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Prottokoll hållet vid Skomakareföreningens sammantr. I Örebro
Måndagen d 21 januari 1884
(Paragraf. 1.)
Kassören uppläste en kassaraport hvar af framgick att föreningen inkomster under året hvarit
(90 Kr 25 öre) utgifter (46 Kr 62 öre) utom de penningar som inflöto på qvällen hvilket var
(10 Kr 50 öre) altså en behållning i kassan på omkring (60 Kr).
(Paragraf. 2.)
Sedan skredts till val af ”Revisorer” hvar i (7) röstande deltogo. En något ringa siffra när
föreningen har (22) röstande medlemar. På förslag kommo Herrar Olsson, Dillner, Engvall,
A. Johansson, Anell, Huss, Frodell, ock A. Holmgren, Engvall fick de fleste eller 4 röster.
omröstning skedde emellan Dillner Huss och Olsson i denna omröstning erhöll Huss de flesta
eller 4 röster, altså blefvo Engvall ock Huss valde till ”Revisorer”.
(Paragraf. 3.)
Ordföranden framstälde en kort men behöflig uppmaning till Föreningen att hålla mer
tillsammans ock ej visa en sådan liknöjdhet mot Föreningen som vad nu är förhållandet att
arbeta litet mer för enighet såväl inom som utom Föreningen ty genom de fleste medlemarnes
frånvaro på mötena blifva de närvarande mera liknöjda för saken. hvad skall man tänka när
vid ett så vigtet möte som val af ”Revisorer” infinner sig sju (7) röstande medlemmar.
Wid pass något öfver sju (7) förklarade Ordföranden mötet slutat.

P. A. Källström

Conr. Holmgren
Sekreterare

Prottokoll hållit vid Skomakareföreningens sammantr i Örebro
Måndagen d 18 Februari 1884
(Paragraf. 1.)
Prottokoll upplästes och godkändes.
(Paragraf. 2.)
Revisors berättelsen upplästes ock full ansvarsfrihet beviljades avgående styrelsen.
(Paragraf. 3.)
Sedan skreds till val af styrelse och blefvo följande Herrar invalde i styrelsen. P. A. Källström
Ordf, S. E. Söderström v. Ordf, Conr. Holmgren. Sekreterare L. A. Larsson Kassör
A. G. Dillner v Kassör.
(Paragraf. 4. Mom. 1.)
Med en röst öfvervigt eller 11 för ock 10 emot förslaget beslöt Föreningen månads afgiftens
nedsättande från 40 öre till 25 öre
(Mom. 2)
På Ordförandens framställning beslöt föreningen att annonsera i Nerkes Alleh ock Örebro
Tidning om ett Diskusitionsmöte i Good Templars Ordens lokal angående vad som borde
göras för afskaffande af Torghandel med skodon i Örebro och till detta inbjuda samtliga
skomakaremästare i Örebro.
(Mom. 3)
Föreningen bevilljade pengningar åt Sekreteraren för inköp af en Matrikel ock en
Prottokollbok.
(Mom. 4)
En ny medlem ingick i Föreningen, inkomna penningar för qvällen en indträdes afgift 1 Kr en
bok 25 öre qvartalsafgifter 10 K. 50 öre.
Utgifter en Prottokollbok 2 K. 50 öre en Matrikel 1.50

P. A. Källström
Conr. Holmgren
Sekreterare

Prottokoll hållit vid Skomakareföreningens sammantr i Örebro
Måndagen den 10 Mars 1884
(Paragraf. 1.)
Prottokoll upplästes och godkändes.
(Paragraf. 2.)
Föreningens beslut föregående möte att utlysa ett allmänt diskusitions möte angående
torghandels afskaffande med skodon slopades efter en kort diskusition.
(Paragraf. 3.)
Föreningen beslöt att anongsera i allmänt spridd tidning för att få Skomakeri-fackföreningarnes ”Sekreterares” adresser.
(Paragraf. 4.)
Ordföranden frånsade sig sin befattning men ombedd af Föreningen att kvarstå tog han sin
befattning till baka.
Föreningens inkomster för kvällen i kvartals afgifter 7 kr 50 öre.

V Ordförande S. E. Söderström
Conr. Holmgren
Sekreterare

Prottokoll hållet vid Skomakareföreningens sammantr i Örebro
måndagen den 21 April 1884
(1.)
Prottokoll upplästes ock godkändes.
(2.)
På framställning af medlemmarna beslöt Föreningen att tillsätta komiterade för att göra
förfrågningar hos herrar Olsson och Shyberg om de ville ingå på de vilkor som dessa mästare
betalade föregående året, de medlemmar villka tillhör Föreningen men arbetar hos herr
Edenholm förklarade för sin del att de ej behöfde till sätta några komiterade för deras mästare
bevilljar sin arbetare samma villkor som föregående året enligt löfte.
(3.)
Till komiterade för herrar Åkermark och A. Johansson från Shyberg herrar Larsson och C.
Holmgren från Olsson och beslöt Föreningen att dessa komiterade skulle infinna sig hos ofvan
stående herrar Olsson och Shyberg måndagen den femte (5) Mag. 1884.
(4.)
På framställning af en medlem hur Föreningen skulle bete sig mot honom såsom varande
ensam i sitt slagsarbete eller så kallat vargerande arbete utspann sig en liflig diskusition en del
föreslog att han skulle förfråga sig hos sina kamrater i ofvan stående arbete om de ville ena sig
med honom och sedan göra förfrågningar sin Mästare. Föreningens beslut blef att han skulle
medfölja de komiterade som tillhörde samma Mästare som han.
Föreningens inkomster i kvartalsafgifter för qvällen var 5 kr 45 öre I ordinarie ”Ordförandens”
frånvaro tjenstgorde vise Ordföranden.

P. A. Källström
(Ordförande)
Conr. Holmgren
Sekreterare

Prottokoll hållet vid Skomakareföreningens sammantr i Örebro
måndagen den 6 Maj 1884
(Prottokoll upplästes och godkändes)
(1.)
På Ordförandens framställning om Föreningen hade något emot att till en i ömande
omständigheter varande medlem af Föreningens kassa uttaga. 5 Kr ock förtillfället bisträcka
honom blef Föreningens svar ett enstämmigt ja denna medlem nekade dock att mottaga någon
gåfva, såsom skäl framförde han att han ej ensam ville ha någon skänk ur kassan.
(2.)
På derom gord framställning om Föreningen hade något emot att till ofvan stående medlem ur
kassan utlåna 10.70 blef Föreningens svar ett jakande.
(3.)
Ordföranden uppläste en af honom hopsatt skrifvelse innehållande upplysning angående vår
ställning till våra prinsiper. Föreningen beslöt att denna skrifvelse skulle under rubrik
medelande för allmänheten insättas i Nerikes Allehanda dock ej för än man läst
onsdagsnumret af ofvan stående tidning.
(4.)
En utaf Föreningens ledamöter upplyste att om strejken skulle fortfara tills veckans slut så
skulle han resa till Stockholm, hvarför han framställde till Föreningen om han skulle göra sitt
arbete färdigt eller om han skulle lemna hem det sådant det är. Föreningens beslut blef att till
honom på vilkor betala arbetslön om strejken skulle pågå hela veckan.
(5.)
Ett förslag blef huru Föreningen skulle på lämpligaste sätt varna våra yrkesbröder i Sverige att
ej resa efter den anongs som en viss Mästare i Örebro insatt i tre (3) utaf Sveriges tidningar.
Föreningens beslut blef att ”Sekreteraren” med ”Styrelsens” tillhjelp på lämpligaste sätt skulle
insätta en varning i de samma tidningar som ofvan stående Mästare anonserat.
(6.)
Två komiterade utsågs, nämligen herrar Dillner och Melin för att underrätta herr Olsson om
Föreningens beslut angående de arbetare som arbetar på verkstaden att de får återgå till sitt
arbete när arbetarlistan blir undertecknad.
(7.)
Föreningen beslöt att hålla ett extra möte Torsdagen den 8 Maj 1884

