprocessen i ett stort 
antal högre och lägre aflönade specialiteter. För en skematisk fram
ställning af lönenivån vid de särskilda anläggningarna torde det lämp
ligaste vara att endast taga hänsyn til] de högsta i resp. aftal före
kommande lönesatserna (Jfr tab. I med kommentar). Timlönen för de 
bäst aflönade ärbetaregrupperna varierar mellan 50 och 27 öre. Högst 
på skalan i detta hänseende stå fyra här nedan i en grupp samman
förda aftal från Göteborg och Örebro stad samt Gäfleborgs och Väster-
norrlands län. Aftalens gruppering efter de högsta lönesatserna fram
går i öfrigt af vidstående sammanställning: 

J) Lönel is tan för en sulfitfabrik i Gästr ikland upp tage r följande 3 kolumner : 
1. T impenn ing vid fabriksdrif t . 
2. Ackord p r ton (utöfver 90 t on pr vecka). 
3. S t i l l s tånds- t impenning. 
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41—50 öre: 4 aftal med 577 arbetare. 
36-40 .» 4 » » 716 
31-35 . » 8 » » 882 
26—30 » 7 » » 910 » 

Medräknas 3 ej fullt jämförliga aftal, där motsvarande lönesats 
uppgår till 26—30 öre, kominer sista gruppen att omfatta 10 aftal med 
1,045 arbetare. 

Bestämmelser om naturaförmåner förekomma i åtskilliga aftal (Jfr 
kommentar till tab. I). 

Inom bokbinderiyrket ingingos under år 1908 4 aftal, berörande 
1,856 arbetare. Ojämförligt mest omfattande och betydelsefullt af dessa 
var det, som afslöts mellan Bokbindaremästareföreningarna i Stockholm 
och Eskilstuna samt vederbörande arbetareorganisationer att gälla intill 
1913 års slut. Antagandet af gemensamma aftalsbestämmelser för dessa 
båda städer afsåg, såsom ock i aftalet sägs, att vara första steget till 
genomförandet af riksaftal inom facket. Med afseende å aflöningens höjd 
skulle de olika orterna genom öfverenskommelse mellan Sveriges bokbin-
deriidkareförening och Svenska bokbindareförbundet fördelas å ett lämp
ligt antal grupper. Tillsvidare fastställdes blott att Stockholm, därest 
en sådan indelning blefve genomförd, borde tillhöra grupp I och Eskils
tuna grupp I I . I den senare staden skulle arbetslönen enligt aftalet 
utgå med 2P5 % lägre belopp än i Stockholm. 

Aftalet upptager såväl t i d l ö n e r (minima per timme) som a c k o r d s 
t a r i f f e r för vissa slags arbeten. Endast då ackorden ej äro i special
tariff fastställda, garanteras minimilön vid styckarbete. För sådana 
fall, som ej äro förutsedda i aftalet och de vidfogade specialtarifferna, 
skola organisationernas styrelser träffa öfverenskommelse. 

Minimilönerna utgå med följande belopp per timme: 

Bokbinderier. 

I mån af ökad arbetsduglighet skall arbetare erhålla högre aflöning; 
å andra sidan må lönen till mindre arbetsför utgå med lägre belopp, 
som eventuellt fastställes af den enligt aftalet upprättade permanenta 
tariffnämnden. 

Enligt de förut — sedan 1906 — gällande aftalen i Stockholm och 
Eskilstuna utgick aflöningen för manlig arbetare med resp. 20, 23 och 
25 kr. per vecka. Med de ofvan anförda timlönerna kan motsvarande 
inkomst beräknas till: 

3 
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Boktryckerier. Det för åren 1904—07 slutna riksaftalet mellan Svenska boktryc
kareföreningen och Svenska typografförbundet prolongerades äfven för 
år 1908. Under detta år fördes emellertid förhandligar, som resulterade 
i antagande af ett nytt aftal, afsedt att gälla 1909—1912.a) Aftalet har 
uppgifvits beröra 374 arbetsgifvare och 6,528 arbetare. 

Ur lönesynpunkt iiro landets tryckorter enligt aftalet fördelade i 
sex klasser.2) Arbetslönen beräknas enligt tarifferna som såväl tidlön 
som ackordlön. 

Grundackordspriset för civilsättning med afläggning af 1,000 bok-
stäfver utgör allt efter stilsort: 
klass 1 43—71 öre 

» 2 40-66 » 
» 3 3 8 - 6 3 » 

klass 4 36—60 öre 
» 5 34-57 » 
» 6 32-53 » 

För tidningssättning äro grundprisen 10 % högre. För svårare 
arbeten, öfvertid ni. m. betalas procentförhöjning å grundackordspriset. 

Tidlönen utgår som veckolön. De i tarifferna upptagna lönesat
serna äro minimilöner och måste, enligt beslut af 1908 års tariffkom
mitté, betraktas som begynnelselöner.3) 

Tarifferna för civil- och tidnings sättning upptaga vid sidan af de 
ofvan nämnda ackordsprisen äfven veckolöner, och för maskinsättare 
är den senare aflöningsformen regel. Lägsta veckolönen utgör för ci-
vilsättare efter 4 års praktik utöfver lärotiden: 

För maskinsättare i civiltryckeri är lönen 4 kr. högre (34—26 kr. 
der vecka). 

Sättning af tidning, som utkommer högst 2 gånger i veckan, betalas 
lika med civilsättning. För tidning, som utkommer 3—5 gånger, höjes 

1) Detta aftal förklarades efter storstrejken brutet, hvarefter förhållandena inom 
facket ordnades af en skiljedomstol, som fastställde nytt aftal att galla från 1 okt. 
1910 till 1 juli 1914. 

2) Enligt förut gällande aftal voro klasserna tre; förutom lönen skulle emeller
tid kvartalsvis utgå lokaltillagg af olika storlek, hvarigenom hela antalet lönegrupper 
faktiskt äfven då blef 6. 

3,. »De arbetare, som framför andra visa sig förtjänta af uppmuntran, böra er
hålla en dylik, ty endast under sådana förhållanden blir det möjligt att vinna en 
ökad arbetsintensitet, hvars förutsättning är, att den större arbetsprestationen aflö-
nas högre än den mindre.» 
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veckolönen med 1 kr. (för maskinsättare 2 kr.) och för daglig tidning 
med ytterligare 1 kr. (för maskinsättare 4 kr., alltså tj kronor utöfver 
betalningen för civilsättning). 

För snällpresstryckare och civilstereotypörer äfvensom skickligare 
digelpresstyckare, som användas för finare tryck, utgå samma löner som 
för civilsättare, nämligen 22—30 kr.; rotationstryckare och stereotypörer 
med 5 års anställning betalas 6 kr. högre, eller med 28—36 kr. 

Förutom dessa lönesatser, afsedda för fullt utbildade typografer 
med mera själfständigt arbete, upptaga tarifferna naturligtvis en mängd 
lönebestämmelser för lärlingar och hjälparbetare af olika slag. I kol. 
5 af tab. I äro uppförda lönesatserna per vecka för 2:dra biträden vid 
rotationspress efter fyllda 21 år och 3 års anställning i yrket. Dessa 
lönesatser utgöra i klass 1 (Stockholm med Sundbyberg) 21 kr. och 
därefter 1 kr. mindre i hvarje närmast lägre klass, alltså 16 kr. i klass 6. 

Så godt som hela den svenska malmförädlingsindustrien fick under 
år 1908 sina arbetsförhållanden reglerade genom riksaftal. Arbets-
gifvaresidan representerades härvid af Järnbruksförbundet; å arbetarnes 
vägnar undertecknades bruksarbetarnes aftal af Sv. järn- och metall
arbetareförbundet och grufarbetarnes af Sv. grufarbetareförbundet, livar -
jämte Grof- och fabriks- samt Träarbetareförbunden stodo som med-
kontrahenter till båda aftalen. 

Enligt riksaftalet för järnverken skola utgå följande minimilöner: 

Malmför-
ädlings
industri. 

Yrkesarbe ta re , öfver 24 år med 7 års y rkesvana 34 öre per t imme 

> » 21 » > 4 » > ;>0 > •> » 

Grofarbetare, » 21 » 27 » > •> 

Yrkesarbetare, som ej arbetat 4 år i yrket, aflönas som grofarbetare; 
samma bestämmelse gäller ackordsarbetare, då de utom sin vanliga 
sysselsättning arbeta per timme. Under sitt vanliga arbete äro dessa 
däremot, för så vidt ackordet ej är fastställdt i den vid arbetsplatsen 
gällande fasta prislistan, tillförsäkrade en minimilön af 25, 28 eller 
32 öre, allt efter arbetets beskaffenhet och det därmed förenade an
svaret. 

För grufarbetare fastställer riksaftalet följande minimilöner: 
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För öfrigt bör allt arbete, där så lämpligen ske kan, utföras på 
ackord, och skola för detta ändamål vid hvarje gruffält normerande 
prislistor upprättas. Tillfälliga ackord skola af arbetsgifvaren så regle
ras, att de motsvara de i prislistan fastslagna, närmast jämförliga 
ackord. 

Enligt livad båda aftalen föreskrifva, kan arbetare därjämte allt 
efter skicklighet och flit erhålla högre lön, och skola dugliga arbetare, 
som ett flertal år arbetat i yrket, erhålla högre lön än minimilönen. 
Bestämmelserna om minimilön få ej heller föranleda nedsättning i 
förut utgående timlöner. A andra sidan gälla dessa bestämmelser ej 
arbetare, som redan uppnått 50 års ålder och innehafva lägre tim
penning än hvad annars skulle vara minimum. Undantag kunna jäm
väl göras för arbetare, som på grund af sjukdom, lyte eller ålder — 
öfver 60 år — fått sin arbetsförmåga nedsatt. 

De i aftalen bestämda minimilönerna äro fastställda under förut
sättning, att förmåner af fri bostad (hyresbidrag), vedbrand, potatis
land och dylikt ej åtnjutas af arbetaren. Yid borttagande af dessa 
förmåner skola dock lönerna så regleras, att arbetarnes inkomster ej 
minskas. "Värdesättning skall därvid företagas af en för ändamålet till
satt nämnd. 

Mekaniska 
verkstads
industrien. 

Genom öfverenskommelse af den 21 december 1908 blef det mellan 
Verkstadsföreningen och vederbörande fackförbund den 9 november 
1905 slutna kollektivavtalet med vissa smärre ändringar, hufvudsakligen 
i fråga om bestämmelserna angående arbetsinställelse, prolongeradt på 
ytterligare fem år. Förutom denna uppgörelse, berörande 163 arbets-
gifvare och cirka 30,000 arbetare, träffades under året 12 lokalaftal,') 
omfattande sammanlagdt 437 arbetare. 

Det förnyade riksaftalet upptog liksom det förut gällande följande 
minimilöner (öre per timme): 

I fråga om den förstnämnda arbetarekategorien innehöll det förut
varande aftalet ursprungligen blott en bestämmelse, att särskilda högre 
minimilöner kunde fastställas, och skulle därom omedelbart inledas 
förhandlingar vid hvarje särskild verkstad. Dylika minimilöner blefvo 
ock fastställda genom ett tillägg till riksaftalet, som trädde i kraft 1 
april 1907. 

1) E t t af dessa aftal omfa t t a r 11 verks täder . 
2) F ö r de olika or te rnas g ruppe r ing se närmare ss. 219, 220. 



ARBETSLÖN. 37 

Bestämmelserna om ackordsarbete m. m. äro i den förnyade över
enskommelsen äfvenledes oförändrade. 

Den i riksaftalet använda klassifikationen af arbetarne förekommer 
jämväl i ett flertal lokalaftal. Minimilönerna för de olika arbetarekate
gorierna utgöra sålunda enligt aftal å följande orter: 

Norrköping resp . 38") 34 31 öre 

Lysekil > 38 34 27 » 

Kopparbe rg > 38 32 27 » 

Samtliga dessa lönesatser äro, som synes, högre än de enligt riks
aftalet för arbetsplatser utom Stockholm (grupp I) gällande. Et t aftal 
från skånska landsbygden stipulerar resp. 32, 30 och 28 öre, ett från 
Varberg 33, 29 och 26 öre samt ett från Oskarshamn samma löner som 
riksaftalets andra grupp. De lägsta lönesatserna anträffas vid en verk
stad i Värmland, nämligen resp. 28, 24 och 21 öre, hvartill emellertid 
kommer fri bostad. 

Från stenindustrien föreligga 15 aftal, af hvilka tvänne äro mera 
omfattande, det ena berörande 12, det andra 6 arbetsplatser. Antalet 
arbetare, som beröras af dessa aftal, uppgår till omkring 1,200. 

Huggning af sten utföres i regel på ackord, och samtliga aftalen 
innehålla prislistor för detta arbete. Därest ackordspriset ej är i pris
listan fastställdt, skall enligt ett aftal — Stenindustriförbundets Ostkust
förening — minimilönen vara garanterad. Vid en makadamfabrik före-
skrifver aftalet garanterad timlön under öfvergångstiden, intill dess 
nya ackord blifvit fastställda på grundvalen af nyinförda, förbättrade 
arbetsmaskiner. Eljest utgår tidlön till stenhuggare endast då de arbeta 
med brytning af råmaterial, lastning eller annat dem icke egentligen 
tillhörande arbete. Vid lastningsarbete, som torde vara den tyngsta 
sysslan, utgår timpenningen vanligen med några öre mer än vid annat 
tidlönsarbete. 

Borrare, kilare och andra i stenbrotten sysselsatta arbetare aflönas 
stundom på ackord, men, som det synes, oftare efter tid. Schaktning och 
andra grofarbeten utföras mot timlön och likaså transport och lastning. 
Maskinskötare erhålla enligt ett par aftal dagspenning, eljest timlön. 

De till transportarbetare och stenhuggare vid lastning och dylika 
tyngre arbeten å olika orter utgående timlönerna utvisas af nedan
stående tablå: 

Stenhuggerier. 

1) För vissa, a rbe ta re ända till 45 öre. 
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Timpenningen för grofarbetare utgör vanligen 30—35 öre. 
Den nominella lönen reduceras emellertid genom den vid en del 

stenhuggerier gällande bestämmelsen, att arbetarne själfva skola hålla 
sig med verktyg och ammunition. Stundom föreskrifva dock af-
talen, att dylikt material mot visst pris skall tillhandahållas af arbets-
gifvaren. Borrstål m. ra. bekostas också vanligen af denne, liksom 
naturligtvis alla större arbetsmaskiner. 

Glasbruk. Af de tre arbetsgivareorganisationerna inom glasindustrien var 
Småglasbruksförbundet den första, som fick sina arbetsförhållanden 
enhetligt reglerade; ett gemensamt af tal för 11 hithörande bruk trädde 
sålunda i kraft med 1908 års ingång och är redovisadt i den förut 
offentliggjorda aftalsundersökningen. Buteljglasbruksförbundet förde-
under år 1908 med arbetarna förhandlingar om ett riksaftal, men uppnådde 
öfverenskommelse endast med Sv. arbetareförbundet. Följande år träf
fades emellertid uppgörelse jämväl med Sv. grof- och fabriksarbetare
förbundet. För fönsterglasbruken har däremot något gemensamt aftal 
ännu ej åvägabragts. Däremot träffades under år 1908 kollektivaftal 
för en del enskilda arbetsplatser tillhörande denna grupp. 

Det ofvan nämnda — under år 1908 slutna — riksaftalet för 
buteljglasbruken omfattade 7 bruk; dessutom träffades under redo
görelseåret 7 aftal för enstaka glasbruk. Hela antalet af aftalen berörda 
arbetare uppgick till 1,446. 

Den egentliga glastillverkningen utföres under normala förhållanden 
på ackord. Vid fönster- och småglasbruken förekommer i allmänhet 
gruppackord (arbetarne indelas i »verkstäder» eller »kompanier»). 

Tidlön utgår enligt aftalen vanligen blott i händelse af vissa rubb
ningar i arbetets gång eller eljest, då stycklön ej lämpligen kan an
vändas. Enligt buteljglasbrukens riksaftal betalas sålunda 75 öre per 
timme, då buteljer göras som prof, samt 50 öre, då arbetare blifvit an
befalld att verkställa »femning» eller andra åtgärder att förbättra 
odugligt glas. Vid de regelbundna afbrott i arbetet, som årligen bruka 
inträffa för reparation af ugnar o. d., erhålla arbetarna enligt ett aftal 
från Stockholms län ersättning med 3 kr. per dag, dock med skyldighet 
att deltaga i förefallande sysslor. Vid buteljglasbruken är ersättningen 
vid dylika tillfallen 2 kr. per dag och utgår blott, därest afbrottet 
varat utöfver 4 veckor; eljest åtnjutes aflöning endast af de arbetare, 
som tagas i anspråk för reparationsarbetet. 

För eldare, smältare och dylik personal är den vanliga aflönings-
formen månads- eller veckolön, för snickare, grofarbetare m. fl. dags--
eller timpenning. 

Vid de flesta bruken äro arbetarne enligt aftalen tillförsäkrade fri 
bostad och bränsle, vid några därjämte potatisland. 
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Antalet tegelbruk, vid hvilka kollektivaftal under år 1908 träffades, 
utgjorde 21 med tillsammans 819 arbetare.1) 

Samtliga aftal' innehålla bestämmelser om såväl ackord- som tid
lön. Den senare utgår för vanliga grofarbetare (fullgod arbetare) alltid 
såsom timpenning. Maskinister, brännare och andra specialarbetare 
aflönas stundom per dag (skift) eller vecka; sistnämnda arbetare åt
njuta dessutom premie, då arbetsprestationen öfverstiger viss storlek. 
Timpenningen för grofarbetare växlar mellan 37 och 27 öre, såsom 
närmare framgår af nedanstående tablå: 

Tegelbruk. 

Någon mer afsevärd förskjutning af lönenivån synas de under 
året slutna aftalen ha medfört endast i så måtto, att de lägsta löne
satserna på en del platser blifvit icke oväsentligt förhöjda. Till och 
med det kollektivaftal, som står lägst på skalan beträffande timlönen 
för grofarbetare — 27 öre — höjer sig härutinnan afsevärdt öfver det 
förut å samma arbetsplats gällande aftalet, som för grofarbetare föreskref 
endast 22 öres timlön. Et t par aftal innehålla bestämmelser om auto
matisk stegring af lönen efter viss tid. 

Antalet och omfattningen af de kollektivaftal, som under år 1908 
träffades inom de viktigare yrkena tillhörande husbyggnadsverksam
heten, framgår af nedanstående tablå: 

Byggnads
verksamhet. 

a) Hus-
byggnads

verksamhet. 

1) Vid et t b ruk gällde löneregler ingen endast maskinis ter . 
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Därtill komma en del — hufvudsakligen Stockholm berörande 
— aftal för förgylleri- och glasmästeriarbetare, gipsrörare m. fl. samt 
några mindre omfattande aftal för kakelugnsmakare och skorstens-
fejare. 

Af hithörande aftal blefvo omkring ett femtiotal fastställda af skilje
nämnd i samband med biläggandet af den stora arbetsinställelsen inom 
byggnadsverksamheten under sommaren 1908. Samtliga dessa aftal 
innehålla det förbehåll, att därest under aftalets giltighetstid kommer 
att mellan Centrala arbetsgivareförbundet och vederbörande fackför
bund träffas öfverenskommelse om vissa »allmänna bestämmelser för 
byggnadsindustrien i Sverige», dessa bestämmelser omedelbart skola 
vinna tillämpning i stället för motsvarande stadganden i respektive 
aftal. Sedan dylik öfverenskommelse under år 1909 blifvit träffad, 
kunna arbetsförhållandena äfven inom detta område i hufvudsak sägas 
vara enhetligt reglerade öfver hela riket. 

»Arbetet utföres antingen på tid eller på ackord, skolande den 
form för lönens utgående, som för hvarje särskildt arbete blifvit fast
ställd, ovillkorligen fasthållas.» Denna bestämmelse, hvilken är införd i 
§ 1 af det i enlighet med 1909 års öfverenskommelse upprättade aftals-
formuläret, återfinnes i flera af de under 1908 träffade aftalen. Då 
emellertid tydligtvis ackord ej alltid kan tillämpas för de mångskiftande 
arbeten, som inom byggnadsverksamheten förekomma, torde tidlönen 
här spela en större roll än eljest plägar vara fallet inom de närings
grenar, där ackordsbetalning jämväl utgör regelmässig löneform. 

Åtminstone inom de fyra yrkesgrupper — murare, målare, trä
arbetare och grofarbetare — hvilka i det följande skola behandlas, ut
går tidlönen städse som timpenning. Hvarje aftal upptager vanligen 
endast en lönesats, af sedd för fullgod arbetare, och erfordras enligt 
några aftal för uppnående af denna lönesats vissa års vana i yrket. 
För arbetare med afsevärdt nedsatt arbetsförmåga medgifves vanligen 
nedsättning af timlönen mod 10—20 % (i regel 15 %). 

Timlönesatserna inom nämnda yrkesgrupper framgå närmare af 
nedanstående sammanställningar: 
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Målare: 

Träarbetare: 

Grofarbetarnes aftal upptaga, i motsats mot de öfriga arbetare
grupperna, vanligen ett flertal lönesatser, allt efter arbetets art. Ar
bete, som ställer större fordringar på yrkesutbildning (cement- och 
asfaltarbete m. m.) eller kroppsstyrka (tegelbärning o. d.), betalas högre 
än vanligt handtlangnings- och hjälparbete. I Stockholm växla sålunda 
lönesatserna, mellan 40 och 60 öre, i Vaxholm mellan 44 och 62, medan 
eljest i landsorten de lägsta lönesatserna uppgå till 32—38 öre och de 
bäst aflönade grofarbetarna hafva 40—50 öre per timme. 

Bärskild ersättning för en del med viss svårighet eller risk för
bundna arbeten föreskrifves stundom i aftalen för målare liksom för 
plåtslagare och andra vid byggnadsverksamhet sysselsatta arbetare. A 
andra sidan föreskrifver aftalet för målare i Söderhamn 5 öres ned
sättning i timpenningen vid verkstadsarbete under vintermånaderna, 
då mörkret inskränker arbetstiden för byggnadsverksamheten. Bestäm
melser om lönetillägg och ersättning för resor och andra extra om
kostnader vid arbete utom den ort, där arbetaren är bosatt, förekomma 
i flertalet hithörande aftal. 

Efterföljande sammanställning utgör en jämförelse mellan vissa 
lönesatser i de under redogörelseåret träffade aftalen och motsvarande 
lönesatser i förut gällande aftal för målare, träarbetare och grofarbetare. 
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T i m p e n n i n g 

Af murarnes aftal upptaga ett flertal, från Stockholm, Kalmar och 
Västervik, samma löner, som förut varit gällande å resp. platser. I 
Nyköping medförde dock det under år 1908 träffade af talet en förhöj
ning från 50 till 53 öre. 

1) Aftalet för målare träffades 1907. 
2) Träarbetarnes aftal ingicks 1905, målarnes 1906-, enligt det senare var timlönen 

47 öre intill 1 april 1907, men höjdes då till 60 och förbiet' därvid enligt det nya af
talet intill 1 april 1909, då den åter skulle höjas till 52 öre. 

3) Den lägre lönesatsen utgår under vintern, den högre under sommaren; under 
år 1909 skall lönen vara 55—57 öre, 1910 (hela året) 60 öre. 
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Flertalet hithörande aftal, eller 14 med 2,567 berörda arbetare, 
gälla järnvägsbyggnader samt kraftstationsanläggningar o. d. företag, 
vid hvilka vanligen användas järnvägsbyggnadsarbetare; därtill komma 
4 aftal med 152 arbetare för landsvägsanläggningar och torrläggnings
företag samt 5 aftal omfattande 237 arbetare för hamnbyggnadsarbeten. 

Hithörande arbeten utföras i regel på ackord, livarvid timlönen 
emellertid vanligen är garanterad. I nedanstående öfversikt äro de för 
järnvägsbyggnads- äfvensom väg- och vattenbyggnadsarbetare gällande 
aftalen fördelade gruppvis efter timlönens (tab. I, kol. 4) storlek: 

b) Väg- och 
vaitenbygg-
nadsarbete. 

Med kommunalarbetare af olika slag — utom spårvägspersonal — 
afslötos under året 25 kollektivaftal. Antalet arbetare, som härigenom 
frngo sina arbetsförhållanden reglerade, är uppgifvet till 2,211, fördelade 
på 15 olika städer, inklusive Eslöf, som 1908 ännu var köping. 

Till följd af de många olika slag af arbeten, som höra under 
denna grupp, förekomma en hel del skilda löneformer, byggda på 
såväl ackord- som tidlönsberäkning. Hvad den senare löneformen 
angår, gifvas — stundom i samma aftal, såsom i Malmö — exempel på 
ett flertal olika beräkningsgrunder, nämligen betalning per år, månad, 
vecka, dag (dygn, skift, vakt) och timme. E t t närmare skärskådande 
af, i hvilken utsträckning dessa olika lönesystem tillämpats, torde äfven 
äga ett visst intresse såsom belysande frågan om de kommunala arbe-
tarnes mer eller mindre fasta anställning. 

Enligt de båda från Lund föreliggande aftalen äro vid såväl be
lysnings- och vattenverk som gatu- och vägarbeten anställda fasta 
arbetare med månadslön; tillfällig personal aflönas per timme. Eljest 
synes timpenning och — där så ske kan — ackordlön vara den vanliga 
löneformen för de vid kommunala byggnads- och gatuarbeten anställda 

Kommunala 
arbeten. 

1) I aftalet från Kr i s t i ans tads län t i l lkommer fri bos tad . 
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grofarbetarne, äfvensom för i en del aftal omnänmda järn-, trä- och 
dylika yrkesarbetare. Timpenningen för grofarbetare växlar mellan 40 
öre, i Malmö och 30 öre, i Örebro samt torde genom snifctligen uppgå till 
c:a 35 öre. Däremot tyda lönebestämmelserna för belysnings-, renhåll
nings- och vattenverken i allmänhet på fastare anställningsformer. 
Enligt det stora, för alla stadens arbetare gemensamma Malmöaftalet 
beräknas aflöningen p e r år för gasverkets maskinister och ångpanne-
eldare, p e r m å n a d (med ålderstillägg) för personal vid elektricitets
verket, p e r v e c k a för vatten- och kloakledningsarbetare äfvensom för 
hamninrättningens kuskar samt p e r v a k t för gasretorteldare. F ö r 
retorteldare gälla i Norrköping, Hälsingborg och Gäfle liknande be
stämmelser; i förstnämnda stad är skiftlönen dock endast att anse som 
garanterad minimiinkomst, enär aflöningen eljest beräknas efter ackord 
(per 1,000 m3). Af talet för Nyköpings gasverk upptager endast timlöner. 
Lykttändare aflönas enligt de ofvan nämnda aftalen i Nyköping och 
Malmö per dag, i Norrköping och Karlstad åter per månad, i sist
nämnda stad dock därjämte enligt ackordssystem. I Lidköping an
vändes uteslutande stycklön (3"5 öre per dag och lykta). 

Kenhållningsstyrelserna i Göteborg och Örebro hafva ingått särskilda 
aftal med sina arbetare; aflöningen utgår i den förra staden per vecka, 
i den senare per månad. I Norrköping aflönas renhållningspersonalen 
liksom byggnadskontorets öfriga arbetare med timpenning. 

För jämförelse med förutvarande aftal må slutligen följande öfver-
sikt meddelas: 

Järnvägar. Under år 1908 hafva träffats 14 kollektiva järnvägsaftal, berörande 
18 enskilda järnvägar med en personal af c:a 1,800 man. 

1) Garan te rad minimi t imlön; ackordspr ise t höjdes 1908 från 8 till 9 kr. per 
1,000 m3. 

2) Enl ig t år 1905 ingånge t aftal. 
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Aftalen omfatta dels linjepersonal (ordinarie och extra), dels verk
stadspersonal. Den o r d i n a r i e l i n j e p e r s o n a l e n fördelas i löne-
Mnseende i olika grupper, vanligen fyra till antalet. De olika grupperna 
äro i regel följande: 

I. Stationskarl, banvakt, bromsare ni. fl. 

II. Lokeldare, stationskarlsförman m. fl. 

III. Konduktör,1) banmästare. 

IV. Lokförare. 

Allt efter anställningstid kommer personalen inom de olika grupperna 
i åtnjutande af löneförhöjning genom uppflyttande i högre löneklass. Då 
antalet dylika klasser — enligt den i samtliga aftal vedertagna uppställ
ningen — utgör fem och uppflyttning i högre klass sker efter tre års 
anställning i närmast lägre, erfordras tolf år för uppnående af högsta 
löneklass. 

För att ernå afpassning mellan löner och lefnadskostnader har 
man vidare i flertalet aftal genomfört en dyrortsindelning af stationerna, 
för hvilken en enhetlig skala ligger till grund.2) E t t aftal — för 
Stockholm—Roslagens järnväg — har sålunda ända till fem ortsgrupper; 
vid järnvägar, som genomlöpa orter med mindre varierande prisför
hållanden, är antalet i allmänhet blott två h tre. 

För stationskarlar, banvakter ra. fl. (grupp I) i lägsta löneklass 
och ortsgrupp utgår lönen med: 

840 kr. vid 7 järnvägar (Ruda—Oskarshamn, Mariestad—Moholm, Klintehamn— 
Eoma, Dannemora—Harg, Östra Blekinge, Kinnekulle—Lidköping och Lidköping 
—Håkantorp).3) 

900 kr. vid 5 järnvägar (Mellersta Östergötland, Korsholm—Västervik—Hultsfred, 
Gottland, Hjo—Stenstorp och Siljan). 

960 kr. vid 4 järnvägar (Stockholm—Eoslagen, Stockholm—Nynäs, Södra Dalarne, 
Uddevalla—Vänersborg—Herrljunga). 

1,020 kr. vid Hälsingborg—Eåå—Barnlösa järnväg. 

Vid sistnämnda järnväg förekommer dock ej ortsgruppering, utan 
gälla anförda lönesatser alla stationer (äfven Hälsingborg). 

Tillägget till grundlönen utgör vid de tre förstnämnda järnvägarna 
för hvarje närmast högre l ö n e k l a s s 60 kr., vid Hälsingborg—Båå— 
Ramlösa järnväg 90 kr. samt vid öfriga järnvägar 75 kr. 

Dyrortstillägget utgör vid samtliga järnvägar för hvarje o r t s g r u p p 
60 kr. utöfver lönen i närmast lägre grupp. 

1) Några aftal innehålla bestämmelse, att konduktör, som i tre år åtnjutit högsta 
lön i grupp III, skall uppflyttas i högsta löneklass inom grupp IV. 

2) Se Arbetsstatistik A: 5, Del. III, sid. 310. 
3) Vid Lidköping—Håkantorp järnväg gäller anförda lönesats blott stations

karlar och lokputsare, medan banvakt har 900 kr. per år: för stationskarlarna utgör 
emellertid tillägget vid uppflyttning i högre löneklass 90 kr., medan detsamma för 
öfrig personal endast uppgår till 75 kr. (se vidare texten). 
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Förutom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen i all
mänhet resekostnadsersättning, motsvarande förutvarande milpengar. 
Beloppet, som, enligt livad det äldre namnet gifver vid handen, brukar 
beräknas per mil, utgår med belopp växlande mellan 3 och 10 öre, 
enligt vid hvarje järnväg och för hvarje befattning gällande bestämmelser. 
Järnvägsman, som ej tillhör den åkande personalen, äger vid tjänst
göring utom den ort, där han är stationerad, uppbära traktamentsersätt-
ning. Kräfver tjänsteresa bortovaro öfver natten, utgår för all personal 
logiersättning, för så vidt järnvägen ej tillhandahåller öfverliggningsrum. 

Därest fri bostad upplåtes, äger järnvägen göra motsvarande af-
drag å lönen, vanligen bestämdt till 60 kr. per år och rum å ort, där 
ej dyrortstillägg utgår; å dyrort höjes bostadsafdraget vanligen med 
15 kr. för hvarje dyrortstillägg å 60 kr. Därest järnvägen anskaffar uni
formspersedlar, sker äfven afdrag å lönen, hvaremot skyddspersedlar, 
såsom oljerock, päls o. d., samt fordon för banvakter m. fl. i regel till
handahållas afgiftsfritt. 

E x t r a p e r s o n a l , som fyllt 21 år, erhåller i allmänhet dagaflöning, 
motsvarande ' 30 af den månadslön, som är fastställd för ordinarie 
personal af stationskarlsgruppen (grupp I) i lägsta löneklass å resp. 
orter. 

För v e r k s t a d s p e r s o n a l utgår vanligen timlön efter personlig 
lönelista. Ackordsarbete bör för öfrigt, enligt hvad i aftalen föreskrifves, 
i största möjliga utsträckning användas, och skola därvid i tillämpliga 
delar gälla bestämmelserna i den mekaniska verkstadsindustriens riks-
aftal. 

E t t af aftalen — vid Malmö—Ystads järnväg — af ser blott extra 
banarbetare, hvilka -aflönas med dagspenning. 

Tidlön 
garanterad 
eller icke 

vid ackords
arbete. 

För tidlönens betydelse såsom norm för den verkliga inkomsten 
är det gifvetvis af stor vikt, om den är vid ackordsarbete g a r a n t e r a d 
eller icke". Såsom närmare framgår af tab. VI, är enligt 87 aftal, be
rörande 37,676 arbetare, tidlönen garanterad vid allt ackordsarbete,, 
medan vid 71 aftal med 40,545 arbetare 'dylik garanti lämnas endast 
för vissa ifall. 267 aftal, omfattande 39,511 arbetare, sakna bestämmel
ser om garanti för tidlönen; i återstående fall — 234 aftal med 18,5i)5 
arbetare — förekomma endast tidlönsbestämmeh^er eller öfver hufvud 
inga lönebestämmelser. 

Bland de aftal, som under alla förhållanden garantera timlönen 
vid ackordsarbete, märkas framför allt 6 aftal — däribland riksaftalet 
— inom den mekaniska verkstadsindustrien med icke mindre än 30,182 
berörda arbetare. Vidare äro hit att räkna en del aftal inom bygg-
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nadsverksamheten — för elektrista montörer, väg- och vattenbyggnads-
arbetare, järnvägsbyggnadsarbetare och hamnbyggnadsarbetare — samt 
vid allmänna arbeten. 

Till de aftal, som endast för vissa fall garantera tidlönen, räknas 
framför allt riksaftalet för järnverken med 24,045 berörda arbetare. 
Detta aftal föreskrifver nämligen i § 2, mom. 6, att »vid allt ackords
arbete, som icke upptagits i ackordsprislistorna, är arbetarens timlön 
garanterad». Liknande bestämmelser anträffas inom öfriga yrken, där 
garanti af tidlönen för vissa fall i mera afsevärd utsträckning före
kommer. 

I ett flertal aftal inom byggnadsfacken förekommer ett liknande 
stadgande af följande lydelse: 

»Vid ackordsarbeten, som icke finnas upptagna i ackordsprislistan, 
garanteras arbetare den för honom gällande timpenning». 

I aftalet för bokbinderiyrket i Stockholm och Eskilstuna liksom i 
riksaftalet för skofabrikerna äro endast arbetarnes m i n i m i l ö n e r garante
rade, och föreskrifves härom i det förstnämnda aftalets § 3, mom. 2: 

»Vid styckarbete garanteras minimilönen endast i de fall, då fasta 
ackord ej äro genom särskilda specialtariffer upprättade, såsom då nya 
arbeten utföras, nya arbetsmetoder användas, maskiner af förut på 
verkstaden ej använd konstruktion begagnas eller i andra därmed jäm
förliga fall». 

E n något annorlunda roll spelar naturligtvis tidlönen i de yrken, 
där den icke för något fall är garanterad, såsom vid sockerbruk, 
väfverier, spinnerier e t c , sågverk och hyflerier, pappersbruk, järn-
grufvor, stenhuggerier och i allmänhet jord- och stenindustri, må
leriarbeten och stufverirörelse. Här torde tidlönen mindre vara att 
betrakta såsom ett m i n i m u m än som n o r m a l l ö n , hvarvid dock bör 
ånyo erinras, att tab. I ingalunda alltid lämnar en fullständig bild af 
de i aftalen förekommande olika lönesatserna. 

För arbetarnes verkliga inkomst spelar gifvetvis ö f v e r t i d s a r b e t e t 
stor roll, detta äfven af det skäl att sådant arbete i regel aflönas högre 
än arbete å ordinarie tid. Af de under år 1908 träffade 659 aftalen inne
hålla sålunda öfver 500 aftal bestämmelser om visst tillägg vid öfvertids-
arbete. Tillägget utgår antingen i procent af den ordinarie timlönen 
eller med visst belopp per timme; en viss skala gäller oftast för beloppets 
storlek med olika satser för s. k. vanligt öfvertidsarbete (2 timmar efter 
ordinarie arbetstid), annat öfvertidsarbete eller nattarbete och sön- eller 
helgdagsarbete. I nedanstående fördelning af aftalen med hänsyn till 
deras bestämmelser om öfvertidsarbete har för jämförelses underlät-

Öfvertids-
betalning. 
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tände öfvertidstillägget, där detta utgår med visst belopp, omräknats i 
procent af timlönen. Enär aftalen stundom innehållit olika bestämmelser 
om ersättning för ett och samma slag af öfvertidsarbete, hafva en del 
dubbelräkningar icke kunnat undvikas. 

Stipuleradt eller beräknadt tillägg i % af tidlönen vid öfvertidsarbete. 

Såsom häraf synes, utgår ersättningen för vanligt öfvertidsarbete 
i flertalet fall med c:a 25 % tillägg å tidlönen, ofta dock äfven med c:a 
50 % tillägg. Vid nattarbete uppgår tillägget i öfvervägande antalet 
fall till c:a 50 %, medan vid sön- och helgdagsarbete detsamma oftast 
öfverstiger 50 % och i 2/ä af fallen uppgår till c:a 100 %. 

6. Arbetstid.4) 

Tab. F . meddelar en öfversikt öfver den i redogörelseårets aftal 
stipulerade arbetstiden per vecka. Härvid bör först och främst på
pekas, att uppgifterna endast afse ordinarie arbetstid utan hänsyn till 
det öfvertidsarbete, som gifvetvis i stor utsträckning förekommer. Vi
dare hafva raster, där dessa varit inräknade i den i aftalen angifna 
arbetstiden, fråndragits denna, såvidt möjligt, för erhållande af ne t t o 
a r b e t s t i d e n . I vissa fall är emellertid den här behandlade arbets
tiden att anse såsom maximiarbetstid eller den högsta tillåtna arbets
tiden, hvilken vid hvarjehanda tillfällen kan reduceras, såsom ock ut
förligare angifves i »Kommentar till tab. I». I en del fall föreskrifva af
talen olika arbetstider, särskildt för hjälparbetare, och har då endast 
arbetstiden för hufvudgruppen arbetare kommit i betraktande. Där 
olika arbetstider funnits stipulerade för sommar och vinter, har hänsyn 
tagits endast till sommararbetstiden. 

Af tab. F . framgår, att 4,262 arbetsgifvare och 131,175 arbetare eller 
96-2 2 % af samtliga arbetare, för hvilka aftal träffats under år 1908, 

1) 5 aftal dubbelräknade. 
2) 2 » 
3) 4 » 
4) Beträffande sättet för de i aftalen förekommande arbetstidsuppgifternas be

arbetning se närmare »Kommentar till tab. I», s. 73. 
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beröras af aftal med bestämmelser om arbetstid. Detta arbetareantals 
fördelning efter bestämmelserna om arbetstidens längd framgår af nedan
stående sammandrag: 

Som synes tillhör hufvudparten af arbetarne 57- och 58-timmars-
grupperna. Under den förra gruppen höra dels aftal med 10 timmars 
arbetstid under veckans 5 första dagar och 7 timmar under lördagen, 
dels aftal med genomgående 91/2 t. arbetsdag. För icke mindre än 
54,432 arbetare eller 41-4 9 % af samtliga är föreskrifven 57 timmars 
arbetsvecka. Hi t höra bl. a. riksaftalen inom den mekaniska verk
stadsindustrien och tobaksindustrien med resp. 30,000 och 3,250 be
rörda arbetare, hvarjämte till gruppen räknas ett betydande antal bygg
nadsarbetare (13,131); att nämna inom gruppen är äfven ett antal såg
verksarbetare (1,013), snickeriarbetare (998) samt arbetare inom jord-
och stenindustrien (807). Inom tobaksindustrien, den mekaniska verk
stadsindustrien samt vid smides- och hofslageriverkstäderna kommo 
samtliga eller i det närmaste alla arbetare, resp. 100, 99 och 94 %, 
på 57-timmarsgruppen. 

Närmast denna med hänsyn till de berörda arbetarnes antal står 
58-timmarsgruppen. H i t höra 28,189 arbetare eller 21-49 % af samtliga. 
Till denna grupp hår förts riksaftalet för järnverken med 24,045 
berörda arbetare, hvarvid dock är att märka att vid järnverken jämväl 
i stor utsträckning förekommer skiftarbete med växlande arbetstid per 
vecka och att veckoarbetstiden för sHftarbetarne icke oväsentligt öfver-
skrider 58 timmar. Vidare märkas inom gruppen 1,452 bageriarbetare 
eller 72 % af hela antalet af under året träffade aftal berörda inom 
denna näringsgren samt glasbruks- och brädgårdsarbetare till ett antal 
af resp. 458 och 310. 

1) I de undantagsfall, då arbetstiden ej utgått efter jämnt timtal per vecka, 
har tiden reducerats till jämnt tal. 

4 
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Tab. F. Ordinarie nettoarbetstid per 
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vecka enligt under år 1908 träffade aftal. 
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Tab. F. (Forts.) Ordinarie nettoarbetstid per 
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vecka enligt under år 1908 träffade aftal. 
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Tab. F. (Forts.) Ordinarie nettoarbetstid per 
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vecka enligt under år 1908 träffade aftal. 
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Tab. F. (Forts.) Ordinarie nettoarbetstid per 

Därnäst mest omfattande är bestämmelsen om 60 timmars arbets
vecka, hvilken gäller 15,683 arbetare eller 11'96 % af samtliga. Till 
denna grupp höra aftal inom snart sagdt alla näringsgrenar. Särskildt 
märkas aftal för råsockerbrak (med 1,940 arbetare), pappersbruk (1,877), 
skrädderier (1,871), flottning (1,754), väfverier (1,473), bryggerier (1,095) 
samt handel och varulager (813). Hi t hörde samtliga af här ifråga
varande aftal berörda arbetare vid råsockerbruk och skrädderier samt 
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vecka enligt under år 1908 träffade aftal. 

nästan hela antalet vid bryggerier, flottning samt handel och varulager 
(resp. 95, 89 och 82 %). 

Gruppen af aftal med 54 timmars arbetsvecka räknar 13,538 arbe
tare eller 10 3 2 % af samtliga. Hi t höra 6,537 arbetare inom den grafiska 
industrien, eller samtliga här ifrågavarande inom näringsgruppen samt 
resp. 3,878 och 1,834 arbetare vid skofabriker och bokbinderier, ut
görande i det närmaste hela antalet af redogörelseårets aftal berörda 
inom dessa näringsgrenar. 
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Beträffande öfriga, mindre omfattande grupper kan nämnas, att 
till 48-timmarsgruppen förts aftalet vid järngrufvorna, berörande 4,551 
arbetare äfvensom några aftal vid glasbruk med tillhopa 734 berörda 
arbetare, att till 59-timmarsgruppen räknats 1,248 textilarbetare och 
1,949 sågverksarbetare samt att under aftal med öfver 60 timmars 
arbetsvecka höra 1,813 arbetare vid pappersbruk och trämassefabriker 
samt 1,772 järnvägsmän. 

Tab. F . lämnar, som synes, en åskådlig bild af i hvad mån olika 
näringsgrenar förete skiljaktigheter med afseende å arbetstiden. Som 
däraf framgår, rör sig den ordinarie veckoarbetstiden inom flertalet 
näringsgrenar mellan 54 och 60 timmar, motsvarande 9 ä 10 timmar 
om dagen. Undantag härifrån företer endast ett fåtal näringsgrenar 
och i allmänhet sådana, där en särskildt lång resp. kort arbetstid ansetts 
betingad af driftens beskaffenhet. 