P. A. Källström
(Ordförande)

Conr. Holmgren
Sekreterare

Prottokoll hållet vid Skomakareföreningens sammanträde måndagen
den 19 Maj 1884.
(1.)
Protokoll upplästes ock godkändes
(2.)
Föreningen beslöt att uppsäga sin lokal hos Good Templars orden ock på samma gång
tillsända dem ett tack för deras till mötesgående att upplåta sin lokal åt Föreningen,
sammanträdena hålles hädan efter hos ”Sekreteraren”.
(3.)
Föreningen beslöt att utesluta en medlem ock till honom utbetala hans till Föreningen
inbetalta penningar summa kr 5. såsom skäl för uteslutningen framhölls att han ej kan hafva
någon nytta av att tillhöra Föreningen bara för han gör så kallat vagerande arbete.
(4.)
Tre (3) medlemar utträdde från Föreningen nemligen herrar Engvall Torhsell ock Schillgren,
såsom skäl framhöllo de att de ej hade någon nytta af att tillhöra Föreningen bara för att de ej
arbetade hos så kallade stor mästare dels kunde de ej paräkna någon strejk för att för tillfället
finns det ej ämne till någon enighet hos de som arbetar hos såkallade mindre mästare.
/Sidor har ryckts ur protokollboken/

Protokoll hållet vi Örebro Skomakeriarbetarfackförenings möte å Arbetareföreningens lokal den 9 Juli 1888.
§ 1.
Mötets öpnande af ordföranden herr Almgren kl. ½10 e.m.
§ 2.
Beslöts enhälligt att Örebro Skomakeriarbetarefackförening skall tillhöra Sveriges Skomakeriarbetareförbund.
§ 3.
Beslöts, likaledes enhälligt, att antaga det förslag till stadgar som styrelsen för Stockholms
Skomakeriarbetarefackförening delgifvit.
§ 4.
Herr Huss framställde en disskussionsfråga så lydande: ”Hvad kunna vi göra att få Skomakeriarbetarne att ingå i Skomakeriarbetarefackföreningen?” Herr Malmqvist framhöll att vi böra
visa oss vara intreserade för föreningen, för att såmedels upplifva andra. Herr Källström sade,
att det fins personer som lofva att ingå i föreningen; men vid många tillfällen äro så öfverlastada att när vi hafva möten äro de urståndsatta att tänka på ädla och allvarliga nöjen
Her Holmgren upplyste att det finnes Skomakare som motarbeta förening. Han tyckte, att det
borde ligga i hvar Skomakeriarbetares intresse att göra allt för att understödja förening.
Man kom till det resultat, att en hvar i sin mån, skulle på enskild väg arbeta för
fackföreningens mål.
§ 5.
Föreningen lämnade herr Almgren i uppdrag att hyra Arbetarföreningens lokal för våra
sammanträden
§ 6.
Herr Almgren fick äfven i uppdrag att delgifva styrelsen för Stockholms Skomakariarbetarefackförening, våra beslut i §§ 2 och 3.
§ 7.
Beslöts att hvarje ordinarie möte skall tills vidare hållas första måndagen i hvarje månad kl. 8
e.m.

Justeradt den 6 Aug.1883
J. W. Almgren
Ordförande

Vid Protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållit vid Örebro Skomakeriarbetarefackförenings möte å Arbetarföreningens lokal den 6 Augusti 1988.
§ 1.
Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes.
§ 2.
Herr Almgren upplyste att Stockholms Skomakeriarbetarefackförening var glad öfver att
Örebro Skomakeriarbetarefackförening beslutat tillhöra Sveriges Skomakariarbetareförbund.
Dylika beslut voro inkomna från olika håll.
§ 3.
På frågan om vi fingo hyra Arbetareföreningens lokal inkom följande protokollsutdrag:
Uttdrag ur Protokoll hållit vid Örebro
Arbetareförenings Styrelse-Sammanträde
den 11te Juni 1888.
§ 5.
Beslöts att till Skomakeriarbetarefackföreningen uthyra mellersta rummet i föreningens lokal en gång i månaden
till ordinarie möten under ett års tid räknadt från 1sta Juli 1888 mot en ersättning af 15 kr. för år (deri inbegripet
ljus) och hvilken hyres ersättning skall erläggas qvartalsvis.

Vid Protokollet
D. Hagberg
vise Sekreterare

Justeradt
Sten Söderling
Orförande
Rätteligen utdraget intygas af
Örebro den 2ndra Augusti 1888
Gustaf Rickardson

§ 4.
Beslöts att hvarje medlem skall lösa sin bok med 5 öre.
Mötet afslutades kl ½ 10 e.m.

Vid Protokollet
Gustaf Eklöf
Justeradt den 3 Sept. 1888
P. J. Huss
vise Ordförande

Protokoll hållit vid Skomakeriarbetare-

fackföreningens möte den 3 Sept. 1888
§ 1.
Mötet öpnades af vice ordföranden hr Huss.
§ 2.
Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.
§ 3.
Sedan två personer ingått i föreningen och månadsafgifterna erlagts af de fleste medlemmarna
var inget vidare att uträtta hvarför mötet afslutades af ordföranden hr Almgren.

Justeradt den 1 Okt. 1888
J.W. Almgren
Ordförande

vid protokollet
Gustav Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållit vid Skomakeriarbetare-

fackföreningen i Örebro den 1 Oktob.
1888

§ 1.
Mötet öppnades kl ½ 9 e.m. af ordförande Almgren
§ 2.
Två skrifvelser från Stockholm upplästes Den ena från Skomakareförbundets ordförande i
Stockholm hr Lindqvist; den andra från ordföranden i Stockholms fackföreningars
Centralkomite, hvari hr Almgren ombads att skaffa lokal för föredrags hållande.
§ 3.
Beslöts att anordna ett möte och inbjuda alla skomakeriarbetare i Örebro med omnejd samt för
öfrigt alla öfriga fackföreningar
§ 4.
Mötet afslutades kl 10 e.m.

Justeradt 5/11 88
J.W. Almgren
Ordförande

Vid protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållit vid Skomakeriarbetar-

fackföreningens sammanträde den 5
Nov 1888.
§ 1.
Mötet öppnades kl 9 e.m. af ordföranden hr Almgren.
§ 2.
Protokoll från föregående möte upplastes och godkändes.
§ 3.
Herr Källström framstälde en disktionsfråga: ”Hur vi skulle kunna få ett bättre
aflöningssystem till stånd”. Som sin åsigt framhöll han att man skulle hafva bestämd afgift för
hvarje par dessutom öfverenskommen % af nettobehållningen som mästares bokslut vid årets
slut utvisade.
Herr A. Larson tyckte nog förslaget var bra men önskade hellre högre tull på utlänskt arbete,
hvilket han hville föreslå. J. Larsson instämde med dette förslag. Önskade att större föreningar
ginge före med exemplet angående Källströms förslag Källström anförde då att större fören
som äro i större städer i allmenhet äro socialistigt sinnade, kåmma följaktligen icke att föreslå
så billiga fordringar som han hade föreslagit. Sedan några andra talare yttrat sig bordlades
frågan tills nästa möte.
Herefter företogs hr A. Larsons förslag till behandling nämligen att fackfören borde
petitionera till riksdagen om högre tull på utlänska skodon.
Herr A. Larson uplyste att en viss grossh tar nu mycket skodon från utlandet för att uppblanda
svenska skodon, som förut tog alla sina skor från skilda delar från Sverige.
J. Larsson önskade att mästarna äfven deltoge i en sådan petition, samt påstod, när
undertecknad framhöll att man borde söka få afskaffat lifsme tullarne, att skulle man vänta
med att begära högre tull på utlänska skodon tills vi finge lifsmedelstullarne afskaffade,
komme vi att få svälta i hjäl.
Almgren sade, att när det sättes högre tull på våra fornödenheter, borde äfven vi ha rättighet
att fordra högre tull på utlänska skodon.
Även framhölls, att när det sättes höga tullar på all ting, blir detta endast till arbetarnes skada;
men till kapitalisternas bästa. Frågan bordlades till nästa möte.
Hr Almgren föreslog att Skomakarefackföreningen bör gå i författning om att alla
fackföreningar på platsen samarbeta. Frågan bordlades tills nästa möte. Mötet avslutades
kl ½ 11 e.m.