E n synnerligen kort arbetstid anträffas sålunda för grufvor, sko
fabriker, glasbruk samt järnvägsbyggnadsarbete (delvis). En mycket 
lång arbetstid är däremot at t finna för barberare och perukmakare, 
pappersmassearbetare och järnvägsmän. Rörande den aftalade vecko
arbetstidens längd inom öfriga näringsgrenar hänvisas till tab. E. 

7. Ersättning vid olycksfall och sjukhjälp. 

Af samtliga under år 1908 träffade 659 aftal innehålla 532 med 
94,998 däraf berörda arbetare bestämmelser om ersättning vid olycks
fall. Af dessa aftal innehålla emellertid 22 med 2,292 berörda arbetare 
endast bestämmelser om arbetsgifvares skyldighet att bekosta läkare, 
medicin, sjukhjälp o. s. v., och framgår det icke med säkerhet i dessa 
fall, huruvida bestämmelserna gälla såväl olycksfall som annan sjuk
dom eller endast det senare. 

Tab. "VII meddelar en öfversikt öfver hithörande bestämmelsers 
fördelning på olika näringsgrenar. Af tabellen framgår jämväl, hvilka 
näringsgrenar, som — hvad gäller här behandlade aftal — sakna dylika 
bestämmelser; bland de sistnämnda märkas tobaksindustrien, där riks-
aftalet icke meddelar några föreskrifter af denna art, skrädderier och 
skomakeriverkstäder samt rakstugor. Bestämmelser om ersättning vid 
olycksfall förekomma äfven sparsamt i aftal för sadelmakare- och tapet-
serareverkstäder, järn- och stålvarufabriker samt mekaniska verkstäder; 
riksaftalet inom den mekaniska verkstadsindustrien innehåller sålunda 
intet sådant stadgande, liksom ej häller riksaftalet för styrmän. 

Olycksfalls
försäkring. 

O l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g enligt lagen den 5 juli 1901 eller enligt 
andra grunder stadgades i 269 aftal med 34,787 berörda arbetare. Af 
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dessa innehåller det öfvervägande flertalet föreskrifter om tillägg till den 
lagliga försäkringen, såsom framgår af nedanstående sammanställning: 

Bestämmelser om olycksfallsförsäkring 

Belativt talrikt förekommo stadganden om olycksfallsförsäkring 
särskildt i aftal för bagerier och konditorier, för brännvinsbrännerier 
e t c , snickeri- och möbelfabriker samt -verkstäder, boktryckerier, bleck-, 
plåt- och kopparslagerier, stenhuggerier, tegelbruk, de flesta af bygg
nadsfacken, kommunala arbeten, handel och varulager samt stufveri-
rörelse. 

Bland yrken, där såväl karensförsäkring som försäkring utom ar
betet mera allmänt stipulerades i aftalen, märkas bageriyrket — där 
endast denna art af försäkring förekom — och typografyrket. I dessa 
yrken torde således företrädesvis, hvad 1908 års aftal gäller, förekomma 
den mest omfattande försäkringen. 

Tillägg af karensförsäkring enbart förekommer i mera afsevärd 
utsträckning inom följande näringsgrenar: tunnbinderier, tegelbruk, 
vissa byggnadsfack (särskildt grofarbetare), handel och varulager samt 
stufverirörelse. 

Bland de aftal, som förts under rubriken »andra grunder», märkas 
bl. a. sådana, som föreskrifva försäkring i en af arbetsgifvaren upp
rättad kassa enligt för densamma gällande särskilda grunder. Hit hafva 
ock förts åtskilliga fall, där det icke varit möjligt att med bestämdhet 
afgöra, huruvida den stipulerade försäkringen omfattar hela den i lagen 
föreskrifna ersättningsskyldigheten eller e j ; i flertalet af dessa fall torde 
dock den summa, som enligt ifrågavarande försäkringar skulle utfalla vid 
olycksfallet, understiga den lagliga ersättningen. Hithörande bestäm
melser anträffas företrädesvis vid stenhuggerier samt inom måleri
yrket. 

I åtskilliga af de fall, då förutom försäkring enligt lag försäkring 
under karenstiden eller utom arbetet är stadgad, skall arbetaren bi-
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draga med viss del af premien, ofta motsvarande den del, som täcker 
den sålunda utvidgade risken. 

Endast ett fåtal aftal meddela föreskrifter om den anstalt, livari 
försäkringen skall tagas. Sålunda stadga 6 aftal försäkring i Kiksför-
säkringsanstalten, medan 16 aftal endast beträffande lifränta meddela 
enahanda bestämmelse. 31 aftal föreskrifva försäkring i särskild kassa, 
företrädesvis inom de yrken (bokbinderi-, bleck- och plåtslageri-, måle
riyrkena) där arbetsgifvarna bildat sammanslutningar för öfvertagande 
af olycksfallsrisken. 21 af sistnämnda aftal stadga att ur kassans för 
detta ändamål bildade fond lifränta skall inköpas hos Riksförsäkrings-
anstalten. 

Olycksfalls-
eller sjuk
ersättning. 

I kol. 12—19 af tab. V I I hafva behandlats de fall, då vid olycks
fall eller sjukdom e r s ä t t n i n g utöfver den lagbestämda utgår, men för
säkring icke är stadgad. Förekomsten af dylika bestämmelser framgår 
närmare af nedanstående sammanställning. 

Härvid bör påpekas, att den första gruppens siffror sannolikt äro 
något för låga, enär i ett flertal fall en i aftalet stadgad sjukdagsersättning 
jämväl torde afse olycksfall. I allt fall utvisar öfversikten, att af de 
under år 1908 träffade 659 aftalen inemot hälften föreskref ersättning 
genom direkt utbetalning från arbetsgifvaren, hvartill komma de aftal, 
som enligt tablån å föregående sida föreskrifva försäkring under den 
i lagen stadgade karenstiden, så att tillhopa ej mindre än 450, berö
rande 86,073 arbetare, tillförsäkrade arbetarne olycksfallsersättning under 
nämnda tid. Afven kostnadsfri läkare, sjukhusvård och medicin m. m. 
stipuleras i ett betydande antal aftal. Däremot är bestämmelse om 
sjukdagsersättning eller bidrag till sjukkassa relativt mindre vanlig och 
förekommer endast i en sjättedel af aftalen, omfattande ej fullt en 
tiondedel af samtliga berörda arbetare, hvarvid i flertalet fall före-
skrefs direkt utbetalning från arbetsgifvaren. 

Bestämmelser om olycksfallsersättning jämväl under karenstiden 
förekomma i de flesta näringsgrenar och fördela sig tämligen jämnt 
på dessa; bland andra innehålla riksaftalen för skofabrikerna, malm
förädlingsindustrien och glasbruken dylikt stadgande. Bestämmelser 
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om sjukdagsersättning märkas framför allt i aftalen för sockerfabriker, 
bryggerier, sågverk, kalk- ocli kritbruk, järnvägsbyggnader, allmänna 
arbeten och. stufverirörelse. Bestämmelser om kostnadsfri läkare, sjuk
husvård och medicin m. m. äro ganska vanliga inom de flesta närings
grenar. 

Tab. G. Kollektivaftalens olycksfallsbestämmelser inom vissa yrken. 

Aftalens bestämmelser rörande ersättning vid olycksfall medgifva 
äfven en inblick i frågan, i hvad mån arbetsgifvarnes ersättningsplikt 
genom aftalen blifvit utsträckt till i lagen ej omförmälda verksamhetsom
råden. Som bekant äro jordbruk, trädgårdsskötsel och i allmänhet 
liandtverk icke inrymda under 1901 års lag. Tab. G. meddelar en öfver-
sikt öfver de i 1908 års kollektivaftal under en eller annan form före
kommande bestämmelserna om ersättning vid olycksfall inom yrken, 
där laglig ersättningsplikt icke existerar. 

Utsträckning 
af ersätt

ningsskyldig
heten till i 

lagen ej om-
förmälda 
närings
grenar. 
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Det framgår häraf, att medan samtliga aftal inom trädgårdsskötsel, 
slakteri och charkuteri, repslageri, träskotillverkning och måleri stadgade 
ersättning vid olycksfall, dylik bestämmelse i högst ringa utsträckning 
förekom inom sadelmakare- och tapetserareyrket samt helt saknades 
vid skrädderier, skomakeriverkstäder och buntmakerier. 

8. Kollektivaftalens öfriga innehåll. 

Arbetets led
ning, för
eningsrätt 

och förenings
tvång. 

Tab. V I I I innehåller en öfversikt öfver de år 1908 träffade aftalens 
bestämmelser rörande a r b e t e t s l e d n i n g , f ö r e n i n g s r ä t t och före
n i n g s t v å n g . 

Af det sammandrag, som meddelas i tab. H., framgår, att be
stämmelser i öfverensstämmelse med § 23 af Svenska arbetsgivare
föreningens stadgar och utan det modifierande tillägg rörande under
sökning om orsaken till arbetares afsked, som nedan omförmälas, an
träffas i 95 aftal, omfattande 6,129 arbetare. I nämnda § 23 stadgas, 
som bekant, följande: 

I kollektivt aftal, som upprättas mellan delägare eller medlem af för
eningen och fackförening eller fackförbund, skall intagas bestämmelse, 
att arbetsgifvaren har rätt att fritt antaga och afskeda arbetare, att leda 
och fördela arbetet och att begagna arbetare från hvilken förening som 
helst eller arbetare stående utanför förening. 

Stadganden i angifven riktning — och utan nämnda tillägg om 
undersökning rörande anledningen till arbetares afskedande — före-
funnos, enligt hvad den förut publicerade aftalsundersökningen gaf vid 
handen, vid 1908 års början i 448 kollektivaftal med 70,193 arbetare 
eller fjärdedelen af hela antalet aftalsberörda. I nämnda form företrä
des alltså »§ 23» uti de under redogörelseåret träffade aftalen i betyd
ligt mindre utsträckning än hvad förut varit fallet. 

Esomoftast åtföljes emellertid bestämmelsen om arbetets ledning 
m. m. af ett modifierande tillägg, framgånget ur den s. k. »kompro
missen af deecmber 1906». 

Såsom omförmäles i undersökningen af de vid 1907 års slut gäl
lande aftalen, erhöll »§ 23» i samband med en uppgörelse i åtskilliga 
arbetskonflikter vid årsskiftet 1906—1907 följande tillägg: 

Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. Anse arbetarna, 
att afskedandet ägt rum under omständigheter, som kunna tolkas såsom 
angrepp på föreningsrätten, äga de att, innan andra åtgärder vidtagas, 
genom sin organisation påkalla undersökning för vinnande af rättelse. 
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Denna kompromissbestämmelse anträffas i 294 af de år 1908 
träffade aftalen med 77,972 berörda arbetare. Samma stadgande före-
fanns vid början af år 1908 -i 337 aftal med 53,359 arbetare, och har 
sålunda under redogörelseåret nåt t en högst ansenlig utbredning. Sär-
skildt bör påpekas, att bestämmelsen inflöt i de under året träffade nya 
riksaftalen inom malmförädlingsindustrien, tillhopa omfattande 28,596 
arbetare, samt att densamma blef i stor utsträckning införd i bygg
nadsbranschens aftal med ersättande af den formulering beträffande 
rätten att leda och fördela arbetet m. m., som fanns inryckt i Centrala 
arbetsgivareförbundets grundbestämmelser för aftal med arbetareorga
nisationerna af år 1907.1) Sålunda förefanns »kompromissen af decem
ber 1906» i 45 under redogörelseåret träffade aftal i byggnadsfacket 
med 13,684 arbetare eller 79 % af samtliga aftalsberörda i branschen. 
För öfrigt var denna bestämmelse mycket utbredd i de under redo
görelseåret träffade aftalen inom närings- och njutningsämnesindu-
strien (5,948 arb.) — däribland särskildt sockerfabriker och tobaks
industri —, pappersmasseindustrien (5,597 arb.), beklädnadsindustrien 
(5,357 arb.), trävaruindustrien (5,264 arb.), transportverksamheten till 
lands (3,617 arb.), jord- och stenindustrien (3,517 arb.), textilindustrien 
(2,826 arb.) samt metallindustrien (1,067 arb.). Relativt talrikast före
kom bestämmelsen, hvad gäller de under år 1908 träffade aftalen, 
inom malmförädlingsindustrien, textilindustrien, pappersmasseindustrien, 
beklädnadsindustrien, jord- och stenindustrien samt trävaruindustrien, 
där den omfattade resp. 9995, 98-50, 8680, 8094, 8092 och 8O44 % af 
de af här ifrågavarande aftal berörda arbetarna. 

Såsom af det ofvanstående framgår, innehåller »kompromissen af 
december 1906» enahanda stadgande som »§ 23», om ock modifieradt 
af tilläggsbestämmelser. Yid sammanräkning af aftal med »§ 23» i dess 
ursprungliga lydelse och aftal innehållande »kompromissens» bestäm
melser framgår, att nämnda § med eller utan nämnda inskränkande 
tillägg är att anträffa i 389 af 1908 års aftal, berörande 84,101 ar
betare, eller 61'7 % af hela antalet af under året träffade aftal berörda. 
Yid slutet af år 1907 hade principerna i Svenska arbetsgivareför
eningens § 23 i den ena eller andra formen kommit till uttryck i 785 
aftal med 123,552 berörda arbetare, eller 4 8 s % af hela antalet aftals
berörda. I de under redogörelseåret träffade aftalen har följaktligen 
denna bestämmelse i allt större utsträckning blifvit införd, och torde 
vid 1908 års slut mer än hälften af samtliga aftalsberörda arbetare 
hafva omfattats däraf. 

1) I det pä våren 1909 träffade riksaftalet för byggnadsindustrien i Sverige 
har ock »kompromissen af december 1906» införts. 
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Tab. H. Kollektivaftalen, fördelade efter deras bestämmelser 

Kol. 6 af tab. H. innehåller andra af talsbestämmelser till skydd 
för föreningsrätten än de i kompromissen af december 1906 föreskrifna. 
Till denna grupp räknas 128 aftal med 36,869 arbetare. Lägges härtill 
de stadganden till förmån för föreningsrätten, hvilka ingå i nämnda 
kompromissbestämmelse, framgår att s a m m a n l a g d t 422 af 1908 å r s 



KOLLEKTIVAFTALENS ÖFRIGA INNEHÅLL. 65 

angående arbetets ledning, föreningsrätt och föreningstvång. 

aftal med däraf be rö rda 114,841 arbe tare (84 % af samtliga) 
innehål la s tadganden t i l l skydd för denna rätt . 

Bland aftal, som enbart innehålla bestämmelser af sistnämnda art, 
är i första rummet att framhålla riksaftalet inom den mekaniska verk
stadsindustrien, där stadgandet har följande lydelse: »rätten att under 

5 
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alla förhållanden fritt och okränkt deltaga i arbetet skall, liksom för
eningsrätten, hållas i ömsesidig helgd». 

Företrädes
rätt till 
arbete. 

38 kollektivaftal omfattande 2,396 arbetare innehålla bestämmelser, 
genom hvilka företrädesrätt till arbete förbehålles fackföreningsmed
lemmar. Sådana aftal förekommo liufvudsakligen inom de handtverks-
mässiga grenaa-ne af närings- och njutningsämnesindustrien samt bygg
nadsverksamheten. 

Vanligare är förekomsten af stadgande, att vid afskedande och 
understundom äfven vid antagande hänsyn skall tagas till arbetarens 
personliga förhållanden såsom boningsort, anställningstid, försörjnings
plikt och duglighet. Dylik bestämmelse förefanns i 82 aftal, omfattande 
13,944 arbetare. Särskildt är inom denna grupp att märka riksaftalet 
inom den grafiska industrien (6,528 arb.), som under § 7 af »Gemen
samma bestämmelser» stadgar: »Vid tillfälle, då personalen behöfver 
minskas, tages vid afskedandet hänsyn till skicklighetsgrad och ålder 
i kondition, med förmånsrätt för de i dessa afseenden mest kvalificerade 
arbetarna att få stanna». 

Hithörande bestämmelser anträffas i allmänhet inom säsongyrkena 
och handtverket, såsom vid slakterier och charkuterier, garfverier, inom 
vissa grenar af trävaruindustrien, jord- och stenindustrien, byggnads
verksamheten, samt vid allmänna arbeten, eller i allmänhet yrken, där 
arbetsförhållandena motivera ett hänsynstagande till personliga om
ständigheter vid antagande och afskedande. 

I 151 af de år 1908 träffade aftalen, berörande 9,708 arbetare, 
eller c:a 7 % af samtliga, saknas fullständigt föreskrifter om arbetsled
ning, föreningsrätt och föreningstvång samt företrädesrätt till arbete. 
Motsvarande procentsiffra för de vid 1907 års slut gällande aftalen var 
21, hvaraf synes framgå, att ifrågavarande aftalsbestämmelser nått en 
ökad utbredning under redogörelseåret. 

Utbildnings
tid och 

lärlingsväsen. 

Bestämmelser rörande u t b i l d n i n g s t i d och l ä r l i n g s v ä s e n före
kommo i 100 under år 1908 ingångna aftal, omfattande 15,883 arbetare. 
Någon beräkning af antalet lärlingar, som beröras af dessa aftal, har 
icke verkställts, men torde i allt fall kunna antagas, att deras antal 
icke utgör mera än en bråkdel af nämnda siffra. 

Liksom vid undersökningen af de vid 1907 års slut gällande aftalen 
hafva aftalen med lärlingsbestämmelser indelats i sådana, som meddela 
en systematisk reglering af lärlingsväsendet och sådana, som endast 
innehålla spridda bestämmelser därom. På den förra gruppen komma 
41 och på den senare 59 aftal. 

Bland kollektivaftal, som föreskrifva systematisk reglering af lär
lingsväsendet, märkas i synnerhet aftalen i tobaksindustrien, slakteri-
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och charkuteriyrket, sadelmakare- och tapetserareyrket, bokbinderiyrket, 
förgylleri- och glasmästeriyrket samt målareyrket. Mest betydande 
med hänsyn till antalet berörda arbetare äro riksaftalet inom tobaks
industrien (se närmare sid. 181 ff.) och aftalet för bokbinderiyrket i Stock
holm och Eskilstuna. Det senare behandlar lärlingsväsendet i §§ 20 
och 21 och meddelar följande utförliga stadganden härom: 

§ 20. 

Lärlingsutbildning m. m. 

För att kunna antagas till lärling fordras: 
att kunna förete intyg om fullgod folkskolebildning; 
att vid läkareundersökning erhålla friskbetyg, samt 
att hafva fyllt 15 år. 
De, som ej äro fylda 15 år, få ej användas till yrkesarbete. 
Lärotiden fastställes till 4 år för manliga och 3 år för kvinnliga lär

lingar. 
Lärling skall ställas under ledning af i yrket erfaren arbetare och bör 

arbetsgifvaren äfven i öfrigt tillse, att lärlingen erhåller den utbildning, 
a t t han eller hon efter ofvan angifna lärotids slut äger de kunskaper, som 
berättiga till den för utlärd, resp. manlig eller kvinnlig, arbetare bestämda 
minimilönen. 

1 regel må lärling ej användas till annat än yrkesarbete inom verk
staden. 

Antalet lärlingar å hvarje arbetsplats fastställes till högst: 
2 lärlingar för verkstad, som sysselsätter intill 4 manliga eller kvinn

liga arbetare; 
3 lärlingar för verkstad, som sysselsätter öfver 4 intill 7 manliga eller 

kvinnliga arbetare; samt 
därefter en lärling för hvarje påbörjat sextal manliga eller kvinnliga 

arbetare; dock med undantag af kartongverkstäderna, som äga rätt att 
antaga två lärlingar för hvarje sextal kvinnliga arbetare. A verkstad, där 
lärlingsantalet vid tariffens antagande är större än här angifvits, får ej 
lärling antagas förr än antalet nedgått till det fastställda. 

§ 21. 

Lärlingars aflöning och arbetstid. 

Minimiaflöningen till lärlingar utgår pr vecka för manliga lärlingar: 

för första halfåret med 8 kronor 
» andra » » 9 » 
» tredje » » 10 » 50 öre 
» fjärde » » 1 2 » 
» femte » » 1 4 » 
» sjätte » » 1 6 » 
» sjunde » » 1 8 » 
» åttonde » » 2 0 » 
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Tab. J. Under år 1908 träffade kollektivaftals fördelning inom vissa 
näringsgrenar med hänsyn till bestämmelser om lärlingsväsendet. 
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Tab. J. (Forts.) Under år 1908 träffade kollektivaftals fördelning inom vissa 
näringsgrenar med hänsyn till bestämmelser om lärlingsväsendet. 

För kvinnliga lärlingar: 

för första halfåret med 8 kronor 
» andra » » 9 » 
» tredje » » 10 » 
» fjärde » » 1 1 » 
» femte » » 1 2 » 50 öre 
» sjätte » » 1 4 » 

Allt pr vecka. 
Hvad i det föregående är bes tämdt angående ordinarie arbetstid, öfver-

t idsarbete och extra ersät tning för sådant , gäller i tillämpliga delar äfven-
för lärlingar. 

Lärling skall direkt antagas och aflönas af arbetsgifvaren. 
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Bland spridda bestämmelser om lärlingsväsendet märkas stadgan-
den om lön för lärlingar, s. k. lärlingsregulativ, d. v. s. föreskrifter om 
begränsning af de bos en arbetsgifvare sysselsatta lärlingarnes antal, 
vidare bestämmelser om lärotidens längd, om lärlingars ålder vid 
inskrifningen, om den tid under året, lärling skall hållas i arbete, samt 
om skyldighet för arbetsgifvare att tillhålla eller åtminstone ej för
hindra lärling att besöka teknisk skola, bestämmelse att lärling före
trädesvis bör användas till arbete, som tillhör yrket, o. s. v. 

Såsom af tab. J. framgår innehöllo 73 nnder år 1908 träffade aftal, 
omfattande 9,802 arbetare, bestämmelser rörande lärlingslöner, vare sig 
viss lön stipulerades i aftalet eller däri stadgades, att särskild öfverens-
kommelse skall träffas om lärlingslön. 

28 aftal, omfattande 5,417 arbetare, innehöllo lärlingsregulativ, hvar-
igenom fastställdes den proportion till öfriga hos arbetsgifvaren syssel
satta arbetare, i hvilken lärlingar få anställas. 

Tab. J . utvisar äfven, att inom yrken, där — hvad gäller redo
görelseårets aftal — lärlingsbestämmelser förekomma, ingingos tillhopa 
225 kollektivaftal under redogörelseåret. Af dessa aftal innehöllo emeller
tid, som nämndt, endast 100 eller 44 % lärlingsbestämmelser af något slag, 
och endast 41 eller 18 % föreskrefvo systematisk reglering af lärlings
väsendet. Af tabellen framgår för öfrigt närmare, inom hvilka yrken 
lärlingsbestämmelser af det ena eller andra slaget äro att anträffa. 

Kommentar till tab. I. 

Aflöning. 

Tab. I upptager för aflöningen trenne kolumner med resp. l ä g s t a 
i aftalen förekommande lönesats, lägsta lön för van arbetare samt 
h ö g s t a lönesats. Härvid komma icke i betraktande i ett flertal aftal 
förekommande löner för l ä r l i n g a r och öfriga yngre arbetare, liksom 
ej heller bestämmelser om viss procentsats, med hvilken å l d e r s t i g n a 
arbetares löner få understiga öfriga arbetares. 

Afven hafva uteslutits löner för k v i n n l i g a arbetare med det un
dantag, att i de fall, då aftalet afser endast kvinnliga arbetare, dessas 
löner införts i tabellen; sistnämnda förhållande har städse anmärkts i 
noter till densamma. 

Tab. I upptager i regel endast de vid själfva t i l l v e r k n i n g e n 
sysselsatta arbetarnes löner. Härigenom hafva uteslutits betydande 
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grupper af hjälparbetare, såsom t. ex. maskinister och eldare vid socker
fabriker, smeder och diverse utearbetare vid pappersmassefabriker o. s. v. 
Gifvetvis låter det sig icke alltid med bestämdhet afgöra, huruvida en 
arbetare skall anses tillhöra själfva tillverkningen eller ej, och har där
för stundom gränsen i detta hänseende måst dragas med någon tvekan. 
Emellertid hafva i de fall, då aftalet upptagit endast hjälparbetarelöner, 
dessa medtagits i tabellen, hvarom ock anmärkning gjorts i noter till 
tabellen. 

De löner, som tillkomma arbetare i f ö r m a n s s t ä l l n i n g , hafva lika
ledes af principiella skäl uteslutits, då ju dessa arbetare, som inne-
hafva förtroendeposter, aflönas efter en vida högre skala än de vanliga 
arbetarne. Enligt en vid en skiljedom inom den mekaniska verkstads
industrien den 26 oktober 1907 uppställd definition har såsom förman 
räknats den, »hvilken är anställd som arbetsgifvarens speciella repre
sentant gent emot arbetarne och åtnjuter aflöning som sådan — helst 
fast års- eller månadslön — samt utöfvar befäl med uppdrag att leda 
och fördela arbetet, själf icke deltager i arbetet annat än tillfälligtvis 
och aldrig har andel i ackordsöfverskott». I öfverensstämmelse med 
denna definition hafva här såsom förmän icke räknats exempelvis l:ste 
konditorer i bagerier och maskinförare i cellulosafabriker, hvilka ock 
innehafva särskildt väl aflönade förtroendeposter och i diverse afseen-
den höja sig öfver de öfriga anställda. 

Den i tab. I för olika yrken angifna löneformen är antingen års
lön, månadslön, veckolön eller timlön, allt efter det inom resp. yrken 
vanligen förekommande afiöningssättet. Inom de näringsgrenar, som 
företett i nyssnämnda hänseende olikartade lönetyper, har omräkning 
till den för yrket representativa löneformen verkställts, och de sålunda 
beräknade siffrorna utmärkts med mediseva la t y p e r . 

Samma beteckningssätt har användts i de fall, då i p e n n i n g a r 
e v a l v e r a d e n a t u r a f ö r m å n e r medräknats i den kontanta lönen. I 
de fall åter, då i aftal bestämda naturaförmåner icke varit uttryckta i 
penningvärde, har någon kontant uppskattning gifvetvis icke kunnat ske. 

Medan det i regel icke erbjudit någon svårighet att — med iakt
tagande af de restriktioner, som ofvan omnämnts — bestämma i aftalen 
förekommande högsta och lägsta lönesatser, har däremot fixerandet af 
lönen för van arbetare ofta varit förenadt med stora vanskligheter. 
Sistnämnda lönesats afser den betalning, som tillkommer arbetare, 
hvilken uppnått n o r m a l yrkesskicklighet eller vana i sitt fack. I ett 
flertal näringsgrenar — hufvudsakligen de mera handtverksmässigt be-
drifna — kan den normala färdigheten anses inträda först efter åtmin
stone 2 ä 3 års praktik, från lärlingstiden räknadt, och har därför i 
kolumn 5 införts lönen för arbetare med dylik utbildningstid. Inom 
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andra näringsgrenar — hufvudsakligen fabriksindustri — som kräfva 
mindre utbildning, har en kortare tid lagts till grund för beräknandet 
af »van» arbetares lön. Inom några industrier slutligen, som icke 
erfordra någon särskild utbildning, såsom sockerfabrikation och pap-
persmassetillverkning, har någon timlön för »van» arbetare icke ansetts 
böra angifvas, utan har den inom dessa industrier normalt förekom
mande lönesatsen införts i kolumnen för »lägsta lönesats öfver hufvud». 

En viss ledning för bestämmandet af den normala lönesatsens höjd 
hafva de aftal erbjudit, hvilka uttryckligen fastställt särskild lön för 
»öfvad», »fullgod», »duglig» etc. arbetare, ofta med angifvande af den 
tid, som kräfves för uppnående af däremot svarande yrkesskicklighet. 
Inom andra aftal, där dylik beteckning saknats, har den normala löne
satsen fastställts efter som synts lämpligast i hvarje särskildt fall, 
livarvid gifvetvis nyss angifna principer för den normala lönens be
stämmande blifvit i görligaste mån följda, och hänvisas för närmare 
kännedom härom till efterföljande detaljerade framställning beträffande 
särskilda näringsgrenar. I fråga om järnvägspersonal har på grund af 
gällande speciella bestämmelser vidtagits den anordningen, att lönerna 
på landet skilts från dem i städer samt att endast högsta och lägsta 
lönesats angifvits. 

Ganska vanligt är, att aftalen — särskildt inom liandtverksyrkena 
— innehålla skilda lönesatser för arbete å orten eller å verkstaden och 
utom densamma. I dessa fall har endast den för orten eller verksta
den gällande lönen kommit i betraktande i tab. I, medan den för arbete 
å annan ort stipulerade lönen — som vanligen med en viss procentsats 
öfverstiger den förra — blifvit föremål för omnämnande i de särskilda 
redogörelserna för olika näringsgrenar. I de mer fåtaliga fall, då olika 
lönesatser gällt för sommar- och vinterarbete, har endast den förra lö
nen beaktats i tab. I. 

Anmärkas bör för öfrigt, att de i tab. I upptagna lönesatserna 
helt ofullkomligt afspegla n o r m a l l ö n e n , eller m. a. o. arbetarnes verk
liga inkomst. Först och främst äro tabellens löner i många fall mi
n i m i l ö n e r och beteckna således den lägsta gränsen för de faktiskt 
gällande tidlönerna. Vidare afse de i tab. I upptagna lönesatserna — 
äfven där de icke äro minimilöner — i regel endast en de l af den 
arbetsstyrka, hvarje aftal omfattar, enär ju tabellen icke inrymmer mer 
än högst t re af de talrika tidlönesatser, som vanligen förekomma i 
aftalen. Slutligen — och denna omständighet är måhända den bety
delsefullaste — äro icke tidlönerna utan a c k o r d l ö n e r n a inom en 
mängd verksamhetsområden normerande för den verkliga inkomstens 
belopp. Inom åtskilliga betydande näringsgrenar, såsom sågverksindu
stri, jord- och stenindustri, stufverirörelse och vissa grupper af bekläd-
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nadsindustri utföres arbetet i regel efter ackord, och afse. tidlönerna 
endast tillfälliga arbeten eller sådana, som icke kunna eller pläga ut
lämnas på ackord. Af tab. VI framgår närmare, att af under år 1908 
träffade kollektivaftal endast omkring en tredjedel saknade bestämmel
ser om ackordlön. Samtliga öfriga aftal, omfattande c:a 85 % af de 
berörda arbetarnes hela antal, innehöllo dylika bestämmelser med eller 
utan garanti af tidlönen. 

Arbetstid. 

Antalet arbetstimmar per dag och per vecka (per månad för 
åkande järnvägspersonal) angifves i resp. kol. 7 och 8 af tab. I. I 
regel har antingen veckoarbetstiden eller arbetstiden per dag varit iit-
satt i aftalen, och har med ledning af endera af dessa uppgifter den 
icke uttryckligen omnämnda arbetstiden med säkerhet kunnat konsta
teras. I några få fall har på grund af bristfälliga uppgifter antalet 
arbetstimmar per dag eller vecka måst approximeras, och har då veder
börande siffra utmärkts med mediseval t yp . 

Olika arbetstider för den vid själfva tillverkningen sysselsatta perso
nalen å en och samma arbetsplats hafva i relativt få fall fastställts i afta
len, och har den olika arbetstiden då städse anmärkts i not till tabellen. 
Oftare har inträffat, att hjälparbetare, såsom kuskar, eldare och maski
nister, haft annan arbetstid än de öfriga, egentliga arbetarne, och har 
detta förhållande icke ansetts böra särskildt utmärkas. Där arbete på 
skift förekommit jämte vanligt dagarbete, har endast den senare arbets
tiden införts i tabellen förutom vid pappersbruken, där skiftarbetstiden 
— som i denna bransch spelar en betydande roll — anförts inom 
parentes. 

Icke sällan hafva olika arbetstider varit fastställda för vinter- och 
sommararbete. Utan undantag har därvid endast den för sommarar
bete gällande tiden redovisats i tab. I. 

Den angifna tiden afser gifvetvis endast ordinarie arbetstid utan 
hänsyn till de inskränkningar eller förlängningar, som af en eller annan 
orsak kunna inträffa, och hvarom ofta aftalen innehålla föreskrifter. 
Dessa förändringar i arbetstiden kunna under vissa omständigheter 
antaga en regelbunden karaktär; så är t. ex. fallet vid minskning i 
arbetstillgången, då en del aftal föreskrifva, att förkortning i arbetstiden 
skall ske, innan arbetsstyrkan minskas, eller analogt vid förekommande 
brådska i arbetet, då stundom aftalet stipulerar, att öfvertidsarbete ej 
utan giltigt skäl får vägras. 

Ofta är den angifna arbetstiden att anse såsom m a x i m i a r b e t s t i d , i 
det att aftalen beteckna densamma såsom »högsta arbetstid per vecka». 
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Att för öfrigt de i kol. 7 uppförda siffrorna icke alldeles fullstän
digt afspegla den f a k t i s k a arbetstiden per dag är gifvet. I vissa yrken 
kan sålunda inom i aftalen utstakade gränser en förskjutning under 
veckans dagar äga rum; likaså kan söndagsarbete äga rum mot afdrag^ 
af motsvarande tid under veckan. Uppgifterna i kol. 7, jämförda med 
dem i kol. 8, gifva därför icke heller någon exakt föreställning om, i 
hvilken utsträckning söndagsarbete ordinärt förekommer. 

Beträffande järnvägspersonal har, på grund af de säregna förhållan
dena inom denna bransch, arbetstiden måst angifvas per dag för statio
när personal och per månad för åkande personal. 

Jordbruk. A f l ö n i n g . Kolumn 4 upptager timpenning för daglönare, rörande 
hvilka fastställes, att de skola vara »fullgoda», »fullt arbetsföra» el. dyl. Endast i 
ett fall (Västmanlands 1: aftal 3) förekommer graderad löneskala för daglönare, af 
hvilka körkarlar betalas lägst med 2'25 kr. per dag ( = 19 öre per timme) under 
tiden 1 april—30 september samt »fast anställda daglönare, som ej ha foder till ko>, 
högst med 2'7o per dag ( = 27 öre per timme) under samma årstid. Nämnda löne
satser hafva införts i resp. kol. 4 och 6. Kol. 6 upptager äfven från ett aftal i 
Kopparbergs län en daglön för arbetare sysselsatta med skogsarbeten borta från 
hemmet (2'50 kr. per dag = 25 öre per timme.) 

I nio af de inom jordbruket under år 1908 träffade elfva aftalen stipuleras 
förutom penninglön äfven naturaförmåner. Dessa bestå i fri bostad (B aftal), fri 
vedbrand (8 aftal), fritt potatisland (4 aftal) samt ett visst antal liter mjölk per dag 
(3 aftal). I tvanne aftal hafva arbetarne varit tillförsäkrade hyresersättning till 
visst belopp, och har på grund häraf denna hlifvit i den kontanta lönen inräknad. 
I trenne aftal äro upptagna löner för följande hjälparbetarekategorier, nämligen 
maskinister, smeder, snickare, slöjdare och sadelmakare, hvilka gifvetvis icke kunnat 
införas i tabellen. 

A r b e t s t i d . Aftalen inom denna grupp stipulera kortare arbetstid under 
vintermånaderna. För kreatursskötare är i somliga aftal föreskrifven tjänstgöring 
jämväl under söndagarna. 

Trädgårdsskötsel. A f l ö n i n g . Lönesiffrorna i kolumn 5 afse yrkeslärda träd
gårdsarbetare. T tvänne aftal, nämligen de i Malmö och Hälsingborg, är införd be
stämmelse om automatisk stegring af lönen, i Malmö från 38 öre per timme till 40 
öre den 1 mars 1909, i Hälsingborg från 33 öre till 34 öre den 15 maj 1909. I Malmö-
aftalet är dessutom föreskrifvet, att arbetare, som förut erhållit högre åflöning» 
erhålla i proportion därtill samma förhöjning, i Hälsingborgsaftalet, att nedsättning 
i förut gällande löner ej får äga rum genom det nu träffade aftalet. 

A r b e t s t i d . Arbetstiden förkortas under vintermånaderna. 

Flottning. Åf lön ing- Lönesatsen i kolumn 5 afser lägsta timlön för van 
flottare. I ett fall (Gäfleborgs län: aftal 1) stipuleras därjämte särskild timlön för 
van flottare i 18—21 års ålder, hvilken lönesats intagits i kol. 4. I samma kolumn 
återfinnes lön för »flaggpost» (Västernorrlands 1.: aftal 1 och 2), en mindre kräfvande 
befattning, som ej fordrar särskild vana eller ålder. 

I aftal 3 inom Västernorrlands län förekommer för flottare en mellan 25 och 
35 öre varierande timlön; dessa lönesatser hafva införts i resp. kol. 4 och 5. I kol. 
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6 hafva upptagits timlöner för tillfälliga och särskildt kräfvande arbeten ss. utrull-
ning, flottdragning och ringning. En del aftal garantera en viss minimidaglön vid 
arbete på ackord af mera kräfvande beskaffenhet, så t. ex, aftal 4 inom Västernorrlands 
län för bärgningsmanskap under flottningstiden och skräckningsmanskap under tid, 
sorteringsarbetet pågår, aftal 3 inom samma län vid strömrensningsarbete. Aftalet 
inom Jämtlands län stipulerar endast timpenning för tillfälliga arbeten jämte för 
öfvertids-, natt- och söndagsarbete; för öfriga arbeten betalas ackordspris. I ett 
enda aftal (Västernorrlands 1.: aftal 4) stipuleras naturaförmåner, bestående af fria 
husruin och ved. 

A r b e t s t i d . Arbetstiden är enligt en del aftal beroende på arbetets be
skaffenhet, enligt andra föreskrifves, att arbete pågår endast den tid af dygnet, då 
väderlek, vattenförhållanden m. m. möjliggöra flottning. 

Malmgrufvor. Af lön ing . I aftalet inom Kopparbergs län afser 40-öres lönen 
grufbyggare, som arbetar ofvan jord, 55-öres lönen åter sådant underjordsarbete, 
som är förenadt med större fara; för vanligt underjordsarbete är lönesatsen 50 öre. 
På grund af den olika arbetstiden — 10 t. om dagen för öfverjordsarbetare och 8 
t. för underjordsarbetare — ställer sig emellertid dagsinkomsten faktiskt lika för 
öfverjords- och vanlig underjordsarbetare. Aftalet inom Norrbottens län innehåller 
endast tvånne löner för grufbyggare, 51 öre per timme vid vanligt arbete och 58 
öre vid arbete i sänken och därmed likställdt arbete. I bägge aftalen förekom
mande löner för byggnadsträarbetare och snickare hafva icke upptagits i tab. I. 

A r b e t s t i d . Aftalet inom Kopparbergs län stipulerar 8 timmars arbetsdag 
vid arbete under jord, 10 timmars vid arbete ofvan jord, dock så att arbetstiden 
förkortas till 9 timmar under tiden 15/io—1/s, om ej arbete kan ske vid konstgjord 
belysning; aftalet inom Norrbottens län föreskrifver för samtliga grufbyggare 9 
timmars arbetsdag sommarmånaderna, 8 timmar vintermånaderna. 

Kvarnar. Af lön ing . Lönesatserna i kol. 5 afse fullgoda kvarnarbetare. I 
Stockholmsaftalet finnes särskild lön för nyanställd arbetare under de tre första 
månaderna och för arbetare under 20 år; denna lön har upptagits i kol. 4. Sist
nämnda kolumn innehåller äfven för tvänne aftal löner för magasinsarbetare samt 
sikt- och säckpassare. I kol. 6 hafva intagits löner för eldare, renserister och 
valspassare. 

A r b e t s t i d . Tvänne aftal innehålla bestämmelser om skiftarbete, som i regel 
är anordnadt med dag- och nattskift på hvartdera 12 timmar. Med frånräknande 
af raster utgör emellertid den effektiva arbetstiden i tvänne af sistnämnda aftal 
endast 10 timmar per dag och skift, medan i det tredje aftalet är fastställd en 
oafbruten arbetstid per skift af 12 timmar, af hvilka dock två timmar räknas såsom 
öfvertid. En bestämmelse af säreget slag förekommer i ett aftal från Arvika, där 
första skiftet i veckan, »under den tid hälft nattarbete pågår», omfatta 15 timmar 
med 2 timmars rast, medan nattskiften under de följande veckodagarne äro I l -
timmars skift med 1 timmes rast. 

Den ordinarie arbetstiden per dag är för arbetare inom denna grupp i regel 
10 timmar. För dagarbetare är endast i ett fall, beträffande kuskar i Stockholm, 
fastställd en arbetsdag af 11 timmar med skyldighet därjämte till rengöring i 
stallarne. Af arbetets art följer emellertid, att arbetstiden vid vissa tillfällen måste 
utsträckas utöfver den ordinarie tiden, hvarför ock samtliga aftal innehålla be
stämmelser om öfvertidsarbete. 
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Bagerier och konditorier. A f l ö n i n g . Aftalen omfatta följande hufvudslag af 
bagerirörelse, nämligen finbagerier, grofbagerier och konditorier. Särskilda aftal 
för konditorier hafva ingåtts i Stockholm och Göteborg (resp. aftal 3 och 2), hvar-
jämte Örebroaftalet äfven omfattar endast konditorirörelse. Aftal 2 i Stockholm 
afser en karamellfabrik. 

För de egentliga bageriaftalen upptager kol. 5 löner för hordsarbetare vid 
dagarbete eller för trågarbetare i grofbrödsbagerier, där bordsarbete icke förekommer. 
I fråga om konditoriaftalen afse siffrorna i kol. 5 lönen för »kompetent» arbetare. 
Den i kol. 4 upptagna lägsta lönen afser i regel nybörjare, hjälparbetare vid ugnen 
eller sättare. Högsta lönesats (kol. 6) tillkommer l:ste konditoriarbetare, l:ste man 
i bagerier och ugnsarbetare. I ett aftal för kooperativt bageri (Landskrona: aftal 1 
förekommer endast en lönesats, som införts i kol. 5. 

I 21 aftal äro lönerna betecknade som minimilöner, hvarjämte flera aftal inne
hålla bestämmelser om, att arbetare, som förut åtnjutit högre lön än den i aftalet 
stipulerade, böra fa bibehålla den förra. För öfrigt finnes i de flesta aftalen en 
ganska detaljerad löneskala. 

A r b e t s t i d . Samtliga aftal utom ett innehålla exakta bestämmelser om arbets
tidens längd, medan det återstående endast stipulerar, att »arbetet utgöres af 2 Vä 
bakning per skift (100 plank) eller 15 bakningar per helgfri vecka». 

I flertalet fall äger arbetsgifvaren bestämmanderätt öfver arbetstidens för
läggande inom dygnet. Sålunda föreskrifver ett aftal för finbagare och konditori
arbetare i Stockholm, att arbetarne »skola infinna sig till arbetet vid de tider under 
dygnet, som bageriidkarne, hvar och en för sitt bageri, bestämma». Aftalet för 
konditorier i Göteborg bestämmer, att »arbetet börjar å tid. som arbetsgifvaren be
stämmer, dock tidigast kl. 6 f. m». 

Stundom äro dock i aftalen de tidpunkter å dygnet fastslagna, vanligen mellan 
5 och 6 f. m. samt 9 och 10 e. m., inom hvilka arbetstiden skall förläggas. En ganska 
vidsträckt latitud är härvid medgifven, t. ex. i Västeråsaftalet tiden mellan 6 f. m. 
och 10 e. ni. och i aftalet för Örebro län tiden mellan 6 f. m. och 9 e. ni. 

De ytterligare förekommande undantagen från arbetsgifvarens rätt att be
stämma om arbetstidens förläggande inom dygnet gälla hufvudsakligen tiden för 
arbetets afslutande A lördagar eller helgdagsaftnar. Någon gång finnes ock be
stämmelse om tiden för arbetets påbörjande å måndagsmorgnar. 

Äfven i de aftal, som föreskrifva vissa tidpunkter å dygnet, inom hvilka 
arbetstiden skall förläggas, finnas särskilda bestämmelser om arbetstidens början 
och slut å dagar före och efter helgdag. A dag före helgdag börjas och afslutas 
arbetet tidigare än eljes, likaså föreskrifves i några fall, att arbetet börjar tidigare 
på måndagar, då helt naturligt särskild brådska råder. Äfven finnas bestämmelser, 
att vissa förberedande arbeten skola vara undangjorda före den egentliga arbets
tidens början liksom den i ett par aftal förekommande bestämmelsen, att wienerbagare 
börja före de andra. 