Justeradt d. 3 dec. 1888
J.W. Almgren
Ordförande

Vid protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållit vid Skomakeriarbetare-

fackföreningens möte den 3 dec. 1888.
§ 1.
Mötet öppnades kl ½ 9 e.m. af ordförande herr Almgren.
§ 2.
Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.
§ 3.
Herr Källströms vid förra mötet bordlagda förslag om erhållande af en viss % af mästarnes
nettobehållning för året, företogs nu tillvidarebehandling.
Herr Källström sade, att hans förslag vid förra mötet rönte starkt motstånd, ville vid detta
möte derför icke hålla så strängt på dess antagande
Herr Olsson framhöll att skulle man fordra viss % skulle man hafva kapital i rörelsen kunde
annars icke kontroleras samt yrkade afslag.
Vid anstäld votering blef herr Olssons yrkande om afslag föreningens beslut.
§ 4.
Herr A. Larssons förra mötet bordlag förslag om högre tull på utlänska skodon rönte äfven vid
detta möte starka sympatier. Herr Olsson trodde nog att mästarne skulle vinna om förslaget
blefve af riksdagen antaget, men trodde icke under nu varande förhållande, när det finnes så
godt om arbetare att dessa skulle vinna något derpå. Tyckte det vore bättre hålla på mäd att
arbeta för borttagandet af de tullar som tryckte oss mest hvilket vore större konsekvens än
söka införa nya.
Herr J. Larsson framhöll i hufvudsak som vid förra mötet.
Herr Källström ville, att när man förkasta ett förslag bör man sätta något annat i stället, som är
bättre, eller mera antagligt, unstödde nu gärna detta förslag, för att på något sätt höja
arbetspriserna, hvilket vore en ren nödvändighet nu sedan våra lifsförnödenheter i så hög grad
fördyrats.
Wid anstäld votering blef nästan enhälligt beslutatt att fören skall hos riksdagen begära högre
tull på allt utlänskt skoarbete.
§ 5.
Herr Almgren föreslog om fackfören/s på platsen samarbete fick styrelsen i upp att anordna ett
möte under helgen och inbjuda de öfriga fackföreningarne.

Justeradt d. 7/1 -89
J W Almgren
Ordförande

Vid protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållit vid Skomakeriarbetare-

fackföreningen i Örebro den 7 Januari
1889.
§ 1.
Mötet öppnades af föreningens ordförande herr Almgren kl 9 e.m.
§ 2.
Styrelsens vid förra mötet ålagda uppgift att söka åstadkomma samarbete mellan de olika
fackföreningarne på platsen, hade så till vida utfört sitt åliggande att de olika
fackföreningarnes styrelser haft sammanträde, hvarvid utsågs en 5 mannakommite hvaruti från
vår förening herr Almgren ingick. Denna komite hade sedan haft sammanträde då herr
Almgren fick i uppdrag att skaffa lokal till ett större mötes hållande hvartill
Arbetareföreningens lokal erhallits till 20 dennes.
§ 3.
Företogs val till revisorer och utsågs dertill herrar A. G. Olsson och P. A. Källström
§ 4.
En af revisorerna tillfrågade föreningen om den önskade att medlemmarnes motböcker
insamlades, men detta önskade icke föreningen.
§ 5.
Ordföranden tillfrågade om någon af föreningens medlemmar onskade framlagga någon
diskussionsfråga till det tilltänkta mötet. Herrar Källström och Olsson framlade hvarsit
förslag. Herr Källström: ”Hvad nytta skulle en sammanslutning mellan de olika yrkenas
fackföreningar här i Örebro medföra” och her Olsson: ”Hvad hafva skomakeriarbetarne att
iaktaga i denna tid när lifsförnödenheterna stiga och arbetslönerna falla”. Herr Källströms
förslag antogs men herr Olssons förslag bordlades till föreningens enskilda sammanträde.
§ 6.
Herr Ekman framlade ett förslag så ludande: Om kassören och kassakontrolanter hade ett
särskilt bord der medlemmarne erlade sina avgifter, vi kunde då få börja våra förhandlingar då
mötet öppnats”.
§ 7.
Mötet afslutades kl 10.55 e.m.

Justeradt den 4/2 -89
J W Almgren
Ordförande

Vid protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare
Protokoll hållit vid Skomakeriarbetare-

fackföreningens möte den 4/2 -89.
§ 1.
Mötet öppnades af ordföranden hr Almgren kl ½ 9 e.m.
§ 2.
Med anledning af att sekreteraren af glömska uraktlåtit att annonsera mötet uppsköts
styrelseval till nästa möte.
§ 3.
Herr Ekmans vid förra mötet bordlagda förslag att kassören och kontrollanten borde hafva var
sitt bord samt att under mötet mottaga inbetalningarna och icke som nu före det samma kunde,
med anledning af för liten lokal, föreningen icke bifalla.
§ 4.
Herr Olssons vid förra mötet bordlagda fråga upptogs nu till behandling. Frågan löd: ”Hvad
hafva skomakeriarbetarne att iaktaga i denna tid, när lifsförnödenheterna stiga och arbetslönerna falla”? Herr Olsson framhöll att alla Skomakeriarbetare, men isynnerhet de, som göra
förlagsarbete, borde organisera sig och framför allt vara eniga.
Valfrid Johansson upplyste det sorgliga förhållandet att nästan alla, som arbeta åt förlagsmästarne, förklena och förtala fackföreningen och dess medlemmar. Framhöll för övrigt
nyttan af gemensamma verkstäder hvilket han för sin del önskade att fackföreningen skulle gå
i författning om.
Herr Olsson varnade för sådana för sådana verkstäder hvilket enligt hans erfarenhet mycket
förekåm som icke vore det bästa. Walfrid Johansson erinrade då att sådana verkstäder endast
äro afsedda till verkstadsplatser om dagen icke att vistas uti om natten. Herr Axel Holmgren
understödde det sednaste yttrandet.
Conrad Holmgren önskade att man framstälde begäran om högre betalning.
Herr Källström ansåg det vara orätt att en del mästare nedsätta arbetslönerna om vintern.
Önskade att ett större möte anordnades samt inbjuda alla skomakeriarbetare. Som svar på
ofvannämda fråga antogs foljande resolution: ”Att hvarje arbetare inom yrket borde ingå i
fackföreningen för att genom gemensam och kraftig samverkan söka uträtta något till
arbetarnes gangn”.
§ 5.
Valfrid Johansson inlämnade följande diskussionsfråga: ”Hvad kan vinnas genom
gemensamma arbetslokalers ordnande”? Frågan bordlades till nästa möte.