Ett kraf från arbetarnes sida, som vunnit beaktande i flera af aftalen, är, att 
arbetstiden — med erforderliga matraster — skall vara sammanhängande. I öfver-
ensstämmelse härmed är ock vid skiftarbete föreskrifvet, att där två lag finnas, 
arbetet skall vara helt dag- och helt nattarbete. 

Till förekommande af arbetstidens anhopning å vissa dygn är någon gång 
föreskrifvet, att ej mer än 1 timme må öfverföras' från en dag till en annan. Samma 
syfte tjänar den mycket ofta förekommande bestämmelsen om viss arbetsprestation 
— högst 3 bakningar — per dag. 
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Råsockerbruk och sockerraffinaderier. A f l ö n i n g . Åf de nio aftalen för socker
b r u k afse de sju första a rbe ta re vid själfva t i l lverkningen, de två senare däremot 
s. k. h jä lparbe tare . I kol. 4 h a r för de sju första aftalen upp tag i t s lön för »full
god» a rbe ta re med en minimiålder af 19 år i flertalet fall. Kol. 6 upp tager lön för 
en del mera kvalificerade a rbe ta re . Beträffande hjä lparbetareaf ta len — som äro 
träffade för j ä rn - och meta l la rbe tare — må anmärkas , a t t kol. 4 afser arbetare , som 
fyllt 21 år, kol. 5 d:o med 4 å r s vana i facket och kol. 6 arbetare , som fyllt 24 å r 
och h a r 7 års vana . 

Aftalet för Lidköping innehål ler endas t en lönesats för manl ig arbetare , som 
fyllt 21 år, men bes tämmer tillika, a t t skicklig a rbe tare enligt öfvereuskommelse 
k a n erhål la högre lön och mindre duglig a rbe ta re lägre lön. 

A r b e t s t i d . Enl ig t samtl iga af tal utföres arbete efter 10-timmars skift, däri 
ej in räknadt 2 t immars raster . 

Tobaksfabriker. A f l ö n i n g . Inom denna indus t r i äro ackordlöner förhärskande. 
Af de år 1908 träffade aftalen innehål ler så lunda endast riksaftalet bestämmelse om 
tidlön för vuxna manl iga arbetare , med afseende hva rå föreskrifves, a t t veckolönen 
för sor terare skall u tgå med mins t 15 kr. och i in te t fall får unders t iga a rbe ta rnes 
genomsni t t l iga veckoinkomst . 

Brännvinsbrännerier, jästfabriker och destillerlngsverk. A f l ö n i n g . De bägge 
aftalen för l andsbygden i Kr i s t i ans tads län innehålla utförl iga löneskalor, och hafva 
däri förekommande högsta och lägsta lönesatser insa t t s i resp . kol. 6 och 4. Be
träffande Landskronaaf ta le t afser kol. 5 »fullgod» manl ig a rbe tare och kol. 6 ång-
panneeldare och arbetare , som sköter b rännappara t . Aftalet för Kr i s t i ans tad om
fat tar endast maskinister , och de anförda lönesatserna gälla resp. l :s ta och 2:dra 
åre ts anstä l lning. 

A r b e t s t i d . E t t aftal s t ipulerar 11 a 12 t immars a rbe tsdag vid vissa arbe
ten. E t t annat föreskrifver, a t t vid arbete, som måste förrät tas under na t t en , arbe
te t skall u t föras i 8 t immars nat tskif t , hvarv id dock aflöning u t g å r efter 10 t immars 
arbete . -Enligt Landskronaaf ta le t för rä t tas a rbe te t i 10 t immars skift. 

Bryggerier, mälterier och läskedrycksfabriker. A f l ö n i n g . Kol. 4 upp tage r 
löner för n y a n t a g n a a rbe tare u n d e r de första månade rna och för extra arbetare . 
Lönesa t se rna i kol. 5 galla för manliga, fullgoda a rbe tare efter i regel 6 m å n a d e r s 
anstä l lning. Häls ingborgsaf ta le t n:r 3 afser dock endas t kvinnl iga extra a rbe tare . 
— E n högre lönesats än den för ordinar ie , fullgod arbe tare finnes endas t i e t t fåtal 
aftal, och afser den i kol. 6 införda lönen arbe tare efter 4 års anstäl lning, s. k. l:ste 
m a n och mäl ta re unde r mäl tn ingen . 

De under s t recket uppförda Stockholmsaftalen afse svagdr icksu tkörare och 
t r äa rbe ta re . I u tkörare lönen ä r provis ion ej inberäknad. 

A r b e t s t i d . Inom yrke t förekommer skiftarbete jämsides med dagarbete . 
Skif tarbetet omfat tar i regel 10 t immar pe r dygn och förlägges mel lan 6 f. m. och 
6 e. m. samt 6 e. m. och 6 f. m. E t t aftal föreskrifver 11 t immars a rbe tsdag för eldaro 
och mäl ta re . E t t anna t aftal föreskrifver vakt t jäns t u n d e r sön- och he lgdagar för 
häs t skö ta re , ett s t ipulerar 2 fria söndagar per månad för por tvak t och 2 fr inät ter 
för na t tvak t . 
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Margarinfabriker. A f l ö n i n g . Lönerna i kol. 4 afse nyantagna arbetare och 
arbetare under 21 ar, hvaremot kol. 5 upptager löner för fullgoda, manliga arbetare. 
Ett par aftal innehålla dessutom löner för snickare, kuskar, maskinister m. fl. 

A r b e t s t i d . Enligt Kalmaraftalet arbetas äfven hvarannan söndag. 

Slakterier och charkuterler. A f lön ing . Kol. 4 afser lön för icke yrkeslärda 
och för nyantagna arbetare, kol. 5 lön för yrkeskunniga, fullgoda arbetare — 
däribland s. k. stackare — samt kol. 6 aflöning för förtroendeman och förste man. 
Bland särskilda förmåner ma nämnas i tvänne aftal stipulerad full aflöning äfven 
vid extra helgdagar samt den i ett aftal förekommande bestämmelsen, att gifta 
arbetare äga rätt att till partipris köpa varor hos arbetsgifvaren. 

Väfverler, spinnerier, blekerier, färgerier etc. A f lön ing . Lönesatserna i kol 
5 afse arbetare i ålder af 18—21 år med minst 1 års vana i yrket — i aftalen van
ligen betecknade såsom »fullgoda» — samt med 6 månaders anställning hos arbets
gifvaren. Karlshamnsaftalet innehåller äfven lön för nyantagna arbetare vid 18 års 
ålder, som här upptagits i kol. 4, dit äfven förts timpenning för vissa lägre poster 
i aftalet för Östergötlands läns landsbygd. Kol. 6 innehåller i regel lönen för fullt 
utbildad, ordinarie yrkesarbetare med åtminstone 6 månaders anställning hos arbets
gifvaren. Yrkestiden, som erfordras för uppnående af denna lön — vanligen den 
högsta i aftalen förekommande — växlar mellan 2 och 5 år och är i regel förenad 
med bestämmelse om minst 21 års ålder: i några fall är minimiåldern satt till 24 år. 

Af de anförda 20 aftalen inom textilindustrien (utom repslagerier) hänföra sig 
tvänne till hjälparbetare vid dylika fabriker, nämligen järn- och metallarbetare vid 
en Norrköpingsfabrik och kuskar vid en Malniöfabrik. Vid det förra arbetsstället 
afser 31-öres lönen grofarbetare och 34-öres lönen 21-åriga yrkesarbetare med 4 års 
vana i facket. 

A r b e t s t i d . De flesta aftal inom denna näringsgren bestämma, att förkort
ning eller ändring af i aftalen föreskrifven arbetstid kan ske vid arbetsbrist. 

Repslagerier. A f l ö n i n g . Kol. 5 innehållertimpenningföryrkesvana arbetare, 
som i tvänne af aftalen betecknas såsom »fullgoda». Den i kol. 4 upptagna lägsta 
lönen afser däremot vissa arbetare med endast 1-årig yrkesvana: nämligen i Jön-
köpingsaftalet »häcklare» och i Göteborgsaftalet sådana, som fyllt 18 år. 

A r b e t s t i d . Tre aftal föreskrifva, att förkortning eller ändring i arbetstiden 
under vissa förhållanden får äga rum. Enligt Stockholmsaftalet är arbetstiden 9 
timmar under månaderna december och januari. 

Skrädderier och sömnadsfabriker. Af lön ing . Samtliga löner för skräddare 
i tab. I afse veckoarbetare förutom i fråga om aftal 1 för Malmö samt Hälsingborgs-
aftalet, där i bägge fallen endast timlön finnes stipulerad. Lönesatsen i kol. 5 
angifver den lägsta i aftalet bestämda lönen för veckoarbete — ofta s. k. III klass 
arbete — men afser i hvarje fall »fullgoda», »fullt kompetenta», »fullärda och skick
liga» och därmed jämställda arbetare. Därest i aftal endast förekommit en löne
sats för veckoarbete, har denna jämväl förts till kol. 5. Den i kol. 6 upptagna lönen 
afser I klass och därmed jämställdt arbete. 

I ett flertal aftal finnes föreskrifvet, att afdrag ft veckolönen ej göres för 
extra helgdagar, hvaremot ett par aftal uttryckligen föreskrifva dylikt afdrag. Vanlig 
är äfven bestämmelsen, att arbetare öfver 60 eller under 18 år betalas efter öfver-
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«nskommelse ; i n å g r a aftal ä r någon å ldersgräns icke fixerad, u t an förekommer en 
s å d a n bes tämmelse som at t »äldre» eller »mindre arbetsdugl ig» be ta las med lägre 
lön enligt öfverenskommelse. I regel hänv isas ock arbete , som ej finnes i pr is l is tan 
"upptaget, till be ta ln ing efter särski ld öfverenskommelse. 

Af de i t ab . I upp t agna 32 aftalen inom skrädder ibranschen afse 3 kvinnl iga 
a rbe ta re , såsom oek f ramgår af no te r till tabellen. Två af de s i s tnämnda aftalen 
— Häls ingborgsaf ta le t och aftalet för Älfsborgs läns l andsbygd — gälla icke egent
l igt skrädder iarbete u t an sömnad, hvarför ock lönesa tserna i dessa äro väsen t l ig t 
lägre än i de öfriga. 

A r b e t s t i d . E n del aftal innehål la olika arbets t id för t imlöns- och styck
lönsarbe ta re . Arbe ts t iden för s tycklönsarbetare är enligt dessa aftal längre än den 
för t idlönsarbetaTe. 4 aftal sakna bes tämmelser om arbetst id. 

Skofabriker. A f l ö n i n g . I riksaftalet, omfat tande 19 arbetsgifvare och 2,950 
a rbe ta re , äro or te rna med h ä n s y n till lönerna fördelade på fyra grupper , näml igen : 

Grupp 1 Stockholm och Sundbyberg . 
» 2 Göteborg. 
» 3 Malmö, Kärlinge, Barnlösa, Hä ls ingborg , Ha lms t ad och Uppsala. 
» 4 Eslöf, Knis l inge och Vänersborg . 

I kol. 4 af t ab . I hafva införts t imlöner för 18—19 års arbetare inom grup
p e r n a 1—3 och 4 resp., i kol. 5 t imlöner för fullgoda a rbe tare öfver 19 år med minst 
6 månaders vana i y rke t inom hvardera af o r t sg rupperna 1—4. Beträffande de 
öfriga, lokala aftalen äro i kol. 5 införda löner för »öfvade» eller »fallgoda» arbe
ta re med 19 å 20 års minimiålder , medan i kol. 4 upptag i t s , beträffande et t aftal, 
l ö n för arbetare , som sakna dylik kompetens , och beträffande de öfriga lokalaftalen, 
lön för a rbe tare u n d e r 19 år. 

A r b e t s t i d . Riksaftalet och Gäfleaftalet innehål la en bestämmelse , a t t t iden 
v id arbetsbr is t regleras så, a t t v ä n t n i n g a r och afskedanden i möjl igaste mån und
vikas. Enl igt 4 aftal gäl ler i tabel l I uppförd a rbe ts t id endas t vid full a rbe ts -
t i l lgång. 

Skomakeriverkstäder. A f l ö n i n g . Samtl iga 10 af tal innehål la utför l ig ackords
prisl is ta , 6 aftal dessutom t idlönssatser , hvilka uppför ts i ko lumn 5. Aftalen i 
Malmö och L u n d u p p t a g a bes tämmelse om lägre t idlön för mindre arbetsföra a rbe tare . 
P r i s e rna äro i samtl iga aftal beräknade på g rundva l af s. k. fria verks täder och 
fria sybehör. F ö r de fall, då dylik förmån icke u tgår , ä r i regel s t ipuleradt t i l lägg 
&f viss procent till ackordlönen, vanl igen 5 °s° för verks tad och 3 % för sybehör . 

Handskfabriker. A f l ö n i n g . Lönerna afse fä rgare (kol. 5) och stol lare (kol. 
6) . Nyan tagna , icke kompeten ta fä rgare be ta las unde r de 6 första månade rna efter 
öfverenskommelse, därefter i en l ighe t med gäl lande prisl is ta . 

Buntmakerier. A f l ö n i n g . L ö n e r n a afse u t l ä rd a rbe t a re . Lönen i ko lumn 5 
be ta las l :sta åre t efter lä ro t idens slut, den i ko lumn 6 uppnås efter y t te r l igare 3 år . 
A f d r a g å lön göres ej för he lgda ga r och l i s t a ma j . 

Träskoverkstäder. A f l ö n i n g . K o l u m n 5 af ser vanl ig t t imlönssarbete . Hä l 
s ingborgsaf ta le t innehål ler j ä m v ä l t imlön för hemkörn ing af t rä , hvi lken införts i 
ko lumn 6. Blekingeaftalet s t ipulerar såsom t imlön för nybör ja re 12 öre, och h a r 
d e n n a införts i kol. 4. Den ordinar ie lönen enligt s amma aftal e rnås efter 1 Vs å r s 
ans tä l ln ing . 
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Barberare och perukmakare. A f l ö n i n g . Kolumn B upptager lön för frisörbi
träde, som varit 4 år i yrket och. fyllt 18 år, kolumn 6 lön för sådana om minst 21 — 
22 år, med 6 å 7 års yrkesvana. I tvänne aftal fastställes uttryckligen, att lönerna 
gälla för kompetenta biträden. Ett aftal förutser pröfvonämnd för det fall, att biträde 
efter 4 år ej skulle anses innehafva kompetens. 

A r b e t s t i d . Arbetstiden ar i allmänhet olika för veckans olika dagar. Några 
timmars söndagsarbete förekommer enligt samtliga aftal, medan endast ett före-
skrifver, att däremot svarande ledighet skal) beredas (4 t. under veckan). Några 
aftal föreskrifva ledighet under en eftermiddag per vecka. Tider för arbetets bör
jan och slut äro i allmänhet utsatta i aftalet. 

Bad- och tvättinrättningar. A f l ö n i n g . Kolumn 6 afser timlön för tvätter-
skor och manglerskor, som fyllt 19 år, kolumn 4 lön för öfriga kvinnliga arbetare 
öfver 18 år under de första 6 månadernas anställning. Arbetare, som redan förut 
innehaft i aftalet stipulerade löner, erhålla 1 öres förhöjning per timme. 

Garfverier och läderfabriker. A f l ö n i n g . Kolumn 4 innehåller timlön för icke 
yrkeslärda arbetare om 18—21 år samt för grofarbetare, kolumn 5 lönen för yrkes
lärda arbetare öfver 21 år — i aftalen ofta betecknade som »fällt yrkeslärda, dug
liga» — medan kolumn 6 afser lön för skärare. Tre af aftalen innehålla bestäm
melse, att icke yrkeslärd arbetare, som uppnår samma färdighet som yrkesskick
lig, skall åtnjuta samma lön. Fyra aftal stipulera automatisk stegring af lönen, 
nämligen aftalen i Malmö, Falkenberg, Uddevalla och Kopparbergs län. Fem aftal 
upptaga bestämmelser om lägre lön för ålderstigna och mindre arbetsdugliga arbe
tare, hvaremot aftalet i Ystad garanterar arbetare öfver 60 år förutvarande lön. 

A r b e t s t i d . Aftalet i Ängelholm bestämmer, att arbetstiden vid arbetsbrist 
regleras så, att afskedande i möjligaste mån undvikes. Malmöaftalet, som afser 
maskinister och eldare, upptager äfven bestämmelser för skiftarbete. 

Gummivarufabriker. A f lön ing . Aftalet gäller för järn- och metallarbetare. 
Kolumn 5 afser 21-åriga arbetare med 4 års yrkesvana, kolumn 6 afser 24-åriga arbetare 
med 7 års vana. Vidare fastställer aftalet, att arbetare, som ej varit 4 år i yrket, 
samt handtlangare betalas med å fabriken gällande grofarbetarelöner. Eldare er
hålla 35 öre per timme. 

Sadelmakare och tapetserare. Af lön ing . I tabellen upptagna löner afse i 
allmänhet sadelmakare och tapetserare. Emellertid innehålla några aftal olika löner 
för sadelmakare och tapetserare, och har i dessa fall endast tapetserarelönen upp
tagits i tabellen. Sadelmakarelönen är lägre än tapetserarelönen, och varierar skill
naden vid här ifrågavarande aftal mellan 2 och 12 öre. 

Rörande de olika kolumnerna är att märka, att kol. i innehåller timlön för 
nyutlärd arbetare, kol. 5 d:o efter 1 års praktik och kol. 6 aftalens högsta lönesatser, 
hvilka i allmänhet uppnås 2 år efter lärotidens afslutande. Vanlig är bestämmelse 
om mindre lön för mindre duglig eller kunnig, liksom äfven om högre lön för mer 
kvalificerad arbetare. I regel är vid utearbete ( = arbete utom verkstaden) viss för
höjning af lönen stipulerad. Vid s. k. landsarbete utgår fri kost och logi, någon gång 
äfven fri resa, i hvilket senare fall dock visst afdrag å timlönen göres. Falkenbergs-
aftalet stipulerar 10 öres högre löner för arbetare hos arbetsgifvare, som ej äro 
fackmän. Aftalet i Eskilstuna fastställer, att högre och lägre löner kunna betalas, 
allt efter arbetares skicklighet. 
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A r b e t s t i d . E t t aftal bes tämmer , a t t a rbets t iden skall förkortas med 3 t im
m a r pe r vecka u n d e r v in te rmånaderna . Enl ig t aftalet i Kopparbe rgs län är arbets
t i d e n olika för sadelmakare och tape t se ra re . F ö r de förra ä r den 10 t immar per d a g 
u n d e r veckans 5 första dagar och 7 i/> t immar på lördagen, tfppsalaaftalet medgif-
ver förkor tn ing af a rbe t s t iden vid arbe tsbr i s t . 

Sågverk och hyflerier. A f l ö n i n g . De flesta h i thörande aftal innehål la en 
mångfa ld lönesatser , af hvi lka i a l lmänhet endas t aftalens lägs ta och högs ta löner 
för vuxna arbetare återfinnas i resp . kolumn 4 och 6. Dock hafva i ko lumn 5 inta
gits löner för tillfälliga a rbe tare enligt t väune sågverksaf ta l för Kronobergs län och 
för 20-årig fabr iksarbetare enl igt aftal vid Compoboardfabriken i Göteborg. Ko lumn 
4 omfat tar sådana a rbe ta reka tegor ie r som handt langare , undanplockare , r ibbplockare, 
. s t räckhuggare, s tockrul lare och hjä lparbetare , medan ko lumn 6 afser maskinister , 
klyfsågare, r amsågare , s t icksågare, hyflare, kan ta re , pa läggare , sor terare , stufvare, 
p l ankbära re m. fl. 15 af de 34 aftalen inom denna b ransch föreskrifva föratom 
k o n t a n t lön äfven na tu ra fö rmåner . Dessa u tgöras af fria bos täder och fri vedbrand 
(7 aftal), fri bos tad (1 aftal), fri vedbrand (6 aftal), v issa andra förmåner (1 aftal). 
F le r ta le t aftal innehål la äfvenledes löner för smeder, maskinis ter m. fl. h jä lparbetare , 
hv i lka löner, såsom förut angifvits, icke återfinnas i tabel len. 1 aftal t i l lå ter högre 
«l ler lägre lön, al l t ef ter a rbe ta re s drif t ighet och dugl ighet . 

A r b e t s t i d . E n del aftal innehål la bestämmelser , a t t s tabbläggare och arbe
ta re , hvilkas arbete är beroende af dessa, må a rbe ta kor ta re t id. Aftal, som om
fat ta sågverk och b rädgå rd eller a n n a n rörelse, föreskrifva delvis olika arbets t id 
för olika a rbe ta regrupper . I dylika fall ä r endas t a rbe ts t iden för sågverksarbe ta re 
införd i t ab . I . E n del aftal föreskrifva, a t t a rbets t iden r ä t t a r sig efter dagsl juset . 
Enl ig t ett aftal utföres - a rbe te t med 10 t immars dag- och nattskift . 3 aftal inne
hål la bes tämmelser om kor ta re arbets t id unde r v in te rmånaderna . 

Brädgårdsrörelse. A f l ö n i n g . Timlön för fullgoda b rädgårdsa rbe ta re vid 
d iversearbeten h a r upp tag i t s i ko lumn 4, högre löner såsom vid arbe ten med props, 
so r te r ing etc. i kolumn 6. Halmstadsaf ta le t medgifver, a t t lönen för gammal , s juk 
eller vanför a rbe ta re sänkes med högs t 4 öre. Aftalet i Kronobergs län omfat tar 
äfven jo rdbruksarbe te . Löne rna i t a b . I afse dagsverkare (kol. 4) och vagnmakare 
(kol. 5). F ö r u t o m kon tan t lön. erhål la a rbe ta rne na tu ra förmåner såsom fria husrum, 
fritt po ta t i s land m .m. 

A r b e t s t i d . Aftalen föreskrifva i a l lmänhet olika arbe ts t id för vinter- och 
sommarmånaderna . 

Träkolsverk. A f l ö n i n g . Aftalet i Kopparbergs l än upp tage r t imlön endas t 
vid extra arbete . Aftalet i J ä m t l a n d s län däremot innehål ler en omfat tande löne
skala. Lägs t a lönen afser t immerspelare , högs ta lönen sor terare , och är i bägge 
fallen t i l lagd bostadsförmån, vä rderad efter 12 kr. p r månad . 

A r b e t s t i d . Det a n d r a af de i t a b . I uppförda aftalen föreskrifver, förutom 
i tabel len u p p t a g e n arbets t id , 8 t immars skift för a rbe ta re vid ugnse ldning m. fl. 
syss lor och 10 t immars a rbe t sdag för körkar lar . D ä r artificiell be lysning saknas, 
förkor tas a rbe ts t iden unde r v in te rmånaderna . 

Snickeri- och möbelfabriker. A f l ö n i n g . I kolumn 5 hafva i regel uppförts 
löner för yrkesdugl iga a rbe ta re öfver 21 år , som arbe ta t minst 4 å r i yrket . H ä r 
fö rekomma a rbe ta regrupper sådana som möbelsnickare ,maskinsnickare , sågare, bor ra re , 
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smeder, hyflare, svarfvare, tappare, klampare m. fl. eller i allmänhet sådana, som 
med ett mera omfattande namn kallas maskinträarbetare. Handtlangare, hjälpsågare,. 
plankbärare, brädgårdsarbetare och öfriga icke yrkeslärda arbetare hafva förts i 
kolumn 4, under det att högre aflönade arbetaregrupper, såsom hyilare för skötsel 
af två hyfvelmaskiner, vagnmakare, svarfvare och därmed jämställda arbetare 
hafva upptagits i kolumn 6. Undantag från denna gruppering gör dock Västeråsaftalet, 
som endast innehåller löner för arbetare, som fyllt 21 år och varit minst 2 år i 
yrket. Detta aftal innehåller lön för svarfvare å leksaksverkstaden (kol. 4), maskinar
betare (kol. 5) och fabrikssnickare (kol. 6). Fyra aftal innehålla bestämmelser om 
automatisk stegring af timlönen efter viss tid, nämligen aftalen för Kalmar län, 
Malmöhus län (aftal 2 å landsbygden), Falun och Härnösand. Dessutom fast
ställa 13 af samtliga 20 aftal, att allt efter arbetares skicklighet och flit högre och 
lägre löner kunna utbetalas än de i aftalen stipulerade, hvarvid dock i några fall 
en viss gräns är utsatt för lönens nedsättning. I ett fall stipuleras äfven, att ned
sättning i förut gällande timlöner ej får äga rum. 7 aftal upptaga förutom ordinarie 
timlön premieackord, hvarigenom för arbetare, som medhinna ett arbete på kortare 
tid än den för arbetets utförande anslagna, timlönen ökas i förhållande till tids
vinsten. I Gäfle erhålla arbetarne fri ved och hyresersättning, hvilken senare i 
tabellen inberäknats i timlönen. Fem aftal innehålla löner för förmän och en del 
hjälparbetare, såsom reparatörer, maskinister, eldare, målare och järnarbetare, hvilka 
icke medtagits i tabellen. I ett par fall hänvisas förmanslönens bestämmande till 
särskild öfverenskommelse. 

A r b e t s t i d . Åtta aftal föreskrifva, att arbetstiden bör minskas med visst 
antal timmar, innan afskedande af arbetare får äga rum. 

Snickeri- och möbelverkstäder. A f l ö n i n g . I kolumn 5 hafva intagits löner för 
möbelsnickare, svarfvare och maskinträarbetare med i regel minst 4 års yrkesut
bildning, i kolumn 4 löner för arbetare om 18 år jämte löner för brädgårdsarbe
tare och furusnickare. Beträffande 2 aftal, som innehålla en mera detaljerad löne
lista än öfriga aftal inom gruppen, har högsta lönen, som afser fabrikssnickare, 
möbelsnickare och svarfvare, uppförts i kolumn 6. Samtliga aftal innehålla en be
stämmelse, att högre och lägre löner kunna betalas, allt efter arbetarens skicklighet 
och flit, hvarvid tillika i ett par aftal fastställes, att lönenedsättningen icke får 
Ofverskrida 15 ä 20 %. Enligt aftalen i Norrköping och Söderhamn inträder auto
matisk lönestegring efter första aftalsårets slut. I ett par aftal föreskrifves extra 
betalning för arbete utom verkstaden eller staden. 

A r b e t s t i d . Ett aftal föreskrifver, att arbetstiden skall förkortas, innan af
skedande till följd af arbetsbrist får äga rum. Enligt Söderhamnsaftalet förkortas 
arbetstiden till 58 timmar per vecka fr. o. m. V» 1909. 

Vagnmakerier. A f l ö n i n g . Tabellens lönesatser afse vagnmakeriarbetare, som 
varit 4 år i yrket enligt Uppsalaaftalet, 5 år enligt Göteborgsaftalet. Uppsala-
aftalet föreskrifver höjning och sänkning i aftalets löner för driftig och skicklig, 
res]), mindre duglig arbetare. 

A r b e t s t i d . Göteborgsaftalet innehåller bestämmelse, att arbetstiden vid 
mindre arbetstillgång förkortas till 8 timmar per dag för undvikande af afskedanden. 

Korgmakerier och korgfabriker. Af lön ing . Endast en timlön förekommer i 
aftalet, hvilken införts i kol. 5. Hufvudsakligen förekommer ackordsarbete, och är 
timlönen garanterad vid sådant ackordsarbete, som betalas efter särskild öfverens
kommelse. 
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Tunnbinderier. A f l ö n i n g . Lönerna i ko lumn 5 gälla för yrkesutbi ldade 
tunnb inde r i a rbe t a re . F ö r aftalen i Kr i s t i ans tads län afser den dock sågare och 
mask inskö ta re . Dessa aftal innehål la dessutom lönesa ts för öfriga a rbe ta re öfver 
20 ar, hvi lken upp tag i t s i ko lumn 4. 3 aftal hänvisa fas ts tä l landet af löner för 
mindre arbetsdugl iga till särskild öfverenskommelse. Aftalet i Stockholm omfat tar 
t unnb inda re vid brygger ier , de i Malmö och Landskrona Sydsvenska Pre t ro léum-
akt iebolagets a rbe tsp la tser och hafva dessa aftal icke i olikhet med aftalen för andra 
specia larbetare förts till den nä r ingsgren , dit hufvudt i l lverkningen vid vederbörande 
arbetsföre tag var i t a t t räkna , emedan h ä r i f rågavarande a rbe ta re anse t t s in taga en 
mer fr istående stäl lning. I e t t aftal s t ipuleras fri resa och fri t t logi vid u t ea rbe te . 

Korkfabriker. A f l ö n i n g . Lönen afser manl iga korkarbe ta re . Arbe tare , som 
förut å tn ju t i t högre lön, skola bibehål la densamma. 

Annan t rävaru indus t r i . A f l ö n i n g . Lönen afser p i skmaker ia rbe ta re öfver 20 
å r med 3 års vana i yrket . 

Pappersbruk, papp- och trämassefabriker. A f l ö n i n g . Fler ta le t aftal inne
hå l la e t t s tor t an t a l väx lande lönesa tser för olika arbetsspecia l i te ter . E n d a s t de 
högs ta och l ägs ta lönerna hafva i a l lmänhet kunna t införas i resp. kol. 6 och 4 af 
tabel len . I de fall, då endas t en t imlön för kompe ten ta a rbe ta re af viss ålder före
kommit , ha r denna förts till kol. 5. K o l u m n 4 afser i a l lmänhet a rbe ta re om 18—21 
år, som ej ä ro yrkesu tb i ldade . H i thö rande a rbe ta reg rupper äro vi rapassare , flisösare, 
råpressare , to rkare , spånlämpare , smedhandt langare , vedränsare in. il. I ko lumn 6 
å te r finnas löner för kokare, l :s te eldare, huggare , tvä t t a re , silare, maskinförare , p rä s -
sare , smäl tare , kapare , repara törer , sl ipare, massaösare , flishusbasar m. fl. En l ig t aftal 1 
för Kr i s t i ans tads län k a n dock åt mindre a rbe tsdugl ig be ta las lägre lön än den i 
af talet öfverenskomna. Dessu tom innehål la en del aftal bes tämmelser om naturaför
måner , såsom fri . bos tad (6 aftal), fr i t t po ta t i s land (il aftal), fri ved (4 aftal). I 4 aftal 
ä r hy re se r sä t t n ing inbe räknad i den i tabel len uppförda t imlönen. I 3 aftal u t fäs tes 
hyresb idrag , u t a n a t t be loppet angifves i aftalet, h v a d a n det ta icke, såsom i öfrigt 
skett , k u n n a t inberäknas i lönen. Aftal n:r 1 i Väs te rnor r l ands Jän innehål ler äfven lön 
för j o rdb ruksa rbe ta re , hvi lken i enl ighet med det förut sagda ej upp tag i t s i tabellen, 
l iksom ej heller i e t t flertal aftal förekommande löner för snickare, t r äa rbe ta re o. s. v. 
Aftalen, som förts unde r s trecket , afse endas t j ä rna rbe t a r e , smedhandt langare och 
t r äa rbe ta re . L ö n e r n a gäl la i aftalet för Nor rköp ing och Kr is t ians t . l äns l andsbygd 
n:r 1 y rkesa rbe ta re , som u p p n å t t 24 år och 7 år a rbe ta t i y rke t (kol. C), d:o, som 
uppnå t t 21 och a rbe ta t 4 å r i y rke t (kol. ä) s amt öfriga a rbe tare (kol. 4): i aftalet 
för Koppa rbe rgs l än j ä r n a r b e t a r e (kol. 6), smedhandt langare (kol. 4) samt i aftalet 
för Kr i s t i ans t . län n:r 2 dugl ig snickare med 4 års y rkesvana . 

A r b e t s t i d . Aftalen innehål la i regel en mångfa ld t idbes tämmelser för dag-
och skif tarbete. H v a d skif tarbete t beträffar, äro 12-timmarsskiften de mes t före
kommande . 7 aftal s t ipulera emeller t id äfven 8-timmarsskift, näml igen för kokerier , 
ångpannehus och syrehus . Enl ig t e t t aftal, som omfa t ta r såväl 8- som 12-timmars-
skift, bes tämmes de förras an ta l till 7, de senares till 6 V» per vecka. Et t aftal 
bes tämmer , a t t na t t a rbe te endas t i nödfall får förekomma mer än 1 vecka i sänder . 
Några aftal föreskrifva särskild arbets t id för u tea rbe ta re . 

Bokbinderier, kartongfabriker m. fl. A f l ö n i n g . Tabel lens lönesatser afse 
endas t u t l ä rda a rbe tare . I ko lumn 4 ha uppför ts lönerna för de två första u t lä r l ings-
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åren (Halmstadsaftalet dock endast för l:sta året), i kolumn 5 för de tre följande åren 
(i Halmstad endast för 3:dje året) och i kolumn 6 för därpå följande år. Aftalet i 
Kristianstads län afser endast lärlingar. Stockholm-Eskilstunaaftalet stipulerar 
dessutom, att genom aftalet ingen sänkning får äga rum i löner, som betalades före 
juli 1908, äfvensom att lönerna i Eskilstuna skola utgå med 2 Va % lägre belopp 
än i Stockholm. 

A r b e t s t i d . Aftalet för Stockholm och Eskilstuna föreskrifver inskränkning 
i arbetstiden vid arbetsbrist för undvikande af afskedanden. 

Tapetfabriker. Af lön ing . Stockholmsaftalet afser maskintryckare, som 
arbetat i yrket under 4 är, däraf som maskintryckare minst 2 år. Lönerna gälla 
vid 2-trycksmaskin (kol. 5) och vid 8-trycksmaskin (kol. 6). För arbetare, som 
förut åtnjutit högre lön, får afdrag ej göras. Från Göteborgsaftalet uppförda löner 
gälla för »kompetenta ordinarie tryckare» vid hufvudsakligen 7- och 8-färgade 
tapeter och bårder (kol. 6) samt vid 1-och 2 färgade tapeter och bårder (kol. 5). Nyin-
tagna och mindre arbetsdugliga betalas enligt särskild öfverenskommelse. 

A r b e t s t i d . Båda aftalen fastställa, att förkortning af arbetstiden får ske. 

Boktryckerier och litografiska anstalter. Af lön ing . Kiksaftalets lönesatser 
i kol. 5 afse för hvar och en af de sex klasser, hvari orterna med hänsyn till lef-
nadskostnaderna äro fördelade, veckolöner för 2:dra biträden åt rotationstryckare 
och stereotypörer (yrkeskunniga, som fyllt 21 år och varit anställda 3 år i yrket), 
lönesatserna i kol. 6 åter veckolöner för utlärda maskinsättare vid daglig tidning 
inom resp. ortsklasser. Hvad gäller Kalmaraftalet (litografer), afse lönerna utlärda 
arbetare l:sta och 2:dra utlärlingsåren. Dessutom utgår lokaltillägg med B % första 
året samt 10 % andra och följande år. Vid bronsering förhöjes lönen med 10 öre 
per timme, dock så att minsta ersättningen utgår med 20 öre. 

Järn- och stålverk m. m. Af lön ing . Af riksaftalen gäller aftal 1 för 
arbetare vid järnverken, aftal 2 för arbetare vid grufvorna. I aftal 1 afse lönerna 
grofarbetare (kol. 4), yrkesarbetare, som fyllt 21 år och varit minst 4 år i yrket 
(kol. 5), och yrkesarbetare, som fyllt 24 år och varit minst 7 år i yrket (kol. 6); i aftal 
2 yngre grufbyggare vid vanligt ofvanjordsarbete och grofarbetare (kol. 4) samt gruf-
byggare, som fyllt 21 år, vid arbete under jord (kol. 6). Diverse yrkesarbetare, såsom 
snickare och smeder, hvilka fyllt 21 år, åtnjuta en timlön af 30 öre liksom mot
svarande arbetaregrupp i järnverksaftalet. Aftalen upptaga bestämmelse, att dug-
!iga arbetare, som arbetat ett flertal år i yrket, skola erhålla högre lön än den i 
aftalet utsatta, äfvensom att ålderstigna och mindre arbetsföra arbetare kunna 
erhålla lägre löner. Minimilönen får under inga förhållanden tagas till förevänd
ning för nedsättning i förut gällande timlöner. I aftalet för Kopparbergs län afse 
lönerna hjälpare under de två första åren (kol. 4) och första maskinist med minst 
5 års yrkesvana (kol. 6). I tabellens lönesatser är hyresbidrag inberäknadt. 

A r b e t s t i d . Aftalen innehålla en mångfald tidbestämmelser rörande såväl 
dag- som skiftarbete. Skiftarbete förekommer enligt riksaftalet för arbetare vid 
järnverken och utgöres i såväl 3 som 2 lag. Vid en del arbeten föreskrifves uppe
håll, växlande mellan 12 och 38 timmar för sön- och helgdagar. I andra fall åter 
göres ej uppehåll i arbetet. 

Järn- och stålvarufabriker. Af lön ing . Västeråsaftalet innehåller endast 
stycklöner, Säffleaftalet timlöner för 4 namngifna arbetare, af hvilka 2 erhålla 34 
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och 2 38 öre per t imme. Eski ls tunaaf ta le t innehål ler äfvenledes en personl ig 
lönelista, enligt hvi lken a rbe ta rne fä 5 öres t i l lägg till föru tvarande t imlöner . 
Trel leborgsaf ta le t bes tämmer , a t t ackordsarbete skall förekomma i alla fall, där de t 
k a n t i l lämpas. Tabel lens löner afse hand t l angare , som fyllt 21 år (kol. 4), j ä rn 
arbe ta re , som fyllt 21 är och mins t 4 är a rbe ta t i b ranschen (kol. 5), och »fullt kom
petent» verk tygsarbe ta re , verk tygssvar fvare och verk tygssmed, som fyllt 27 år och 
10 år a rbe ta t inom j ä rnb ranschen , hva ra f som verk tygsa rbe ta re mins t 4 år (kol. 6). 
H v a d aftalet i Väs tmanlands län beträffar, afse lönerna arbetare , som fyllt 20 år och 
a rbe ta t 4 år i facket (kol. 5), s a m t a rbe tare öfver 23 år m e d 7 års y rkesvana (kol. 6). 
B å d a s i s tnämnda aftal s t ipulera , a t t dugl iga a rbe ta re , som va r i t e t t flertal å r i 
y rke t , skola erhål la högre löner än aftalens minimilöner. 

Smides-, reparat ions- och hofslageriverkstäder. A f l ö n i n g . Lönen i kolumn 4 
afser smideshandt langare , öfver 18 år, som under Va år a rbe ta t i yrket . Kol. 5 afser 
för Stockholmsaftalen 1 och 2 smidare och hofs lager iarbetare , hvi lken haft plats som 
sådan i minst 1 år, unde r det a t t dylik arbetares lön efter 2 års ans tä l ln ing förts 
i kol. 6. I Stockholmsaftalet 3 afser lönen i kol. 5 »vuxen och kunnig» handt langare , 
i kol. 6 fullt y rkesutb i ldad hofslagare och smidare med 2 å r s vana och i Kar l shamns-
aftalet lönen i kol. 5 fullgod bänk- och smidesarbetare , som fyllt 21 år och a rbe ta t 
4 å r i facket. T r e af aftalen u p p t a g a bes tämmelse om högre löner för skick
liga arbetare , e t t aftal förbjuder n e d s ä t t n i n g i förut u p p b u r n a löner. 

Bleck-, p l i t - och kopparslagerier . A f l ö n i n g . Löne rna i ko lumn 5 gälla för 
dugliga, kompetenta o. d. bleck- och p lå ts lagare (i Nor rköp ing kopparslagare) . I fyra 
aftal ä r u t sa t t , a t t lönen först uppnås efter 6 års arbete i yrket . I t r e aftal ä r en 
au tomat i sk s tegr ing af 2 öre förutsedd, hvilken skall i n t r äda : i Norrköping V« 
1909, i Jönköp ing Vs 1909 och i Malmö Vio 1908. Två aftal (i Sala och Sundsvall) 
s t ipulera 5 öres lägre t imlön under v in te rn än den i tabel len uppförda. Kolumn 4 
u p p t a g e r löner för bevisl igen mindre kompeten ta bleckslagare (Jönköping), för bleck-
och p lå t s lagare u n d e r förs ta u t lä r l ingsåre t (Malmö) och för a rbetare , som åre t om 
utför pa r t i a rbe ten i bleck (Sundsvall). I ko lumn 6 å ter ha uppför ts aftalens högs ta 
löner, som afse diverse a rbe ten såsom snöskot tning, va t tenrörsur i sn ing , skrapning 
och s t rykn ing . F ö r Nor rköpings aftalet afser ko lumnen »fullt kompetent» koppar
slagare. Sundsvallsaftalet medgifver höjn ing af s t ipulerade löner för flitig och duglig 
a rbe ta re . Vid hög ålder eller af annan orsak nedsa t t a rbetsförmåga st ipuleras i e t t 
flertal aftal nedsä t tn ing . F ö r a rbe te i nä rhe ten af or ten liksom för s. k. landtar -
bete föreskrifves särski ldt t i l lägg, vanl igen i % af t imlönen eller ock fria resor, 
kos t och logi. 

A r b e t s t i d . Aftalen innehål la bes tämmelser om förkortning af arbets t iden dels 
vid a rbe t sbr i s t (3 aftal) och dels u n d e r v in te rmånaderna (2 aftal). 

Mekaniska verks täder och gjuterier. A f l ö n i n g . Ef ter le fnadskos tnadernas 
s tor lek å olika or te r äro r iksaftalets löner fördelade på t renne grupper . H v a r d e r a 
g ruppen innehål ler 3 minimi lönesa tser för resp. y rkesa rbe ta re , som uppnå t t 24 ärs 
å lder och a rbe ta t mins t 7 å r i yrket , (39, 34 och 32 öre), y rkesa rbe ta re , som upp
n å t t 21 års ålder och a rbe ta t mins t 4 år i facket, (36, 30 och 28 öre), och grof-
a rbe ta re (32, 26 och 25 öre). Allt efter flit och skicklighet erhål les högre lön, och 
skola arbetare , som arbe ta t e t t flertal å r i yrket , å tn ju ta högre lön än minimilönen. 
Vidare bes tämmer aftalet, a t t å de arbetsplatser , hvares t u n d e r år 1905 af arbets-
gifvarne erbjudi ts högre minimilöner än de i aftalet s t ipulerade, så lunda erb judna 
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minimilöner skola tillämpas, samt att aftalet icke får föranleda eller tagas till före
vändning för nedsättning i nu gällande löner. — I fråga om öfriga aftal innehåller 
kolumn 5 i allmänhet lönesats för fullgod arbetare öfver 21 år, som varit 4 år i yrket, 
och kolumn 6 lön för mera kompetenta arbetare, i regel sådana, som fyllt 24 år och arbetat 
7 år i yrket. I kolumn 4 hafva uppförts löner för yrkesarbetare, som arbetat kortare 
tid än 4 år i yrket, jämte löner för handtlangare, grofarbetare m. fl. I Säffleaftalet, 
som afser träarbetare, gäller lönen i kol. 5 21-åriga arbetare med 4 års yrkesvana. 
5 aftal — förutom riksaftalet — innehålla dessutom bestämmelse om högre lön allt 
efter skicklighet och flit, 2 aftal utom riksaftalet bestämmelse om nedsättning för 
mindre axbetsdugliga. 3 aftal föreskrifva, att genom aftalet förutvarande löner 
skola ökas med: i'Malmöhus län 6 öre och i Varberg 2 öre, i båda fallen för samt
liga arbetare, samt i Norrköping 1 öre för arbetare, som förut innehaft minst 38 
öres lön. 

A r b e t s t i d . Arbetstiden afser för riksaftalet och för 3 andra aftal den högsta 
vid verkstaden tillåtna ordinarie arbetstiden. 

Instrumentfabriker. A f lön ing . Lönerna gälla för 21 års arbetare (kol. 4), 
21 års arbetare, som varit 5 år i yrket och är sysselsatt vid bandage- och opera-
tionsafdelningen, (kol. 5), 21 års arbetare, 5 är i yrket, anställd vid instrument- och 
slipareafdelningen (kol. G). Högre löner skola betalas till skickliga och flitiga 
arbetare, som varit ett flertal år i yrket-, vid nedsatt arbetsförmåga utgår lön efter 
särskild öfverenskommelse. 