Justeradt. 4/3 -89
J. W. Almgren
Ordförande

Vid protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare
Protkoll hållit vid Skomakeriarbetarnes

fackförenings möte i Örebro den 4 Dec.
1889.
§ 1.
Mötet oppnades kl 9 e.m. af föreningens ordförande herr Almgren
§ 2.
Företogs val af styelse, hvartill uppsattes 8 kandidater, nämligen hrr Almgren, Eklöf, Larsson,
Källström, Blomqvist, Huss, Holmgren och Karlsson och blefvo genom röstning med slutna
sedlar de 6 förstnämda utsedda till styrelse för det pågående arbetsåret.
§ 3.
Nu upptogs Valfrid Johanssons vid förra mötet bordlagda fråga till behandling. Herr
Källström ansåg att gemensamma arbetslokaler vore bra i många afseende. Dels kunde man af
hvarandra inhemta nya ideer då man nu deremot är hänvisad till sig sjelf hvilket icke kan
medföra några vidare förbättringar i yrket. Olsson ansåg att mästarne borde anordna
värkstäder. Conrad Holmgren instämde. Fackföreningen ansåg sig icke kunna anordna några
värkstäder utan öfverlämnade det till de arbetare, som så önskade, att hos sina respektive
mästara söka få dem att hålla arbetslokaler, lika väl som öfvriga arbetsgifvare.
§ 4.
Stadgar för Örebro fackföreningars Centralkomité inlemnades och blefvo de efter något
meningsutbyte, utan ändring enhälligt antagna.
§ 5.
Till ledamöter i Centralkomiten blefvo från vår förening utsedda hrr Almgren och Källström.
§ 6.
Föreningen beslöt att rekvirera 30 exp. af Skomakarnas Facktidning, som skulle utkomma i
slutet af April.
§ 7.
Föreningen önskade att ofvannämda tidning skulle utkåmma en gång i kvartalet.
§ 8.
Mötet afslutades kl ½ 1 f.m.

Justeradt Örerkbro /!/
den 1 April 1889.
A. Källström vise Ordförande

Vid Protokollet
Gustaf Eklöf
vice Sekreterare
Protokoll hållit vid Skomakeriarbetare-

fackföreningens möte den förste April
1889.
S.D.

§ 1.

Mötet öppnades af vice ordförande herr Källström kl ½ 9 e.m.
§ 2.
Protokollet från föregående möte upplästes och justerades
§ 3.
Upptogs sedan frågan på hvad sätt föreningen skall kunna betala de utgifter till centralkomiten
som dess stadgar föreskrifva och hvilka stadgar föreningen antagit. Herr J. Larsson yrkade på,
att hvar och en enskilt skulle betala den afgift, som föreningen skall betala för hvarge sin
medlem till Centralkomiten för de särskilda fackföreningarna här i Örebro. Hrr C. Hollmgren,
Källström och Eklöf instämde. Herr Huss hade sina betänkligheter för extra uttaxeringar men
ville dock ej motsätta sig yrkandet. Föreningen beslöt i enlighet med hr Larssons yrkande.
§ 4.
Herr Källström inlämnade en diskussions fråga så lydande: ”Hvad är den egentliga orsaken till
det inom skomakreiyrket nu rådande betryck?” Hvilken fråga bordlades tills nästa möte.
§ 5.
Mötet afslutades kl ½ 11 e. m.

Justeradt den 5 Maj 1889.
A. Källström
vice Ordförande

Vid protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållit vid Skomakeriarbetare-

fackföreningens möte i Örebro
den 6 Maj 1889.
S. D.

§ 1.

Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes.
§ 2.
Herr Källströms vid förra mötet bordlagda fråga: ”Hvad är den egentliga orsaken till det inom
skomakeriyrket nu rådande betryck?” upptogs nu till behandling. Herr Källström, som inledde
frågan, betonade starkt den skada, som ligger deri att en massa arbetare från landet, hvilka inte
äga någon insigt i sitt yrke, inflytta till staden och nedtrycka arbetspriserna. Samt att en del
nedsätta sig och blifva s.k. mästare hvilka i brist af kapital äro tvungna att sälja sitt arbete till
skohandlarna många gånger till endast hvad lädret kosta. Ock på så sätt blir det dåliga arbetslöner. En mästare hade påstå att det var mycket bättre att vara arbetstagare än arbetsgifvare.
Tillfrågad hvarför han icke sederade det senare och blef det förra, lämnade han icke något
svar.
Herr Östling framhöll att en del som icke äga nödig kunskap i yrket nedsätta sig och blifva
sina egna arbetsgifvare samt lättheten att blifva mästara göra sitt till att nedtrycka
arbetspriserna framhöll för öfrigt att enighet är nödvändigt bland arbetarne. Herr Olsson
påstod att arbetarne icke äga begrepp om att hålla arbetspriserna uppe. Önskade att arbetarne
och mästarne kunde kåmma öfverens om sina inträssen. Öfriga talare ansågo skohandlarnes
präjeri och arbetarnes bristande enighet som största orsaken. Dock afvek herr Larsson härifrån
som påstod att den utlänska konkurensen var största orsaken. Frågan bordlades till nästa möte.
Mötet afslutades kl 11.15 e.m.

Justeradt
Örebro 1/7 89
A. Källström
vice Ordförande

Vid Protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållit vid vid Skomakeriarbetarefackförenings möte
den 1 Juli 1889.
S.D.

§1

Mötet öppnades af vise ordföranden kl 10 e.m.
§ 2.
Protokollet från föregående möte upplästes och justerades.
§ 3.
Herr Källströms vid förra mötet bordlagda fråga: ”Hvad är den egäntliga orsaken till det inom
skomakeriyrket nu rådande betryck?” upptogs nu till behandling. Men som denna fråga vid
förra mötet blef ganska grundligt diskuterad uppläste herr Källström en så lydande resolution:
Hvilken af föreningen antogs och blef herr Källström och undertecknad utsedda att göra de
ändringar som ansåg vara af nöden.
§ 4.
Mötet afslutades kl 11 e.m.

Justeradt Örebro d. / 1889
Ordförande

Vid Protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållit vid skomakariarbetarefackföreningens möte i Örebro
den 2ndra Sept. 1889.
S.D.

§ 1.

Mötet öppnades af föreningens sekreterare Gustaf Eklöf hvilken äfven utsågs till ordförande
för aftonen och Gustaf Malmqvist till sekreterare.
§ 2.
J Larsson framkåm med en fråga så lydande: ”Kan det anses lämpligt för föreningen att söka
äfven förmå s.k. mindre arbetsgifvare, som hafva två à tre arbetare, att ingå i fackföreningen?”
Hvilken fråga förorsakade ett längre meningsutbyte. Eriksson, Carlsson, Magnusson och
Vingqvist trodde icke att det skulle vara bra för föreningen, då deremot Larsson Malmqvist
och Ekman önskade att äfven sådana som hafva 2 å 3 arbetare äfven böra ingå i föreningen.
Frågan bordlades tills nästa möte.

Justeradt den 7 sept. 1889
vice Ordförande

Vid Protokollet
Gustaf Malmqvist
Tillf. Sekreterare

Protokoll hållit vid skomakeriarbetarefackföreningens möte
den 7 Okt. 1889.
S.D.

§ 1.

Mötet oppnades kl. 9 e.m. vice ordföranden hr Källström.
§ 2.
Protokållet från föregående möte upplästes och justerades.
§ 3.
J. Larssons vid förra mötet bordlagda fråga: ”Kan det anses lämpligt för föreningen att s.k.
mindre arbetsgifvare som hafva 2 å 3 arbetare vinna inträde”, föranledde ett kortare meningsutbyte. Föreningen beslöt, att fortfarande som hittils , låta äfven arbetsgifvare ingå i
föreningen.

Justeradt den 2/12 -89.
A. Källström
v. Ordförande

Vid Protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållit vid Skomakarnes
fackföreningsmöte i Örebro den 2 Dec.
1889.
S.D.

§ 1.

Mötet öppnades kl 9 e.m. af vice ordföranden hr Källström.
§ 2.
Herr Källström framlade en fråga så lydande: Kan föreningen under nuvarande förhållande
hålla sina möten i denna lokal ; eller böra vi skaffa oss ett billigare rum för att hålla våra
möten uti? Denna fråga föranledde ett kort meningsutbyte. På herr A. G. Olssons förslag
beslöt före.
att tillsvidare låta det bero ock att anordna ett större möte under helgen och då inbjuda alla
skomakeriarbetare i Örebro med omnejd. Äfven beslöt föreningen att söka få en talare dit från
Stockholm för att hålla ett uppryckande föredrag för Örebro Skomakare.

Justeradt den 13 Jan - 90.
A. Källsten
Ordförande

Vid protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållit vid skomakeriarbetarnes
fackförenings möte den 13/2 1890.
S.D.