Stenhuggerier och stenbrott. A f l ö n i n g . Tabellens löner af se i regel följande 
arbetaregrupper: kol. 4 icke yrkesutbildade arbetare — en del aftal bestämma,'att 
arbetarne skola hafva uppnått 21 år för åtnjutande af dessa löner — kol. B löner 
för borrare, skolare, sättslagare, kilare o. d., kol. 6 löner för stenhuggare och 
arbetare vid lastning och diverse arbeten. Härifrån afvikande är följande gruppe
ring af arbetarna i aftalet för Kristianstads läns landsbygd: borrare, (högsta grupp), 
kilare och transportarbetare. Tvänne aftal innehålla bestämmelser om högre lön 
för driftig och skicklig arbetare, fyra aftal bestämmelse om lägre lön för mindre 
dugliga. För arbete utom orten utgår betalning efter öfverenskommelse enligt 
tvänne aftal: för s. k. väntetid betalas i regel vanlig timpenning. En del aftal inne
hålla lönesatser för smeder, maskinister m. fl, hvilka uteslutits i tab. I. 

A r b e t s t i d . I tabellen upptagen arbetstid gäller för den tid, dagsljuset till
låter arbete. 

Torrindustri. A f l ö n i n g . Lönen afser fullgoda arbetare; till mindre arbets-
dugliga kan enligt trenne aftal betalas lägre lön. Ett aftal innehåller jämväl lön 
för kuskar och bromsare. Inom denna industri äro ackordslönerna förhärskande. 

A r b e t s t i d . Enligt två aftal kan skiftarbete förekomma. Ett aftal innehåller 
bestämmelse om förkortning af arbetstiden under vintern. 

Grustag. A f l ö n i n g . Äfven här utföres arbetet i regel efter ackord. Det ena 
aftalet innehåller en timlönssats, 35 öre, det andra saknar tidlönsbestämmelser. 

A r b e t s t i d . Båda aftalen fastställa kortare arbetstid under tiden november 
—mars. 

Kalk- ocb kritbruk samt cementfabriker. Af lön ing . Af fem inom denna 
näringsgren under år 1908 ingångna aftal afse fyra arbetare vid själfva tillverk-
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ningen, nämligen t re a rbe tare vid kalkbruk, ett a rbe ta re vid grani t - och cement
verk samt aftalet u n d e r s t recket j ä rn - och. meta l la rbe ta re . Löne rna i kol. 4 gälla 
för icke yrkeslärda, a rbe tare , hvi lka enligt e t t p a r aftal skola hafva fyllt resp. 19 och 
20 år. Högre löner vid en del arbeten, som maskinborrn ing , lämpning i fa r tyg och 
eldning vid ka lkugnar , hafva förts i ko lumn 6. I j ä rnarbe ta reaf ta le t gälla lönerna 
för 21-åriga a rbe ta re med 4 å r s y rkesvana (kol. 5) och för 24-åriga arbetare med 7 
å r s vana (kol. 6). Aftalet i Stockholms län s t ipulerar förutom lönen fria bos täder 
och fritt bränsle , aftalet i Got t lands län äfvenledes fria bostäder . 

A r b e t s t i d . Vid u g n a r förekommer skif tarbete. F y r a aftal t i l låta förkor tn ing 
af arbets t iden u n d e r den mörkare årst iden. 

Glasbruk. A f l ö n i n g . Stycklöner u tgöra regeln inom denna när ingsgren . 
Enligt r iksaftalet och aftalet för Örebro län u tbe ta las lönen i kolumn 4 åt glas-
b låsare , sysselsat t med repara t ionsarbe te , för den tid, som dylikt arbete öfver-
skr ider 4 veckor årl igen. I öfriga aftal afser lönen dageldare, bor t läggare m. fl. ar
be t a re . Lönerna i kol. 6 afse enligt aftalen i Stockholm och Örebro län prof-
t i l lverkning, medan de i öfriga aftal gäl la för smäl tare , l :s te synare och degelmakare . 
Fö ru tom den kontan ta lönen s t ipuleras na turaförmåner , näml igen fri bostad (7 aftal), 
fr i t t bräns le (6 aftal), frit t pota t i s land (3 aftal). 

A r b e t s t i d . E t t aftal föreskrifver 7-timmarsskift för synare, uppstä l la re , 
uppläggare och glasblåsare . I öfrigt u tgöra 8-timmarsskiften regeln. E t t aftal 
föreskrifver, a t t (le eljest vanl iga tre 8-t immarsskift lagen under den va rmas t e å rs 
t i den k u n n a e r sä t t as med fyra skiftlag. 

Tegelbruk. A f l ö n i n g . Lönerna i kolumn 4 afse fullgoda yngre arbetare u t a n 
yrkesu tb i ldn ing . I kolumn 6 hafva in tagi ts löner för mera kompeten ta a rbe ta re , 
sådana som maskinis ter , t ege lb rännare och smörjare. Likaså gälla lönerna i de 
båda aftalen u n d e r s t recket för maskinister . Enl ig t några aftal höjes lönen för 
maskin is te r och b ränna re förmedelst provision,- enligt e t t aftal erhåller maskinis ten 
fri bos tad och vedbrand. Aftalen omfat ta delvis äfven häs tskötare , snickare och 
smeder, hvi lkas löner icke återfinnas i tabellen. F y r a aftal t i l låta nedsä t tn ing för 
mindre arbetsdugl ig eller äldre arbetare . Två aftal innehål la bestämmelse om auto
mat i sk s tegr ing af arbets lönen efter viss tid. 

A r b e t s t i d . För b r ä n n a r e och maskinis ter förekommer skiftarbete. Fem aftal 
s t ipu le ra förkor tning af a rbe ts t iden u n d e r den mörkare års t iden. 

Öfrig jord- ocn stenindustri. A f l ö n i n g . Aftalen omfat ta en kakelfabrik, en 
kaolinfabrik, en makadamfabr ik , e t t be tonbolag och en fajansfabrik. Ko lumn 4 
innehål ler t imlönssa tser för icke yrkes lä rda a rbe tare — 4 aftal s t ipulera viss å lder 
fö r lönens erhål lande, näml igen resp. 18—20 år, öfver 19 år, öfver 20 år, öfver 21 år, 
— kolumn 6 löner för a rbe ta re med yrkesutb i ldning , sådana som målare, u tköra re , 
sp r änga re och lassare. Kar l skronaaf ta le t medför — enligt hvad som särskildt u t s äges 
i aftalet — en ökning af 1 öre & förut innehafda löner. Aftalet i Sölvesborg inne
håller j ämvä l löner för snickare och smeder, hvi lka u t g å med 35 öre per t imme. 
E t t aftal s t ipulerar fri bos tad och ved. Två aftal hänvisa lönens fas ts tä l lande för 
e j fullgoda a rbe ta re till särskild öfverenskommelse. 

A r b e t s t i d . Enl igt e t t aftal förekomma 10- och 12-timmarsskift. F le r ta le t 
af tal föreskrifva förkor tning af a rbe ts t iden unde r den mörkare års t iden. 

Färg- och fernissfabriker. A f l ö n i n g . Aftalet innehål ler t imlönesatser för 
a rbe ta re , som fyllt 18 år, vid an tagande t (kol. 4), för fullgod arbetare , som fyllt 20 
år , vid an tagande t (kol. 5) samt för fullgod arbetare efter e t t års ans tä l ln ing (kol. 6.) 
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Ljus-, tvål- och parfymfabriker. Af lön ing . Kolumn 4 upptar månadslön för 
nyantagen arbetare under 21 år, kolumn 6 månadslön för 21-årig arbetare efter 1 
års anställning. Lönen för nyantagen 21-årig arbetare är enligt samtliga aftal 100 
kr. per månad. Aftalens lönesatser skola dock ej gälla för ålderstigna och mindre-
arbetsdugliga arbetare. 

A r b e t s t i d . Två aftal föreskrifva kortare arbetstid under vintertiden. 

Kalciumkarbid- och kloratfabriker. Af lön ing . Aftalet, som gäller för en karbid
fabrik, innehåller en specificerad löneskala. Dess lägsta lönesats gäller för dag
lönare, som utför fullgodt arbete, dess högsta för smältare vid 8-timmarsskift. 
Skillnaden mellan resp. daglöner blir med hänsyn till arbetstidens olika längd en
dast 70 öre. 

A r b e t s t i d . I smälthuset, packhuset, krossen, kalkugnarna och kalkbacken 
indelas arbetet i skift om 8 timmar med 16 timmars hvila mellan skiften. 

Gödningsämnes- och svafvelsyrefabriker. Af lön ing . Lönerna af se enligt 
Landskronaaftalet n:r 1 yrkesduglig träarbetare öfver 21 år, enligt Landskronaaftalet 
n:r 2 järn- och metallarbetare, som fyllt 22 år och 6 år arbetat i yrket (dessutom 
innehåller aftalet personlig lönelista med löner om 37, 38 och 40 öre), enligt Halm-
stadsaftalet ordinarie timlön för magasinsarbetare. Ett aftal fastställer, att högre 
och lägre löner än de i aftalet utsatta få betalas, allt efter arbetares duglighet 
och flit. 

A r b e t s t i d . Ett aftal föreskrifver olika arbetstid under sommar- och vinter
månaderna. 

Tändsticksfabriker. Af lön ing . Aftalen innehålla en mångfald lönesatser för 
olika sysslor. Af dessa hafva i tabellen uppförts de lägsta, som afse hisskarl, 
släggare och mottagare (kol. 4) och de högsta, som afse äldre satsare och arbetare, 
som hafva tillsyn i svarfafdelningen eller utföra slipningsarbete (kol. 6). 

A r b e t s t i d . Västerviksaftalet innehåller olika arbetstid för vinter- och som
marmånaderna. 

Öfrig kemisk-teknisk industri. A f lön ing . Af gruppens 4 aftal innehålla 3 
endast en timlönesats, hvilken uppförts i kolumn 5. Denna gäller dock enligt Malmö-
aftalet n:r 1 icke nyanställda äldre och mindre arbetsföra arbetare. Gäfleaftalet inne
håller en något mera specificerad löneskala. Tabellens löner afse 18—20-årig arbetare 
kol. 4) och 21-årig arbetare efter 1 års anställning vid fabriken (kol. 5). Båda Malmö-
aftalen stipulera 1 kronas förhöjning i veckolönen att inträda ftr 1909, aftalet n:r 
2 ytterligare 1 kronas förhöjning år 1910. 

Murare. A f lön ing . Lönerna afse fullgoda yrkeslärda murare. För upp
nående af aftalens lönesatser fordras enligt 1 aftal 5 års yrkesvana, enligt 4 aftal 
3 års yrkesvana, medan 1 aftal saknar bestämmelse härutinnan. Samtliga 6 aftal 
med tidlöner tillåta nedsättning i lön för mindre arbetsduglig arbetare. Nyköpings-
aftalet innehåller endast stycklönslista. 5 aftal innehålla bestämmelse om ersättning 
vid arbete utom staden, såsom fria resor, förhöjd timlön eller kost och logi på 
arbetsgifvarens bekostnad m. m. 

A r b e t s t i d . 5 aftal tillåta inskränkning af arbetstiden under vintermånaderna. 
Fr. o. m. 1909 inträder i Västerviksaftalet nedsättning af arbetstiden till 57 timmar 
per vecka. 
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Byggnadsträarbetare. A f l ö n i n g . Kolumn B af ser, hvad Stockholmsaftalen 
beträffar, »yrkesutbildad, dugl ig, ordent l ig och flitig arbetare». F ö r 5 af l andsor t s -
aftalen afser s a m m a kolumn arbe ta re , som var i t »minst 3 år i facket», för 5 andra 
dylika aftal a rbe ta re , som var i t »minst 4 ar i facket». Aftalet i Gäfleborgs län upp
t age r löner om 45—50 öre a t t u t g å allt efter a rbe tares duglighet . Kalmaraf ta le t inne
hål ler skilda löner för fabr ikssnickare (kol. 4), byggnads t immermän (kol. 5) och 
byggnadssn ickare (kol. 6), hvi lka be ta l a s t i l l »i y rke t utbi ldad, dugl ig samt ordent l ig 
och flitig t r äa rbe ta re» . Vid diverse a rbe ten höjas resp . löner med 10 %. Samt l iga 
g ruppens aftal t i l lå ta sänkning i lönen för mindre a rbe tsdugl ig a rbe ta re men fast
stäl la tillika i regel, a t t nedsä t tn ingen ej får öfverstiga 10 å 20 % af lönens belopp. 
4 aftal t i l låta äfven högre löner för skickliga a rbe tare . Enl ig t Norrköpingsaf ta le t 
in t räder en au tomat i sk s tegr ing af lönen från 46 till 48 öre den lU 1909. Inom 
gruppen innehålla 12 aftal bes tämmelse r om e r sä t tn ing vid a rbe te u tom staden. 
Denna u t g å r i regel med procentuel l förhöjning å den vanl iga t imlönen och fri 
resa , hvar jämte vid arbete å s tör re afs tånd erhålles fritt logi eller däremot svarande 
e r sä t tn ing . 

A r b e t s t i d . Samtl iga aftal på e t t nä r t i l lå ta förkor tn ing af arbets t iden under 
den mörkare årst iden. Enl ig t Norrköpingsaf ta le t faststäl les så lunda veckoarbets
t iden, då artificiell be lysn ing ej finnes, till i a l lmänhet 54 t immar unde r mars och 
oktober , 52 t immar unde r november och februar i samt 47 t immar unde r december 
och j anua r i . Enl ig t Västerviksaf ta le t nedsä t t e s a rbe ts t iden fr. o. m. 1909 till 57 
t immar per vecka. E t t aftal föreskrifver, a t t a rbe te t vid otjänlig väderlek skall 
a fs tanna . 

Förgylleri- och glasmästeriarbetare. A f l ö n i n g . Ko lumn 5 innehål ler t imlöns
sa tser för a rbe ta re med 5 års lärotid. Efter y t ter l igare 2 års arbete i y rke t st ipu
leras i Stockholmsaftalet 2 den i ko lumn 6 uppförda lönesatsen. Öfriga lönesa tser 
i s i s tnämnda kolumn afse förgyl ler iarbetare vid u ta rbe te och b lyglasmäs tare . Två aftal 
t i l lå ta sänkning i aftalets lönesa tser för mindre a rbe tsdugl ig a rbe ta re med 15 a 20 %• 
Et t aftal fastställer, a t t högre lön än aftalets minimilön kan be ta las . Afven inom 
det ia fack föreskrifves vid a rbe te u tom or ten fri resa, kos t och logi eller dä remot 
svarande ersä t tn ing . 

A r b e t s t i d . E t t aftal förbehåller r ä t t för arbetsgifVaren a t t inskränka arbe ts 
t iden unde r den mörkare års t iden. 

Målare. A f l ö n i n g . Aftalen inom denna y rkesgren innehål la i a l lmänhet 
förutom löner för lär l ingar endas t en lönesats , hvi lken afser duglig, y rkes lä rd 
a rbe ta re . Enl ig t 16 unde r år 1908 ingångna aftal uppnås denna lönesats efter 5 års 
lärotid, enligt 9 aftal efter 4 års lärot id . F ö r 3 aftal ä r lä ro t idens längd ej angifven. 
5 aftal innehål la äfven högre lönesa tser än de för aftalen normala . Dessa hafva 
upp tag i t s i ko lumn 6 och afse må ln ing af b å t a r u tombords och a rbe te på s. k. 
pa ten t s t ä l ln ingar (Stockholm och Nor rbo t t ens län), u tvänd ig t a rbe te å h u s (Söder
tälje), ka lks t rykn ing (Norrköping) och ext ra arbete (Malmö). 3 aftal innehål la olika 
t imlön för sommar- och v in te rmånader , och hafva därvid, såsom i det föregående 
anmärk t s , endas t sommar lönerna upp tag i t s i t ab . I . Vin ter lönerna ä ro enl igt 
1 aftal högre , enl igt 2 aftal lägre än motsvarande t imlöner u n d e r sommarmånade rna . 
14 af g ruppens 28 aftal s t ipulera automat isk lönes tegr ing a t t i n t r äda u n d e r loppet 
af år 1909, och 6 af dessa aftal föreskrifva y t te r l igare s tegr ing år 1910. Af öfriga 14 
aftal gälla 9 endas t 1 år, så a t t tabel lens lönesatser endas t för 5 aftal inom gruppen 



90 KOLLEKTIVAFTAL I SVERIGE 1908. 

gälla äfven för sommaren 1909. 3 aftal stipulera, att afdrag å lön ej får äga rum för 
helgdagar. 21 aftal medgifva, att lägre löner betalas till mindre arbetsdugliga. Samt
liga aftal, på tre när, innehålla bestämmelse om extra ersättning för arbete utom 
orten. I regel bestås fria resor jämte någon förhöjning motsvarande merkostnaden 
för kost och logi eller ock fri kost och logi med något afdrag å vanlig timpenning. 

A r b e t s t i d . Med höjningen af arbetslönen år 1909 sammanfaller för flera 
aftal en samma år inträdande förkortning af arbetstiden. Flertalet aftal fastslå 
dessutom förkortning af arbetstiden under vintermånaderna. Ett aftal föreskrifver 
inskränkning af arbetstiden under vintermånaderna, två aftal stipulera, att under 
vintern arbete sker i den mån tillgång på arbete finnes. Arbetet pågår under vin
termånaderna, så länge dagsljuset tillåter. 

Kakelugnsmakare. Af lön ing . Arbetet utföres i regel efter ackord. Före
kommer tidlönsarbete, betalas i kolumn 5 uppförd timlön. Aftalet innehåller jämväl 
bestämmelser om förhöjning i timlön vid landsarbete, såvida ej fri kost och logi 
lämnas. Vid dylikt arbete lämnas äfven reseersättning och vanlig timpenning under 
rese- och väntetid. 

Skorstensfejare. A f lön ing . Kolumn 5 af ser kompetent gesäll, som 3 år 
arbetat i yrket, kolumn 6 sådan, som 8—10 år arbetat i yrket, kolumn 4 dem, som 
1 år arbetat i yrket. Enligt två aftal göres ej afdrag för helgdagar. Två aftal 
innehålla bestämmelser om extra ersättning vid landsarbete. Enligt det ena aftalet 
utgår visst dagtraktamente vid dylikt arbete, enligt det andra tillfaller vid lands
arbete en tredjedel af inkomsten arbetarne att dem emellan lika fördelas. 

A r b e t s t i d . Karlskronaaftalet föreskrifver Va timmes förkortning af arbets
tiden under månaderna oktober—maj. 

Rörarbetare. A f l ö n i n g . Kolumn 4 afser nybörjare (Stockholm, aftal 1 och 
Kalmar), 19-åriga metallarbetare med 1 års yrkesvana och smideshandtlangare under 
de första 3 åren (Stockholm, aftal 3 och 4) samt järnarbetare, som öfvergår till rörarbe
tare, under l:sta året (Hälsingborg). Kolumn 5 afser utlärda arbetare, som 3—4 år 
arbetat i facket, kolumn 0 åter »kompetent arbetare» och arbetare, som i mer än fem 
år arbetat i facket. Samtliga aftal innehålla bestämmelse om reseersättning m. ni. 
vid landsarbete. Med undantag af Hälsingborgsaftalet fastställa de äfven, att för 
mindre arbetsduglig arbetare sänkning i lönen får äga rum. 

A r b e t s t i d . Fem aftal gifva arbetsgifvare rätt att under vintermånaderna 
inskränka arbetstiden. 

Elektriska montörer. Af lön ing . Stoekholmsaftalet innehåller endast ackords
löner. För Trollhätteaftalet afse lönerna hjälpmontörer, som ej kunna utföra själf-
ständigt arbete (kol. 4), montörer, som utföra själfständigt arbete och 3 år arbetat 
i facket (kol. 5), och montörer, som kunna leda större installationer för belysning 
och kraft (kol. 6). Aftalet innehåller bestämmelser om dagtraktamente och rese
ersättning vid landtarbete m. m. 

Byggnadsgrofarbetare. A f l ö n i n g . Kol. 4 upptager lön för fullgoda grof-
arbetare. Stockholmsaftalen 1 o. 2 samt Kalmaraftalen fastställa dock såsom kva
lifikationer för arbetare med dylik lön, att de skola vara »i yrket utbildade, dugliga, 
ordentliga och flitiga» murarbetsmän, byggnadstegelbärare och grundläggare. Kolumn 
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6 in rymmer högs ta löner för yrkesutb i ldade a rbe ta re , såsom eementarbe tare , 
asfal t läggare , s t enhugga re , pos tbasar , k i la rebasar in, fl. 3 aftal s t ipulera au tomat isk 
lönes tegr ing om 2 öre u n d e r andra aftalsåret . Af dessa föreskrifva 2 y t te r l igare 
s tegr ing u n d e r ar 1910. Aftalet för Nyköpings läns l andsbygd bes tämmer , a t t skick
l i g a rbe tare k a n erhål la h ö g r e lön än den i af talet upp tagna , hva remot 12 aftal 
medgifva lönenedsä t tn ing för mindre arbetsdugl iga a rbe tare . 10 aftal innehålla be
s tämmelser om viss förhöjning å t imlönen, fri resa etc. vid arbete u tom orten. 

A r b e t s t i d . 14 aftal innehål la bes tämmelse om förkor tn ing af a rbe ts t iden 
i m d e r den mörkare års t iden. Enl ig t Västerviksaf ta le t afkortas arbets t iden efter Vs 
1909. E t t aftal påbjuder , a t t a rbe te t skall af s t anna vid otjänlig väderlek. 

Gipsrörare. A f l ö n i n g . Aftalens t imlönssatser afse »fullt kunnig, ordent l ig 
och flitig» g ipsrörare . L ä g r e löner k u n n a beta las för nybörjare och mindre arbe ts 
dug l iga . Vid arbete u tom or t en u t g å r r e see r sä t tn ing och dag t rak tamen te . 

A r b e t s t i d . Båda affcalen fastställa arbetsgifvares r ä t t att u n d e r den mörka re 
å rs t iden inskränka arbets t iden. 

Scagliolarbetare. A f l ö n i n g . Timlönen afser »i y rke t utbildad, duglig, ordent 
lig och flitig scagliolarbetare». Aftalet innehål ler samma bestämmelse , som n y s s 
angifvits gälla för g ipsrörare i fråga om särskild e r sä t tn ing vid a rbe te u tom or ten. 

A r b e t s t i d . Arbetsgifvaren äger rä t t a t t i n sk ränka arbe ts t iden under den 
m ö r k a r e års t iden. 

Väg- och vattenbyggnadsarbetare. A f l ö n i n g . Arbe te t inom denna y rkesgren 
utföres i regel efter ackord. Den i kol. 4 upp t agna t imlönen — den enda som före
k o m m e r i af t alen — är ga ran t e r ad vid allt ackordsarbete . 

A r b e t s t i d . Tre aftal fastställa, a t t a rbe t s t iden k a n förkortas unde r vinter
månaderna . 

Järnvägsbyggnadsarbetare. A f l ö n i n g . Äfven h ä r är ackordsarbete regeln. 
Kol . 4 upp tager dels lön för »fullgod» och därmed jämstä l ld a rbe ta re — de t ta för 
d e fall, då endas t en t imlön finnes faststäl ld i aftalet — dels för de aftal, som inne
hål la flera lönegrupper, lön för icke yrkesutbi ldade a rbe ta re , såsom smideshandt lan-
_gare, jo rda rbe ta re , banarbe ta re , h jä lparbetare , k rana rbe ta re , a rbe ta re i kalkbrot t och 
vid u t las tn ingsarbe ten , cementarbe ta re , be tona rbe ta re m. fl. Kol. 5 innehål ler löner 
för a rbe tare , som i aftal 1 för Kr i s t i ans tads län och aftalet för Kopparbergs län, 
in rymmas u n d e r g r u p p 2, näml igen be rgsprängare , t r äa rbe ta re , s tampslagare , skolare, 
s t enu t t aga r e , borrsmeder , smeder, rö ra rbe ta re , mask inarbe ta re etc. Kol. 6 innehål ler 
af ta lens högs ta löner, hv i lka afse yrkesutb i ldade arbetare , s ådana som g rå s t ens 
m u r a r e , s t enhuggare och t unne l a rbe t a r e ; e t t aftal t i l lägger högs ta lön j ä m v ä l å t 
några af de arbetarespecial i te ter , som nyss omnämnts unde r kol. 5. Enl ig t aftalet 1 
i Kr is t ians tads län erhålla a rbe ta rne förutom lönen fria bostäder . 2 af aftalen 
medgifva lägre löner för mindre dugl iga arbetare . 1 aftal innehåller bes tämmelser 
o m reshjälp. 

A r b e t s t i d . Enl ig t t r e aftal förekommer skif tarbete. E t t af dessa föreskrif-
ver dels dagskift om 10 t immar och dels nat tskif t om 8 t immar , de öfriga u tes lu
tande 8-timmarsskift. Å t t a aftal föreskrifva kor ta re arbets t id u n d e r v in te rmåna
derna , af hvilka dock två til låta, a t t a rbets t iden under v in te rn u t s t r ä ckes utöfver 
d e n föreskrifna. 
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Hamnbyggnadsarbetare. Af l ö n i n g . Tabellens l:sta och 2:dra aftal afse resp. 
järn- och metallarbetare samt träarbetare. För det första aftalet angifvas löner för 
vanlig järnarbetare (kol. 4) — hälften af järnarbetarne skola dock erhålla 44 öre — 
och förste smidare (kol. 6), för det andra aftalet lön för fullgod och flitig träarbe
tare (kol. 5). Hvad öfriga aftal beträffar, afser lönen i kolumn 4 grofarbetare samt 
lönen i kol. 6 arbetare a mudderverk, pråmar o. d. Trelleborgsaftalet 2 föreskrifver 
2 öres förhöjning den Vi 1909. 

A r b e t s t i d . Två aftal innehålla föreskrifter om skiftarbete. Ett aftal före
skrifver arbetets inställande vid otjänlig väderlek. 

Allmänna arbeten. Kommunala och andra. Af lön ing . Kolumn 4 afser löne
sats för icke yrkeslärda arbetare. Göteborgsaftalen c:r 2 o. 3 innehålla löner för såväl 
extra som ordinarie arbetare, af hvilka de förra hafva upptagits i kolumn 4, under 
det att löner för ordinarie arbetare förts i kolumn 5. I öfrigt innehåller sistnämnda 
kolumn löner för yrkeslärda rörarbetare, reparatörer och fullgoda maskinarbetare m. n. 
Högsta i aftalen förekommande lönesatser — införda i kolumn 6 — afse stenhuggare,, 
stenstötare, stensättare, rörarbetare, retorteldare, retortladdare, instrumentvakter in. fl. 
Rörande den ovanligt höga lönen i kol. 6 för Malmöaftalet förtjänar anmärkas, att 
denna afser instrumentvakt vid elektricitetsverket efter 10 års anställning. Förmans-' 
löner förekomma någon gång i aftalen, men hafva, såsom i det föregående anmärkts, 
icke uppförts i tabellen. Flertalet aftal innehålla jämväl bestämmelse, att nedsätt
ning — dock i regel endast till viss procent — eller förhöjning af den aftalade 
timlönesatsen får äga rum, allt efter arbetares duglighet och flit. Ett aftal för 
lykttändare fastställer lägre lön under en del af sommartiden, ett annat bestämmer, 
att, därest arbete garanteras året om, 2 öres lägre timlön utgår. 

A r b e t s t i d . Tre aftal innehålla äfven bestämmelser om skiftarbete. Åtta 
aftal föreskrifva förkortning af arbetstiden under vintermånaderna; ett aftal före
skrifver dylik förkortning för timlönsarbetare, under det att arbetare med månads
lön hafva samma arbetstid året om. Två aftal stipulera arbetstidens förkortning 
vid otjänlig väderlek. 

Handelsarbetare och varuutkörare. A f l ö n i n g . Aftalen inom denna grupp 
innehålla endast en lönesats. Denna afser fullgoda, icke yrkeslärda arbetare och 
har intagits i kolumn 4. För aftalet i Norrköping, som innehåller olika lönesats 
för 18—21 års arbetare och för arbetare öfver 21 år, har lön för arbetare öfver 21 
år förts i kolumn 5. Lön för kuskar är i flertalet aftal lika med den för öfriga 
arbetare; där ej så är förhållandet, har denna lön förts i kolumn 6, där för öfrigt 
äro upptagna löner för parkuskar, fodermarskar, automobilkörare samt för tillfälliga 
arbetare vid diverse sysslor. Ett flertal aftal tillåta, att lönen för äldre och 
mindre arbetsduglig arbetare fastställes efter öfverenskommelse. Fyra aftal fastslå, 
att arbetare, som redan åtnjuta högre lön än aftalets, icke få träffas af lönesänk
ning. Ett aftal bestämmer, att höjning af aftalets löner under aftalstiden kan ske, 
om sådan företages af öfriga firmor å orten. 

A r b e t s t i d . Några aftal stipulera kortare arbetstid under den mörkare års
tiden, aftalet 2 i Halmstad däremot 1 timmas förkortning per dag under månaderna 
juni—augusti. Flera aftal föreskrifva, att arbetstiden för kuskar skall ökas med den 
tid, som åtgår för att rykta och sköta hästarna. För hästskötare föreskrifves enligt 
några aftal söndagsarbete, hvilket, där flera kuskar äro anställda, förrättas i tur 
och ordning. 
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Åkerirörelse. A f l ö n i n g . Löne rna i ko lumn 4 afse ordinar ie arbetare och 
t u s k a r . Ko lumn 6 u p p t a r löner för pa rkuska r och las tautomobi lkörare . Aftalen 
innehål la dessu tom bes t ämmelse r om t i l lägg vid ext ra körs lor etc . Enl ig t Malmö-
aftalet be ta las 2 kr . lägre veckolön u n d e r m å n a d e r n a november—februar i . Afdrag 
för helg- och f r idagar får ej göras enl igt samma aftal. 

A r b e t s t i d . Aftalen i n o m denna g rupp innehål la diverse bes tämmelser rö
r ande t id fö r hä s t a rnas skötsel s amt n a t t - och söndags t jäns tgör ing . Tre aftal före-
skr ifva kor ta re a rbe ts t id u n d e r v in te rmånaderna . 

Stufverirörelse. A f l ö n i n g . F le r ta le t aftal inom gruppen innehålla utförl iga 
pr is l is tor för ackordsarbete . Ko lumn 4 innehål ler den inom yrke t vanl igast före
kommande t imlönen. Denna afser enligt flera aftal samtl iga arbeten. En del aftal 
innehål la dock högre lönesa tser för vissa a rbe ten , såsom måt t s läpn ing , vägn ing , 
f lensning, lossning och l a s tn ing af t jära, svafvelsyra, soda, sulfat, benmjöl m. m.. 
o c h återfinnas dessa lönesa tser i kol. 6. N å g r a aftal innehål la j ämvä l t id lönssatser 
för vänte t id . Trenne aftal s t ipulera au tomat i sk lönestegr ing. Enl igt Eskils tuna-
aftalet u t g å r u n d e r m å n a d e r n a november—mars en lägre t imlön. 

A r b e t s t i d . Aftalen faststäl la i a l lmänhet olika arbe ts t id för olika årst ider . 
E t t aftal innehål ler bes tämmelse , a t t a rbe ta re så v id t möjligt ej bör arbeta både 
d a g och na t t samt a t t ingen får t i l lå tas a rbe ta mer än 24 t immar i följd. 

Spårvägar. A f l ö n i n g . Kol . 4 afser i b ägge aftalen inom gruppen spår rensare 
unde r första ans tä l ln ingsåre t , kol. 6 däremot trafikpersonal efter resp . 5 och 4 å r s 
t j äns tgör ing . Jönköpingsaf ta le t t i l lå ter afdrag vid icke full t jäns tgör ing . Båda af
t a l e n innehål la en mångfald efter ans tä l ln ingsår växlande lönesa tser för hva rde ra 
af g rupperna ordinarie och extra trafikpersonal, spår rensare och r epa ra tö re r m. fl. 

A r b e t s t i d . I tabel len uppförd arbets t id gäller för trafikpersonal. För spår
rensa re är a rbe t s t iden 10 t i m m a r per dygn, för v a g n p u t s a r e 10 t i m m a r per na t t , 
för r epara tö re r enligt Norrköpingsaf ta le t 9 t immar, enligt Jönköpingsaf ta le t 10 t im. 
å dagskift, 9 t im. å för- och eftermiddagsskift samt 8 tim. å nat tskif t . Båda aftalen 
fas ts tä l la viss t an ta l f r idagar pe r månad . Norrköpingsaf ta le t föreskrifver, a t t hva r 
7:de söndag och hva r 7:de h v a r d a g skall vara fridag, Jönköpingsaf ta le t , a t t persona
len skall å tn ju ta 4 fr idagar per månad, hvarvid f r i söndagarna skola fördelas så 
regelbundet som möjligt. 

Järnvägar . A f l ö n i n g . Aftalen vid j ä r n v ä g a r omfat ta dels linje- (ordinarie 
och extra) och dels verks tadspersonal . Den ordinarie l injepersonalen är fördelad i 
o l ika grupper , af hvilka den lägsta , den s. k. s ta t ionskar lsgruppen, omfat tande sta
t ionskar lar , banvakte r , vagnssmörjare , lokomotivputsare , pumpare , kolvakter och 
b romsare m. fi. a rbe tare , h ä r ensam kommit i be t rak tande . Inom denna l iksom öf-
r iga g rupper af personal är en efter ans tä l ln ingsår s t igande löneskala faststäl ld med 
ol ika lönesatser där jämte i de flesta aftalen för s t äder och a n d r a dyror te r å ena 
sidan, öfrig landsbygd å den andra . Lönesa t se rna i kol. 4 och 5 afse begynnelse
löner resp. i s tad och på landet inom s ta t ionskar lsgruppen, lönesa tserna i kol. 6 och 
7 däremot löner efter 12 å r s ans tä l ln ing resp. i s tad och \tk l ande t inom samma 
grupp . Aftalen innehålla i regel bes tämmelser om resekos tnadsersä t tn ing , t rak ta -
ments- och na t t log ie r sä t tn ing och om ersä t tn ing vid t j äns tgör ing i högre befat tning. 
Dessu tom innehål la en del aftal u t t ryckl ig bes tämmelse om, a t t aftalet ej får för
an leda sänkning i förut innehafda löner. 
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A r b e t s t i d . Aftalen innehålla bestämmelser om arbetstid dels för stationär 
personal (10 t. vid dagarbete, såsom angifves i tab. I, 8 å 9 t. vid nattarbete) del» 
för åkande personal (per månad såsom i kol. 8 angifves) och dels för verkstadsper
sonal (57—59 timmar per vecka). Flertalet aftal innehålla bestämmelse, att efter 
tjänstgöring af 13 timmar för stationär personal, skall följa 9 timmars fritid och att 
15 timmars tjänstgöring för åkande personal ej får förekomma mer än två dygn i 
följd. Aftalen innehålla delvis bestämmelser om frisöndagar. 

Telefon. A f l ö n i n g . Aftal 1 är i lönehänseende uppdeladt i två grupper, af 
hvilka grupp I omfattar för nätets underhåll anställd personal, grupp II öfrig per
sonal såsom linjearbetare, arbetare i öfverkopplingen, kabeldragare, stationsarbetare 
ra. m. I kol. i har införts lön inom grupp II för fullgod arbetare öfver 19 år med 
1 års vana, i kol. 6 däremot lön för fullgod arbetare inom grupp I efter 9 års vana 
i gruppen. För nyantagen och mindre arbetsdnglig arbetare kan lönen nedsättas 
med högst 20 %. Aftalet innehåller äfvenledes bestämmelse om traktaments- och 
nattlogiersättning vid arbete utom staden. Vidare fastställes, att nedsättning i förut 
innehafda löner ej får äga rum. Aftalet 2 innehåller lön för eldare (kol. 4) och 
maskinskötare (kol. 6). 

A r b e t s t i d . Kortare arbetstid under vintermånaderna förekommer. 

Styrmän. A f l ö n i n g . Aftalet innehåller tvänne efter fartygens storlek växlande 
löneskalor för dels l:ste styrman, dels 2:dre styrman. Inom hvarje storleksgrupp före
komma vidare tvänne lönesatser, en för de två första årens tjänstetid och en för 
de öfriga tjänsteåren. Tabellens löner afse 2:dre styrman å fartyg om 300—600 
bruttoton under de två första åren (kol. 5) och l:ste styrman å fartyg om 3,000 
bruttoton och därutöfver efter två års tjänstgöring (kol. 6). Högre löner förekomma 
för lastbåtar med blandad last å reguliära trader, för fartyg, som gå med malmlast 
på Xarvik och Kanada, samt för fartyg, där endast en examinerad styrman finnes. 
Genom aftalet får nedsättning i förut innehafda löner ej äga rum. 

Sjömän och eldare. Af lön ing . Aftalet gäller för maskinister, eldare och 
däckspersonal å bogser- och passagerarebåtar. Maskinistlönerna äro fördelade på 
fyra grupper efter fartygens storlek, och är här i kol. 6 upptagen lönen i den hög
sta gruppen. Lönen i kol. 5 gäller för eldare, som uppnått 18 år och äger 2 års 
yrkesvana, i kol. 4 för andre eldare, som ej äger dylik kompetens. För såväl ma
skinister som eldare utgår lägre lön under vintermånaderna. 

A r b e t s t i d . I aftalet äro endast tiderna för arbetets början och slut fast
ställda. Söndagsarbete räknas såsom ordinarie tid. 

Hotell- och restaurantrörelse. A f l ö n i n g . Aftalen innehålla endast en löne
sats, som här upptagits i kol. 4. Stockholmsaftalet föreskrifver 5 öres ökning i 
timlönen efter l/t 1909. Enligt sistnämnda aftal erhålla arbetare äfven fri kost och 
bostad. 
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Résumé. 

659 contrats collectifs ont été conclus en Suède, en 1908, d'après les 
relevés faits par l'administration du commerce. Ils ont été approuvés par 
environ 4,166 patrons, et l'on peut estimer qu'ils ont réglé les conditions 
de travail de 136,327 ouvriers. 

Contrats et ouvriers contractants se répartissent entre les principaux 
groupes d'industries de la manière suivante: 

Extension 
des contrats 

collectifs. 

Si l'on se reporte à la répartition du début de 1908, on voit que les 
contrats collectifs n'ont pas, cette année non plus, pris une extension con
sidérable dans l'agriculture ni les exploitations forestières, et que c'est 
comme auparavant, dans les mines, les manufactures, les industries manu
elles et la construction, que la grosse majorité des contrats ont été conclus 
ou renouvelés. 

Le nombre total des ouvriers liés par des contrats collectifs à fin 
1908 s'élève à 318,190. On constate surtout de l'augmentation dans les 
fonderies et forges, les industries des vêtements, l'industrie du bois, l'indu
strie de la pâte de bois et du papier et la construction. 

Les contrats collectifs, à fin 1908, avaient acquis au total la plus 
grande extension dans la construction, l'industrie des machines et chantiers 
maritimes, les fonderies et forges, les transports par terre, les industries 
des denrées alimentaires et excitants, l'industrie du bois, ainsi que celles 
qui extraient et travaillent l'argile, le sable et la pierre. 

Par rapport au nombre total des ouvriers employés dans chaque 
branche respective, les contrats collectifs avaient pris le plus grand déve
loppement l:o dans l'industrie des machines et chantiers maritimes, 2:o les 
l'industries graphiques, 3:o les industries qui travaillent les cuirs, les 
cheveux, et le caoutchouc. 
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Les parties 
dans les con
trats collectifs. 

Des 659 contrats conclus en 1908, 195 (29-6 %), ont été passés 
entre des associations tant du côté patronal que du côté ouvrier; tandis que 
455 (69 %) furent conclus par des patrons isolés avec des associations 
ouvrières. 

Le groupe des contrats passés entre associations de l'un et de l'autre 
côté présente par rapport aux statistiques de la fin de 1907 une augmen
tation relative, c'est-à-dire que 29"6 % des contrats de 1908 font partie de 
ce groupe, tandis que la proportion correspondante pour tous les contrats en 
vigueur à fin 1907 était 2 2 l %. 

Le groupe des contrats où ne figurent des associations que du côté 
ouvrier a, par contre, diminué. La proportion, qui était pour la totalité des 
contrats en vigueur en 1907 de 71'4 %, n'est plus que de 690 % pour 
ceux conclus en 1908. 

Les deux groupes réunis accusent pourtant une augmentation considé
rable soit de 93'5 % à 98'6 %\ d'où il résulte que, des deux côtés, ce sont 
des associations qui se présentent de plus en plus souvent comme parties 
contractantes. 

Juridiction 
et durée des 

contrats. 

La majorité des contrats de 1908, soit 436, embrassant 32,666 ouvriers 
(2396 % de la totalité), ne s'appliquent qu'à un ou plusieurs patrons isolés. 

Le groupe, qui vient en second comme importance, se compose de 
contrats locaux et comprend 202 contrats avec 28,702 ouvriers (21"0 5 % de 
la totalité). Ensuite 12 contrats de districts, et 9 contrats nationaux, ces 
derniers n'englobant pas moins de 72,752 ouvriers (53'3 7 % de la totalité). 
Les contrats nationaux de l'année 1908 s'appliquent en particulier aux 
ateliers de constructions mécaniques, aux forges et mines de fer, aux indu
stries graphiques, aux manufactures de chaussures et aux fabriques de 
cigares. 

La durée de validité pour 213 contrats ne dépasse pas 1 an; pour 
248, elle est de 1 à 2 ans; pour 147, de 2 à 3 ans, et pour 17 de plus 
de 3 ans. 34 contrats ne contiennent pas de dispositions concernant 
la durée. 

Au nombre de ceux dont la durée dépasse 3 ans, on remarque les 
importants contrats nationaux pour les constructions mécaniques, les indu
stries graphiques, les manufactures des tabacs. 

Comités de 
conciliation 

et d'arbitrage 
et dispositions 
relatives aux 
négociations 

entre les 
parties. 

378 contrats, s'appliquant à 120,560 ouvriers (88 % de la totalité des 
contractants), contiennent des dispositions en vue de prévenir la brusque 
cessation du travail sans négociations préalables. 

L'adoption de ces dispositions tend à se généraliser en 1908; la pro
portion des ouvriers liés par ce genre de clauses, qui est de 88 % d'après 
les contrats de l'année en question, n'était que de 60 % à fin 1907. 

Ce progrès doit être surtout attribué à l'extension croissante des règles 
relatives aux négociations, en cas de conflit, d'abord entre les intéressés, 
ensuite, si l'accord n'a pu se faire, entre les associations respectives. On 
trouve de semblables clauses dans 177 des contrats conclus en 1908, englo
bant 51,590 ouvriers, soit 38 % des contractants; la proportion correspon
dante pour les contrats en vigueur en 1907 n'était que de 13 %. 

Les comités de conciliation et d'arbitrage pour la solution des conflits 
sont l'objet de diverses dispositions dans 201 contrats, comprenant 68,970 
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ouvriers, soit 50 % de la totalité des contractants. D'après 127 de ces 
contrats (27,557 ouvriers), la compétence des comités est limitée aux conflits 
portant sur l'interprétation et l'application des contrats collectifs; d'autres, 
au nombre de 73l) (41,407 ouvriers) étendent la compétence des comités à 
tous les conflits portant sur un intérêt réel. 

132,071 ouvriers (soit à peu près 97 % de la totalité des contractants 
en 1908) sont liés par des contrats stipulant la rétribution du travail au 
temps; et, sur ce nombre, il y en a 109,805 régis par des contrats adop
tant le mode de paiement à l'heure. 

Dans 158 contrats où figurent des stipulations sur le travail aux 
pièces, il est, garanti à l'ouvrier quoique travaillant aux pièces une certaine 
rémunération au temps, soit en général (87 contrats), soit occasionellement 
lorsque par exemple l'ouvrage ne figure pas dans le tarif ou lorsque la 
matière est difficile â travailler, la machine défectueuse etc. (71 contrats). 