§ 1.

Mötet öppnades af vice ordföranden hr Källström kl. 9 e.m.
§ 2.
Källströms vid förra mötet bordlagda fråga om föreningens under nu varande förhållande
anser sig kunna hålla sina möten i vår nuvarande lokal eller om vi böra förskaffa en billigare
lokal, föranledde en kort diskussion. På hr Olssons förslag beslöt fören. Att tillsvidare låta det
bero, och behålla lokalen tillsvidare.
§ 3.
På en af hr Källströms framstäld fråga om fören. ansåge sig kunna lemna bidrag till en person,
som skulle komma hit från Stockholm och här samt på andra platser ämnade hålla föredrag för
fackfören. rörelsen, beslöt föreningen att söka lemna något understöd.
§ 4.
Företogs val af revisorer och blefvo dertill valda hrr Malmqvist och Carlson.

Justeradt den 3/2 -90
A. Källström
Ordförande

Vid protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållit vid skomakeriarbetarnes
fackförenings möte i Örebro
den 3 februari 1890.
S.D.

§ 1.

Mötet öppnades kl 9 e.m. af vice ordföranden herr Källström
§ 2.
Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes.
§ 3.
En fråga af herr

om upprättande af en prislista till våren bordlades till nästa möte.
§ 4.

Med anledning af en strejk i Eskilstuna utspann sig en liflig diskussion. Flere talare betonade
skarpt nyttan och nödvändigheten av en stark organisation.
§ 5.
Nu företogs val af styrelse för arbetsåret, som slutar den 1 febr. 1891, och blefvo dertill valde:
Källström
Malmqvist
Eklöf
Carlson
K. Johansson
W. Eriksson

med
”
”
”
”
”

11 röster
10 ”
10 ”
9 ”
7 ”
5 ”

§ 6.
Dessa styrelseledamöter konstruerade sig sedan sålunda: Källström, ordförande, Eklöf sekret.
Carlsson, kasör, V Eriksson, kassak. Malmqvist vice ordför. och Johansson vice sekret.
§ 7.
Mötet afslutades kl 11 e.m.

Justeradt den 3/3 -90
A. Källström
Ordförande

Vid protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållet vid skomakariarbetarnes fackförenings möte
den 3 Mars i Örebro 1890
S.D.

§1

Mötet öppnades af föreningens ordf. Hr Källström
§2
Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes.
§ 3.
Bordlagda frågan angående en prislistas uppsättande i vår upptogs till behandling Olsson
trodde icke att under varande förhållande en prislista kan genomföras. När åtminstone en del
af de olika mästarnes arbetare ingåt i fackföreningen, torde en prislista kunna genomföras.
Yrkade på att frågan uppskötes till längre fram. Conran Holmgren ansåg att i vår skulle den
lämpligaste tiden vara inne för en prislistas upprättande. Vahlfrid Johansson framhöll att nu i
vår borde en prislista uppgöras. Föreningen beslöt att uppskuta frågan om uppsättande af
prislista tillsvidare
§4
Från Arbetareklubben inkom en begäran att fackföreningen skulle deltaga i ett
demonstrationsmöte första maj i år för normalarbetsdag. Olsson förordade genomförande af
normalarbetsdag. Framhöll att flere arbetare skulle då få arbete. Ansåg att ett
demonstrationsmöte bör anordnas och att söka få hit en talare. Trodde icke att en
gatudemonstration här skulle vara lämplig. Valfrid Johansson yttrade sig i samma syfte sade
att han fruktade att de flesta arbetarne kommer den första Maj att besöka krogarne; men detta
skulle genom ett demonstrationsmöte för normalarbetsdag förhindras. Önskade hällst att mötet
komme att anordnas i det fria. Föreningen beslöt att biträda arbetareklubben med att anordna
ett demonstrationsmöte första i år för normalarbetsdag. Likaledes beslöt förening att
sekreteraren i förening med styrelsen skulle uppsätta förening beslut för att delgifvas de öfriga
fackföreningarna på platsen.
§ 5.
Följande fråga inlämnades af Valfrid Johansson upptogs till behandling: ”Böra vi med fruktan
emotse vårt yrkes öfvergång till storindustri?” Hvilken fråga i korthet inleddes af ordföranden,
som framhöll att enligt hans mening hade man icke något att frukta endast man hade tagit sina
mått och steg för dess mottagande Valfrid Johansson ansåg man icke hade något att frukta och
att vi äro beredda att mottaga storindustrin när som hälst. Hvarpå Olsson genmälde att man
bör vara beredd på en storindustri så att man icke kommer i en storkarls ställning. J. Larsson
sade sig vara villig att insatta ett par tusen kronor i ett bolag om de mindre mästarne vore
villiga att bilda ett sådant. Frågan bordlades på obestämd tid.

§6
Undertecknad framhöll att föreningen borde tillskrifva redaktionen af facktidningen huruvida
den skulle vara villig att nedsätta priset på tidningen till 5 öre ex. mot villkor att föreningen
omsatter 60 ex. Föreningen beslöt att styrelsen skall tillskrifva tidningens redaktör i berörda
syfte.
Mötet afslutades kl 10.45 e.m.

Justeradt den 7/4 -90.
P. A. Källström
Ordförande

Vid protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållet vid skomakeriarbetarnes fackförenings extra möte
31 Mars 1890.
S.D.
Eter ett sakrikt och väl framsagt föredrag af skomakeriarbetareforbundets reseombud herr
M. H. Rosberg företogs en vidlyftig diskussion öfver fackföreningsrörelsen. J. Larsson ansåg
att både mästare och arbetare borde hafva nytta af organisationen. Hvarpå herr Rosberg
genmälde att arbetarne först skall organisera sig mästarne blifva då tvungna att bilda någon
slags förening och på så sätt skall yrket i sin helhet kunna höjas. De mindre mästare, som då
icke kunna betala en dräglig aflöning måste ställa sig i arbetarnes led För man kan väl icke
begära att en 10 arbetare skola arbeta för dålig betalning för att en mästare skall kunna i sin tur
förtjena så mycket han nätt och jämt kan lefva på.
Torsell ansåg att arbetarne borde organisera sig. Beklagade att skomakeriet blifvit en
handelsvara önskade att det skulle vara vissa förbehåll för att få drifva ett yrke framhöll att
lagstiftningen borde gå hand i hand med arbetet för att bättra dess ställning. Olsson ansåg det
vara omöjligt och tillika oklogt att gå tillbaka till skråtiden; framhöll enighet bland arbetarne,
som det kraftigaste medlet att bättra sin ställning. Rosberg ansåg att det icke vore någon skada
att skomakeriet blifver handelsvara. Framhöll att det är mästarnes skyldighet att inrätta
arbetslokaler der dess arbete skall förfärdigas. Torsell sade det skulle var bättre att en mästare
kunde hafva 100 arbetare än att 10 mästare 10 arbetare hvardera som det nu är äro de tvungna
att sälja arbetet så fort det få det färdigt till hvad pris som hälst. Till sist framhöll Torsell det
syntes vara ett fattigdomsbevis för den sak arbetarne forfaktade att så få deltaga i
öfverläggningen. Olsson genmälde att då ingen motsager arbetarnes fordringar blir en naturlig
följd att få deltaga i diskussionen. Och man under alla omständigheter icke får begära för
mycket. Följande resolution föreslagen af herr Rosberg och antogs af mötet:
För att höja arbetarnes stallning i ekonomiskt hänseende; för att höja fackets ställning i sin helhet, så
länge det existerar som hantverk samt till sist för att i någon mån tillskansa sig fordelar på det arbete,
utföres på maskiner, anser mötet att intet annat medel finnes än att alla arbetare inom yrket enigt och
kraftigt sammansluter sig till en respektabel makt, och uppmanar mötet för den skull alla härvarande
skomakeriarbetare att sluta sig till Örebro-afdelningen af Svenska skomakeriarbetareforbundet.

Justeradt den 7/4 -90
P. A. Källström
Ordförande

Vid protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållit vid skomakeriarbetarfackforeningens möte den 7 April 1890
S.D.

§ 1.

Mötet öppnades kl. 9. e. m. af ordföranden.
§ 2.
Bordlagda frågan om anordnande af demonstrations möte den första Maj upptogs till
behandling. Styrelsen fick i uppdrag att på bästa sätt i samråd med Arbetareklubben anordna
ett demonstrationsmöte den första Maj
§ 3.
Källström framhöll att föreningen med det första borde sig angeläget vara att söka få de
mindre mastarne att betala lika året om och icke såsom nu nedsätta arbetslönen om hösten.
Många instämde.

Justeradt den 2/6 -90
A. Källström
Ordförande

Vid protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållit vid skomakeriarbetarefackförenings extra möte den 9 Juni
1890.
S.D.

§1

Mötet oppnades af ordföranden kl . 9 e. m.
§2
Ordföranden uppläste följande diskussionsfråga: ”Anses det under nu varande förhållande
forenat med rättvisa och billighet att till våra pinsipaler nu framställ framställa begäran om
löneförhöjning?” Herr Östling ansåg att under nu varande konjugturer man icke kan begära
förhöjd arbetslön. sade att när mästarne kunna, öka de nog arbetslönerna sjelfmant, han sade
sig hafva vid två särsjilda tillfällen utan att ha begärt derom ha fått sin arbetslön höjd med 25
öre pr par. Sade det vara aldeles för sen på tänkt för i år Ordföranden bemötte hr Östling och
betonade att vi utaf erfarenhet väl veta att deföro vi, arbetare, som äro nödsakade att sjelfva
taga vår egen sak om hand och sjelfva bevaka våra egna intressen om det skall blifva något
bättre. Endast om vi arbetarne äro eniga kunna vi vinna hvad vi önska nämligen vårt yrkes
höjande och bättre betalt för vårt arbete. Herr Olsson ansåg att vi nu oaktadt det är sent för i år
böra hos våra prinsipaler framställa begäran om förhöjd arbetslön män att strejk, ifall vår
begäran icke bifalles, ej bör vidtagas hvilket de öfvrige tålarne äfven framhöll. Mötet antog
följande resolution: ”Mötet anser det vara rätt fran rättighets och billighets sett att nu begära
en förhöjning på arbetslönen och uttalar den asigten att hvarje arbetsgifvares arbetare bora sin
prinsipal söka på den fredliga öfverenskommelsens väg få förhöjning på arbetslönen så for sig
göra låter; Att, om ingen förhöjning nu kan erhållas vi böra fordra skriftlig forbindelse af våra
prinsipaler att få hafva samma aflöning under vinter som nu.”

Justeradt den 7/7 -90
A. Källström
Ordförande

Wid protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll hållet vid Skomakeriarbetarnes fackförenings möte i
Örebro den 7 Juli 1890
S.D.

§ 1.

Mötet öppnades af ordföranden kl ½ 9 e.m.
§ 2.
Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.
§ 3.
Ordföranden upplyste att en förening var bildad af Skomakeriidkarna här på platsen och att
och att en af föreningens uppgifter, enligt hvad en mötesdeltagare hade yttrat till ordföranden
skulle vara att söka nedsätta arbetslönen för sina arbetare. Herr Conrad Holmgren hade hört
att föreningen skulle söka köpa billigare läder än hvad de enskilda medlemmarna nu kunna.
Alla vore eniga att afvackta resultat af föreningens verksamhet.
§ 4.
Ordföranden uppläste ett Cirkulär från förbundestyrelsen den föreningen uppmodes att sända
ombud till skomakeriarbetarnes kongress som kommer att hållas i Stockholm den.
Sedan föreningen beslutat att sända ett ombud och bestämpt reseunderstödet till 30 kr. blef
Ordföranden herr Källström enhälligt utsedd att representera vår förening vid ofvannämda
kongräss.

Justeradt den 6/10. 1890
A. Källström
Ordförande

Wid Protokollet
Gustaf Eklöf
Sekreterare

Protokoll fört vid Örebro Skomakeriarbetarefackförenings möte den
4 Augusti 1890
§1
Mötet öppnades kl 9 e.m. af ordföranden
§2
Från sekreteraren hade anländt en skrifvelse af följande innehall
Af skäl som mina yrkesbröder väl känna får undertecknad härmed begära utträde ur
Skomakeriarbetareförbundets afdelning i Örebro.
Örebro den 9/8 1890
Med högaktning
Gustaf Eklöf

Ordföranden beklagade herr Eklöfs utträde ur föreningen och trodde att hans plats som
sekreterare skulle blifva svår att fylla.
§3
Ordföranden redogjorde i korthet för kongressförhandlingarna hvaraf framgick att flere för
organisationen vigtiga frågor hade der varit före till behandling bland hvilka må nämnas,
Strejkfrågan, Förlikningsdomstolar, Werkstäder, Arbetsdagens längd, Maskinindustrin, Om
upprättande af en förbundssjukkassa, m, fl. nästa Kongress skall hollas 1893 äfven den i
Stockholm.
§4
Trenne frågor upplästes till afgörande dessa voro (1) Om prislistor sedan i höst skulle
framläggas för mästarne här i Örebro 2) Om höjande af månadsafgiftens höjande till 25 öre
3) Om Örebroafdelningens uttalande i sjukkassefrågan, men blefvo samtliga föreslagna - i
anseende till att mötet var fataligt besökt - bordlagda till nästa möte

Justeradt den 6/10 1890
A. Källström
Ordförande

Wid Protokollet
Karl Johansson
Sekreterare

Protokoll fört vid Örebro Skomakeriarbetares fackförening mote den 10
September 1890
§1
Mötet öppnades kl 9.10 e.m. af Ordföranden
§2
Sjukkassefrågan behandlades först och blef af Hr Konrad Holmgren med flera förordad och
beslöts att Örebro Skomakeriarbetarefackförening skulle inträda deri.
§3
Frågan om manadsafgiftens höjande upptogs nu till behandling och beslöts att den skulle
höjas med 10 öre pr medlem och utaf dessa 10 öre skulle bildas en undestödsfond som vid
förefallande behof kunde få användas med vilkor att majoriteten röstar derför
§4
Om prislistans utarbetande och framläggande för mästarne föreslogs att vänta med den till
våren och då hafva dem i ordning. Ordföranden föreslog att hvarje klass utaf arbetare skulle
samlas hvar för sig med styrelsen för att utarbeta prislistorna Herr Olsson föreslog att vi skulle
halla tyst med prislistornas ordnande så att ej mästarne for reda der på så att vi får noget
obehag derutaf.
§5
Om Mötens hollande två gånger i manaden ordades ganska mycket utaf flere talare och
yttrades önskvärdheten derutaf min i anseende till föreningens ringa kassa kunde det ej
åstadkommas W Johansson föreslog att vi skulle använda det utaf manadsafgiften som
tillkommer genom dess höjande men på förslag af Herrar Källström och Karlsson med flere
beslöts att det skulle afvaras för angelägnare behof och vi skulle försöka ordna möten ändå när
så behöfves, frågan bordlades tillsvidare.
§6
Herr Karlson ville till sist klargöra för representantens resa till kongressen i Stockholm och
huru det var med de medel som dertill skulle användas det beslöts på ett föregående möte att
insamla medel dertill på frivillig väg hvilket också gjordes men der med kunde ej insamlas
fulla beloppet och styrelsen beslöt att taga det som fattades ur kassan 2 kr 63 öre och sjelfva
betala det sedan om föreningen skulle så fordra men på förslag utaf H Engvall företogs en
insamling åter igen på frivillig väg och inbrackte 2 kr 73 öre alltså ett öfverskott af 10 öre
Justeradt den 6/10 1890
A. Källström

Vid Protokollet
Karl Johansson

Ordförande

Sekreterare
Protokoll fört vid Skomakeriarbetarefackföreningens möte i Örebro
den 6 Oktober 1890
§1