Une rémunération pour travail supplémentaire se trouve dans plus de 
500 contrats. Cette rémunération s'élève le plus souveut à 25—50 % du 
salaire ordinaire. Pour le travail de nuit, des dimanches et jours fériés 
la gratification est habituellement plus grande, montant souvent à 50 ou 
100 % du salaire ordinaire. 

Quant aux taux des salaires dans les différents groupes d'industries, 
ils ont fait l'objet d'une étude spéciale; dans quelques tableaux on a établi 
des comparaisons avec les taux, prescrits dans les contrats précédents. 

Salaires. 

Les contrats passés entre 4,262 patrons et 131,175 ouvriers (soit 
96'22 % de la totalité des contractants) renferment des clauses relatives à 
la durée du travail. Le tableau ci-dessous indique en regard du nombre 
d'heures la proportion des ouvriers astreints à cette somme de travail en 
vertu des contrats: 

Délimitation 
du temps 
de travail. 

Des clauses relatives au paiement d'indemnités en cas d'accidents 
figurent dans 532 contrats s'appliquant à 94,998 ouvriers. Mais d'après 
22 de ces conventions (2,292 ouvriers), les patrons ne s'obligent qu'à payer 
les soins du médecin, les médicaments, des indemnités de maladie, etc., 

Indemnités en 
cas d'accident 

et secours 
de maladie. 

1) Il faut ajouter 1 contrat, s'appliquant à 6 ouvriers, d'après lequel les congés 
injustifiés relèvent du comité d'arbitrage. 

7 
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sans qu'il apparaisse clairement dans tous les cas si cette obligation con
cerne aussi bien les accidents que les autres maladies, ou seulement ces 
dernières. 

L'assurance contre les accidents est stipulée dans 269 contrats (34,787 
ouvriers). 

On peut se rendre compte du plus ou moins d'étendue de ces assu
rances d'après le tableau suivant: 

On peut juger de la fréquence des clauses relatives au paiement 
d'indemnités (sans assurance) en dehors des obligations légales, d'après le 
tableau ci-dessous: 

Autres clauses 
des contrats 

collectifs. 

Parmi les clauses concernant la direction du travail, le droit et l'obli
gation d'appartenir à une association, figure au premier rang «l'article 23» 
des statuts de l'Union patronale suédoise, lequel garantit aux patrons le 
droit d'embaucher et congédier librement les ouvriers, de diriger et distri
buer le travail, et d'employer des syndiqués ou non-syndiqués. 

On trouve des dispositions conformes à cet article, avec ou sans 
restriction, dans 389 des contrats de 1908 s'appliquant à 84,101 ouvriers 
(soit 61'69 % de la totalité des contractants de l'année); la proportion 
correspondante, par rapport à la totalité des contractants à fin 1907, était 
de 483 %. 

Mais 294 contrats (77,972 ouvriers) ont cru devoir adjoindre à cet 
article 23 des dispositions en conformité avec »le compromis de décembre 
1906», qui garantit le droit d'association, et en vertu duquel les congés 
considérés comme portant atteinte à ce droit peuvent faire le sujet de 
contestations. 

En outre, 128 contrats (36,869 ouvriers), contiennent des clauses de
stinées à sauvegarder le droit d'association; en sorte que de semblables 
clauses se rencontrent en tout dans 422 des contrats de 1908, avec 114,841 
ouvriers (soit 84 % de la totalité des contractants). 

Des clauses relatives à la durée de l'apprentissage et à la situation 
des apprentis, figurent dans 100 des contrats de 1908 s'appliquant à 15,883 
ouvriers. 41 de ces contrats contiennent une réglementation plus systéma
tique de l'apprentissage, tandis que 59 autres ne renferment que des dispo
sitions détachées. 
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Tab. I. Kollektivaftal träffade år 1908, 
Öfversikt öfver antalet aftalsberörda arbetsgifvare och arbetare 



TAB. I. 101 

fördelade efter näringsgrenar och orter. 
samt öfver i aftalen fastställda tidlönssatser och arbetstimmar. 
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Tab. I. (Forts.) Kollektivaftal träffade år 1908, 
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fördelade efter näringsgrenar och orter. 
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Tab. I. (Forts.) Kollektivaftal träffade år 1908, 
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fördelade efter näringsgrenar och orter. 
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Tab. I. (Forts.) Kollektivaftal träffade år 1908, 
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fördelade efter näringsgrenar och orter. 
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Tab. I. (Forts.) Kollektivaftal träffade år 1908, 
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fördelade efter näringsgrenar och orter. 
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Tab. I. (Forts.) Kollektivaftal träffade år 1908, 
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fördelade efter näringsgrenar och orter. 
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Tab. I. (Forts.) Kollektivaftal träffade år 1908, 
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fördelade efter näringsgrenar och orter. 

8 



114 KOLLEKTIVAFTAL I SVERIGE 1908. 

Tab. I. (Forts.) Kollektivaftal träffade år 1908, 



TAB. I. 115 

fördelade efter näringsgrenar och orter. 
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Tab. I . (Forts.) Kollektivaftal träffade år 1908, 
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fördelade efter näringsgrenar och orter. 
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Tab. I. (Forts.) Kollektivaftal träffade år 1908, 
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fördelade efter näringsgrenar och orter. 
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Tab. I. (Forts.) Kollektivaftal träffade år 1908, 
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fördelade efter näringsgrenar och orter. 
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Tab. I. (Forts.) Kollektivaftal träffade år 1908, 



TAB. I. 123 

fördelade efter näringsgrenar och orter. 
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Tab. I. (Forts.) Kollektivaftal träffade år 1908, 



TAB. I . 125 

fördelade efter näringsgrenar och orter. 
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Tab. I. (Forts.) Kollektivaftal träffade år 1908, 
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fördelade efter näringsgrenar och orter. 
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Tab. I. (Forts.) Kollektivaftal träffade år 1908, 
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fördelade efter näringsgrenar och orter. 
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Tab. II. Kollektivaftalen, fördelade efter olika slag af parter 
(organisation eller icke). 
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Tab. II. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter olika slag af parter. 
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Tab. II. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter olika slag af parter. 
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Tab. II. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter olika slag af parter. 
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Tab. II. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter olika slag af parter. 
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Tab. III. Kollektivaftalen, fördelade efter giltighetsområde. 
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Tab. III. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter giltighetsområde. 
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Tab. III. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter giltighetsområde. 
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Tab. III. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter giltighetsområde. 
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Tab. IV. Kollektivaftalen, fördelade efter giltighetstid. 
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Tab. IV. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter giltighetstid. 
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Tab. IV. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter giltighetstid. 
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Tab. IV. (Forts.) Kollektivaltalen, fördelade efter giltighetstid. 
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Tab. V. Kollektivaftalen, fördelade efter bestämmelser 
angående tvisters behandling. 
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Tab. V. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter bestämmelser 
angående tvisters behandling. 



TAB. V. 145 

Tab. V. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter bestämmelser 
angående tvisters behandling. 
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Tab. V. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter bestämmelser 
angående tvisters behandling. 
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Tab. V. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter bestämmelser 

angående tvisters behandling. 
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Tab. VI. Kollektivaftalen, fördelade efter bestämmelser 
angående garanterad tidlön vid ackordsarbete. 
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Tab. VI. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter bestämmelser 
angående garanterad tidlön vid ackordsarbete. 
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Tab. VI. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter bestämmelser 
angående garanterad tidlön vid ackordsarbete. 
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Tab. VI. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter bestämmelser 
angående garanterad tidlön vid ackordsarbete. 
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Tab. VII . Kollektivaftelen, fördelade efter bestäm-
vid olycksfall 
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melser angående olycksfallsförsäkring samt ersättning m. m. 
eller sjukdom. 
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Tab. VII. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter bestäm-
vid olycksfall 
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melser angående olycksfallsförsäkring samt ersättning m. m. 
eller sjukdom. 
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Tab. VII. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter bestäm-
vid olycksfall 
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melser angående olycksfallsförsäkring samt ersättning m. m. 
eller sjukdom. 
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Tab. VII. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter bestäm-
vid olycksfall 
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melser angående olycksfallsförsäkring samt ersättning m. m. 
eller sjukdom. 
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Tab. VIII. Kollektivaftalen, fördelade efter bestämmelser 
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angående arbetets ledning, föreningsrätt och föreningstvång. 
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Tab. VIII. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter bestämmelser 
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angående arbetets ledning, föreningsrätt och föreningstvång. 
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Tab. VIII. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter bestämmelser 
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angående arbetets ledning, föreningsrätt och föreningstvång. 



166 KOLLEKTIVAFTAL I SVERIGE 1908 . 

Tab. VIII. (Forts.) Kollektivaftalen, fördelade efter bestämmelser 
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angående arbetets ledning, föreningsrätt och föreningstvång. 
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Under år 1908 ingångna riksaftal. 

Den 18 december 1908 träffade 

Öfverenskommelser 

mellan Svenska Cigarrfabrikantföreningen och Internationella 

tobaksarbetareförbundet i Sverige. 

Öfverenskommelse angående bestämda former för behandling 
af arbetstvister. 

A. Förhandling mellan arbetsgifvare och arbetare. 

§ 1. 

Uppstår tvist emellan särskilde arbetare eller fackförening, å ena, och arbets
gifvare, å andra sidan, skall försök göras att få tvisten bilagd genom förhandling 
mellan arbetsgifvaren och vederbörande arbetare eller fackförening. 

§ 2. 

Varder, i anledning af gjord framställning eller uppkommen tvist, öfverens
kommelse träffad, skall denna, om å endera sidan yrkande därom göres, affattas 
skriftligen, hvarefter afskrifter af öfverenskommelsen ofördröjligen tillställas de båda 
organisationernas styrelser. 

B. Förhandling inom förlikningsnämnder. 

§ 3. 

För slitande af sådana tvistefrågor, som icke, på sätt i föregående paragrafer 
omförmäles, kunna lösas genom förhandling mellan arbetsgifvare och arbetare eller 
vederbörande fackförening, inrättas särskilda förlikningsnämnder. Dessa nämnder äro 
dels sektionsnämnder såsom första instans, en i Malmö — för södra Sverige — en i 
Göteborg — för västra Sverige — och en i Stockholm — för öfriga delar af riket, 
och dels den s. k. stora nämnden, såsom sista instans, med säte i Stockholm. 

Sektionsnämnd består af fem ledamöter, af hvilka hvardera organisations-
sektionen titser två och dessa fyra en femte ledamot. 

Sektions
nämnder 
och stora 
nämnden. 



RIKSAFTAL (TOBAKSFABRIKER). 169 

Den stora nämnden be s t å r af sju ledamöter , u t sedda t re af hva rde ra organisa
t ionen och den sjunde af de sex sålunda valde. 

F ö r de ledamöter , organisa t ionerna i nämnde rna u t se , väljas suppleanter till 
lika anta l . 

X ä m n d e r n a u tses för ka lenderår , och skola organisa t ionerna genom sina sty
re lser före u tgången af december m å n a d u n d e r r ä t t a hvarandra , hvi lka personer val ts 
för det följande året . 

Under förra hälf ten af j a n u a r i m å n a d hålla de u t sedde delegerade konst i tue
rande sammant räde , då den udda ledamoten väljes, hvi lken tillika skall va ra nämnds 
ordförande. Skulle en ighet v id va le t af ordförande ej e rnås , skall n ä m n d e n öfver-
l ämna åt s ta tens för l ikningsman i Stockholm a t t u t se den udda ledamoten . 

§ 4. 

H a r icke inom 14 dagar , efter de t skriftlig f ramstäl lning gjorts eller afgörande 
af tv is t skrift l igen påkal la ts , öfverenskommelse träffats på sät t i §§ 1 och 2 sägs 
eller annorledes , och bes lu tes af fackföreningen p å pla tsen, a t t ä rende t skall full
följas, t i l ls täl ler föreningen inom 3 dagar efter u t g å n g e n af nyss angifna tid arbe-
t a rnes r ep resen tan te r i sek t ionsnämnden skriftligt y rkande därom j ä m t e fullständiga 
uppgif ter om ärendets innebörd, dagen då f ramstäl ln ingen gjor ts eller afgörande af 
tv i s ten påkal la t s och resu l t a t e t af förhandl ingarna . 

Vill arbetsgifvare fullfölja dylikt ä rende , h a r h a n a t t inom nyss n ä m n d a t id 
därom framstäl la y rkanden hos arbetsgifvarnes r ep resen tan te r i sekt ionsnämnden 
och samt id ig t a n ä m n a angifna uppgifter . 

H a r ä rende t icke inom så lunda s t adgad t id fullföljts, anses f rågan hafva för
fallit, där ej arbetsgifvaren och vederbörande fackförening å ömse sidor medgifva 
fullföljd däraf. 

Ärendes 
fullföljd. 

§ 5. 

I föreskrifven ordning framstäl ldt y rkande om ärendes fullföljd, j ämte till 
saken hö rande handl ingar , skall af vederbörande organisa t ion i afskrift ofördröjligen 
delgifvas den andra organisat ionen, äfvensom ordföranden i vederbörande sekt ions
n ä m n d ; och skall n ä m n d e n däref ter skyndsamt sammant räda för a t t noga undersöka 
ä rende t och göra allt för tv is tens b i läggande . 

Till de t ta sammant räde , som om möjligt bör hållas inom 8 dagar , efter det 
handl ingarna till ordföranden öfverlämnats , kallas j ämvä l pa r t e rna (vederbörande 
arbetsgifvare och represen tan te r för a rbe tarne) . 

Förhandling 
för sektions

nämnd. 

§ 6. 

Uteblifver p a r t u t a n anmäld t förfall från sammant räde , hvarom i föregående 
paragra f förmäles, och kommer h a n icke till n y t t s ammant räde , som med anledning 
däraf u t sa t t es , och hvart i l l h a n bevisl igen erhåll i t kallelse, varder , om ärendet full
följts från den p a r t e n s sida, så ansedt , som om ärende t nedlagts , och, om ärendet 
fullföljts från vederpar tens sida, den vidare behandl ingen däraf hänsk ju ten til] för
handl ing inom s tora n ä m n d e n p å sä t t i § 7 sägs. 

Förhand l ing inom sek t ionsnämnd skall vara afs lutad senas t 8 dagar , efter det 
första s ammant räde t äg t rum. 

E r n å s förlikning, affattas vil lkoren skriftligen i två exemplar, hvarefter för
l ikningshandl ingen, vederbör l igen under tecknad 1 ) , till ställes pa r t e rnas organisa t ioner . 

1) I detta fall jämväl af parterna. 
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Åstadkornmes icke förlikning eller uteblifver part, upprättas ett kortfattadt 
protokoll öfver förhandlingarna, hvilket affattas, undertecknas och expedieras, på 
sätt om förlikningshandling är stadgadt, inom 4 dagar efter det förhandlingarna 
afslutats. 

Förhandling 
inom stora 
nämnden. 

§ 7. 

Mom. 1. Därest icke förlikning ernås enligt föregående paragraf, och ärendet 
icke enligt samma paragraf är att anse såsom nedlagdt, äger arbetsgifvarens orga
nisation eller fackförening, som vill fullfölja ärendet att inom 10 dagar, räknade 
från den dag, part mottog protokoll öfver förhandlingarna enligt § 6, därom fram
ställa yrkande, arbetsgifvaren hos fabrikantföreningens styrelse och fackförening 
hos förbundsstyrelsen, med bifogande af handlingarna i ärendet. 

Styrelsen, hos hvilken ärende sålunda fullföljts, lämnar därom sk3rndsamt 
underrättelse till styrelsen för motpartens organisation äfvensom till ordföranden i 
stora nämnden, hvilken omedelbart sammanträder för att söka träffa förlikning i 
ärendet. 

Stora nämnden skall hafva sammanträdt inom 8 dagar, efter det fullföljd af 
ärende eller tvist i föreskrifven ordning påkallats. 

Förlikningshandling eller, därest ej förlikning ernås, protokoll öfver förhand
lingarna (jämväl innefattande utlåtande angående delegerades egen åsikt om tvisten) 
affattas, undertecknas och expedieras, på sätt i näst föregående paragraf är stadgadt. 

Mom. 2. Framställning e"ller tvist, som uppenbarligen berör principfråga eller 
är gemensam för arbetare vid ett flertal fabriker, skall, utan anlitande af förhand
ling enligt §§ 1 och 2 samt 4—6 här ofvan, behandlas på sått i mom. 1 af denna 
paragraf är stadgadt, om någondera organisationens styrelse det yrkar. 

C. Skiljedom. 

§ 8. 

Därest icke genom förhandling enligt nästföregående paragrafer förlikning 
kunnat ernås, och om frågan gäller tolkning af träffadt aftal, öfverenskommelse, 
förlikning eller meddelad skiljedom, hänskjutes tvisten, om endera parten det skrift
ligen yrkar, till afgörande af skiljemän, af hvilka två utses af fabrikantföreningens 
och 2 af fackförbundets styrelse. 

De sålunda valde 4 skiljemännen utse själfva den femte, som skall leda skilje
nämndens förhandlingar och vid lika röstetal äga utslagsröst. Enas skiljemännen 
icke vid valet af ordförande, skall nämnden öfverlämna åt statens förlikningsman i 
Stockholm att utse udda ledamoten. 

Skiljemftnnen meddela dom skyndsammast möjligt. 

Beslut om arbetsinställelse. 

§ 9. 

Innan ärendet eller arbetstvist slutligen behandlats enligt ofvan gifna bestäm
melser, må icke på grund af samma ärende eller tvist arbetsinställelse (strejk eller 
lockout) äga rum- Beslut om arbetsinställelse må ej fattas senare an l> veckor, efter 
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det l)ehandlingen af ärendet af slutats, och skall beslutet omedelbart tillställas mot
parten. Sådant beslut må ej verkställas tidigare än 4 dagar eller senare än 14 dagar 
efter den dag, då detsamma delgifvits motparten. 

Förnyad framställning. 

§ 10. 

Därest behandling af framställning i principfråga eller af annan angelägenhet 
i den ordning, förestående bestämmelser stadga, icke medfört ärendets af görande, 
må icke — förutom i det fall, efterföljande paragraf förutsätter — framställning 
i samma fråga eller angelägenhet upptagas till förnyad behandling enligt denna 
öfverenskommelse, förrän 6 månader förflutit från den dag, då föregående förhand
lingar i ärendet afslutats. 

D. Den förstärkta stora nämnden. 

§ 11. 

Efter framställning från endera organisationens sida eller då han i öfrigt sådant 
pröfvar nödigt, äger ordföranden i stora nämnden att kalla såväl ordinarie leda
möter som suppleanter i den stora nämnden till sammanträde. Den sålunda för
stärkta stora nämnden — inom hvilken vid besluts fattande arbetsgifvarne och arbe-
tame skola vara representerade till lika antal, dock minst 4 å hvardera sidan — 
•äger dels att verkställa utredning af fråga, som vid meningsskiljaktighet mellan 
organisationerna varder till nämnden hänskjuten, dels ock att i annan fråga än sådan 
tvist, hvarom i § 8 talas, utlåta sig om sättet för dess lösning, därvid nämnden, om 
den sådant pröfvar nödigt eller lämpligt, jämväl äger föreslå, att frågan hänskjutes 
till afgörande af skiljemän, utsedde enligt § 8, eller att densamma återgår till för
nyad behandling enligt ofvan gifna stadgar. 

Parterna hafva att förkasta eller bifalla sådant af den förstärkta stora nämn
den framställdt förslag, med förklaring i sistnämnda fall, att de ställa sig skilje
domen eller på annat sätt träffadt afgörande till efterrättelse. 

§ 12. 

Under rådande arbetsinställelse skall den förstärkta stora nämnden samman
träda en gång hvarje månad eller oftare på kallelse af ordföranden för att öfver-
lägga om de åtgärder, som eventuellt kunna synas lämpliga att vidtaga för kon
fliktens biläggande. 

Kostnaders gäldande. 

§ 13. 

De kostnader, som föranledas af ärendes behandling enligt denna Öfverens
kommelse, bestridas af vederbörande organisation efter eget afgörande; dock skola 
kostnader för medverkan af utom organisationerna stående personer, samt kostnader, 
hvilka eljest äro att anse såsom gemensamma, gäldas med hälften af fabrikantför
eningen och hälften af arbetarnes fackförbund. 
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Tiden för detta aftals bestånd.1) 

§ 14. 

Förestående aftal skall gälla från den 1 januari 1910 till den 1 januari 1914 
och därefter år efter år, därest ej uppsägning skriftligen skett från någondera orga
nisationens sida minst 6 månader före tiden för aftalets utlöpande; dock äro veder
börande organisationer redan före sagda tid oförhindrade att göra framställning och 
öfverenskomma om eventuella ändringar i föreliggande aftal. 

Svenska cigarrfabrikantföreningen och Internationella tobaksarbetareförbundet 
i Sverige förbinda sig i och med undertecknandet af förestående öfverenskommelse 
att efter bästa förmåga samverka, för att lugna och stabila arbetsförhållanden må 
blifva rådande inom den svenska cigarrindustrien, äfvensom för att alla till de båda 
organisationerna anslutna medlemmar och underafdelningar må ställa sig förestående 
öfverenskommelse samt i enlighet därmed träffade aftal och beslut till noggrann 
efterrättelse, så att störande afbrott genom arbetsinställelser, af hvad slag de vara 
må, i största möjliga utsträckning för framtiden undvikas. 

Öfverenskommelse angående arbets- och löneförhållanden, 
lärlingsväsendets ordnande m. m. 

Förberedning och passning. 

Tobakens 
förberedning. 

§ 1. 

Inlagan skall ordentligt stripas och tolkas samt ombladen uppsättas; beträf
fande cigarrcigarettarbetet skola ombladen dock särskildt uppsättas endast för det 
fall, att materialet är af sämre beskaffenhet. 

Passning vid 
cigarrarbetet. 

§ 2. 

Tobaken skall i förberedt skick och på förhand uppvägd tillhandahållas arbe-
tanie, där lokala förhållanden ej omöjliggöra en sådan anordning, inom själfva arbets-
sälen eller ett angränsande rum. I passning ingår äfven vickelvändning, där arbe
taren ej har sin egen press. 

1) Tillika hafva organisationerna Öfverenskommit, att ofcanstående aftal skall i de 
delar, detsamma skiljer sig frän nu gällande aftal, enligt § 14 i sistnämnda aftal gälla äfven. 
under år 1909. 
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Arbetslöner. 

§ 3. 

Då ut i den följande pr is l i s tan fasts tä l l ts vissa minimilöner för olika ti l lverk
ningar , h a r det ta skett under be s t ämdt fasts lående däraf, a t t de beträffande olika 
fabrikat eller a rbe ten n u gällande arbets löner , hvilka öfverstiga de hä r nedan note
rade minimilöner, skola bibehål las oförändrade, och afser denna bestämmelse fifven 
de nya märken — ut i samma form (ej fasonklass) och pris läge — som u n d e r aftals-
t iden införas. 

Ingen nedsätt
ning i nu 
gällande 

arbetslöner. 

A. Prislista för cigarrer och cigarrcigarretter. 

§ 4. 

F ö r c igar rc igar re t te r faststäl les en minimilön af kr. 5'50 pr mille (för fason 
:>Phoenix» eller annan enklare fason). 

Minimilön 
för cigarr-
cigarretter. 

§ 5. 

F ö r form cigarrer faststäl les en minimilön af 8 kr . p r mille för u t lä rda a rbe tare 
(angående lär l ingar se nedan). 

Minimilön för 
formcigarrer. 

§ 6. 

För handpressc igar re r fasts täl les en minimilön af 12 kr. p r mille. Minimilön 
för handpress

cigarrer. 
§ 7. 

F ö r handc igar re r fastställes en minimilön af 14 kr. p r mille. Minimilön för 
handcigarrer 

§ 8. 

Cigarrer, som be t inga e t t ne t toförsä l jn ingspr is : 
till och med kr. 32'60 r äknas som 5 öres 

öfver > 32-50 t. o. m. 42'— > > 0 > 
» » 42'— » 52-— > > S > 
» > 52-— » 7 0 — > > 10 » 
» » 70-— » 85-— > » 12 . 
> > 85-— > 105"— » > 15 > 
» » 105"— » 125'— > > 18 » 
> » 125 — » - 150— > > 20 > 

Cigarrer i 
olika pris

lägen. 

För p r i skuran tc iga r re r be ta las alltid efter brut toförsäl jningspriset . 
Cigarr, som förekommer som pr i skurantc igar r , skall j ämvä l beta las som sådan, 

om samma cigarr — form och kval i te t lika — säljes i annan packning som par t ic igar r . 

Under fastslående af ofvanstående principiella bes t ämmelse r fas ts tä l las vidare 
följande minimilöner för cigarrer i olika prislägen. 



174 KOLLEKTIVAFTAL I SVERIGE 1908 

5 och 6 öres 
formcigarrer. 

§ 9. 

F ö r 5 och 0 öres formcigar r b e t a l a s : 

för fason A kr. 8'00 
> » B » 8-50 

allt pr mille, flock med förbehåll , att c iga r ren i längd icke öfverst iger 12 cm. Öfver-
s t iger c igar ren n ä m n d a längd, be ta las en förhöjning af 50 öre p r cm. 

§ 10. 

8 öres form-
cigarr. 

För 8 öres formcigarr be t a l a s : 

för fason A kr. 9'00 
> J B > 0'50 

iillt pr mille, dock i hvar je fall med förbehåll , a t t c igar rens l ängd ej öfverstiger 
12 cm. Öfverstiger c igar ren denna längd, be ta las en förhöjning af 50 öre pr cm. 

§ 11. 

10 öres form-
cigarr. 

För 10 öres formcigarr beta las 11 kr. p r mille, om den är af fason A och ej 
öfverstiger 12 cm. i l ängd ; för fason B be ta las 11'50 kr. Öfverst iger cigarren 
n ä m n d a längd, be ta l a s en förhöjning af 50 öre p r cm. 

§ 12. 

12 öres form-
cigarr. 

För 12 öres fprmcigarr be ta las 13 kr., om den är fason A och ej öfverstiger 
13 cm. i l ängd ; för fason B be ta l a s 14 kr . och för fason C 15 kr. Öfverstiger cigar
ren n ä m n d a längd, be ta las en förhöjning af 50 öre pr cm. 

§ 13. 

15 öres form-
cigarr. 

För 15 öres formcigarr be ta las 1(> kr. p r mille, om den är af fason A och ej 
öfverst iger 13 cm. i l ängd : för fason B be ta las 17 kr. och för fason C 18 kr. Öfver
s t iger c igar ren n ä m n d a längd, be ta las en förhöjning af 50 öre pr cm. 

§ 14. 

18 öres form-
cigarr. 

F ö r 18 öres formcigar r be ta las 18 kr. p r mille, om den är af fason A och ej 
öfverst iger 13 cm. i l ängd ; för fason B be ta las 19 kr. och för fason C 20 kr. Öfver
s t iger c igar ren n ä m n d a längd, be ta las en förhöjning af 50 öre pr cm. 

§ 15. 

20 öres form-
cigarr. 

För 20 öres formcigarr be ta las 19 kr. p r mille, om den är af fason A och ej 
öfverst iger 13 cm. i l ängd ; för fason B be ta las 20 kr. och för fason G 21 kr. Öfver
s t iger c igar ren n ä m n d a längd, be ta las en förhöjning af 50 öre pr cm. 

§ 16. 

Dyrare form-
cigarrer. 

För hvarje 50-tal k ronor ökadt försäl jnings-brnt topris utöfver 200 kronor b ru t to 
pris ökas aflöningen med 3 kronor pr mille med samma bes tämmelser i öfrigt som 
för 15 och 20 iires formcigarrer . 
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§ 17. 

För s. k. förlängd formcigarr betalas en förhöjning i arbetslön af 1 kr. pr mille. 

§ 18. 

Cigarrfabrikat med opixtsadt inslag och dito spets betalas såsom formcigarr i 
närmast lägre prisklass. 

§ 19. 

För handpresscigarrer betalas i alla prislägen 1 kronas förhöjning utöfver priset 
för form cigarrer. 

§ 20. 

För 10 ör&s handcigarr betalas en minimilön af 14 kr. pr mille, om den är af 
fason A och ej öfverstiger 12 cm. i längd; för fason B betalas 15 kr. Öfverstiger 
cigarren nämnda längd, betalas en förhöjning af 50 öre pr cm. 

§ 21. 
För 12 öres handcigarr betalas 15 kr. pr mille, om den är af fason A och ej 

öfverstiger 13 cm. i längd; för fason B betalas 16 kr. Öfverstiger cigarren nämnda 
längd, betalas en förhöjning af 50 öre pr cm. 

§ 22. 
För 15 öres handcigarr betalas 16 kr. pr mille, om den är af fason A och ej 

öfverstiger 11 cm. i längd; för fason B betalas 17 kr. och för fason C 20 kr. 

För cigarrer i längd öfver 11 t, o. m. 13 cm. betalas: 
för fason A 18 kr. pr mille 

> » B 19 » » » 
> C 20 :. > r 

Öfverstiger cigarren 13 cm. i längd, inträder en förhöjning af 50 öre pr cm. 
t. o. in. 16 cm-, därefter 1 kr. pr cm. 

§ 23. 
För 18 öres handcigarr betalas 18 kr. pr mille, om den är af fason A och ej 

öfverstiger 11 cm. i längd, för fason B betalas 19 kr. och för fason C 23 kr. 

För cigarrer i längd öfver 11 t. o. m. 13 cm. betalas: 
för fason A 20'— kr. pr mille 
> a B 21·50 » » » 
» » C 23'— 5 » > 

Öfverstiger cigarren 13 cm. i längd, inträder en förhöjning af 50 öre pr cm. 
t. o. m. 17 cm., därefter 1 kr. pr cm. 

§ 24. 
För 20 öres handcigarr betalas 21 kr. pr mille, om den är af fason A och 

ej öfverstiger 13 cm i längd för fason B betalas 23 kr. och för fason C 25 kr. 

S. k. förlängd 
formcigarr. 

Cigarrfabrikat 
med oputsadt 

inslag och 
dito spets. 

Handpress
cigarrer. 

Handcigarrer. 
10 öres hand-

cigarr. 

12 öres hand
cigarr. 

15 öres hand-
cigarr. 

18 öres hand
cigarr. 

20 öres hand-
cigarr. 
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Öfverstiger cigarren nämnda längd, inträder en förhöjning af 50 öre pr cm. intill 
17 cm., därefter 1 kr. pr cm. 

Dyrare hand-
cigarrer. 

Minimilön 
för cigarr af 

fason C. 

Beräknings-
sätt. 

Cigarr-
cigarretter. 

5 och 6 öres 
cigarr-

cigarretter. 

8 öres cigarr
cigarrett. 

Dyrare cigarr
cigarretter. 

Cigarrernas 
indelning i 
tre fason

klasser. 

§ 25. 
För hvarje 50-tal kronor ökadt försäljnings-bruttopris utöfver 200 kronors 

bruttopris ökas aflöningen med 3 kr. pr mille med samma bestämmelser i öfrigt som 
för 15 och 20 öres handcigarrer. 

§ 26. 
Minimilön för cigarr af fason C är 15 kr. pr mille. 

§ 27. 

Formcigarrs längd räknas efter formen, handcigarrs längd efter måttstickan. 

§ 28. 
För 5 öres cigarrcigarrett (fason »Phcenix» eller annan enklare fason) i form betalas 

lägst kr. 5·50 pr mille; för 6 öres cigarrcigarrett i form betalas lägst 6 kr. pr mille. 
i hand lägst kr. 6'50 pr mille. Längd = högst 10 cm. Förhöjning i aflöningen in
träder för fason med 50 öre äfvensom för större längd med 50 öre, om längden 
öfverstiger 10 men icke 11 cm., samt med 1 kr. pr. cm., om längden öfvers tiger 
11 cm. 

Cigarrcigarretten kännetecknas däraf, att den saknar spets och har till inlaga 
karfvad tobak eller grus. Den får ej öfverstiga 14 mm. i tjocklek (s. k. klubbform 
16 mm.). Är den vare sig tjockare eller har cigarrinlaga, benämnes den »cigarr 
ritan spets», hvilken betalas 1 kr. lägre pris än för vanlig cigarr i samma prisläge, 
fason eller längd. 

§ 29. 

För 8 Öres cigarrcigarrett i form betalas lägst 7 kr. pr mille och i hand lägst 
8 kr. pr mille. Längd — högst 10 cm. Förhöjning i aflöningen inträder för fason 
med 50 öre äfvensom för större längd med 50 öre pr cm. 

§ 30. 
För cigarrcigarretter till högre pris än 8 kronor betalas 9 kronor pr mille; 

dock får längden ej öfverstiga 10 cm., då förhöjning skall äga rum med 50 öre 
pr cm. 

A n m. För cigarrcigarrett af fason C i olika prislägen betalas en förhöjning i 
aflöningen efter i hvarje särskildt fall träffad öfverenskommelse. 

§ 31. 
Cigarrerna indelas efter fasonernas beskaffenhet i tre olika klasser: A, B och 

C, i enlighet med hvad förut uppgjorda planscher utvisa. 
Formcigarr, som är kupig, hänföres till fason A, när inslaget i bredd ej under

stiger Va af cigarrens bredd. Är cigarren rak eller kägelformig, f&r inslaget ej vara 
mindre än hälften af cigarrens bredd, därest den skall hänföras till fason A. 
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Vid cigarrernas klassificering skola, förutom planscherna, de bestämmelser, 
som under det förra aftalets giltighet utarbetades af nämnderna, vara gällande. 

§ 32. 

Förekommer insatt munstycke å cigarr eller cigarrcigarrett, betalas cigarren 
eller cigarrcigarretten med 1 kr. extra pr 1,000; dock bör i detta fall cigarrcigarrett 
af fason B och C betalas som cigarr. 

§ 33. 
För tunn, rak cigarr med skuren inlaga, högst 11 cm. lång samt högst 15 mm. 

tjock, betalas 50 öre lägre pris. 

Cigarrcigarrett med läng, oskuren inlaga betalas med kr. 1·50 extra pr 1,000. 

§ 34. 
Med handpresscigarrer förstås sådana cigarrer, för hvilkas tillverkning an. 

Tändas minst 3 bottnar eller 6 formar å, 10 vickel; användes mindre antal betraktas 
cigarren såsom handcigarr. 

§ 35. 
Till formarbete beräknas för cigarrer i regel 10 och för cigarrcigarretter i regel 

15 formar. 

§ 36. 

Om arbetsgifvaren fordrar penalarbete, betalas härför 1 kr. mera anför handarbete. 

§ 37. 
Användes Havanna, Mexico eller Brasil som däcksblad, skali en förhöjning 

äga rum af 1 kr. pr 1,000. 

§ 38. 
Om för cigarrer användas däcksblad, som uteslutande äro afsedda för styck

ning, betalas en förhöjning af 2 kr. pr 1,000. 

B. Prislista för maskinvickelarbete. 

§ 39. 
För tillverkning af maskinvickel bestämmas följande minimilöner: 
a) då själfmatande maskin (system Fortschritt) användes: en minimilön af 90 

öre pr 1,000 eller i händelse af svårare fason eller af större längd en minimilön af 
1 kr. pr 1,000, och detta vare sig det gäller cigarrer eller cigarrcigarretter och 
•oberoende af fabrikatets prisläge; 

b) då icke själfmatande maskin (system Wertheimer) användes: en minimilön 
af kr. 2"80 pr 1,000 eller i händelse af svårare fason eller större längd 3 kr. pr 1,000, 
detta dock gällande endast cigarrer, men oberoende af fabrikatets prisläge; 

c) då system "Wertheimer användes för cigarrcigarretter med skuren inlaga: 
en minimilön af kr. V75 pr 1,000; 

Insatt mun
stycke i cigarr 

eller cigarr-
cigarrett. 

Tunn, rak 
cigarr med 

skuren inlaga. 
Cigarr-

cigarrett med 
lång inlaga. 

Handpress
cigarrer (antal 

bottnar). 

Antal formar 
vidformarbete 

af cigarrer 
och cigarr
cigarretter. 

Penalarbete. 

Förhöjning i 
pris för vissa 

däckshlad. 

Förhöjning i 
pris, om 

däckablad, af
sedda för 

styckning, an
vändas. 

Minimilöner 
för tillverk

ning af 
maskinvickel. 

12 
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d) då vickelmaskin af annat system användes, må arbetslönen utgå pr vecka 
dock ej understigande för iläggerska under första halfåret 5 kr. och sedermera, 
kr. 7·50 samt för mottagerska under första halfåret kr. 7-50 och sedan 9 kr.; 
införes efter särskild öfverenskommelse ackordssystem för ifrågavarande arbete, må 
detta beräknas på sådant sätt, att arbetslönen för full vecka icke understiger nyss
nämnda minimibelopp. 

Minimilöner 
för öfverrull-
ning af ma-
skinvickel. 

Fullständig 
passning vid 
maskinvickel-

arbete. 

Frånvägd vikt 
vid stripning. 

Havanna, liten 
Cuba och liten 
Yara, Felix-
Brasil och 

Mexico. 

Stor Cuba och 
stor Yara. 

Java och Su
matra. 

Svensk tobak. 

Inräkning af 
affallet i 

vikten. 

§ 40. 
Mom. 1. För öfverrullning af maskinvickel bestämmes, när maskin användes för 

öfverrullningen, en minimilön af kr. 4'50 pr 1,000 för 5 öres, 5 kr. pr 1,000 för t> 
öres, kr. 5·50 pr 1,000 för 8 öres och för dyrare cigarrer efter öfverenskommelse, 
samt när öfverrullning sker för hand, en förhöjning af nyssberörda löner af 50 öre 
pr 1,000. 

Mom- 2. För öfverrullning af cigarr cigarretter betalas en minimilön af kr. 3'50> 
pr 1,000, då maskin icke användes, samt 3 kr. pr 1,000, då maskin användes. 

§ 41. 
För allt masklnvickelarbete skall fullständig passning lämnas. 

C. Prislista för beredningsarbete. 

§ 42. 
Systemet med frånvägd vikt bör tillämpas vid all stripning och uppsättning. 

1. Stripning af inlagan. 

§ 43. 
För Havanna, liten Cuba och liten Yara, Felix-Brasil och Mexico betalas 20 

öre pr kg. 

§ 44. 

För stor Cuba och stor Yara betalas 16 öre pr kg. 

§ 45. 
För Java och Siimatra betalas 18 Öre pr kg. 

§ 46. 

För svensk tobak betalas: 
för god vara 13 öre pr kg. 
> dålig > 15 > > y 

2. Uppsättning (inkl. stripning, där sådan påfordras) af omblad. 

§ 47. 
Vid beräkning af arbetslönen för uppsättning (inkl. stripning) af verkliga om-

blad, inräknas äfven det stripade affallet i vikten. 
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§ 48. 
För Felix Brasil och Cuba betalas 15 öre pr kg. 

§ 49. 
För Havanna, Mexico och Yara betalas 20 öre pr kg. 

§ 50. 
För Seedleaf och Domingo betalas 12 öre pr kg. 

§ 51. 
För Java och Sumatra betalas 10 Öre pr kg. 

§ 52. 
För svensk tobak betalas 12 öre pr kg. 

3. Stripning och uppsättning af däcksblad. 

§ 53. 
För Sumatra och Borneo betalas 40 öre pr kg., för småblader (— fjärde blad

längd) 45 öre pr kg. 

§ 54. 
För Java betalas: 

för svårarbetad 30 Öre pr kg 
> annan 25 > » » 

§ 55. 
För Mexico betalas 35 öre pr kg. 

§ 56. 
För Havanna, Brasil och därmed likställda betalas 40 öre pr kg. 

Anm. För all sortering af däcksblad tillkommer dessutom ett tillägg af 20 öre 
för stora och 25 Öre för småblader (= fjärde bladlängd) pr kg. 

4. Veckolön för beredningsarbete. 

§ 57. 
Förekommer veckolön för stripnings- och uppsättningsarbete, skall sådan utgå 

till nybörjare intill 16 år med 5 kr. och öfver 16 år med minst kr. 7'50 samt för 
dessa senare höjas efter ett hälft år till minst 9 kr. 

Därefter må veckolönen höjas, därest större duglighet ådagalägges. 

Felix-Brasil 
och Cuba. 

Havanna, 
Mexico och 

Yara. 

Seedleaf. 

Java och Su
matra. 

Svensk tobak. 

Sumatra och 
Borneo. 

Java. 

Mexico. 

Havanna m. fl. 

Veckolön för 
berednings

arbete. 
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D. Prislista för klistring. 

Ackordslön. 

Veckolön. 

Ackordslön. 

Veckolön. 

§ 58. 

Då kl is t r ing och st i f tning förekomma på ackord, be ta las det ta arbete med 3 
kr. pr 100 lådor samt med 4 kr. p r 100 s törre lådor (afsedda för mera än 100 cigar
r e r i hvarje). 

F ö r t v ä t t n i n g och hyfiing, pappersskärn ing , schabloner ing af lådor m. m. be
ta las ex t ra t i l lägg. A de fabriker, dä r k l is t r ingen förekommer i för- och. efterklist-
r ing, uppde las de ofvan angifna a rbe tspr i sen enl igt särskild öfverenskommelse mel lan 
arbetsgi fvaren och a rbe ta rne . 

§ 59. 

Fö rekommer veckolön för k l i s t r ing och stiftning, skall sådan u tgå till nybör
j a r e intill 10 år med 5 kr. och öfver 16 år med minst kr . 7·50 samt för dessa senare 
höjas efter e t t hälf t å r till minst 9 kr. 

Däref ter må veckolönen höjas , däres t s törre dugl ighet ådaga lägges . 

E. Prislista för sortering. 

§ 60. 

För sor te r ing indelas c igar re rna i två klasser, I och II . ' Till klass I r äknas 
samtl iga c iggar re r i fasonklass A och flertalet i fasonklass B ; till k lass I I r äknas 
de c igar rer i fasonklass B, h v i l k a . g e n o m sin fason kunna försvåra c igarrsor ter ingen, 
såsom mycke t kupiga eller mycke t små c igar rer o. s. v., äfveösom c igar rer af fason C. 

Unde r hänv i sn ing till ofvans tående klassindelning faststäl las för sor ter ing och 
packn ing (löspackning) — i halflådor — följande minimi löner : 

Klass I: 

för c iga r rc iga r re t t e r . . . kr. 1'00 p r mille 
> 5 öres c igar re r » 1'00 > > 
> 6 » >- > l - io > 
J 8 » » » 1"20 » > 
» 10 » » » 1-30 » » 
» 12 o. 15 öres» > 1"40 » » 
» 18 öres o. däröfver > 1'50 » >< 

Klass II: 

för c iga r rc iga r re t t e r . . . kr. 1'10 pr mille 
» 5 öres c igarrer » l"lo > » 
» 6 >< » > i;2o » > 
> 8 > » » 1-30 » » 

> 10 » » » l - 4 0 » » 

> 12 o. 15 öres » > l-80 > » 
•t 18 öres o. däröfver » 1'60 > » 

§ 61. 

Däres t sor te rare aftönas med veckolön, skall sådan u tgå med mins t 15 k r . 

dock får veckolönen i intet fall u n d e r s t i g a a rbe ta rnes genomsni t t l iga veckoinkomst . 

Beträffande t i l läggsbeta ln ing för v i s s a detaljarbeten inom sorteringen. 

§ 62. 

I. Allmänna bestämmelser: 

De hä r nedan s t ipulerade t i l lägg till a rbe t s lönerna för u t förande af vissa de
ta l j a rbe ten inom sor te r ingen skola göras till de n u hos hvarje särskild fabrik bes tående 
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grundpr i se r ; dock m å ingen fabrik åläggas någon t i l laggsbetalning, om arbets lönen 
redan uppgå r till e t t belopp, som mot sva ra r den i § 59 s tadgade minimilön p lus till-
lägget . N å g o n nedsä t tn ing af de n u u tgående arbetspr iser får icke göras , l ikasom 
äfven de ext ra förmåner, hva ra f sor te ra rna hitt i l ls kommit i å tn ju tande, bibehållas . 

Med grundpris förstås den lägs ta å hvar je fabrik gäl lande arbets lön för lös
packning i olika pr isklasser (10, 12, 15 öres o. s. v.). 