Mötet öppnades af ordföranden Her Källström
§2
Protokoll från tre föregående möten upplästes och godkändes
§3
Med anledning af att mötet var så fåtaligt besökt kunde för kvällen intet vidare uträttas utan
mötet afslutades när månadsafgiften utaf de närvarande blifvit erlagd

Justeradt den 6/10
Ordförande
P. A. Källström

Vid Protokollet
Karl Johansson
Sekreterare

Protokoll fördt vid Skomakeriarbetarefackföreningens möte i Örebro den 3
November 1890
§1
Mötet öppnades af Ordförande Her P. A. Källström
§2
Som det på ett föregående möte blef beslutadt att ordna ett stordt möte den 3 November och
det lemnades Styrelsen uppdrag att derom bestyra hvilket den också gjorde men utaf att stora
salen var upptagen utaf pågående bokhalleriundervisning kunde den ej erhallas hvarför vi
fingo holla ett af våra vanliga möten
§3
Styrelsen fick i uppdrag att med det första ordna ett extra möte om stora salen här dertill
kunde erhallas eljest pånågot annat ställe
§4
Från vaktmästerskan hade inkommet begäran om att få litet så kallade soppengar och
föreningen och föreningen beslutade att genom att hvar och en gifver en slant efter råd och
lägenhet samla litet, till en liten uppmuntran för henne
§5
För uppställande af diskussionsämne vid det blifvande extra mötet upplästes af Ordföranden
ett föredrag i arbetare frågan hållet i Gefle utaf Herr Hjalmar Branting och beslöts att vid det
extra mötet uppläsa detta föredrag och sedan ordna en diskussion för att försöka fa nagot mera
lif i skomakeriarbetarene här på platsen

Justeradt den 3/11 90
Ordförande
A. Källström

Vid Protokollet
Karl Johansson
Sekreterare

Protokoll fördt vid Skomakeriarbetare
fackföreningens möte i Örebro den 1
Desember 1890
§1
Mötet öppnades af Ordföranden Her P.A. Källström
§2
På förslag af Herr Walfrid Johansson upptogs frågan om en fests hallande vid Jultiden och
blef af honom förordad men Herrar Olsson och Karlsson trodde att vi ej skulle komma att
göra någon förtjenst derpå utan i stället förlust och vid företagen röstning för eller mot blef
den frågan afslagen
§3
Det på ett föregående möte fattade beslutet att till vaktmästerskan gifva litet drickspengar och
skulle dessa samlas derigenom att hvar och en gåfve en slant men utaf att mötet var så fåtaligt
besökt ansåg mötet att det skulle blifva för litet ytan beslöt att i stället taga det ur kassan och
bestämdes beloppet till 2 kr. och blef herr Olsson utsedd att öfverlämna dem till Henne hvilket
han ochso gjorde samma kväll
§4
Med anledning af att flera föregående möten varit så fåtaligt besökta och tilfölje derutaf att
många uraktlåtit att betala månads afgiften beslöts att några utaf föreningens närvarande
medlemmar skulle gå till desse och försöka att få hvad desse församlige medlemmar äro
skyldige och få dem att besöka våra möten

Justeradt den 1/12 1890
Ordförande
A K-m

Wid Protokollet
Karl Johansson
Sekreterare

Protokoll fört vid Skomakeriarbetarefackförenings möte i Örebro den 5
Januari 1891
§1
Mötet öppnades kl 9 eftermiddag af ordföranden Herr P. A. Källström
§2
Först företogs val af revisorer och blefvo dertill utsedda Herrar Walfrid Johansson och C. A.
Andersson med Her Fridell som supleandt
§3
Från Her Walfrid Johansson hade inkommit en fråga så lydande, Hvilka åtgärder bör vidtagas
i anledning af mästarnes sätt att betala den ena mer och den andre mindre? Och blef af honom
inledd med några ord hvarefter den föranledde ett ganska långt meningsutbyte, men som ej
någon viste bästa sättet att afhjälpa dessa missförhallanden kom man ej till något resultat Herr
Malmkvist trodde att strejk skulle vara bästa medlet men Herr Olsson trodde ej att vi skulle
vinna något derpå Frågan bordlades
§4
På förslag af Herr Walfrid Johansson om beställning af ett eller par tusen blanketter för
ifyllning om lokal o mötestid m. m. lemnades styrelsen i uppdrag att ordna derom sasom den
funne bäst
§5
Om bildandet af en sångkör inom föreningen utspan sig en liten dispyt men lemnades at alla
som hafva sångröst att sjelfva bilda songkvartet
§6
Beslöts indela staden i distrikt och tilsätta en förtroende man i hvarje af dessa, som skall
utdela blanketter och sälja facktidningar och blefvo dertill utsedde Herrar A. G. Olsson G.
Malmkvist Walfrid Johansson j. Karlsson K. Johansson och A. Persson samt Herr Ström att
hjelpa Walfrid Johansson med sitt distrikt och skall dessa förtroendemän besöka forsamlige
medlemmar som uraktlåta att infinna sig på våra möten samt att uppbära frivillige bidrag till
föreningen
§7
Mötet afslutades kl 11 eftermiddagen

Justeradt den

Wid Protokollet

Ordförande
A Källström

Karl Johansson
Sekreterare
Protokoll fört vid Skomakariarbetarefackföreningens möte i Örebro den
4 Februari 1891
§1

Mötet öppnades kl 8,35 af Ordföranden Herr Källström
§2
Ordföranden uppläste den till behandling uppstälda frågan och uppmande de närvarande att
begära ordet och yttra sig i frågan
§3
Herr Thorsell begärde först ordet men önskade att arbetarne först skulle börja
och utreda sina tankar Herr Olsson ville först höra de skäl som arbetsgifvarne hade att
framlägga för sitt handlingssätt han tyckte att de skulle dela med arbetarne och ej sasom nu
draga utaf så mycket som de får mindre på vintern Herr Wallin sade att det var orätt att draga
utaf men att de vore tvunga dertill om de skulle ha något med Herr A Larsson upplyste att han
hade varit ute och rest och att det då bjöds honom 1 50 a 2 kr mindre än förut och att han hade
talt med sina arbetare om saken Herr Östling önskade att frågan skulle ändras för att få reda på
orsakerna hvarför så gjordes Her Thorsell omtalade att varorna faller under vintern och
upplyste att det betalas 35 a 40. Ja t. o. m. 50 öre mindre om vintern och sade att han gick den
bästa möjliga medelväg han kunde finna Herr Olsson sade att det ej var rätt att draga utaf utan
tyckte att det var en gammal tradition och vana att så göra han sade också att arbetsgifvarne
hafva råd att gå på fester och förestälningar men har ej arbetaren rad till Herr W Johansson
instämde med de öfvriga i att det var orätt att draga utaf på vintern då allting för det mästa är
dyrare. Herr Wallin sade att det var svårt för arbetsgifvare att holla priserna uppe för att de
hade Kumlaskomakarne som kommer till staden med stora partier och säljer till goda priser
Herr W Johansson sade ja nu kommer den der busen i Kumla men trodde att vi ej hade att
frukta den så mycket Herr Wallin trodde att det skulle vara bra om det kunde bildas föreningar
på landet Herr Larsson ville att de arbetare som lemna till läderhandlare skulle upplysa om
hvad de nu få Herr Wallin instämde Herr Wik tyckte att det var ganska orätt att draga utaf och
sade att det borde delas lika pa hvar Herr Engström upplyste att han hade arbetat till
läderhandlarna och sade att han, hade lika betalt året om, Herr Ljunggren upplyste att han
arbetade till läderhandlare o sade att han hade 2 kr paret Herr W. Johansson sade att det var
orätt gjort utaf mästarne att draga utaf på vintern, for hvarfor kunna ej de så väl som
läderhandlarne holla samma pris året om Herr Källström upplyste att det slungar arbetarne i
ansigtet att det ej sköta sig men han kunde uppvisa ända till 100 stycken skötsamma arbetare
men som likväl äro i den största nöd men det kunde slungas tillbaka på mästarne att de äro
orsaken dertill och lemnade åtskilliga upplysningar som rörde dessa saker Herr W. Johansson
sade att den svagaste moste vika for den starke och den svagare äro vi och uppmanade alla
arbetare att ansluta sig till fackförenigen Herr Olsson sade att det vore bra om det kunde bildas
föreningar på landet och trodde att det skulle vara bästa medlet om alla arbetare gingo in i
fackföreningen och uppmanade de narvarande att sluta sig till fackföreningen Herr Östling
tyckte att vi ej skulle komma långt med långa diskusioner och mer så dand Herr W. Johansson