I I . Särskilda bestämmelser: 

a) F ö r packning i kvartlåda be ta las e t t t i l lägg af 25 öre pr mille, oberoende 
af, c igar re rnas pris läge. 

b) F ö r buntning, med s tämplad t eller os tämpladt band, be ta las följande t i l lägg: 
1) för 100—50 b u n t a r i fasonklass I 10 öre och i fasonklass I I 20 öre ; 
2) för 25—20 b u n t a r i fasonklass I 20 öre och i fasonklass I I 25 ö re ; 
3) för 10 b u n t a r i fasonklass I 40 öre och i fasonklass I I 65 öre. 

F ö r allt bun tn ingsa rbe te gäller, att , om mer än e t t band förekommer, pr ise t 
höjes med 25 öre p r mille och band. 

I bun tn ingspr i se t ingår äfven ef ters t ramning af bande t för 100 b u n t a r samt 
för 50—20—10 b u n t a r enligt öfverenskommelse. 

F ö r särskilda svår igheter vid bun tn ingsa rbe te t be ta las enligt öfverenskommelse. 
c) F ö r band i lådan, r ak t t vä r s äfver i Vio, V20 och 1Ao lådor, be ta las e t t till-

lägg af 10 öre pr mille. H a r b a n d e t anna t läge, be ta las enligt särskild öfverens
kommelse. 

d) För Vs-lådor, där spegeln öfverstiger 13 cigarrer, be ta las 15 Öre pr mille extra. 
F ö r ringarbete af utlärd sorterare be ta las följande t i l lägg (pr mille): 

f) F ö r ringarbete af icke-sorterare be ta las enligt öfverenskommelse. 
g) P a c k a r sor te rare rensortcrade, af andra beringade cigarrer, erhåller han extra 

25 öre för 1/2- och 50 öre för V4-lådor, allt p r mille, med ål iggande at t r ingen si t ter 
r ä t t i spegeln. 

h) F ö r packning af utskott och osorterade (eller med r i nga sortering) be ta las 50 
öre p r mille. 

i) För 1 originalproflåda (13 i spegeln) be ta las med 10 % af sor terarelönen 
pr mille. 

j) F ö r utstyrselarbete skall be ta ln ing lämnas enl igt öfverenskommelse; där ej 
pa r t e rna enas , bör s ådan t a rbe te ske pä timlön. 

k) F ö r sor terare bortfal ler stiftning af bot tnar , eller be ta las för nämnda arbete 
ext ra 25 öre p r 100 lådor. 

Lärlingsfrågan. 

§ 63. 

Då lär l ing antages , bör lä r l ingskont rakt i enl ighet med h ä r bifogadt formulär 
skriftl igen träffas mellan arbetsgifvaren och lär l ingens målsman . 

Generella be
stämmelser. 
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Ingen arbetare må antagas som cigarrarbetarelärling eller sorterarelärling före 
fyllda 15 år eller inom andra specialiteter före fyllda 14 år. 

De första sex veckorna af lärlingstiden räknas såsom pröfningstid, under 
hvilken tid lärlingen åtnjuter en minimilön af 5 kr. pr vecka. 

Före utgången af sagda pröfningstid är det medgifvet såväl för arbetsgifvare 
att utan vidare afskeda lärling, som befinnes obekväm för yrket, äfvensom för lär
ling att lämna sin anställning. 

Arbetsgifvaren vare skyldig att omsorgsfullt och i görligaste mån bereda lär
ling fullständig yrkesutbildning inom vederbörande specialitet samt efter lärlingsti
dens slut för arbetare utfärda lärlingsbetyg. 

Lärling må icke utan sin förste arbetsgifvares medgifvande tidigare än 1 år 
efter den här nedan för de olika yrkesspecialiteterna fastställda lärlingstidens slut 
lämna sin plats och vinna anställning hos annan tobaksfabrikant och arbetsgifvare 
icke under sagda tid utan giltig orsak afskeda sådan utlärd arbetare. 

Utbildning af 
cigarrarbe
tarelärling. 

§ 64. 

För utbildning af cigarrarbetare (ej cigarrcigarrettarbetare) fastställes en läro
tid af 3 år. 

Före den egentliga lärotidens början må nybörjare under högst Va år (hvilket 
halfår sedermera inräknas i lärotiden) vara anställd som biträde hos utlärd cigarr
arbetare för tillverkning af vickel och aflönas af denne. 

Arbetsgifvare må ej antaga större antal lärlingar, än han anser behofvet 
påkalla. 

Under lärlingstiden skall lärling fullt utbildas i såväl vickelarbete som öfver-
rullning. 

Efter den omnämnda pröfvotidens slut må lärling aflönas efter ackord, och 
utgår aflöningen då under de första 18 månaderna af lärotiden (uti hvilken tid in
räknas den ofvannämnda förberedelsetiden, därest den uppgår till V» är), då lär
lingen i regel sysselsattes med vickelarbete — vare sig cigarr- eller cigarrcigarrett-
vickel — med '/a af arbetspriset för cigarrer, dock med 50 öres afdrag på 1.000 
vickel. De senare 18 månaderna af lärotiden sysselsattes lärlingen med förfärdi
gandet af cigarrer och aflönas pr ackord med kr. 1"50 mindre pr mille under ses må
nader samt under återstoden af lärotiden med 1 kr. mindre pr mille än för utlärd 
arbetare. 

Lärling bör hufvudsakligen användas för tillverkning af vid fabriken före
kommande billigare fabrikat. 

Om någon formarbetare vid fabriken efter ömsesidig öfverenskommelse vill 
erhålla utbildning som handcigarrarbetare, skall sådan arbetare under 3 månaders 
tid betraktas som lärling, under hvilken tid aflöningen utgår med 1 kr. mindre än 
för utlärd handcigarrarbetare, och må sådan arbetare under den ofvan i § 63 an-
gifna tid icke utan vederbörligt tillstånd afflytta och taga anställning hos annan 
arbetsgifvare. Arbetsgifvare må icke heller under sagda tid utan giltig orsak af
skeda sådan arbetare. 

Har cigarrarbetare fått i uppdrag att gifva flera än en lärling utbildning i 
yrket, erhåller lian veckolön enligt särskild öfverenskommelse. 

Utbildning af 
cigarrcigar-

rettarbetare-
lärling. 

§ 65. 
För utbildning af cigarrcigarrettarbetare fastställes en lärotid af 1 år. 
Under lärotiden utgår aflöningen med 1 kr. mindre pr 1.000 än för utlärd 

arbetare. 
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Cigarrcigarrettarbetare, som öfvergår till cigarrarbetäre, bör tillgodonjuta ett 
års afdrag å den för de senare bestämda lärotiden, ocb eigarrcigarrettarbetarelärling, 
som öfvergår till cigarrarbete, bör från lärotiden få afdrag för den tid, han i först
nämnda egenskap erhållit utbildning. 

§ 66. 

Å de fabriker, där maskinvickel användes, må arbetsgifvaren anställa öfver-
rullare till erforderligt antal, utan att dessa behöfva fullt utbildas som cigarrarbetäre! 

Öfverrullare. 

§ 67. 

För utbildandet af sorterare fastställes en lärotid af 3 år. 
Lärling skall under första hälften af lärotiden hafva tillsyn af en yrkesgre

nen fullt kompetent person. 
Lärling aflönas under hela lärotiden af fabriken och sysselsattes hufvudsak-

ligen med billigare fabrikat. 
Lönen må utgå efter följande grunder: 
första halfåret med 5—6 kr. pr vecka 
andra > » 8 » » > 
tredje » > 10 > > > 

Återstoden af lärotiden, 1 Va år, betalas med 3/i ackord. 
Arbetsgifvare må ej antaga större antal lärlingar, än han anser behofvet 

påkalla. 

Utbildning af 
sorterare-

lärling. 

Allmänna bestämmelser. 

§ 68. 

Arbetstiden fastställes till 57 timmar pr vecka. Öfvertidsarbete inträder efter 
10 timmars arbetsdag under veckans 5 första dagar samt på lördag efter kl. 2 e. m. 
•Ofvertid betalas med: -hvardagar för cigarrmakare och sorterare 25 öre pr timme 
•extra, söndagar 37 Vs öre; för striperskor och klistrerskor respektive 10 öre och 15 öre. 

Arbetstid och 
öfvertids-

arbete. 

§ 69. 

Därest icke annorlunda genom särskild öfverenskommelse mellan vederbörande 
arbetsgifvare och arbetare bestämmes, skall alltid gälla en ömsesidig uppsägningstid 
af 8 dagar. Vid svårare förseelse äger arbetsgifvaren omedelbart afskeda arbetare. 

Uppsägnings
tid. 

§ 70. 
Hvarje arbetare är skyldig att utföra så mycket och så godt arbete, som i 

hans förmåga står, samt att med den största omsorg handskas med materialier så
som anförtrodt gods och utnyttja desamma i största möjliga utsträckning. 

Arbetares 
skyldighet 

ang. materi
alier etc. 

§ 71. 
i led iakttagande af aftalets bestämmelser i öfrigt äger arbetsgifvaren rätt att 

leda och fördela arbetet, att fritt antaga eller afskeda arbetare samt att använda 
arbetare, oafsedt om dessa äro organiserade eller ej. 

Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. 
Anse arbetare, att afskedande ägt rum under omständigheter, som kunna 

Arbetets 
frihet. 
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tolkas såsom angrepp på föreningsrätten, äga de att, innan andra åtgärder vidtagas, 
genom sin organisation påkalla en undersökning för vinnande af rättelse. 

§ 72. 
ileningsskiljaktigheter mellan parterna, som röra tolkningen eller tillämp

ningen af detta aftal, få icke föranleda till strejk, blockad, bojkott eller lockout, 
utan skola behandlas på sätt och i ordning, som bestämmes i den mellan Svenska 
Cigarrfabrikantföreningen och Internationella Tobaksarbetareförbundet i Sverige 
gällande »öfverenskommelse angående bestämda former för behandling af arbets-
tvister». 

I fråga om sådana meningsskiljaktigheter, som icke beröra tolkningen eller 
tillämpningen af detta aftal. är den i föregående mom. omförmälda förhandlingsord
ningen icke tillämplig, och må för den skull som brott mot gällande aftal icke anses 
vare sig af arbetarne företagen strejk, blockad eller bojkott, som beslutats af Inter
nationella Tobaksarbetareförbundet och godkänts af Landsorganisationen eller ock 
påbjudits af denna senare, eller af arbetsgifvaren företagen lockout, blockad eller 
bojkott, som beslutats af Svenska Cigarrfabrikantföreningen och godkänts af Svenska 
Arbetsgivareföreningen eller ock påbjudits af sistnämnda förening. Sådan strejk, 
lockout, blockad eller bojkott får dock ej ske för att framkalla ändring i eller till-
lägg till detta aftal eller förbindas med yrkande om sådan ändring eller tillägg. 

Tiden för detta aftals bestånd. 

§ 73. 
Förestående aftal skall gälla till den 1 januari 1913, och därefter år efter år, 

därest ej uppsägning skriftligen skett från någondera organisationens sida minst 
tre månader före årsskiftet. 

Stockholm den 18 december 1908. 

(Underskrifter.) 

Bil. n:r 1. 

Lärlingskontrakt. 

Mellan undertecknad N. N. såsom representant för 
(firmans namn) och TS. N. såsom målsman för 
(lärlingens namn), som är född den , är i dag följande-
lärlingskontrakt upprättadt. 

X. X. (lärlingens namn) anställes härmed i lära såsom 
på en tid af år, räknadt från och med den 
till den , och må lärlingen icke utan undertecknad 
arbetsgifvares medgifvande tidigare än 1 år efter lärlingstidens slut lämna sin plats 
och vinna anställning hos annan tobaksfabrikant eller af undertecknad arbetsgifvare 
under sagda tid utan giltig orsak afskedas. 
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De första sex veckorna af lär l ingst iden r äknas som pröfningstid, unde r hvilken 
tid de t är medgifVet såväl för under tecknad arbetsgifvare som för under tecknad 
må l sman a t t med i ak t t agande af 8 daga r s uppsägnings t id b r y t a de t ta kon t rak t , 
hvar igenom de t samma är a t t anse som annul leradt . Efter pröfvotidens slut anses 
kon t r ak t e t b indande och upphör a t t -vara gällande endas t i följande fall: 

1) efter ömsesidig, skriftlig öfverenskommelse; 
2) efter arbetsgifvarens å t g ö r a n d e : 

a) däres t lär l ing i råkar sådan sjukdom, a t t h a n ej k a n for tsä t ta i y rke t ; 
b) därest lär l ing i väsent l ig g rad b ry t e r mot, hvad i de t ta kon t r ak t 

honom är föreskrifvet; 
3) efter må l smans afgörande: 

däres t fabriken öfvergår t i l l a n n a n ägare . 
Lä r l ing är skyldig a t t visa mäs ta re och förmän t i l lbörl ig aktning, uppmärk

samt efterkomma deras befal lningar i af seende å såväl uppförande som de göromål , 
hvi lka till yrkets utöfning höra , va ra ak t sam om arbetsgifvarens t i l lhörigheter, v a r a 
punkt l ig , flitig och arbetsam, efterfölja fabrikens ordningsregler samt i allo i ak t t aga 
en hedrande vandel . 

Under lärot iden å tn ju ter lä r l ingen följande aflöning: 

från den till den : 
» den > den : 
» den » den : 
» den > den : 
> den » den , : 
» den > den : 

hvi lken u tbe ta las å s amma tider, som fabr ikens öfriga a rbe ta re erhål la aflöning. 
Åt lärl ing, som under den senare delen af lärot iden ådaga lägger s törre dug

lighet, k a n arbetsgifvaren, efter eget afgörande, medgifva förhöjning i aflöningen. 
I och med under tecknande t af de t ta kon t rak t förbinda vi oss, under tecknad 

må l sman at t göra hvad på mig be ro r för a t t lär l ingen skall i ak t t aga sina skyldig
he te r gent emot arbetsgifvaren och kvarblifva hos arbetsgifvaren den fasts täl lda 
t iden, och under tecknad arbetsgifvare a t t omsorgsfull t och i gör l igaste mån bereda 
lä r l ingen fullständig yrkesutbi ldning, och förklara vi oss skyldiga at t ställa oss de t ta 
kon t rak t samt den mellan Svenska Cigarrfabrikantföreningen och In te rna t ione l la 
Tobaksarbe ta re förbunde t i Sverige träffade öfverenskommelse rörande lär l ingars ut
bi ldning (se nedan) till nogg rann efterrättelse. 

Af förestående kon t r ak t äro tvänne lika lydande exemplar upprä t t ade . 

den 

(Arbetsgifvare.) (Målsman.) 

Bev i t tnas : 
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Mellan Svenska Cigarrfabrikantföreningen och Internationella Tobaksarbetare
förbundet i Sverige aro den 18 december 1908 träffade följande 

Bestämmelser rörande lärlingars utbildning. 

(Dessa bestämmelser skola finnas tryckta å baksidan af lärlingskontraktet.) 

Arbets- och löneaftal 

mellan Svenska Sko- och Nåtlingsfabrikantföreningen u. p. a. 

och 

Svenska Skoarbetareförbundet.1) 

(I här nedan förekommande ordet arbetare inbegripas både manliga och kvinnliga.) 

§ 1. 
Med iakttagande af aftalets bestämmelser i öfrigt äger arbe t sgifvåren att leda 

och fördela arbetet, att fritt antaga eller afskeda arbetare samt att använda arbe
tare, oafsedt om dessa äro organiserade eller ej. 

Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. 
Anse arbetarne, att afskedande ägt rum under omständigheter, som kunna 

tolkas såsom angrepp på föreningsrätten, äga de att, innan andra åtgärder vidtagas, 
genom sin organisation påkalla undersökning för vinnande af rättelse. 

§ 2. 
Fabrikantföreningens medlemmar indelas i 4 ortsgrupper. 

Till ortsgrupp 1 räknas Stockholm och Sundbyberg. 
» > 2 > Göteborg. 
» » 3 > Malmö,Kjäflinge, Barnlösa,Hälsin'gborg,HalmstadochUppsala. 
» » 4 > Eslöf, Knislinge och Vänersborg. 

Till fullgod manlig arbetare, som uppnått 19 års ålder och sammanlagdt minst 
6 månader arbetat å samma af delning vid samma eller olika skofabriker, betalas en 
minimilön af: 

för ortsgrupp 1 43 öre 
» 2 41 » 

> » 3 40 > 

> > 4 37 > 

1) Af Svenska Sko- och Nåtlingsfabrikantforeningen u. p. a. hafva träffats 2 
likalydande aftal, det ena med Svenska skoarbetareförbundet, det andra med Svenska 
arbetareförbundet. 
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Till fullgod kvinnl ig a rbe ta re , som u p p n å t t 18 års å lder och sammanlagdt mins t 
6 månade r a rbe ta t å samma afdelning r id samma eller olika skofabriker, beta las en 
minimilön af: 

för o r t sg rupp 1 26 öre 
> > 2 2 5 > 

> > 3 24 > 
» > 4 22 > 

Dessutom gälla för underå r iga följande minimilöner efter en lärotid af 6 
m å n a d e r : 

Minderåriga och mindre arbets föra be ta las enligt öfverenskommelse mellan 
arbetsgi fvaren och -vidkommande arbe tare i hvar je särski ldt fall. De t samma gäller af ven 
unde r den .ofvan föreskrifna lärot iden. 

Arbetare , som förut erhål l i t högre t imlön, behåller densamma oafkortad, så 
l änge h a n (hon) ä r fullt arbetsför . 

Be ta ln ing u t g å r endas t för den tid, som arbe tas . 

§ 3. 

Nya ackordspr iser b e s t ä m m a s genom särskild öfverenskommelse mellan a rbe t s 
gi fvaren å ena s idan och å andra s idan v idkommande arbetare j ämte af afdelnin-
gen u t sedda t re ombud, hvi lka alla skola vara ans tä l lda i fabriken samt bi lda en 
s t änd ig t s tående kommit té . Till denna förhandl ingskommit té hänsk ju tas alla öfriga 
tvis t igheter , som till äfventyrs k u n n a upps tå , och ål igger de t kommi t t én a t t gemen
samt med arbetsgifvaren på b ä s t a sät t söka få misshäl l igheterna ordnade . Uppnås 
därvid ej enighet skall förhandlas mel lan par te rnas organisa t ioner . I n n a n sådan 
förhandl ing, som b ö r föras med skyndsamhet , skett , får icke någon t ing före tagas 
från någonde ra pa r ten , som k a n s töra arbe te ts gilla g å n g eller på någo t sä t t k r änka 
den andra pa r t ens r ä t t . 

K a n öfverenskommelse, som a n g å r tolkningen af de t ta aftal el ler andra rä t t s -
tvister, icke ske inom en månad , förbinda sig bägge p a r t e r n a a t t unde rkas t a s ig 
opar t i sk skiljedom enligt lag. 

Däres t nya bes tämmelser om pris fasts täl las , införas alltid sådana omedelbar t 
i pr is l i s tan och äga samma gäl lande kraft som denna. 

I n g e n a rbe ta re får u t a n gi l t ig orsak afskedas. 
Arbetsgifvaren äger r ä t t be ta la a rbe ta re pr t imme eller p r ackord. 
Skall ackordsarbetare sä t t a s på t imlön med samma arbete som vid ackordet 

be ta las denne efter medel ta le t af vederbörande a rbe ta res inkomst unde r sist för
flutna 6 veckor med ordinarie arbets t id . 

Vid ackordsarbete ga r an t e r a s minimilönen endas t i de fall, då fasta ackord ej 
finnas, såsom då n y a a rbe ten utföras , n y a a rbe tsmetoder användas , nya maskiner 
begagnas eller i andra dä rmed jämförl iga fall. 
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§ 4. 

Arbetstiden utgör vid full arbetstillgång 54 timmar effektiv arbetstid pr helg
fri vecka, förlagd mellan 6 f. m. och 7 e. m. 

§ 5. 
För öfvertidsarbete, som verkställes pä, arbetsgifvarens begäran, betalas 25 % 

förhöjning. För söndags-, helgdags- och nattarbete betalas 50 % förhöjning på de fast
ställda lönerna. Nattarbete räknas frän kl. 9 e. m. till kl. 6 f. m. Öfvertidsarbete 
far icke tagas som utfyllning af den ordinarie arbetstiden, ifall denna ej uppgår till 
54 timmar pr vecka. 

§ 6. 

En uppsägningstid af minst 8 dagar gäller för båda parterna. 

§ 7. 

Aflöningen utbetalas en gång i veckan, och sammanräkning af aflöningen sker 
3 arbetsdagar före aflöningsdagen. 

§ 8. 

Påsk-, midsommar- och julafton samt första maj arbetas ej. Öfriga helgdags
aftnar arbetas som å vanliga veckodagar. 

§ 9. 

Till noggrann efterföljd fastställas bifogade normalfabriksordningsregler, som 
innefatta de gemensamma hufvuddragen till ordningsregler för fabriker, tillhöriga 
Fabrikantföreningens medlemmar, med rätt för dessa livar och en på sin plats att 
efter öfverenskommelse göra de tillägg till dessa ordningsregler, som kunna behöf-
vas för de särskilda fabrikerna. 

§ 10. 

Hvarje arbetare erhåller fritt, då ej annan öfverenskommelse träffats, de för 
hans arbete nödvändiga materialierna, och är han skyldig göra sitt bästa, att ingen
ting skadas eller förfares, samt vinnlägga sig om att använda sin förmåga att 
framställa ett godt och felfritt arbete. Den, som bevisligen genom vårdslöshet och 
slarf skadar eller förstör redskap, maskiner, materiel eller arbete, göres därför an
svarig och är skyldig ersätta skadan. 

§ 11. 

Vid möjligen inträffad arbetsbrist bör arbetstiden regleras så, att afskedande 
och väntningar i största möjliga mån undvikas. 

§ 12. 
Arbetsgifvaren är skyldig försäkra för olycksfall under karenstiden eller lämna 

en krona i ersättning om dagen. 
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§ 13. 

Detta aftal gäller frän den 31 augusti 1908 till den 1 januari 1911 med 3 
månaders ömsesidig uppsägningstid. Sker ej uppsägning å sålunda bestämd tid, 
gäller af talet fortfarande ett (1) år i sänder med samma uppsägningstid. 

Uppsägning af aftalet skall för att vara giltig åtföljas af fullständigt förslag 
till allmänna bestämmelser samt inom en månad därefter af förslag till ackords
prislista, därest ny öfverenskommelse önskas. 

Detta aftal med tillhörande normalfabriksordning är denna dag definitivt god-
kändt. 

Stockholm den 26 augusti 1908. 

(Underskrifter.) 

Normalfabriksordning 

att tillämpas för arbetspersonalen hos medlemmarne af Svenska 
Sko- och Nåtlingsfabrikantföreningen. 

§ 1 . 

I här nedan förekommande ordet arbetare inbegripas både manliga och kvinnliga. 

§ 2. 

Arbetstidens början och slut tillkännagifvas genom signal. 

§ 3. 

Hvarje arbetare, som har anställning vid fabriken, skall rätta sig efter gällande 
kontrollsystem. 

Erforderliga betyg skola aflämnas, och förvaras dessa å kontoret, samt åter
lämnas dessa vid afflyttning. 

För uppsägning till afflyttning gäller en tid af minst 8 dagar. 
Skulle någon lämna sin plats utan att iakttaga denna uppsägningstid, går 

arbetaren förlustig sina innestående medel, och tillfalla dessa arbetarnes sjukkassa 
•eller annan därmed jämförlig fond. Har arbetsgifvaren icke iakttagit stadgad upp-
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sägningstid ar han skyldig betala arbetaren för motsvarande tid enligt de senaste 6 
veckornas genomsnittsförtjänst. 

§ 4. 

Arbetare skall iakttaga punktlighet, ordning, flit och noggrannhet i sitt arbete, 
hålla sin arbetsplats ren och snygg, efterkomma förmans tillsägelser och order samt 
ådagalägga ett godt uppförande. Förmännen skola på allt sätt föregå arbetarne 
med goda exempel för vinnande af god ordning och bästa möjliga arbetsresultat 
samt genom ett bestämdt men humant, rättvist och opartiskt uppträdande häfda sin 
ställning som förmän. 

§ 5. 

Arbetare skall vid sitt inträde i fabriken genast begifva sig till sin arbets
plats och ej onödigtvis lämna densamma. 

Största sparsamhet med belysning skall iakttagas. Intet privat arbete får 
förekomma i fabriken. 

Föreskrifter till förekommande af olycksfall samt brandförsäkringsregler skola 
noga iakttagas. 

§ 6. 

Arbe t sgifvåren äger rätt att enligt särskild öfverenskommelse med sina resp. 
arbetare införa böter för för sen ankomst eller uteblifvande från arbetet på kortare 
eller längre tid. Böterna skola öfverlämnas till arbetarnes sjukkassa eller annan 
jämförlig fond. 

§ 7. 

Utan tillstånd eller sådant anmäldt" förfall, som af fabriksledningen godkännes, 
må arbetare icke utebli från arbetet. 

Förfall att arbeta skall, så snart ske kan, till fabriksledningen anmälas. Anser 
sig arbetare behöfva vara borta från arbetet, skall han (hon) med angifvande af or
saken framställa begäran därom till sitt närmaste arbetsbefäl. 

§ 8. 

Hvarje oregelbundenhet i en maskins gång måste genast anmälas till arbets-
ledaren. 

Hvarje vid en maskin sysselsatt arbetare är skyldig hålla den ren och smörja 
den väl samt hvarje lördag rengöra densamma särdeles omsorgsfullt. 

Putstrasor förvaras å därför bestämd plats. Då en maskins gång ej erfordras 
för arbetet, skall den stannas. Då utbyte af förslitna delar sker mot nya, skola de 
slitna återlämnas. 

§ 9 . 

Främmande personer äga ej utan fabrikschefens tillstånd tillträde till fabriks
lokalerna, och är det förbjudet för arbetare att där mottaga besök. 
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§ 10. 

Klagomål och anmärkningar få framställas endast till fabrikens ehef eller den 
han i sitt ställe förordnar. 

§ 11. 
Gröfre eller upprepade förseelser mot i dessa ordningsregler gifna föreskrifter 

kunna efter verkställd undersökning medföra afskedande utan iakttagande af be
stämd uppsägningstid. 

(Lika lydande aftal upprättadt med Svenska Arbetareförbundet.) 

Tariffer 

för typografiska yrkena i Sverige. 

Att gälla från och med den 1 januari 1909 till den 1 januari 1913 
och därefter intill slutet af det år, under hvars förra 

hälft de blifvit uppsagda. 

Landets tryckorter, fördelade i klasser. 

Klass 1. 
Stockholm 
Sundbyberg 

Klass 2. 
Arlöf 
Eskilstuna 
Gellivare 
Gäfle 
Kiruna 
Limhamn 
Göteborg 
Luleå 
Malmberget 
Malmö 
Mölndal 
Strömsbro 

Klass 3. 

Boden 
Haparanda 
Hudiksvall 
Hälsingborg 
Härnösand 
Jönköping 
Karlskrona 
Kramfors 
Kungsgården 
Norrköping 
Sundsvall 
Söderhamn 
Södertälje 
Umeå 
Uppsala 
Örebro 

Örnsköldsvik 
Östersund 

Klass 4. 
Arboga 
Arvika 
Bergsjö 
Bollnäs 
Borlänge 
Borås 
Enköping 
Falun 
Halmstad 
Insjön 
Kalmar 
Karlshamn 
Karlstad 

Kristianstad 
Kristinehamn 
Köping 
Landskrona 
Linköping 
Lund 
Ljusdal 
Norrtälje 
Nyköping 
Oskarshamn 
Piteå 
Sala 
Skellefteå 
Sollefteå 
Strömsund 
Trelleborg 
Uddevalla 
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Valisbro 
Vaxholm 
Vänersborg 
Västerås 
Växjö 
Ystad 

Klass 5. 
Alingsås 
Askersund 
Avesta 
Eksjö 
Eslöf 
Falkenberg 
Falköping 
Filipstad 
Hedemora 
Hjo 
Hässleholm 
Höganäs 
Hörby 
Karlsborg 
Karlskoga 
Katrineholm 

Kisa 
Kjäflinge 
Kopparberg 
Kungsbacka 
Kungalf 
Laholm 
Leksand 
Lidköping 
Lindesberg 
Lysekil 
Mariestad 
Mjölby 
Mora 
Motala 
Nora 
Nybro 
Nässjö 
Orsa 
Ronneby 
Simrishamn 
Skara 
Sköfde 
Smedjebacken 
Strängnäs 

Strömstad 
Säffle 
Söderköping 
Sölvesborg 
Tidaholm 
Tranås 
Trollhättan 
Ulricehamn 
Vadstena 
Varberg 
Visby 
Västervik 
Åmål 
Åtvidaberg 
Ängelholm 
Östhammar 

Klass 6. 
Bjernum 
Borgholm 
Boxholm 
Falsterbo 
Finspång 
Flen 

Gislaved 
Grenna 
Hvetlanda 
Kvidinge 
Ljungby 
Mariefred 
Marstrand 
Moheda 
Ousby 
Sigt\ma 
Sjöbo 
Skanör 
Skeninge 
Sunne 
Säter 
Torshälla 
Trosa 
Töreboda 
Vara 
Vimmerby 
Vingåker 
Värnamo 
Oregrund. 

1. 

Tariff för civilsättning. 

Till eivilsättning räknas älven sättning af periodiska skrifter, som utkomma med 
längre mellanrum än en vecka. 

§ 1. Sättning med afläggnlng af 1,000 bokstäfver, svensk slätsättning, eller 
siffror betalas efter följande grundpris: 

På dessa grundpris, där ej sättningspriset enbart uttryckligen är angifvet, 
beräknas alla i det följande nämnda proeentförhöjningar. 

§ 2. Beräkning af sättning och afläggning, vare sig prosa eller poesi, sker 
pr sida eller vid förrådssättning pr 100 rader efter stilens lilla alfabet (28 bok
stäfver) enligt följande regel: 

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö (för antikva), 
abcrefftbijHmnoMrgtuifjtyjSäö (för fraktur). 
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Finnes ej plats i raden för niistföljande bokstaf, insattes ett af stilens smalare 
tecken, som da raknäs som en bokstaf. 

För sättningen beräknas 3/4 och för afläggningen V« af priset. 
Afläggningen kan disponeras som själfständigt arbete och fördelas på samma 

satt som manuskript. 
Första uppsättningen eller afläggningen af ny textstil äfvensom på annat sätt. 

försvarad afläggning betalas efter tid enl. § 17. 

§ 3. Kolumntltlar räknas: lefvande för 2 och döda för 1 rad. Linjer öfver 
eller under kolumntitlar eller kolumnsiffror räknas hvar för sig för 1 rad samt öfver-
eller underslag för 1 rad. 

Insättas kolumntitlar i korrekturet, anses detta som korrigering och betalas 
som sådan. 

§ 4. Mellanslag om högst 6 petits längd räknas för 2 bokstäfver pr st. Mel
lanslag eller regiett efver 6 petits längd äfvensom mellanslag under '/4-petits kägel 
räknas för 3 bokstäfver. 

§ 5. Anmärkningar och noter beräknas efter den stilsort, hvarmed de sättas. 
Notlinjen eller däremot svarande msllanram räknas för 1 rad af notstilen. 

§ 6. Ombrytnlng af sättning till format med annan bredd betalas med hälften 
af grundpriset på nya formatet. 

§ 7. Tillfällig sättning, som föranleder ombyte af kaster och icke betingar 
högre ersättning än 3 kr., betalas efter tid enligt § 17. 

§ 8. Sättning och afläggning. som betalas pr 100 rader, betinga en förhöj
ning af 10 % på grundpriset. 

§ 9. Sättning med ntslutnlng ej större än 
'/3-dels fyrkant betalas med en förhöjning af 10 %• 
V4-delä > > » » > 15 %. 
Vs-dels > •> ; » » 20 %. 

Om vid utslutningen mellanrummen alltigenom skola minskas, inträder närmast 
högre förhöjning. 

§ 10. Vid sättning på smal bredd betalas en förhöjning på sättningspriset af: 
80 proc, om 10—14 bokstäfver gå in på raden, 
40 » > 15—19 » » y> » » 
25 » > 20—24 i » y » » 
15 » » 25—30 » » , » . 
10 » » 31—35 » » > > • 

§ 11. Spärrad sät tning, som u tgör hel rad eller däröfver, be ta las med 200 % 
förhöjning. Ens taka ord be ta las med Vi öre pr st. 

§ 12. Främmande språk (germanska och romanska) äfvensom gammalsvenska 
och landskapsmål be t inga en förhöjning af 25 % för skrifvet och 15 % för t ryck t 
manusk r ip t ; grekiska, hebreiska , or ienta l iska och slafviska språk samt sådana med 
lösa accenter eller med för vissa a rbe ten särski ldt g ju tna typer be ta las efter tid 
enl ig t § 17. 

Maskinskrifvet manusk r ip t r ä k n a s som handskrifvet . 

§ 13. Hufvndtltal med dess baksida, vanl iga nedslags- och u tgångsko lumner 
äfvensom ens taka smuts - och af delningst i t la r (men icke deras blanksidor) be ta las 
som text. 

13 
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Öfriga blankkolumner el ler delvis b l anka sidor och hels idsi l lustrat ioner (med 
el ler u t an ko lumnrubr ik och underskrif t ) be räknas efter pet i t fyrkanter , som betalas 
med hälf ten af g rundpr i se t för tusen , dock i j ä m n a femtedelar af sidan. Del af 
femtedel l ägges till tex ten . 

Infattning af klichéer u n d e r 600 pe t i t fy rkan te r be ta l a s med 10 öre extra p r st. 

Enkel linjeram, s a t t t i l l sammans m e d tex t eller i l lustrat ioner , be ta las med 25 
öre för oktav-, 35 öre för kva r to - och 45 öre för foliosida. Linjeram, omfat tande 
hel t upps lag , r ä k n a s som 2 r a m a r . R a m , som n y t t a s från a rk till a rk i s amma 
arbete , e r sa t t es m e d resp . 15, 20 och 25 öre. 

§ 14. Textmarginaler och infäl lda kan t rubr ike r be ta las med 10 öre p r st. 
Om marg ina lens l ängd Öfverstiger 5 rader , be ta l a s för hvarje öfverskjutande rad 2 
öre. Slffermarglnaler (a rabiska och romerska) samt l in jemarginaler räknas som 
genomgående text , men marg ina l e rnas b r e d d r ä k n a s a ldr ig u n d e r 3 pe t i t . 

§ 15. Ben slffersättnlng be räknas efter de a n v ä n d a siffrorna med 100 % för
höjning. 

§ 16. F ö r sä t tn ing efter otydligt skrlfret eller genom ändr ingar eller t i l lägg 
svår läsl igt m a n u s k r i p t eller sådan t b lyer t sskr i fve t manuskr ip t , som försenar arbetet , 
äge r s ä t t a r en b e r ä k n a ext ra godtgöre lse af mins t 15 %. 

Om m a n u s k r i p t ä r svår läs t eller e j , afgöres af faktorn. 

§ 17. Blandad sättning, s ä t tn ing af ve tenskapl iga afhandl ingar , annonser , u t -
för ingar , upps tä l ln ingar , tabel ler , ma t ema t ik och musik samt sä t tn ing med osyste
ma t i sk mate r i e l äfvensom a n n a t a rbe te , som icke kan be räknas enligt denna tariff, 
be ta l a s enl igt särski ld öfverenskommelse eller efter t id, dock icke u n d e r medelför
t j äns t eller minimilön. 

Aftal angående t idsbe ta ln ing eller be ta ln ing enligt öfverenskommelse träffas 
före s ådan t a rbe tes början. 

F ö r alla efter tid u t g å e n d e e r s ä t t n i n g a r lägges till g rund den på beräkning 
s tående sä t t a rens medelför t jäns t för ka lende rå r (häri icke in räknad öfvert idsersätt-
ning), dock icke u n d e r minimilön. 

§ 18. Ombrytning af förrådssättning ( text) beta las med följande pris för en-
spal t ig t fo rmat : 

för t ex ty t a intill 100 cm2 7 öre p r sida, 1'00 pr a rk om 16 sidor 
» > » 200 > 9 > 1-25 > » 
» > •> 300 < 11 » 0-80 » om 8 sidor 
» » » 400 > 14 •> l o o > » 
» » » 500 » 17 > 1-25 a » 
» » » 600 > 20 > 150 » •> 

dock för mindre än ark icke utöfver priset för helt sådant. 

För -tvåspaltigt format höjes priset med 50 % och för trespaltigt med 100 %. 
Ombrytning, försvårad genom noter, marginaler eller dylikt, betalas efter tid 

enligt § 17. 
Skulle, vid ombrytning af förrådssättning, en uppställning behöfva brytas pä 

två sidor, betalas oinbrytningen af den sida, på hvilken uppställning börjar, med 
resp. 20, 25 och 30 öre för sidor intill resp. 200, 400 och 600 cm2. 

Ersättning för ombrytning utgår endast i det fall, att förrådssftttning utföres 
efter tillsägelse, eller då arbetet är fördeladt så, att sättningen icke kan ske i kolumn. 
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Ersättning för kolumntitlar, kolumnsiffror eller dylikt ingår ej i ofvanstå-
ende priser. 

§ 19. Korrigering mot manuskript, som utföres af beräkningssättare, betalas 
efter tid enligt § 17 med 10 % förhöjning. Såsom korrigering räknas ock utbyte af 
söndriga bokstäfver samt af upp- och nedvända bokstäfver, där sådana på tillsägelse 
användts. 

Ändringsarbete betraktas icke som korrigering. 
Ersättning för utskjutning i korrekturpress för första afdragningen ingår i 

sättningspriset, men alla följande ersättas enligt denna paragraf. 
§ 20. Fonnatpäläggning betalas, om sådan verkställes af beräkningssättare, 

med 45 öre för kvarto-ark, 60 öre för oktav-ark, 75 öre för duodes-ark och 95 öre 
för sedesark. Finnes icke behöflig materiel tillgänglig, betalas efter tid enligt § 17. 

§ 21. Revidering betalas, då den verkställes af beräkningssättare, efter tid 
enligt § 17 med 25 % förhöjning. 

Bevider, som innehåller från sista korrekturet kvarstående eller orätt (äfven 
i typografiskt afseende) utförda rättelser eller sådana rättelser, som till följd af sin 
beskaffenhet icke kunnat göras i korrekturet, lämnas att utföras af vederbörande 
sättare utan ersättning. 

§ 22. Beräkningssättare, som saknar arbete, erhåller väntpengar, beräknade 
efter minimilön. Sammanlagda beloppet af ersättning för väntetid och aflöning, 
oberäknadt öfvertidsersättning, må dock pr vecka ej öfverstiga minimilön. 

§ 23. Som fonnatpåläggare, revlderare och buntmakare, där sådana särskildt 
anställas, antagas endast utlärda typografer och betalas med veckolön. 

§ 24. Lägsta veckolön för utlärda sättare är: 

För korrekturafdragare är lägsta veckolönen efter två års anställning, dock 
icke före fyllda 20 år: 

§ 25. Den ordinarie arbetstiden, som förlägges mellan kl. 7 f. m. och kl. 7 
e. m., är 54 timmar i veckan. Måltidsraster beräknas till högst 2 V» timmar pr dag. 

1 maj afslutas ordinarie arbetet kl. 1 e. m., men de arbetare, som så önska, 
äga rättighet att kvarstå i arbetet till vanlig tid. 

Midsommar- och julafton afslutas arbetet kl. 2 e. m. 
Sön- och helgdagar äro fridagar, men fordras arbete på sådan dag, betalas 

det som öfvertidsarbete enligt § 26. 
§ 26. Öfvertidsarbete, då sådant af vederbörande påkallas, betalas med 50 % 

förhöjning för de 3 första timmarna efter ordinarie arbetstidens slut, därefter samt 
på sön- och helgdagar äfvensom 1 maj med 100 % förhöjning. 

Öfvertidsarbete midsommar- och julafton äfvensom nyårsdagen, midsommar
dagen och juldagen betalas med 150 % förhöjning. 

Beräkningssättare, som ej har sysselsättning under vakttimmarna, äfven då 
dessa äro förlagda under måltidsrasterna, erhåller, utom öfvertidsbetalning, ersätt
ning enligt § 17. 
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Då Ofvertidsarbete förrättas utan anslutning till ordinarie arbetstid, begärda 
måltidsraster oberäknade, och icke upptager mer än 4 timmar, utgår en extra ersätt
ning af öfvertidsbetalning för 1 timme. 

Med ofvertidsarbete förstås det arbete, som förrättas på annan tid än den 
bestämda arbetstiden och under de tider, som äro anslagna till måltidsraster. 

Efter öfvertids- eller ordinarie arbetets slut beräknas 9 timmars fritid, och, om 
denna fritid helt eller delvis infaller på ordinarie arbetstiden, göres icke afdrag på 
lönen för veckolönsarbetare, och erhåller beräkningsarbetare ersättning enligt § 17. 

Ofvertidsarbete skall endast undantagsvis förekomma och sammanlagda öfver-
tiden pr vecka får icke för någon arbetare utan ömsesidig öfverenskommelse öfver-
stiga 12 timmar. 

Principalen underrättar personalen, såvidt ske kan, en half dag i förväg, om 
ofvertidsarbete skall förekomma. Arbetare, som angifver giltig orsak, må icke för
vägras befrielse från ofvertidsarbete. 

Minst ett dygns ledighet i följd pr vecka tillkommer om möjligt hvarje arbetare. 

3. 

Tariff för maskinsättning. 

§ 1. Vid radgjutningsmaskin erhålla endast utlärda sättare och vid typgjut-
ningsmaskin endast utlärda sättare eller stilgjutare fast anställning eller ock meka
niska arbetare, som anställas som maskinskötare, men af dessa ej flera än en för 
hvarje påbörjadt tiotal maskiner. Sådan maskinskötare får dock icke användas för 
handsättning. 

Vid maskins införande tages maskinsättaren om möjligt af förut befintlig 
personal. 

§ 2. Lärotiden för maskinsättare får icke understiga 3 eller öfverstiga 4 må
nader. Kan maskinsättare efter denna tid visa, att han kan sätta på Linotype-
maskin 6,500, på Monolinemaskin 4.500 samt på Typografmaskin och Monotype-
maskinens klaviatur 4,000 bokstäfver korrigerad sats i timmen, är han berättigad 
till fast anställning. I annat fall är arbetsgifvaren icke skyldig att gifva honom sådan. 

För profsättnlng gäller: ren slätsättning på vanlig spaltbredd (minst 40 bok
stäfver) efter tryckt manuskript (borgis eller korpus) under 2 timmar vid klaviaturen. 

Om maskinen tjänstgör otillfredsställande, måste profvet göras om. 
Lärotiden kan af arbetsgifvaren eller arbetstagaren afbrytas efter tillsägelse 

8 dagar i förväg. 
Under lärotiden är lägsta veckolön densamma som för handsättning. 
§ 3. Lägsta veckolön för utlärda maskinsättare är: 
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Lägsta veckolön för sättare vid klaviaturen till Lanstons Monotype är lika 
med lägsta veckolön för handsättare enligt resp. tariffer. För andra, som eventuellt 
anställas vid klaviaturen, är lägsta veckolönen lika med lägsta veckolön för sättar-
lärling i 4:de läroåret. 

Vid skift mellan maskin- och handsftttning, hvilken senare i sådant fall ftfven 
betalas med fast aflöning, beräknas aflöningen i förhållande till den för hvarje an
vända tiden och resp. aflöningar, men arbetstiden bibehalles vid 8 timmar. 

Maskinsättare, som tillfälligtvis användes för handsättning, bibehåller sin lön 
och arbetstid som maskinsättare. 

§ 4. Ordinarie arbetstiden är 8 timmar pr dygn (48 timmar i veckan) med 
ett däri icke inräknadt afbrott.af minst Va timme och förlägges: 

vid civilsättning, på icke dagliga tidningar, på dagliga middags- och afton
tidningar samt vid sättning på dagliga morgontidningar, hvilka icke kräfva arbete 
på natten, mellan kl. 7 f. m. och kl. 7 e. m.; 

på dagliga morgontidningar, hvilka kräfva arbete på natten, mellan kl. 8 f. m. 
och kl. 3.30 påföljande dags morgon. 

Vid kvälls- och nattarbete beräknas en måltidsrast om högst Vs timme. 
Då arbetstiden uppdelas i skift, skola skiftelagen fortgå hel vecka och växla 

mellan respektive arbetare. Kvälls- eller nattskift skall i regel efterföljas af dag
skift. Dock må två kvälls- eller nattskift kunna få följa på hvarandra, mot sär
skild ersättning, hvarom nedan i § 5 stadgas. Dagskiftet å morgontidning slutar 
senast kl. 7 e. m. Öfvergång från skift till annat sker vid ordinarie ledighetsdag. 
Ständigt kvälls- eller nattarbete förekommer icke för någon af sättarepersonalen. 

Vid sådan indelning af arbetsveckorna, att under en vecka förekomma mera 
än 48 ordinarie arbetstimmar utan mellanliggande ledighetsdygn, betalas de öfver-
skjutande timmarna som öfvertid, dock med afdrag enligt ordinarie lön för det 
antal timmar, hvarmed under närmaste veckan ordinarie arbetstiden understiger 48 
timmar. För helgdagar göres icke afdrag. 

§ B. Sättare och färdiggörare på daglig morgontidning erhåller, då ordinarie 
arbetstiden räcker utöfver kl. 7 e. m., för hvarje gång en ersättning af: 

Då två kvälls- eller nattskift följa på hvarandra utgår därjämte såsom extra 
ersättning för hvarje gång under andra veckan: 

Då ordinarie arbetstid infaller på sön- eller helgdag (hvarmed förstås tiden 
från ordinarie arbetstidens utgång å natten mellan lördag eller helgdagsafton och 
sön- eller helgdag till ordinarie dagarbetets början påföljande söckendag) utgår för 
hvarje gång en extra ersättning af: 

Arbete på annan morgontidning än daglig efter kl. 7 e. m. betalas som öfver
tid, dock med afdrag, därest motsvarande ledighet lämnas på morgonen samma 
eller följande dag, af ordinarie lön för samma tid. 
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§ 6. Ett ledighetsdygn i följd pr vecka tillkommer hvarje arbetare. Fridag 
skall vara söndag; å morgontidningar, hvilka kräfva arbete på natten, lördag eller 
söndag. Söndagsledighet beviljas å sädana morgontidningar i tur och ordning 
minst en gång i månaden. Vid inträffande sjukdomsfall eller dylikt kan ordnings
följden ändras. 

Efter öfvertids- eller ordinarie arbetets slut beräknas minst 9 timmars fritid, 
och om denna fritid helt eller delvis infaller på den ordinarie arbetstiden, göres 
icke afdrag på lönen. 

1 maj afslutas ordinarie arbetet kl. 1 e. m., men de arbetare, som så önska, 
äga rättighet att kvarstå i arbetet till vanlig tid. Nattarbetet 1 maj börjar tidigast 
kl. 8 e. m. för att afslutas i vanlig tid. 

Midsommar- och julafton afslutas arbetet kl. 2 e. m. 
§ 7. Öfvertidsarbete, då sådant af vederbörande påkallas, betalas med 100 % 

förhöjning. 
Öfvertidsarbete midsommar- och julafton äfvensom nyårsdagen, midsommar

dagen och juldagen, där dessa ej äro ordinarie arbetsdagar, betalas med 150 % 
förhöjning. 

Då öfvertidsarbete förrättas utan anslutning till ordinarie arbetstid, begärda 
måltidsraster oberäknade, och icke upptager mer än 4 timmar, utgår en extra er
sättning af öfvertidsbetalning för 1 timme. 

Med öfvertidsarbete förstås det arbete, som förrättas på annan tid än den 
bestämda arbetstiden och under de tider, som äro anslagna till måltidsraster. 

Öfvertidsarbete skall endast undantagsvis förekomma, och sammanlagda öfver-
tiden pr vecka får icke för någon arbetare utan ömsesidig öfverenskommelse öfver-
stiga 12 timmar. 

§ 8. Uppstå fel pa maskinen eller saknas manuskript, kan maskinsättaren 
användas för skadans reparerande, maskinens rengöring eller för handsättning, men 
bibehåller sin lön som maskinsättare. 

§ 9. Utföres maskinens rengöring och uppeldning af maskinsättaren, skall 
detta, om ej annorlunda öfverenskommes, ske under den ordinarie arbetstiden. 

§ 10. Särskilda färdiggörare vid sättmaskinerna, som arbeta för flera maskiner 
och äro något kunniga i maskinsättning, erhålla betalning efter använd tid och 
en lön 

Som färdiggörare må i öfrigt vid mindre sätterier användas typograf mot 
tariffenlig tim- eller veckolön. 

§ 11. Maskinskötare, som icke arbeta som maskinsättare, jämställas med och 
erhålla samma aflöning som handsättare enligt resp. civil- och tidningstariffer. 
Arbetstid högst 8 timmar. 

För alla nya sättmaskinstyper, som införas, gäller som grundprincip att endast 
utlärda sättare erhålla anställning vid klaviatur och gjutmaskin. 
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Gemensamma bestämmelser. 

§ 1. Af veckoinkomsten innestå 15 % att utbetalas vid kvartalets slut, eller, 
på orter där hyrorna allmänneligen betalas månadsvis, vid månadens slut, eller, 
då arbetare afflyttar efter stadgad uppsägningstid, vid afflyttningen. Återstående 
inkomst utbetalas hvarje vecka. 

§ 2. Aflönlngarna utbetalas vid arbetets slut hvarje fredag samt den till 
kvartalets resp. månadens slut innestående aflöningen senast på näst sista dagen i 
hvarje kvartal resp. månad eller, om någon af dessa infaller på helgdag, före
gående dag. 

§ 3. Afdrag på ordinarie veckolön göres réke för helgdag. 
Vid extra helgdag tillkommer 24 timmars ledighet för denna. 
Minsta öfvertidsersättning utgår med 35 öre i timmen. 
§ 4. Försummad arbetstid (vid på förhand anmäldt förhinder eller vid sjuk

dom) berättigar principalen till afdrag för veckolönsarbetare enligt ordinarie timlön. 
Utan giltig orsak försummad arbetstid berättigar principalen därjämte till ett afdrag, 
för såväl veckolöns- som beräkningsarbetare, af 50 % af den ordinarie timlönen 
eller medelförtjänsten pr timme. 

§ 5. Typografisk arbetare, som inkallats för fullgörande af sin värnplikt, 
återinsättes vid återkomsten därifrån i sin plats. Denna bestämmelse bortfaller 
dock om Svenska Typografförbundets platsanskaffningsbyrå efter anmodan ej kan 
skaffa lämplig vikarie. 

§ 6. Den ömsesidiga uppsägningstiden för aftal med fast anställda arbetare 
enligt dessa tariffer är 14 dagar, såvida ej skriftlig öfverenskommelse träffats om 
längre uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligt. 

Sedan tillfälligt antagen arbetare arbetat på platsen i en månad, skall han 
anses som fast anställd. Häri inräknas dock ej de arbetare, som vikariera för 
ordinarie arbetare. 

§ 7. Vid tillfälle, då personalen behöfver minskas, tages vid afskedandet 
hänsyn till skicklighetsgrad och ålder i kondition, med förmånsrätt för de i dessa 
afseenden mest kvalificerade arbetarna att få stanna. 

§ 8. I dessa tariffer omnämnda arbetare böra vara sjuk- och olycksfalls-
försäkrade. Olycksfallsersättning skall, utöfver hvad lag bestämmer, utgå äfven för 
de 60 första dagarna med 2 kr. om dagen. Premie för sjukförsäkring och för
säkring för olycksfall utom arbetet erlägges af arbetaren och premie för olycksfall 
i arbetet af arbetsgifvaren. 

§ 9. Premierna för olycksfallsförsäkringen utom arbetet och afgifterna till 
typografernas kassor kunna efter öfverenskommelse afdragas genom arbetsgifvarens 
försorg, och skall uppbördslista öfver de betalningsskyldiga samtidigt med aflönings-
böckerna (listorna) lämnas af vederbörande uppbördsman, som vid kvartalets slut 
äger utbekomma totala beloppet. 

Öfverenskommelse om afdrag för betalande af skatt o. d. kan äfven träffas. 
§ 10. För kvinnliga arbetare gälla samma bestämmelser som för manliga, 

där icke annat särskildt angifvits. 
§ 11. Bestämmelserna i dessa tariffer skola meddelas hvarje i kondition in

trädande arbetare samt finnas tillgängliga i arbetslokalerna. 
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§ 12. Tvistigheter angående tillämpningen af tarifferna skola hänskjutas till 
Tariffnämnden för Sveriges boktryckerier. Om anmälan göres inom 14 dagar efter 
aflöningsdagen, gäller Tariffnämndens utslag från afiöningsdagen, i anDat fall från 
den dag, frågan hänskjutits till dess afgörande. I senare fallet är arbetsgifvare 
skyldig utbetala möjligen ådömd högre ersättning endast för den händelse, om
tvistade arbetet ännu icke skulle vara debiteradt. 

§ 13. Förestående tariffer gälla till den 1 januari 1913 och därefter intill 
slutet af det år, under hvars förra hälft de blifvit uppsagda. Uppsägning kan gälla 
enskild tariff eller paragraf. Förslag till ändringar skall öfverlämnas samtidigt 
med uppsägningen. 

Hatt till uppsägning äga Allmänna svenska boktryckareföreningen och Svenska 
typografförbundet. 

Beslutas uppsägning, öfverlämnas ändringsförslaget till Tariffredaktionen, som 
förstärkes med 2 representanter från hvardera parten och konstituerar sig som 
tariff kommitté. 

§ 14. Under tariffernas giltighetstid får icke lockout, bojkott, blockad eller 
strejk, maskerad eller öppen, anordnas, utan tvister skola afgöras genom Tariff
nämnden eller Tariffredaktionen. 

§ 15. För sådana fall, som icke äro förutsedda i dessa tariffer, skola organisa
tionernas styrelser i samråd med Tariffredaktionen träffa aftal. 

1908 års tariffkommittés beslut. 

Allmänna bestämmelser. 

Ledning och fördelning af arbetet. 

Rörande arbetsgifvares rätt att leda och fördela arbetet hänvisas till det i 
1903 års tariffkommittés beslut å sid. 8 förekommande uttalande. 

Minimilönen begynnelselön. 

Minimilönen måste betraktas som en begynnelselön; och de arbetare, som 
framför andra visa sig förtjänta af uppmuntran, böra erhålla en dylik, ty endast 
under sådana förhållanden blir det möjligt att vinna en ökad arbetsintensitet, hvars 
förutsättning är, att den större arbetsprestationen aflönas högre än den mindre. 

Semester. 

Man har icke ansett sig böra för närvarande i tarifferna införa någon ovill
korlig bestämmelse angående semester, men hos vederbörande principaler hemstftlles, 
att de måtte ordna arbetsförhållandena så, att möjlighet beredes för ett allmänt 
införande af två veckors semester eller därutöfver för arbetspersonalen. 

Ordning och renlighet i lokalerna. 

På grund af arbetets beskaffenhet bör inom tryckerilokalerna iakttagas ord
ning och renlighet från såväl ledningens som personalens sida. 
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Tidberäkning af arbete i aflöningsräkningar. 

F ö r b ibehål lande af veckolöns sys temet h a r upps tä l l t s och an tag i t s det villkor, 
a t t å civi l t ryckerier personalen är skyldig, däres t sådan t af arbetsgifvåren påfordras, 
a t t i s ina af löningsräkningar för hvarje a rbe te angifva använd t id och därå belö
pande , af arbetsgif våren uppgifven t impenning . 

Förbehåll rörande nu åtnjuten aflöning. 

Införandet af de nya tarifferna får, i och för sig, icke för n u anstäl lda a rbe 
tare , så länge de kvars tå hos samma arbetsgifvare, föranleda nedsä t tn ing i å tn ju ten 
ordinarie aflöning; dock a t t där denna aflöning till någon del innefa t tar särskild 
godtgörelse för a rbe t s t idens för läggning på visst sä t t eller för viss a r t af a rbe te , 
denna särskilda godtgörelse ej m å påfordras , däres t g runden för densamma genom 
ändrad anordn ing bor t t ages . 

Vid jämförelse af aflöningar enl igt gammal och n y tariff skall i de nya aflö-
n inga rna inbe räknas kvälls-, na t t - och söndagsersät tnir ig af alla slag, dä r sådan 
förekommer. 

Detaljbestämmelser. 

Tariff 1. § 17. 

Tariffkommittén h a r anse t t hä r böra införas följande i 1903 års tariffkom
mit tés bes lu t gjorda u t t a landen vid denna paragra f : 

»Kommitterade hafva tagit under ompröfning dels de äldre bestämmelserna angående 
sådana arbeten, som. äro omnämnda i denna §, dels de föreslagna nya bestämmelserna, 
dels ock bestämmelser i utländska tariffer angående samma saker. Kommitterade hafva 
dock funnit det omöjligt att formulera fullt exakta och tillfredsställande bestämmelser, 
och hafva därför hänfört samtliga dessa slag af arbeten till hvad de verkligen äro, d. v. s. 
till arbeten som icke kunna exakt beräknas. Kommitterade hafva emellertid funnit de 
gamla bestämmelserna särdeles lämpliga som vägledning vid bedömandet af värdet på de 
olika slagen af arbeten och införa dem därför här, men påpeka, att de pris, som, af beräk
ningarna framgå, i många fall måste förändras, uppåt eller nedåt, beroende på vid hvarje 
fall inverkande omständigheter. 

Blandad sättning betalas med en förhöjning af Va öre pr rad. 
Härvid räknas: 
en rad med två stilsorter som en rad, 
> » » tre ^ > två rader o- s. v. 

Om ett sammanhängande stycke af en extra stilsort går öfver på två eller flera rader, 
räknas det som tvä rader. 

Om stycket utgör jämt en obruten rad, räknas det som en rad. 
Ensamt ord, brutet på två rader, räknas som en rad. 
Om extra stilsort är af annan kägel än grundstilen, betalas för under- eller öfver-

laggning 1 Öre samt för under- och Öfverläggning 1·5 öre pr st. 
Med extra »tilsort förstås en sådan, som ligger i kast på annan plats, samt — vid 

arbete af mera tidsödande beskaffenhet — typer, siffror eller dylikt i låda, som har rum 
bredvid kasten. 

Kapitäler räknas som extra stilsort. 
För fristående rubriker betalas icke förhöjning. 
Vid sättning af vetenskapliga afhandlingar,-i hvilka ofta förekomma facktermer, som ej 

kunna anses allmänt bekanta eller vid sättning af arbete, som innehåller abbreviationer, 
egennamn, siffror eller annat, som försvårar sättningen, förhöjes sättningspriset efter arbe
tets beskaffenhet. 
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Uppställningar betalas med 25 % förhöjning och daröfver. RäkcnskapsiitfÖring, hvarmed 
förstås sådan sättning, i hvilken förekomma åt sidan utförda hopsummeringar i en, två 
eller flera spalter, betalas, då de äro lika med exempel A, med 25 % förhöjning, lika med 
B .med 25 å 50 % förhöjning, beroende af svårighetsgraden, samt då de äro lika med C 
ined 50 % förhöjning. 

A. 

B. 

C. 
Löners konto: 

Hyrors konto: 

Diverse omkostnaders konto: 

Tabeller med eller utan linjer beräknas, dä text är öfvervägande, efter alfabet och, 
då siffror äro öfvervägande, efter dessa och betalas efter följande grundpris: 

för petit kägel 30 Öre 
» korpus och cicero kägel 32 » 
» halfcicero, halfmittel och borgis kägel 35 » 
» halfkorpus och mittel kägel 45 » 

För enklare tabeller beräknas 50 % förhöjning. 
För tabeller med afdelningar i hufvudet samt för tabell med 3 spalter (utom förspal

ten) innehållande sammanlagdt högst 15 siffror pr rad 75 % förhöjning. 
För i texten förekommande mindre äfvensom för svårare tabeller 100 % förhöjning 

•och daröfver. 
Förhöjningen beräknas endast för så stor del af kolumnen, som tabellen verkligen 

upptager, men i tabellverk räknas kolumntitel och underslag till tabellen. 
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Hänsyn tages till tabellens svårighetsgrad. 
För sättning beräknas 4/5 o c n för afläggning 1/5 af priset. 
Matematik. För det utrymme, som en enkel matematisk formel, bestående af regul

jära rader på en kägel, upptager, beräknas en förhöjning af 100 %; för formel med rot
tecken, parenteser eller klämmer omfattande minst 2 rader 200 %; för svårare formler 300 %. 

Till matematisk sättning räknas också kemiska formler. 
För sättningen beräknas V3 o c b för afiäggningen Vs af priget. 
Musik. Sättning med notstil å sekunda kägel beräknas efter petit halffyrkant, å dubbel-

cicero eller dtibbelmittel efter korpus halffyrkant ä 30 öre för 1,000 med följande för
höjningar för 

en- till fyrstämmiga sång- eller koralnoter med en eller flera inlagda textrader 
100 %t 

svårare fyrstämmiga sång- och kvartett- samt ackompanjemangsnoter 125 % ; 
sättning af mycket sammanträngd beskaffenhet äfvensom för text tillfälligtvis före

kommande notsättning 150 %. 
För sättning efter tryckt manuskript, som ej föranleder ny uträkning, betalas 25 % 

mindre förhöjning. 
Sättningen beräknas till 4/5 och afiäggningen till. 1JB af priset. 
Fristående, textstycken betalas som text och blankkolumner eller delvis blanka sidor 

enligt § 13. 
Siffemotskrift beräknas som ren siffersättning.» 

Det må erinras, att de i detta uttalande förekommande pris, till hvilka för 
vissa orter tillkommer lokaltiUägg, och procentsatser återfinnas i 1898 års tariff. I 
denna voro grundprisen för text och tabeller lika, men från och med 1901 års tariff 
har i Stockholm och en del landsortsstäder grundpriset för tabeller ställts lägre 
än för text. 

Tariff 1, § 36 m. fl. ställen. 

Uti båda parternas intresse ligger, att i afseende å uttagande af öfvertids-
arbete och befrielse därifrån man å hvardera sidan tager all den hänsyn, som ske 
kan, till hvad för andra parten är nödvändigt eller önskvärdt. 

Tariff 2, § 23. 

Från arbetaresidan betonades, att ombrytare på daglig tidning bör åtnjuta högre 
aflöning än samma tidnings handsättare med motsvarande arbetsförhållanden. 

Tariff 2, §§ 27 och 28. 

Aftontidning må äga påkalla öfverfcidsarbete på söndag mot att, jämte över
tidsbetalning härför, den därvid använda personalen erhåller ett ledighetsdygn utan 
afdrag på lönen någon af veckans öfriga dagar. 

Tariff 5. 

Biträden äro skyldiga att utföra allt inom tryckeriet förekommande hjälp
arbete såsom pappersvägning, hopbunfcning af emballage, transport af plattor,;papper 
m. m. dylikt. 

Tariff 10, § 1. 

Från arbetaresidan betonades, att färdiggörare och gravörer böra åtnjuta högre 
aflöning än stilgjutare. 
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Gemensamma bestämmelser, § 7. 

Bestämmelsen afser endast att skydda skötsamma, särskildt äldre arbetare 
mot orättvisa afskedanden. 

Öfriga af 1903 års tariffkommitté i dess beslut under rubrikerna 'detaljbe-
stämmelser> m. fl. gjorda uttalanden aga utom i de delar, där desamma genom 
ändrade tariffstadganden förlorat tillämpning, fortfarande giltighet. 

Stadgar för tariffnämnd och tariffredaktion. 

Tariffnämnden. 
§ 1. Tariffnämnden har till uppgift att afgöra alla sådana tvister, som uppstå 

angående tillämpningen af gällande tariffer. Tariffnämndens utslag kan af endera 
parten eller någondera organisationen eller dess underafdelningar hos Tariffredak
tionen öfverklagas, dock icke senare än en månad efter utslagets datum. 

Om till Tariffnämndens afgörande hänskjutas frågor, som icke röra tariffernas 
tillämpning, skola desamma af nämnden befordras till Tariffredaktionen. 

§ 2. Tariffnämnden består af sex medlemmar och sex suppleanter, af hvilka 
tre med sina suppleanter utses af Boktryckareföreningen och tre med sina supp
leanter af Typografförbundet. Dessa sex utse en utom organisationerna stående 
ordförande, som vid lika röstetal äger utslagsröst. 

§ 3. Tariffnämnden är beslutmässig, om två medlemmar eller suppleanter 
från hvardera organisationen äro närvarande. Om endera organisationen vid något 
tillfälle representeras af endast två medlemmar men den andra af tre, afgöres genom 
lottning, hvilken af de senare, som icke skall deltaga i omröstningen. 

§ 4. Inom nämnden utse hvardera partens representanter en ordförande, 
hvilka växelvis föra ordet vid den opartiske ordförandens frånvaro, samt en sekre
terare. 

§ 5. Ordinarie sammanträde hålles minst en gång i månaden på tider, som 
af nämnden bestämmas. 

§ 6. Skrifvelser till Tariffnämnden, som alltid skola insändas i 2 exemplar, 
adresseras af arbetsgifvare till Tariffnämnden, Boktryckareföreningen, Stockholm, af 
arbetstagare till Tariffnämnden, Typografförbundet, Stockholm. Skrifvelserna mottagas 
af endera sekreteraren, som samma dag tillställer den andra sekreteraren det ena 
exemplaret. 

Anser klagandepartens sekreterare, att skrifvelsen bör återremitteras, bifogas 
förslag härom. Anser svarandepartens sekreterare, att den bör återremitteras, 
väcker han omedelbart förslag härom hos klagandepartens sekreterare. 

Äro båda ense om återremiss, verkställes sådan af klagandepartens sekrete
rare. Äro de icke ense, hänskjutes frågan till ordförandena för de båda organisa
tionernas representanter, men om icke heller dessa kunna enas, föredrages ärendet 
vid nästa sammanträde. 

Om återremiss icke skall ske, sändes afskrift af klagomålet till svaranden af 
denna parts sekreterare, och svar infordras inom 14 dagar i 2 exemplar, hvaraf det 
ena tillställes klagandepartens sekreterare. Inkommer icke svar inom de 14 dagarna, 
afgifver nämnden utslag i ärendet i vanlig ordning. 
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Protokollsförande sekreteraren utskrifver protokollet i 2 exemplar, hvaraf det 
ena tillstalles den andra sekreteraren. Justering verkstalles af badaparternas sekrete
rare och ordförande vid sammanträdet, hvarefter expedition verkställes senast inom 
åtta dagar efter sammanträdet på sådant sätt, att protokollsförande sekreteraren 
utskrifver utslag i 2 lika lydande exemplar som underskrifvas, det till klaganden af den 
partens ordförande och. sekreterare och det till svaranden af den partens ordförande 
och sekreterare. Utslag, som afkunnats vid sammanträde under den gemensamme 
ordföranden, underskrifves i 2 exemplar af denne och 1 exemplar af hvardera sekre
teraren. 

Tariffredaktionen. 

§ 1. Tariffredaktionen har till uppgift 
att såsom högre rätt döma vid sådana tillfällen, då endera parten vill öfver-

klaga utslag af Tariffnämnden, 
att afgöra alla tvister angående sådana förhållanden, som icke finnas om

nämnda i tarifferna, och hvilka icke kunna af parterna själfva slitas, 
att förbereda sådana frågor, hvarom organisationernas styrelser under tariffer

nas giltighetstid önska träffa af tal, samt 
att, jämte tariffenligt utsedda särskilda representanter, vid fall af uppsägning 

af tariff eller del däraf, fungera som tariffkommitté och besluta angående före
slagna tariffändringar. 

Vid särskildt viktiga fall äger Tariffredaktionen tillkalla förstärkning från 
organisationernas styrelser. 

Vid tillfällen, då enighet inom Tariffredaktionen icke kan uppnås, skall skilje-
man tillkallas. 

§ 2. Tariffredaktionen består af fyra medlemmar med fyra suppleanter, af hvilka 
två medlemmar och deras suppleanter utses af Boktryckareföreningen samt två 
medlemmar och deras suppleanter af Typografförhnndet. 

§ 3. Sammanträde hålles, när omständigheterna så påfordra. 
§ 4. Skrifvelser till Tariffredaktionen adresseras af arbetsgifvare till Bok

tryckareföreningens adress och af arbetare till Typografförbundets. 

Stockholm den 21 december 1908. 

(Underskrifter.) 
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Öfverenskommelse 

mellan Jä rnbruks förbunde t och vederbörande fackförbund angående 
arbets- och lönevil lkor för de vid grufvorna anstäl lda arbetarne. 

Minimilöner. 

§ 1. 
Mom. 1. Vid a rbe te m o t t imlön skola följande belopp gälla såsom minimilöner 

för n e d a n n ä m n d a slag af vanl iga , på s i t t område dugl iga a rbe ta re , näml igen : 

A) Gru fa rbe t a r e : 
1) vid a rbe te u n d e r j o r d 36 ö r e ; 
2) vid a rbe te i dagb ro t t 32 ö r e ; 

B) Grufbyggare , som fyllt 21 å r : 
1) vid a rbe te u n d e r jo rd 37 ö r e ; 
2) vid a rbe te i dagb ro t t 33 ö r e ; 

C) Diverse y r k e s a r b e t a r e (snickare , smeder, ve rks tadsa rbe ta re m. fl.), som 
fyllt 21 år, 30 ö r e ; 

D) Grofarbe tare , som fyllt 21 år, 27 öre. 
Mom. 2- Grufarbe tare och g rufbyggare , som af en eller a n n a n orsak anvisas 

vanl igt ofvanjordsarbete , erhål la i minimilön pr t imme, g rufa rbe ta re 27 öre och. 
g ru fbyggare 30 öre . 

Mom. 3- Al l t efter skicklighet och flit erhål ler a rbe ta re högre lön, och skola 
dugl iga a rbe ta re , som a rbe t a t e t t f lertal år i yrket , å tn ju ta högre lön än minimi
lönen. Där j ämte skall vid be ta ln ing af högre t impenning ä n minimilönen särskildt 
afseende f ä s t a s vid, h u r u v i d a a rbe t e t i s chak t och s t igor te r är förenadt med 
s tör re fara. 

Mom. 4. Bes t ämmel se rna om minimi lön g i l l a vid öfvergången ej för arbetare , 
som därvid u p p n å t t 50 års å lder och ej i nneha så stor t impenning , som minimilöns
bes tämmelse rna angifva, och k u n n a u n d a n t a g från n ä m n d a bes tämmelse r j ämvä l 
äga r u m i f råga om arbe ta re , då de u p p n å 60 års ålder, eller hvi lkas a rbe ts förmåga 
på g r u n d af s jukdom el ler vanförhe t är .eller blifver nedsa t t . 

Mom. 3. B e s t ä m m e l s e r n a i de t ta aftal om minimilöner få ej föranleda eller 
t agas till fö revändning för n e d s ä t t n i n g i nuva rande t imlöner. 

A c k o r d s b e s t ä m m e l s e r . 

§ 2. 

Mom. 1. F ö r allt de t a rbe te , som kan u t föras p å ackord, bör sådant lämnas . 
Mom. 2. Vid hvarje gruffält skola för olika a rbe ten u p p r ä t t a s normerande 

pr is l i s tor a t t t i l lämpas u n d e r den tid, af talet ä r gäl lande. Dä re s t n u oförutsedda 
eller eljest framdeles p å k o m m a n d e oms tänd ighe t e r bevisl igen verka t till s tör re 
o jämnhe t i l öne rna eller t i l l skada för arbetsgifvare eller a rbe ta re , kan på fram
stä l ln ing af den l idande p a r t e n r eg l e r ing af ackord ske. I s a m m a n h a n g med infö-



RIKSAFTAL (MALMFÖRÄDLINGSINDUSTRI). 207 

rande af ny arbetsmetod eller af förbättrade arbetsmaskiner eller anordningar i 
öfrigt må, ock reglering ske af de ackord, som af förändringen beröras. 

Mom. 3. Ackord, som icke blifvit genom i föregående moment omnämnda 
prislistor fastställda, skola af arbetsgifvaren så bestämmas och regleras, att de för 
fullgoda arbetare i genomsnitt motsvara de i prislistan fastslagna, närmast jämför
liga ackord. 

Arbetstid och öfvertidsersättning m. m. 

§ 3. 

Mom. 1. Den ordinarie arbetstiden under jord bestämmes för allt arbete till 
åtta timmar pr dag. 

Mom. 2. Den ordinarie arbetstiden i dagbrott bestämmes för borrare, lastare 
och med dem jämställda till åtta timmar pr dag samt för grufbyggare och extra 
arbetare till nio timmar pr dag. 

Mom. 3. Den ordinarie arbetstiden i andra fall bestämmes, där ej för sär-
skildt slag af arbete eller på grund af ortsförhållanden annorlunda öfverenskommes, 
till tio timmar pr dag; dock att arbetstiden under den mörkare årstiden, där ej 
arbetet genom konstgjord belysning ändock möjliggöres, begränsas sålunda: under 
senare hälften af oktober samt under november och februari till nio timmar samt 
under december och januari till åtta timmar pr dag. 

Där arbetstiden vid i detta mom. afsedt arbete nu är kortare än här ofvan 
stadgats, får förlängning af densamma ej ske. 

Mom. 4. Å dag före sön- eller helgdag utgör den ordinarie arbetstiden iör 
samtliga arbetare under hvarje del af året åtta timmar. 

Mom. 5. I den ordinarie arbetstiden må icke inbegripas tid för måltidsraster, 
och skall härjämte arbetstiden räknas från det arbetaren infunnit sig å sin arbets
plats, till dess han slutar arbetet därstädes; dock att vid grufvor under jord tiden 
för upp- och nedfart inberäknas i den ordinarie arbetstiden. 

§ 4. 

Mom. 1. När så erfordras, är arbetaren skyldig att mot den ersättning, 
hvarom i mom. 3 här nedan förmäles, å öfvertid medverka vid reparationer och 
annat arbete, som ej utan olägenhet kan uppskjutas. 

Mom. 2. Öfvertidsarbete får icke användas i sådan utsträckning, att arbetaren 
öfveranstränges. 

Mom. 3. Vid af arbetsgifvaren påbjudet öfvertidsarbete betalas utöfver den 
ordinarie timpenningen eller utöfver det fastställda ackordsbeloppet ett öfvertids-
tillägg, beräknadt till 50 % af den ordinarie timpenningen. För midsommardagen 
samt för påsk-, pingst- och juldagarna ined tillhörande annandagar betalas, då ar: 
betet är i gång, 100 % tillägg. Där öfvertidsersättning hittills utgått med högre 
procent än den nu nämnda, får nedsättning däri ej ske. 

Mom. 4. Är tillfälligt ackord fastställdt med hänsyn därtill, att arbetet helt 
eller delvis är att utföra å öfvertid, betalas intet särskildt öfvertidstillägg. 

Mom. 5. !M>d afseende å arbetstid och aftöning för maskinister, spelstyrar» 
och pumpvaktare äfvensom för arbetare vid anrikningsverken skola särskilda af. 
tal gälla. 
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§ 5. 
Då på grund af maskinskada, rubbning i kraftledning, vagnsbrist eller annan 

orsak afbrott i arbetet äger rum under längre tid än en half timme, må, då annat 
arbete icke anvisats, men tillsägelse meddelats arbetaren att afvakta hindrets upp
hörande, ersättning för sådan väntetid utgå efter beräkning af den ordinarie tim
penningen. Tillkännagifves vid skiftets början, att arbetet inställes, utbetalas likväl 
lön för en timme. 

Sjukvård och olycksfallsersättning. 

§ 6. 

Alla arbetare och deras hemmavarande familjemedlemmar erhålla vid sjuk
domsfall fri läkarevård. Såvidt möjligt är, skall dock anmälan om sjukdomsfallet ske 
å grufläkarens mottagningstid. 

Vid olycksfall i arbetet erhåller den skadade fri medicin och fri sjukvård å 
för ortens behof afsedd sjukvårdsinrättning, i fall sådan vård af läkaren före-
skrifves. 

Hvad här är föreskrifvet, utgör ej hinder för att vid särskilda grufvor annan 
öfverenskommelse angående läkare- och sjukvård och sättet för dess utgående träffas 
mellan vederbörande arbetsgifvare och arbetare. 

§ 7. 

Vid olycksfall i arbetet ansvarar arbetsgifvaren — utöfver hvad nu gällande 
lag föreskrifver — för utbetalande af ersättning till den skadade af en ta-ona pr 
dag jämväl från och med den fjärde till och med den sextionde dagen af den tid, 
som den skadade är oförmögen till arbete. 

I de fall, där arbetsgifvaren försäkrar sina arbetare, åtager sig arbetsgifvaren 
jämväl, där arbetarne så önska, att på deras egen bekostnad ombesörja försäkring 
af arbetarne mot olycksfall utom arbetet. 

Har olycksfall medfört minskning af arbetsförmågan, skall, där arbetsgifvaren 
eller arbetaren så fordrar, utlåtande inhämtas från riksförsäkringsanstalten öfver, i 
hvad mån kroppsskadan åstadkommit för framtiden bestående förlust eller minsk
ning af arbetsförmågan. 

Förmåner af bostad m. m. 

§ 8. 

De i detta aftal bestämda minimilöner äro satta under förutsättning, att för
måner af fri bostad, vedbrand, hyresbidrag, potatisland och dylikt icke åtnjutas af 
arbeta me. 

Vid borttagande af förmåner skall en rättvis reglering ske af timlöner oeh 
ackordspris, så att arbetare, hvilken hittills åtnjutit sådana förmåner, erhåller ett 
desamma fullt motsvarande tillägg i timlön och ackordspris. 

Värdet af ifrågavarande förmåner skall, för den tid aftalet galler, bestämmas 
af en nämnd, i hvilken arbetsgifvaren och arbetarne utse ömsesidigt två medlemmar 
och dessa fyra den femte. Kan enighet «j vinnas vid valet af femte man, skall 
denne utses af statens förlikningsman inom det distrikt, där arbetsplatsen är belägen. 
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Allmänna bestämmelser. 

§ 9. 
Arbetaren skall iakttaga ett godt uppförande samt, i hvad på honom beror, 

medverka till allmänt främjande bland arbetspersonalen af ordning och skick. 
Frän befälets sida skall arbetaren röna ett humant bemötande. 

§ 10. 
Arbetaren skall a bestämd tid infinna sig vid sitt arbete samt med villighet 

och flit fullgöra sina åligganden och därvid noggrant efterfölja de föreskrifter, som 
af arbetsbefälet meddelas. 

Utan permission eller giltigt förfall får arbetaren icke uteblifva från arbetet, 
och har han att i händelse af giltig orsak till uteblifvande ofördröjligen underrätta 
vederbörande förman om förfallet. Vid sjukdomsförfall är arbetaren, om så af be
fälet påfordras, skyldig att låta undersöka sig af läkare eller sjuksköterska för att 
med intyg från någon af dessa bestyrka sin uppgift. 

Arbetaren må icke förrän vid arbetstidens slut onödigtvis aflägsna sig från 
arbetet, och må ej genom obehöfliga samtal störa andra i deras arbete och ej heller 
själf sysselsätta sig med annat än sitt arbete. 

Arbetare äga ej utan arbetsgifvarens medgifvande af håll a möten inom arbets
området, ej heller må på arbetsplatsen under pågående arbete bedrifvas agitation 
af något slag. 

Där tidregistreringsapparater finnas anbragta, är arbetaren skyldig att själf 
registrera arbetstiden. 

§ 11. 
Arbetare, som så önska och därom göra anmälan till förmannen minst två 

dagar förut, erhålla, i den mån förhållandena det medgifva, ledighet för deltagande 
i politiska val och viktigare kommunala stämmor samt den 1 maj. 

§ 12. 
Mom. 1. Arbetsgifvaren är skyldig att mot själfkostnadspris tillhandahålla 

tidsenlig och tillräcklig redskap vid alla arbeten äfvensom att vid arbete under jord 
mot själfkostnadspris med 50 % rabatt hålla arbetaren med det kvantum belysnings
ämne, som erfordras, eller lämna motsvarande betalning i penningar. 

Mom. 2. Arbetsgifvarens tillhörigheter skola väl vårdas och med aktsamhet 
handhafvas, vid äfventyr att arbetaren varder ersättningsskyldig för den skada, 
som uppsåtligen eller genom hans vårdslöshet åstadkommes. 

§ 13. 
Arbetaren skall omsorgsfullt iakttaga de föreskrifter, som i ordningens in

tresse eller till undvikande af olycksfall blifvit meddelade samt genom anslag eller 
annorledes arbetarne delgifna, och må vidtagna skyddsanordningar icke rubbas. 

§ 14. 
Ordinarie likvid utbetalas en gång i hvarje månad. Emellan de ordinarie 

likviderna skola dock arbetarne å en viss af förvaltningen bestämd dag utbekomma 
förskott, motsvarande efter uppskattning arbetarens innestående tillgodohafvande 
dock högst halfva månadsförtjänsten. 

14 
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Aflöningen skall åtföljas af nota öfver förtjänsten, äfven upptagande afdrag 
af i en eller annan form erhållna förskott. 

H/vad nu är föreskrifvet utgör icke hinder för att aflöningen i stället må utgå 
i form af veeko- eller fjortondagarslikvid. 

§ 15. 
Med iakttagande af aftalets bestämmelser i öfrigt äger arbetsgifvaren rätt att 

leda och fördela arbetet, att fritt antaga eller afskeda arbetare samt att använda 
arbetare, oafsedt om dessa aro organiserade eller ej. 

Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. 
Anse arbetare, att afskedande ägt rum under omständigheter, som kunna 

tolkas såsom angrepp på föreningsrätten, äga de att, innan andra åtgärder vidtagas, 
genom sin organisation påkalla undersökning för vinnande af rättelse. 

§ 16. 
Såsom kränkning af föreningsrätten får icke anses arbetsgifvares fordran, att 

förmän icke må tillhöra arbetarnes fackorganisationer. 
Medlem af fackorganisationen, som erhåller förmansanställning, äger dock att 

kvarstå i sin organisation minst tre månader efter anställandet. 
Med förman afses här den, hvilken är anställd söm arbetsgifvarens specielle 

representant gent emot arbetarne och åtnjuter aflöning som sådan — helst fast års-
eller månadslön — samt utöfvar befäl med uppdrag att leda, fördela och. kontrollera 
arbetet, själf icke deltager i arbetet annat än tillfälligtvis och aldrig har andel i 
ackordsöfverskott. 

§ 17. 
Uppstår rörande tolkningen eller tillämpningen af gällande aftal eller af annan 

anledning tvist mellan parterna, må sådan tvist under inga omständigheter föran
leda till omedelbar arbetsinställelse från någondera sidan, utan skall därom för
handlas, först mellan parterna själfva och därefter, om enighet ej uppnås, mellan 
arbetsgifvarens organisation och vederbörande fackförbunds styrelse. 

§ 18. 
Som brott mot gällande aftal må — där bestämmelserna i § 17 för där af-

sedda fall iakttagits — icke anses vare sig af arbetsgifvaren företagen lockout, som 
i föreskrifven ordning beslutats af vederbörande arbetsgifvareorganisation, eller af 
arbetarne företagen strejk eller blockad, som sker efter medgifvande af vederbö
rande fackförbunds styrelse. Sådan lockout, strejk eller blockad får dock ej ske för 
att framkalla ändring i eller tillägg till gällande aftal eller förbindas med yrkande 
om sådan ändring eller tillägg. 

§ 19. 
Detta aftal skall gälla till utgången af år 1909 och därefter, såvidt detsamma 

icke uppsagts före den 1 oktober nämnda år, för ett år i sänder med ömsesidig rätt 
att tre månader före hvarje kalenderårs slut uppsäga aftalet till upphörande. 

(Underskrifter.) 
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Öfverenskommelse 

mellan Järnbruksförbundet och vederbörande fackförbund 
angående arbets- och lönevillkor för arbetarne 

i järnverkens olika afdelningar. 

Minimilöner. 

§ 1. 
Mom. 1. Yrkesarbetare — hvartill räknas arbetare inom sådan verksamhet, 

som kräfver yrkesskicklighet (t. ex. verkstadsarbetare, gjutare, träarbetare, murare, 
elektriker, maskinister) — hvilka fyllt 24 år och arbetat minst 7 år i yrket, erhålla 
pr arbetstimme en minimilön af 34 öre. 

Mom. 2. De i mom. 1 omnämnda arbetare, som fyllt 21 år och arbetat minst 
4 år i yrket, erhålla pr arbetstimme en minimilön af 30 öre. 

Mom. 3. Grofarbetare — hvartill räknas arbetare inom sådan verksamhet, 
som icke erfordrar yrkesskicklighet (t. ex. handtlangare och gjutgodsrensare samt 
vanliga smörjare, kranskötare och ugnskötare) — äfvensom sådana i yrkesarbeten 
sysselsatta arbetare, hvilka icke arbetat 4 år i yrket, erhålla, sedan de uppnått 21 
års ålder, pr arbetstimme en minimilön af 27 öre. 

Mom. 4. Tonlöns- och ackordsarbetare erhålla, då de i sin vanliga sysselsätt
ning arbeta pr timme, minimilön enligt följande bestämmelser: 

Grupp I: arbetare inom denna grupp — till hvilken må räknas ställare, vällare, 
järnsynare, lancashiresmeder, martinsmältare, räckarmästare_ och ånghammareförmän 
samt i öfrigt alla sådana arbetare, som leda eller ansvara för arbetet — erhålla 
pr arbetstimme 32 öre; 

Grupp II: arbetare inom denna grupp — till hvilken må räknas valsare, var
mare, smeder vid ånghammare, hyttdrängar samt kunniga martinarbetare och i öf
rigt sådana arbetare, som äro med de här nämnda jämförliga — erhålla pr arbets
timme 28 öre; 

Grupp III: öfriga arbetare och handtlangare, som uppnått 21 års ålder, erhålla 
pr arbetstimme 25 öre. 

Mom. 5. Tonlöns- och ackordsarbetare erhålla, då de utom sin vanliga syssel
sättning arbeta pr timme, minimilön i enlighet med bestämmelserna i mom. 3. 

Mom. 6. Fast anställd hjälpsmed skall erhålla viss bestämd extra månadslön. 
Mom. 7. Allt efter skicklighet och flit erhåller arbetare högre lön, och skola 

dugliga arbetare, som arbetat ett flertal år i yrket, åtnjuta högre lön än minimi
lönen. 

Mom. 8. Bestämmelserna om minimilön gälla vid öfvergången ej för arbetare, 
som därvid uppnått 50 års ålder och ej innehafva så stor timpenning, som minimilöns
bestämmelserna angifva, och kunna undantag från nämnda bestämmelser jämväl 
äga rum i fråga om arbetare, då de uppnå 60 års ålder, eller hvilkas arbetsförmåga 
på grund af sjukdom eller vanförhet är eller blifver nedsatt. 

Mom. 9. Bestämmelserna i detta aftal om minimilöner få ej föranleda eller 
tagas till förevändning för nedsättning i nuvarande timlöner. 
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Ackordsbestämmelser. 

§ 2. 

Mom. 1. Vid hvarje särskildt bruk skola för olika arbeten upprättas ackords
prislistor, hvilka galla till ömsesidig efterrättelse och för samma tid som denna öfver-
enskommelse. 

Mom. 2. Införes af arbetsgifvåren ny arbetsmetod eller förbättrade arbets
maskiner eller ugnar, må ändring af ackordet genom underhandling ske jämväl un
der aftalets giltighetstid. 

Mom. 3. Ackordsarbete må i öfrigt utföras i alla de fall, där så ske kan, 
hvarvid för allt ackordsarbete, som icke blifvit bestämdt genom fasta ackordspris-
Jistor, öfverenskommelse om priset träffas genom fri förhandling i hvarje fall mellan 
arbetsgifvaren eller dennes representant och den eller de arbetare, åt hvilka ackords
arbetet erbjudes; och skall uppgörelse därom ske före arbetets påbörjande. 

Mom. 4. Vid verket skola anteckningar föras öfver utom ackordsprislistorna 
utförda ackord med tydligt angifvande af arbetets art och pris. Arbetare, som er
bjudes ackordsarbete, äger vid uppkommen meningsskiljaktighet om ett förut ut-
fördt ackordsarbete af samma beskaffenhet, ratt att, när han det begär, från om-
förmälda anteckningar därom få kännedom. 

Ofver sådana ackord, som uppenbart äro betydelselösa för bestämmande af 
efterföljande ackord, behöfva dock ej anteckningar föras. 

Mom. 5. Af gemensamhetsaekord erhåller arbetaren, där ej för visst fall 
annorlunda öfverenskommes, del i förhållande till sin timpenning och det antal 
arbetstimmar han deltagit i ackordet. Vid tonlönsarbete erhåller hvarje arbetare, 
ehvad han är ordinarie eller extra, del af tonlönen efter den beräkningsgrund, som 
är för ifrågavarande arbetsplats bestämd. 

Mom. 6. Ackord, som uppgöres enligt mom. 2 och 3, skola, om vidkommande 
arbetare därom enas med arbetsgifvaren, i ackordsprislistan införas och blifva då 
gällande på samma sätt och till samma tid som öfriga i prislistan fastställda ackord. 

Vid allt ackordsarbete, som icke upptagits i ackordsprislistorna, är arbetarens 
timlön garanterad. 

Arbetstid och öfvertidsersättning. 

§ 3. 
Mom. 1. För icke skiftgående arbetare utgör den ordinarie arbetstiden, oberäk-

nadt måltidsraster, 10 timmar pr dag med undantag för lördag och dag före helg
dag, då den är 8 timmar. 

Mom. 2. För skiftgående arbetare beräknas den ordinarie arbetstiden sålunda: 
a) för arbetare, sysselsatta i valsverk och smedjor samt i de öfriga verk, som 

icke här nedan under b) och c) omnämnas, räknas såsom ordinarie arbetstid hela 
veckan med 38 timmars stillestånd för sön- och helgdagshvila; dock skall uppeld
ning af ugnar vara verkställd före den ordinarie arbetstidens början. 

Då vid stark köld isning uppstår, är personalen skyldig att utan extra aflö-
ning börja arbetet kl. 8 söndags- eller helgdagseftermiddag eller ock fortsätta arbetet 
motsvarande tid dag före sön- eller helgdag. 

Äro arbetare vid här ifrågavarande verk indelade i tre skiftlag, må tiden för 
söndagsstilleståndet begränsas till 12 timmar. 
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b) för arbetare, sysselsatta i martinverk och vid ugnar, hörande till manu
fakturverk, räknas såsom ordinarie arbetstid hela veckan med 24 timmars stillestånd 
för sön- och helgdagshvila, och skola ugnarna före den ordinarie arbetstidens början 
vara uppeldade och chargerfärdiga. Arbetstiden för martinarbetare far dock ej ut
sträckas till mer än 12 timmar pr dygn. 

c) för arbetare, sysselsatta vid hyttor och bessemerverk, äfvensom för elek-
triker och maskinister samt deras hjälpare räknas såsom ordinarie arbetstid hela 
veckan, dock att för sön- och helgdagsarbete betalas ett tillägg af 50 % å tim
penningen utom för midsommardagen samt för påsk-, pingst och juldagarna med 
tillhörande annandagar, då, om arbetet är i gång, 100 % tillägg betalas, allt för 
hvarje arbetsdygn om 24 timmar. 

Förändring från tvåskift till treskift bör äga rum, där så kan ske utan an
ställning af flere arbetare och utan minskning af produktionen. 

Mom. 3. Där arbetstiden för icke skiftgående arbetare nu är kortare än 58 
timmar i veckan, får densamma ej förlängas, och ej heller må för arbetare indelade 
i 2 skift inskränkning i söndagsstilleståndet ske, där detsamma nu är längre, än i 
mom. 2 a) och b) här ofvan sägs. 

§ 4. 
Mom. 1. När så erfordras, är arbetaren skyldig att mot den ersättning, 

hvarom i mom. 3 här nedan förmäles, å öfvertid medverka vid reparationer och 
annat arbete, som ej utan olägenhet kan uppskjutas. 

I den sålunda stadgade skyldigheten att arbeta å öfvertid inbegripes: 
a) för arbetare, hvarom i § 3 mom. 2 a) förmäles, skyldighet att vid synnerlig 

brådska antingen börja arbetet klockan 8 söndags- eller helgdagseftermiddag eller 
ock fortsätta arbetet motsvarande tid dag före sön- eller helgdag; 

b) för de i § 3 mom. 2 b) nämnda arbetare skyldighet att dels fortsätta på
börjad torkeldning, oafsedt inträffande af sön- eller helgdag, dels hålla martinugnarna 
i gång vid enkel helgdag, som infaller från och med måndag till och med lördag, 
samt sista söndag före större reparation äfvensom första söndag efter en dylik, sedan 
igångsättning skett, dels ock vid synnerlig brådska högst 12 gånger årligen hålla 
hvarje martinugn i drift äfven under söndagsdygn. 

Så vidt möjligt är, bör arbete, hvarom i punkterna a) och b) här ofvan för
mäles, icke förekomma under månaderna juni—augusti. 

Mom. 2. Ofvertidsarbete får icke användas i sådan utsträckning, att arbetaren 
öfveranstränges. 

Mom. 3. Vid af arbetsgifvaren påbjudet ofvertidsarbete betalas utöfver den 
ordinarie timpenningen eller utöfver det fastställda ackords- eller tonlönsbeloppet 
ett öfvertidstillägg, beräknadt till 50 % af den ordinarie timpenningen. För mid
sommardagen samt för påsk-, pingst- och juldagarna med tillhörande annandagar 
betalas, då arbetet är i gång, 100 % tillägg. Där öfvertidsersättning hittills utgått 
med högre procent än den nu nämnda, får nedsättning däri ej ske. 

Mom. 4. För regelbundet återkommande ofvertidsarbete, såsom uppeldning af 
vällugnar och dylikt, fastställes i aekordsprislistan särskildt, öfvertidstillägget inne
fattande ackordspris, som dock skall skiljas från gemensamhetsackordet. 

För tillfälliga ackordsarbeten, som icke äro upptagna i ackordsprislistan, kan 
likaledes uppgörelse om pris träffas med särskild hänsyn till, att arbetet helt eller 
delvis är att utföra å öfvertid, och betalas icke heller i detta fall särskildt öfver
tidstillägg. 
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Arbete å annan ort. 

§ 5. 

Mom. 1. Under resor för verkets rakning erhålle arbetaren dels resebiljett 
eller ersättning för sådan, dels dagtraktamente med minst 2 kr. samt vanlig 
timpenning såsom för ordinarie arbetstid (äfven för sön- och helgdagar), dock utan 
tillagg för öfvertid. 

Mom. 2. Vid arbete å annan ort, än där verket är beläget — hvarest arbe
tare måste öfvernatta — erhåller arbetaren utom den vanliga timlönen fritt logi 
och vivre, bada af tillfredsställande beskaffenhet, eller ock ersättning därför med 
minst 2 kr. pr dag. 

Mom. 3. När arbete för verket å annan ort förekommer i sådan utsträckning, 
att verket där anställer arbetare, utgår icke till dessa arbetare sådant extra tillägg, 
hvarom i föregående mom. förmäles. 

Sjukvård och olycksfallsersättning. 

§ 6. 

Alla arbetare och deras hemmavarande familjemedlemmar erhålla vid sjuk
domsfall fri läkarevård. Såvidt möjligt är, skall dock anmälan om sjukdomsfallet ske 
å bruksläkarens mottagningstid. 

Vid olycksfall i arbetet erhåller den skadade fri medicin och fri sjukvård å 
för ortens behof afsedd sjukvårdsinrättning, i fall sådan vård af läkaren föreskrifves. 

§ 7. 

Vid olycksfall i arbetet ansvarar arbetsgifvaren — utöfver hvad nu gällande 
lag föreskrifver — för utbetalande af ersättning till den skadade af en krona pr 
dag jämväl från och med den fjärde till och med den sextionde dagen af den tid, 
som den skadade är oförmögen till arbete. 

I de fall. där arbetsgifvaren försäkrat sina arbetare, åtager sig arbetsgifvaren 
jämväl, där arbetarne så önska, att på deras egen bekostnad ombesörja försäkring 
af arbetarne mot olycksfall utom arbetet. 

Har olycksfall medfört minskning af arbetsförmågan, skall, där arbetsgifvaren 
eller arbetaren så fordrar, utlåtande inhämtas från riksförsäkringsanstalten öfver, i 
hvad mån kroppsskadan åstadkommit för framtiden bestående förlust eller minsk
ning af arbetsförmågan. 

Förmåner af bostad m. m. 

§ 8. 

De i detta aftal bestämda minimilöner äro satta under förutsättning, att för
måner af fri bostad, vedbrand, hyresbidrag, potatisland och dylikt icke åtnjutas af 
arbetarne. 

Vid borttagande af förmåner skall en rättvis reglering ske af timlöner och 
ackordspris, så att arbetare, hvilken hittills åtnjutit sådana förmåner, erhåller ett 
desamma fullt motsvarande tillägg i timlön och ackordspris. 
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Värdet af ifrågavarande förmåner skall, för den tid aftalet gäller, bestämmas 
af en nämnd, i hvilken arbetsgifyaren och arbetarne utse ömsesidigt två medlemmar 
och dessa fyra den femte. Kan enighet ej vinnas vid valet af femte man, skall 
denne utses af statens förlikningsman inom det distrikt, där arbetsplatsen är be
lägen. 

Allmänna bestämmelser. 

§ 9. 

Arbetaren skall iakttaga ett godt uppförande samt, i hvad på honom beror 
medverka till allmänt främjande bland arbetspersonalen af ordning och skick. 

Från befälets sida skall arbetaren röna ett humant bemötande. 

§ 10. 

Arbetaren skall & bestämd tid infinna sig vid sitt arbete samt med villighet 
och flit fullgöra sina åligganden och därvid noggrant efterfölja de föreskrifter, som 
af arbetsbefälet meddelas. 

Vid omställningar i valsverken skola samtliga arbetare, såväl äldre som yngre, 
vara behjälpliga, därest ej annorlunda bestämmes af vederbörande arbetsbefäl. 

Utan permission eller giltigt förfall får arbetaren icke uteblifva från arbetet, 
och har lian att i händelse af giltig orsak till uteblifvande ofördröjligen underrätta 
vederbörande förman om förfallet. Vid sjukdomsförfall är arbetaren, om så af be
fälet påfordras, skyldig att låta undersöka sig af läkare eller sjuksköterska för att 
med intyg från någon af dessa styrka sin uppgift. 

Arbetaren må icke förrän vid arbetstidens slut onödigtvis aflägsna sig från 
arbetet, och må ej genom obehöniga samtal störa andra i deras arbete och ej heller 
själf sysselsätta sig med annat än sitt arbete. 

Arbetare äga ej utan arbetsgifvarens medgifvande afhålla möten inom arbets
området, ej heller må på arbetsplatsen under pågående arbete bedrifvas agitation 
af något slag. 

Där tidregistreringsapparater finnas anbragta, är arbetaren skyldig att själf 
registrera arbetstiden. 

§ 11. 

Arbetare, som så önska och därom göra anmälan till förmannen minst två 
dagar förut, erhålla, i den mån förhållandena det medgifva, ledighet för deltagande 
i politiska val och viktigare kommunala stämmor. 

§ 12. 
Arbetsgifvarens tillhörigheter skola väl vårdas och med aktsamhet handhafvas, 

vid äfventyr att arbetaren varder ersättningsskyldig för den skada, som uppsåt-
ligen eller genom hans vårdslöshet åstadkommes. 

§ 13. 
Arbetaren skall omsorgsfullt iakttaga de föreskrifter, som i ordningens intresse 

eller till undvikande af olycksfall blifvit meddelade samt genom anslag eller annor-
ledes arbetarne delgifna, och må vidtagna skyddsanordningar icke rubbas. 
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§ 14. 
Ordinarie likvid utbetalas en gång i hvarje månad. Emellan de ordinarie 

likviderna skola dock arbetarne å en viss af förvaltningen bestämd dag utbekomma 
förskott motsvarande efter uppskattning arbetarens innestående tillgodohafvande 
dock högst halfva månadsförtjänsten. 

Aflöningen skall åtföljas af nota öfver förtjänsten, äfven upptagande afdrag 
af i en eller annan form erhållna förskott. 

Hvad nu är föreskrifvet utgör icke hinder för, att aflöningen i stället må utgå 
i form af vecko- eller fjortondagars likvid. 

§ 15. 
Med iakttagande af aftalets bestämmelser i öfrigt äger arbetsgifvaren rätt att 

leda och fördela arbetet, att fritt antaga eller afskeda arbetare samt att använda 
arbetare, oafsedt om dessa äro organiserade eller ej. 

Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. Anse arbetare, att afske-
dande ägt rum under omständigheter, som kunna tolkas såsom angrepp på förenings
rätten, äga de att, innan andra åtgärder vidtagas, genom sin organisation påkalla 
undersökning för vinnande af rättelse. 

§ 16. 
Såsom kränkning af föreningsrätten får icke anses arbetsgifvares fordran, att 

förmän, räknadt dock till högst 2 % af det sammanlagda antalet arbetare vid hela 
verket, ej må tillhöra arbetarnes fackorganisation. 

Medlem af fackorganisationen, som erhåller förmansanställning, äger dock att 
kvarstå i sin organisation minst tre månader efter anställandet. 

§ 17. 
Uppstår rörande tolkningen eller tillämpningen af gällande aftal eller af annan 

anledning tvist mellan parterna, må sådan tvist under inga omständigheter föranleda 
till omedelbar arbetsinställelse från någondera sidan, utan skall därom förhandlas 
först mellan parterna själfva och därefter, om enighet ej uppnås, mellan arbets-
gifvarens organisation och vederbörande fackförbunds styrelse. 

§ 18. 
Som brott mot gällande aftal må — där bestämmelserna i § 17 för där af-

sedda fall iakttagits — icke anses vare sig af arbetsgifvaren företagen lockout, som 
i föreskrifven ordning beslutats af vederbörande arbetsgivareorganisation, eller af 
arbetarne företagen strejk eller blockad, som sker efter medgifvande af vederbörande 
fackförbunds styrelse. Sådan lockout, strejk eller blockad får dock ej ske för att 
framkalla ändring i eller tillägg till gällande aftal eller förbindas med yrkande om 
sådan ändring eller tillägg. 

§ 19. 
Detta aftal skall gälla till utgången af år 1909 och därefter, så vidt detsamma 

icke uppsagts före den 1 oktober nämnda år, för ett år i sänder med ömsesidig rätt 
att tre månader före hvarje kalenderårs slut uppsäga aftalet till upphörande. 

(Underskrifter.) 
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Öfverenskommelse 

mellan Sveriges verkstadsförening och vederbörande fackförbund 

träffad den 21 december 1908. 

Regler för behandling af tvister mellan arbetsgifvare och arbetare. 

§ 1. 

Här nedan benämnas samtliga arbetareorganisationer, vare sig permanenta 
eller tillfälliga, fackföreningar eller enskilda arbetare, af hvad slag de vara må, med 
ett gemensamt namn arbetare. 

§ 2. 

Uppstår tvist vid verkstad, tillhörande medlem af Sveriges verkstadsförening, 
skola alltid allvarliga försök göras att genom skriftlig eller muntlig förhandling mellan 
arbetsgifvaren eller hans representant och arbetare bilägga densamma. 

Träffad öfverenskommelse bör skriftligen affattas. 

§ 3. 

Har icke inom 20 dagar, efter det skriftlig framställning gjorts, öfverenskommelse 
träffats, och arbetare besluta att fullfölja ärendet, äga de att inom 8 dagar efter 
utgången af nyss angifha tid till vederbörande kretsstyrelse inom Verkstadsföreningen 
därom göra skriftlig framställning, åtföljd af fullständiga uppgifter om ärendets 
innebörd, om dag, då framställning först gjorts, och om resultatet af de förda för
handlingarna. Har ärendet icke inom sålunda fastställd tid fullföljts, anses frågan 
hafva förfallit. 

§ 4. 
Sedan dylik anmälan inkommit, utreder kretsstyrelsen skyndsammast ärendet 

samt söker med alla till buds stående medel åstadkomma förlikning mellan parterna. 
Anser endera parten muntlig förhandling behöflig, utse kretsstyrelsen och veder
börande arbetare hvardera tre kommitterade, hvilka genom förhandling skola söka 
lösa den föreliggande tvisten. Kretsstyrelsen anmodar en af sina kommitterade att 
sammankalla kommittén. Kommitterade utse bland sig en ordförande eller, i fall 
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de ej kunna enas därom, en utomstående opartisk person att leda förhandlingarna. 
Hafva från arbetare vid flera verkstäder ingått framställningar i samma syfte, må 
framställningarna behandlas samtidigt, enligt förestående. 

§ 5. 

Den kommitté, hvarom i föregående § stadgas, skall vara tillsatt senast 8 
dagar, efter det yrkande om dess tillsättande blifvit gjordt. Behandling af ärende 
skall vara afslutad inom 14 dagar, efter det kommitterade erhållit skriftligt med
delande om valet, såvida ej kommitterades flertal enar sig om uppskof. Träffas 
uppgörelse, skall densamma skriftligen affattas. Har uppgörelse icke träffats, upp
sattes ett kortfattadt protokoll. 

§ 6. 

Därest icke, genom förhandling enligt förestående, förlikning kunnat ernås, 
och under förutsättning att frågan gäller tolkning af träffadt aftal, af öfverens-
kommelse eller af förlikning, hänskjutes tvisten, om endera parten det skriftligen 
yrkar, till afgörande af skiljemän, af hvilka 2 utses af arbetare och 2 af öfver-
styrelsen för Verkstadsföreningen. De sålunda valda 4 skiljemännen utse själfva 
den 5:te, som skall leda skiljenämndens förhandlingar och vid lika röstetal äga ut
slagsröst. Enas skiljemännen icke vid valet af ordförande, utses ordföranden enligt 
lagen om skiljemän af vederbörande myndighet å den ort, där verkstaden är belägen. 

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

§ 7. 

Innan ärendet slutbehandlats enligt ofvan gifna regler, må icke på grund af 
samma ärende arbetsinställelse (strejk eller lockout) äga rum. Beslut om arbets
inställelse må ej fattas senare än sex veckor, efter det behandlingen af ärendet af-
slutats, och skall beslutet omedelbart tillställas motparten. Sådant beslut må ej 
verkställas tidigare än sex dagar eller senare än fjorton dagar efter den dag, då 
detsamma delgifvits motparten. 

§ 8. 

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

§ 9. 

Som brott mot gällande aftal må — under villkor att gällande regler för be
handling af tvister mellan arbetsgifvare och arbetade för däri afsedda fall iakttagits 
— icke anses vare sig af arbetsgifvaren företagen lockout, som i föreskrifven ordning 
beslutats af vederbörande arbetsgivareorganisation, eller af arbetarna företagen strejk, 
som sker efter medgifvande af vederbörande fackförbunds styrelse. Sådan lockout 
och strejk får dock ej ske för att framkalla ändring i eller tillägg till gällande aftal 
eller förbindas med yrkande om sådan ändring eller tillägg. 
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I s ammanhang hä rmed förklara sig Verks tadsföreningen och vederbörande 
fackförbund vara ense därom, a t t r ä t t e n a t t unde r alla förhål landen fri t t och okränkt 
del taga i a rbete skall l ikasom föreningsrä t ten hål las i ömsesidig helgd. 

Bestämmelser om minimilöner, ackordsarbete , ordinarie arbetst id, 
öfvertidsarbete m. m. 

Minimilöner. 

§ 10. 

Mom. 1. Vid hvar je verkstad, g juter i eller skeppsvarf, t i l lhörande medlem af 
Sveriges verkstadsförening, skola alla där anstäl lda a rbe tare — såväl y rkesarbe ta re 
som grofarbetare , till hvi lka s i s tnämnda hänföras hand t l anga re — til lgodonjuta 
viss minimilön. 

Mom. 2. Minimilönernas storlek lämpas efter förhål landena & såväl olika or ter 
som olika verkstäder . 

Mom. 3. I och för b e s t ä m m a n d e t af minimilönernas storlek indelas samtl iga 
arbetspla tser i t re g rupper på sä t t nedan sägs, näml igen: 1) 

Grupp I. 

Verks täderna i Stockholm med omnejd. 

Grupp II. 

Verks täderna i 

Arboga 
Arb rå 
Arlöf 
Askersund 
Enköping 
Eski l s tuna 
Fa lun 
Gäfle 
Göteborg 
Ha l l s t ahammar 
Ha lms tad 
Hedemora 
Hä l s ingborg 
Jönköp ing 

K a l m a r 
Kar l s t ad 
Kr i s t i ans tad 
Kr i s t i nehamn 
K ö p i n g 
Landskrona 
L imhamn 
Linköping 
Ludvika 
L u n d 
Malmö 
Morgongåfva 
Morgå rdshammar 
Norbe rg 

Nor rköp ing 
Nyköping 
N y n ä s h a m n 
Kotebro 
Sala 
Söderhamn 
Södertäl je 
Tro l lhä t t an 
Uddeval la 
Uppsala 
Västervik 
Väs te rås 
Örebro . 

1) Vid sammanträde med kommitterade för redigering af detta aftal beslöts, att denna 
ortsgruppering skulle tills vidare gälla; den skulle dock ej anses .definitivt fastställd, utan 
kan omplacering genom öfverenskommelse efter från endera sidan gjord framställning äga 
rum under aftalstiden. 
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Grupp III. 
Verkstäderna i 

Bruzaholm 
Eksjö 
Eslöf 
Hallsberg 
Huskvarna 
Hvellinge 
Hässleholm 
Karlshamn 
Lilla Harrie 

Lyckeby 
Motala 
Norrahammar 
Näfvekvarn 
Olofström 
Oskarshamn 
Råå 
Simrishamn 
Skurup 

Svedala 
Svängsta 
Torshälla 
Traheryd 
Trelleborg 
Ystad 
Åtvidaberg. 

Mom. 4. Minimilön fastställes särskildt för yrkesarbetare och särskildt för grof-
arbetare; och afser minimilön endast den lägsta lön, som inom någondera gruppen 
af arbetare må utgå. 

Mom. 5. Berättigad till minimilön är hvarje yrkesarbetare, som uppnått 21 
års ålder och arbetat i sitt fack minst 4 år, äfvensom grofarbetare, som uppnått 21 
års ålder. 

Mom. 6. Yrkesarbetare, som icke innehar 4-årig yrkesutbildning men uppnått 
21 år, skall komma i åtnjutande af samma minimilön som grofarbetare. 

Mom. 7. Minimilönerna skola utgöra för 

1) yrkesarbetare, som uppnått 24 års ålder och arbetat minst 7 år i yrket: 

inom grupp I 39 öre pr timme 
» » II 34 » » » 
» » III 32 > » > 

2) för yrkesarbetare, som uppnått 21 års ålder och arbetat minst 4 år i yrket: 

inom grupp I 36 öre pr timme 
> > II 30 » » 
» » III 28 » > 

3) för grofarbetare: 

inom grupp I 32 öre pr timme 
II 26 » » > 

> » III 25 » > > 

Mom. 8. Alltefter flit och skicklighet erhåller arbetaren högre lön, och skola 
dugliga arbetare, som arbetat ett flertal år i yrket, åtnjuta högre lön än minimilön. 

Mom. 9. Arbetsgifvare må äga rätt afskeda sådana arbetare, som han anser 
icke göra sig förtjänt af minimilön. 

Mom. 10. Bestämmelserna om minimilöner gälla icke lärlingar; och kunna 
undantag från dem jämväl äga rum ifråga om arbetare, hvilka uppnått 60 års ålder, 
eller hvilkas arbetsförmåga på grund af sjukdom eller vanförhet är nedsatt. 

Mom. 11. Å de arbetsplatser, hvarest under år 1905 af arbetsgifvarna erbjudits 
högre minimilöner, än hvad i mom. 7 sägs, skola de sålunda erbjudna minimilönerna 
tillämpas. 
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Mom. 12. Ofvanstående bestämmelser få icke föranleda till eller tagas till 
förevändning för nedsättning i nu gällande löner. 

Ackordsarbete. 

§ 11. 
Mom. 1. Ackordsarbete må användas i alla sådana fall, där detsamma är 

möjligt att genomföra. 
Mom. 2. Vid verkstad, dfir fabriksmässig tillverkning äger rum, böra fastställas 

ackordsprislistor, hvilka skola gälla under viss tid, ej understigande ett år, och med 
viss uppsägningstid, ej under en månad. Därest dylik öfverenskommelse icke från 
endera partens sida blifvit inom föreskrifven tid uppsagd, anses den som förnyad 
hvarje gång för ett år i sänder, så framt ej annorlunda vid öfverenskommelsens 
träffande bestämmes. 

Införes af arbetsgifvaren ny arbetsmetod eller väsentligen förbättrade arbets
maskiner, må ändring af ackord ske utan iakttagande af den bestämda uppsäg
ningstiden. 

Mom. 3. Börande allt ackordsarbete, som icke, på sätt ofvan säges, blifvit 
bestämdt genom fasta aekordsprislistor, träffas öfverenskommelse genom fri för
handling i hvarje fall mellan arbetsgifvaren eller dennes representant och den eller 
de arbetare, åt hvilka ackordsarbetet erbjudes, och skall uppgörelse därom ske före 
arbetets påbörjande. I undantagsfall, då på grund af arbetets beskaffenhet dylik 
öfverenskommelse icke kan på förhand träffas, må dock, om båda parterna därom 
äro ense, fastställandet af ackordspriset ske först viss tid efter arbetets påbörjande. 

Mom. 4. Vid s. k. premieackord skola, innan detsamma införes, grunderna 
därför fastställas och öfverenskommelse därom träffas i vederbörlig ordning. 

Mom. 5. Vid gemensamhetsackord erhåller arbetaren del i öfverskottet i för
hållande till sin timpenning och det antal arbetstimmar han deltagit i ackordet, för 
såvidt ej annan särskild öfverenskommelse därom träffats. 

Mom. 6. Vid allt ackordsarbete skall arbetarens timlön vara garanterad. 
Mom. 7. Vid hvarje verkstad skola anteckningar föras öfver alla gällande 

ackord med tydligt angifvande af arbetets art och pris eller — vid premieackord 
— beräkningssättet. Arbetare, som erbjudes ett förut utfördt ackordsarbete, äger 
rätt att, när han det begär, af de förda anteckningarna inhämta kännedom om priset 
eller beräkningssättet. 

Mom. 8. För arbetare, som utan giltig anledning lämnar sin anställning vid 
verkstaden, innan åtaget ackordsarbete afslutats, beräknas anöningen efter den fast
ställda timpenningen. Vid gemensamhetsackord äga öfriga deltagare ej rätt till det 
öfverskott, som skulle tillkommit den afflyttade, utan skall sådant öfverskott öfver-
lämnas till för arbetarne vid verkstaden afsedd sjukkassa eller användas för annat 
liknande ändamål. 

Ordinarie arbetstid. 

§ 12. 
Mom. 1. Den ordinarie arbetstiden fastställes efter öfverenskommelse för 

hvarje plats eller verkstad, och får densamma icke bestämmas högre än till 57 
timmar i veckan eller för någon dag högre än till 10 timmar. Vid hvarje verkstad 
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skall finnas ett anslag med närmare angifvande af den ordinarie arbetstidens början 
och slut samt raster under olika arbetsdagar i veckan. 

Mom. 2. Första maj äga de arbetare erhålla ledighet, som därom senast dagen 
förut framställa begäran. 

Öfvertidsarbete. 

§ 13. 
Mom. 1. Arbete, utfördt å annan tid än den ordinarie arbetstiden, betraktas 

som öfvertidsarbete och betalas — därest ej högre tilläggsprocent vid tiden för 
denna öfverenskommelses träffande tillämpas, i hvilket fall denna skall lända till 
efterrättelse — med den ordinarie timlönen jämte följande tilläggsprocent: 

å hvardagar: 
2 timmar efter ordinarie arbetstiden 25 % ; 
öfrig arbetstid 50 % ; 

å sön- och helgdagar: 
25 % för verkstadens eget arbete; 
100 % för annat arbete. 

Mom. 2. Vid arbete i skift träffas öfverenskommelse om aflöning oberoende, 
af hvad om tilläggsprocent för öfvertidsarbete är fastställdt. 

Mom. 3. Vid beräkning af öfvertidsarbete medräknas ej den till måltidsraster 
använda tiden och ej heller den från den dagliga ordinarie arbetstiden försummade, 
såvida icke försummelsen skett utan arbetarens förvållande, och anmälan därom 
blifvit afgifven. 

Mom. 4. När arbetsgifvaren fordrar, att ackordsarbete skall utföras på öfver-
tid, erhåller arbetaren det fastställda öfvertidstillägget a timpenningen utöfver 
ackordspriset, såvida icke i detta afseende annan öfverenskommelse blifvit träffad. 

Arbete utom verkstaden. 

§ 14. 
Mom. 1. Under resor för verkstadens räkning erhåller arbetaren dels resebiljett 

eller ersättning för sådan, dels dagtraktamente med minst 2 kr. samt vanlig tim
penning såsom för ordinarie arbetstid (äfven för sön- och helgdagar), dock utan 
tillägg för öfvertid. 

Mom. 2. Vid arbete å annan ort, än där verkstaden är belägen — hvarest 
arbetaren måste öfvernatta — erhåller arbetaren utom den vanliga timlönen fritt 
logi och vivre, båda af tillfredställande beskaffenhet, eller ock ersättning därför 
med minst 2 kr. 50 öre pr dag-

Mom. 3. När arbete för verkstaden å annan ort förekommer i sådan ut
sträckning, att verkstaden där anställer arbetare, utgår icke till dessa arbetare sådant 
extra tillägg, hvarom i föregående mom. förmäles. 

Verktygsersättning till träarbetare. 

§ 15. 
Mom. 1. Till den, som för sitt arbetes utförande enligt förmans åsikt äger 

fullgoda och tillräckligt antal verktyg, betalas 18 kr. pr år. 
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Mom. 2. Till den, som för s i t t y rkes utöfvande enl igt förmans åsikt behöfver 
verk tyg värda mer än sammanlagdt 150 kr. enligt inköpspris , be ta las e t t t i l lägg af 
12 % på öfverskjutande värdet . 

Mom. 3. Ofvanstående e r sä t tn ing u tbe ta las kvar ta lsvis , och äger a rbe ta re , 
som s lu tar sin ans tä l ln ing u n d e r kvartalet , a t t utfå i e r sä t tn ing det belopp, som 
motsva ra r den tid, han var i t anstäl ld . . 

Mom. 4. Till a rbe tare , som enligt förmans åsikt ej äger för s i t t a rbe tes ut
förande t i l l räckligt med verk tyg , anskaffar verks taden sådana , o«h h a r a rbe ta ren 
skyldighet a t t inlösa dessa på s ä t t och villkor, som n ä r m a r e bes tämmes genom 
öfverenskommelse mel lan honom och arbetsgifvaren. 

Mom. 5. De t ordinar ie underhå l le t af ve rk tyg äger a rbe ta ren a t t efter anmälan 
till förman eller ve rkmäs ta ren få verkstäl ldt å verks taden och p å dess bekostnad. 

Mom. 6. Verkstäder , som själfva t i l lhandahål la erforderl iga verktyg, äro ej 
skyldiga u tbe ta la ve rk tygse rsä t tn ing . 

Mom. 7. Specialverktyg (s. k. a l lmänna verktyg) t i l lhandahål las af verks taden. 

Tiden för denna öfverenskommelses bestånd. 

§ 16. 

Föres tående öfverenskommelse skall gälla till den 1 j a n u a r i 1914 och därefter å r 

efter år, däres t ej uppsägning skrift l igen sket t f rån någon sida mins t 6 m å n a d e r 

före t iden för öfverenskommelsens u t löpande . 

Genom öfverenskommelse å sammanträde den 21 december 1908 mellan delegerade 
för å ena sidan Sveriges Verkstadsförening, å andra sidan nedannämnda arbetareorganisa
tioner dels prolongerades aftalet af den 9 november 1905 mellan Sveriges Verkstadsförening 
och Landssekretariatet, Svenska Järn- och Metallarbetareförbundet, Svenska Gjutareförbundetr 

Svenska Träarbetareförbundet samt Svenska Grof- och Fabriksarbetareförbundet på vissa i 
en från Verkstadsföreningen till Landssekretariatet ställd skrifvelse af den 28 november 
1908 angifna villkor, dels biträddes och undertecknades detta aftal med i nämnda skrifvelse 
omförmälda tillägg äfven af Svenska Bleck- och Plåtslageriarbetareförbundet, Svenska Trans
portarbetareförbundet, Svenska Måleriarbetareförbundet och Svenska Murareförbundet för 
deras vid resp. verkstäder anställda medlemmar. 

Dä den sålunda träffade och i vederbörlig ordning undertecknade öfverenskommelsen 
ej vid sammanträdet förelåg i det skick, att den omedelbart kunde lämnas till trycket, upp
drogs' åt undertecknade att utredigera densamma. 

I ofvanstående är denna utredigering verkställd i enlighet med den träffade öfver
enskommelsen och vid sammanträdet protokollsförda beshit. 

Stockholm den 23 mars 1909. 

(Underskrifter.) 
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Arbetsaftal för glasblåsare 

mellan glasbruk tillhörande Sveriges buteljglasbruksförbund och 
Svenska arbetareförbundet i Stockholm. 

§ 1. 
Glasbiåsarna erhålla arbetslön i enlighet med bifogade prislistor & arbetslöner, 

bilagor A och B, för fullgoda och väl tillverkade buteljer, sedan 1 % för s. k. maga
sinskross blifvit afdragen. Vid Arboga och Gäfle glasbruk, där levnadskostnaderna 
äro dyrare, tillämpas en ökning af prislistan med 8 %. 

§ 2. 

Förutom nödig bostad erhålla glasbiåsarna fritt bränsle, fritt potatisland i den 
utsträckning, som hittills vid hvarje bruk lämnats, fri läkarevård, äfven för famil
jerna, af brukets läkare. Vid olycksfall i arbetet eller sjukdomsfall, som enligt bruks
läkarens bestämmelse fordrar sjukhusvård, erhålla glasbiåsarna sådan vård fritt jämte 
fri medicin å för ortens behof afsedd sjukvårdsinrättning. 

De, som ej vilja begagna sin rätt till potatisland, erhålla i stället en ersättning 
af kr. pr år räknadt. — Endast sådana, som hafva full verkstad, erhålla 
potatisland eller ersättning därför. Vid Surte glasbruk lämnas ej fritt bränsle till 
glasbiåsarna. 

§ 3. 

Då buteljer göras som prof, betalas en arbetslön af 75 öre pr timme, och vid 
tillverkning af olika buteljsorter i en och samma verkstad beräknas betalningen 
efter den högst betalda buteljsorten. 

§ 4. 
MeDan såväl arbetsgifvare som glasblåsare gäller en ömsesidig uppsägnings

tid af 30 dagar. 

§ 5. 
Arbetstiden är under månaderna oktober—april 8'/« timmar och under måna

derna maj—september 8 timmar. Det ingår i bestämmelsen om den kortare arbets
tiden under sommarmånaderna, att glasbiåsarna skola så mycket som möjligt in
skränka extra raster. Vid ugnar, där det arbetas i tre skift, är arbetstidens längd 
i enlighet med det för Surte glasbruk till 1 juli 1908 gällande aftalet, paragraf 11, 
dock med den förändring att under tiden mellan 1 maj och 1 oktober uppehåll göres 
i arbetet från kl. 6 f. m. på söndag till kl. 6 f. m. på måndag. 

Jul-, nyårs-, påsk-, pingst- och midsommarafton samt 1 maj slutar arbetet kl. 
12 på dagen. 

§ 6. 
Aflöningen utbetalas hvarannan vecka. 
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§ 7. 

Ombyggnads - och repara t ions t iden af u g n a r be räknas till 4 veckor pr år. — 
Skulle repara t ions t iden u ts t räckas längre , be ta las en daglön af 2 kr . p r dag till 
hvarje däraf berörd glasblåsare . 

Del tager glasblåsare i repara t ionsarbe te t , beta las han i enlighet med för grof-
arbetare gällande daglöner , dock ej unde r kr . 2: 50 p r dag. 

§ 8. 

Vid öfVergående skada vid olycksfall i a rbe te be ta la r arbetsgifvaren en ersät t 
n ing af 2 kr. p r a rbe t sdag från och med första dagen efter olyckan, för såvidt 
olycksfallet är af den art , a t t däraf följer genom läkarebe tyg s tyrkt oförmåga till 
a rbete unde r mer än 3 dagar . — I öfrigt enl igt lag . 

§ 9. 

Vid uppehål l i a rbete t utöfver en vecka, som upps tå r på g rund af odugl igt 
glas, t appning af v a n n a n eller dylikt, erhål la biåsarna en e r sä t tn ing af 2 kr. p r 
dag från och med första dagen af a rbets ledigheten mot skyldighet a t t va ra behjälp
liga vid femning, tappning , u t t a g n i n g eller in läggning af r i nga r m. m . dylikt, som 
k a n förekomma för a t t skyndsammare få u g n e n i b rukbar t skick. Vid repara t ion 
eller ombyggnad af u g n a r n a unde r kor ta re t id än 4 veckor, l ämnas dock icke någon 
ersä t tn ing, arven om biåsarna , i olikhet med hvad som vanl igtvis ä r förhål landet 
under reparat ions- eller ombyggningst iden, ej skulle k u n n a beredas arbete vid någon 
annan ugn . Vid repara t ion eller ombyggn ing af u g n a r n a , som v a r a r öfver 4 veckor, 
l ämnas till b i å sa rna en e rsä t tn ing af 2 (två) kr . p r dag från första dagen efter ifråga
varande 4 veckor. 

Skulle unde r a rbe te t odugl igt glas uppkomma vid en eller flera verkstäder , 
skola vederbörande glasblåsare genas t genom femning eller arbete försöka å ter få 
glaset dugligt . 

Hafva g lasbiåsarna vid hvarje tillfälle femnat eller a rbe ta t under en half t imme 
u t a n a t t g laset förbät t ras , skola de genas t anmäla förhål landet till h y t t m ä s t a r e n 
som af gör : 

a) om glaset genom yt te r l igare femning eller arbete eventuel l t kan förbät t ras , 
i hvi lket fall han bes tämmer , a t t femningen eller a rbe te t skall for t sä t tas , eller 

b) om glaset är så dåligt , a t t smäl tn ing af samma skall ske, i hvilket fall 
a rbe te t afbrytes. 

För sådan femning eller arbete , som i mom. 5) angifves och af hy t tmäs t a ren 
påbjudes , erhålla g lasblåsarne i e r sä t tn ing 50 öre pr t imme, r äknad t från den tid, 
hy t tmäs t a ren anbefallt femning, till dess den upphör, eller vid arbete , till dess glaset 
anses fullt dugligt . 

Glasbiåsarna skola, om så behöfves, i och omkr ing anfångningsr ingarna för 
sammas r engörn ing 

a) u t a n e r sä t tn ing femna före hvarje arbetes påbör jande, såväl vid bör jan af 
hvarje skift som efter hvar je ras t , 

b) u t a n e r sä t tn ing femna en t imme före arbe te ts påbör jande vid en vanna , 
dä r arbete t första gången efter r epa ra t ion eller ombyggnad tager sin början och 

c) u t a n e r sä t tn ing femna en halft imme före arbe te ts bör jan efter en smält-
vak t eller dylik igångsä t tn ing . 

15 
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§ 10. 
Med iakttagande af aftalets bestämmelser i öfrigt äger arbetsgifvåren rätt att 

leda och fördela arbetet, att fritt antaga eller afskeda arbetare samt att använda 
arbetare, oafsedt om dessa äro organiserade eller ej. 

Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. 
Anse arbetarne, att afskedandet ägt rum under omständigheter, som kunna 

tolkas såsom angrepp på föreningsrätten, äga de att," innan andra åtgärder vidtagas, 
genom sin organisation påkalla undersökning för vinnande af rättelse. 

§ 11. 
Meningsskiljaktigheter mellan parterna rörande i detta aftal öfverenskomna 

bestämmelser få icke föranleda till något som helst störande ingrepp i arbetets gång 
vare sig genom strejk, blockad, bojkott, lockout eller dylikt, utan skall därom för
handlas mellan parterna själfva och därefter, såvida ej enighet uppnåtts, mellan 
parternas organisationer. 

§ 12. 

Ordningsregler. 

A. Uppstår skada eller fel å formar eller verktyg, är glasblåsaren skyldig 
därom genast göra anmälan till hyttbefälet. 

B. Glasblåsare skall iakttaga ett hederligt och anständigt uppförande, med 
flit och efter bästa förmåga fullgöra sitt arbete och villigt åtlyda arbetsbefälets 
order, skolande förekommande order på ett höfligt och humant sätt utdelas. 

C. Glasblåsare, som i sitt arbete uppträder i berusadt tillstånd, till sin arbets
plats medför eller inom fabriksområdet inför spirituösa drycker eller visar uppenbar 
olydnad mot befäl, kan efter skedd undersökning afskedas utan uppsägning. Ena
handa påföljd gälla för uteblifvande från arbetet utan laga förfall. 

§ 13. 
Minderåriga under 18 år och sådana arbetare, som på grund af hög ålder, 

svaghet, lyte eller af annan anledning icke äro fullgoda, betalas efter öfverenskom-
melse mellan arbetsgifvaren och vederbörande arbetare. 

§ 14. 
Detta aftal gäller från och med den aflöningsperiod, som börjar näst efter den 

dag, aftalet är af båda parterna underskrifvet, och till den 1 juli 1909 med 3 måna
ders ömsesidig uppsägningstid före aftalstidens utgång. Sker ej uppsägning å någon
dera sidan å sålunda föreskrifven tid, gäller aftalet ytterligare med 2 månaders 
uppsägning år efter år oförändradt. — Uppsägning af aftal skall åtföljas af förslag 
till nytt aftal. 

(Underskrifter.) 
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Normaltariff 

för styrmanslöner å fartyg tillhörande Sveriges redareförening. 

Vid sammanträde i Göteborg den 11 december 1907 mellan delegerade för 
Sveriges redareförening och Sveriges fartygsbefälsförening enades parterna om att 
för aflöning af styrmän ombord a ångfartyg tillhörande Sveriges redareförening i 
möjligaste mån borde tillämpas följande: 

Normaltariff. 

Allmänna bestämmelser. 

l:o) Å de fartyg, där för närvarande högre löneförmåner åtnjutas än enligt 
ofvanstående bestämmelser, äger ingen nedsättning rum. 

2:o) A lastbåtar med blandad last å reguliära trader gäller ofvanstående tariff 
med en förhöjning af 10 kr. för l:ste och 5 kr. för 2:dre styrman pr månad. 

3:o) Därest fartyg ej går med styckegods hela året, gäller dock lönetillägget 
enligt mom. 2, när den hopräknade tid, som åtgår till resor med styckegods, utgör 
minst hälften af hela den mönstrade tiden. 
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4:o) Ersättning för öfvertidsarbete vid lastning och lossning betalas efter hvarje 
rederis eget godtfinnande och efter samma grunder som hittills. Kan motsvarande 
ledighet under dagen beredas, utgår ingen ersättning. 

B:o) A fartyg, som gå på malmtrade på Narvik och Canada, skola under tiden 
från 15 oktober till 15 mars styrmännen erhålla samma lönetillägg, som i mom. 2 
stadgas. 

6:o) A fartyg, där endast en examinerad styrman finnes, utgår hyra till denne 
med 10 kr. mer i månaden än enligt förestående tariff stadgas. 

7:o) Den, som tjänstgjort som 2:dre styrman hos ett och samma rederi i 3 år 
eller därutöfver, skall, om han befordras till l:ste styrman hos samma rederi, därvid 
genast erhålla lön efter högsta lönegraden. 

8:o) Styrmans tjänstetid före 1908 skall tillgodoräknas honom vid bestämman
det af lönen enligt förestående tariff. 

Hufvudaftal N:r 1 

mellan Svenska järnvägarnas arbetsgifvareförening och 
Svenska järvägsmannaförbundet 

innehållande regler för behandling af uppkommande meningsskiljaktigheter 
mellan järnvägsförvaltningar och järnvägspersonal eller de båda 

organisationerna äfvensom för uppgörande af 
lönestater m. m. 

(Beträffande innehållet i detta aftal hänvisas till Arbetsstatistik A: 5, Del II, 
s. 454 ff. Börande tidpunkten för aftalets definitiva antagande se ofvan s. 6, not 1.) 
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