upplyste att på den tiden skroförordningen var gick det ej så lätt som under närvarande
förhollanden att blifva mästare Herr Thorsell hade nästan glömt hvad han tänkte att säga men
kom i hag en del och sade att han ej stod under något kontroll under en af de föregående
talarne som sade att han hade tagit in nya arbetare och på samma gång slagit utaf för sina
gamla arbetare han tyckte all det hade ingen nagot med att göra huru många arbetare han tager
in Herr Olsson sade att den föregående talaren tyckte sig stött på hans föregående anförande
men upplyste att det ej var hans afsigt att såra men han tyckte att det ej var fullt konsekvänt att
göra på det sättet och sade att det ej var godt att stå ensam utan uppmanade arbetarne att sluta
sig till fackföreningen ty derigenom vore mycket vunnet. Herr Thorsell sade att han ej kände
sig stött på föregående talares anförande men tyckte att vi ej kom nermare svaret med den
långa diskusionen utan sade att den var af ingen nytta Herr Östling sade jag vet ej om det var
jag som yttrade mig om skroförordningen men sade att det var våra lagstiftare som skulle
ordna om vara saker. Diskusionen fick utgöra svar på frågan
§4
Derefter upplästes revisionsberättelsen och beviljades full ansvarsfrihet af den afgående
styrelsen
§5
Sedan företogs val af ny styrelse för arbetsåret som började den 1 Februari 1891 och blefvo
dertill utsedde
Källström
med 22 röster
Person
” 21 ”
Wik
” 15 ”
Fridell
” 14 ”
Karlsson
” 14 ”
C. A. Andersson
” 12 ”
§6
Desse styrelse medlemmar konstituerade sig sedan sålunda Källström Ordförande, Fridell
Sekreterare, Karlsson Kassör, C A Andersson Kassakontrållant Persson vise Ordförande
Wik vise Sekreterare
§7
Mötet afslutades kl 11 eftermiddagen

Justeradt den
Ordförande

Wid Protokollet
K. Johansson
Sekreterare

Protokoll fördt vid Skomakeriarbetarfackföreningens möte i Örebro den 2dra
Mars 1891
§1
Mötet öppnades kl. 9.15 af Ordföranden hr Källström
§2
Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes sedan en ändring blifvit gjord i
paragraf 3 der det står att Lundgren upplyste om att han arbetade till läderhandlare, skall vara
att han hade arbetade till mästare och haft 2.50 för par men att mästaren drog utaf på
arbetslönen lika mycket som han fick mindre för skorna
§3
Företogs till behandling frågan om en gemensam förbundssjukkassa. Herr Källström
förordade en sådan: ty det skulle helt säkert bidraga till mera tillslutning till fackföreningen
och bättre organisation bland arbetarne hr Walfrid Johansson uttalade sig äfven för en
sjukkassas bildande hr. Larsson tycktes hysa betänkligheter för en sådan. Sedan några
meningsutbyten blifvit gjorda beslutade sig föreningen med 12 röster mot 4 för en sjukkassas
bildande
§4
Föreningen beslöt att utsända någon talare till Kumla för att hålla föredrag och bilda
fackförening der och att skrifva dit till någon som kunde skaffa lokal och bestämma tiden när
det voro lämpligaste tillfället att få arbetarne samlade och beslutades att två skulle utsändas
samt anslogs fyra (4) kronor ur kassan till reseomkostnader m. m. åt dessa och utsågos herrar
A. G. Olsson och Walfrid Johansson till detta uppdrag
§5
På förslag af Walfrid Johansson beslutades att låta trycka afiscer för att utsända till Kumla för
att kungöra samtlige arbetare der och anslogs en (1) krona ur kassan till detta ändamål
§6
Walfrid Johansson inlemnade an fråga så lydande: ”Hvilken stälning böra vi intaga i
rösträttsrörelsen?” Hvilken fråga bordlades tills nästa möte
§7
Mötet afslutades kl. 10/30 em

Justeradt den 6/4 1891
A. Källström
Ordförande

Wid protokollet
E. J. Fredell
Sekreterare
Protokoll fördt vid Skomakeriarbetarefackföreningens möte i Örebro den 6
April 1891
§ 1.

Mötet öpnades kl. 8,45 af Ordföranden hr Källström
§ 2.
Ordföranden uppläste ett upprop ur en tidning, ställdt till alla Skomakeriarbetare om
understöd under nu pågående Lokout i Malmö och upplystes att de sk.
Kretsförtroendemännena varit ute med listor och insamladt penningar till dessa utestängda
arbetare insamlingen utgjorde 30.21 hvaraf kasören sedan skickat 15 kr. Samt beslöts att
fortfarande lemna undersstöd om Malmöboarne äro i behof deraf
§ 3.
Herr Olsson upplyste om: att han varit till Kumla och bildadt fackförening der och att det
ingick 16 medlemmar deri. Och frambringade hr. Olsson en hälsning från yrkesbröderna
derute
§ 4.
Herr Källström tillfrågade de närvarande om de ville upprätta prislistor och framlägga för sina
mästare? Herr Wik tyckte att under nuvarande förhållande då fackföreningen är så liten det
icke vore skäl i att framlägga några prislistor utan föreslog att ändå försöka få för höjning på
arbetslönen samt upplyste om att han icke tänkte att öka på något förs än arbetarne sjelfva
gjorde påstötning derom Herr Olsson yttrade sig i likhet med Vik och tyckte att vi skulle vänta
med prislistan till 1 maj nästa år. Protokollet blef: att inga prislistor skulle uppsättas ännu
§ 5.
Beslöts att arbetarne från de olika mästarene skulle uppsätta en skrifvelse och framläga för
sina mästare (de som nedsatt arbetslönen under vintren) och fodra samma arbetslön nu som
under förra årets sommar
§ 6.
Föregående mötes protokoll upplästes och justerades
§ 7.
Ordföranden tackade de närvarande för de så mangrant hade infunnit sig vid mötet hvarefter
det afslutades kl. half 11.

Justeradt den
A. Källström
Ordförande

1891

Wid protokollet
E. J. Fredell
Sekreterare
Protokoll hållet vid möte för samtliga
yrkesarbetare i Örebro den 4 Maj 1891
§1

Efter ett föredrag hållet af herr A. M. Nilsson från Stockholm öppnades möte och tillfrågades
arbetarne från Skräddere- Snickare- Jernarbetare och Måleriarbetarefacken om de ville
återupptaga de förut varande fackföreningarna hvarpå svarades ja
§2
Hr Nilsson föreslog att hvarje fackförening skulle hålla möte en gång i månaden samt att möte
skulle hållas gemensamt för alla fack en gång i månaden och beslutade mötet i enlighet med
detta förslag
§3
Likaledes beslöts att inom hvarje fack utse en kommité af tre personer som skulle vidtaga de
första åtgärderna för föreningarnas återupprättande
§4
Mötet afslöts

Justeradt den 1/6 1891
A. Källström
Ordförande

Vid protokollet
E. J. Fredell
Sekreterare

Prottokoll fördt vid Skomakeriarbetarefackföreningens möte i Örebro den 1
Juni 1891
§ 1.
Mötet öppnades af ordföranden hr. Källström
§ 2.
Ordföranden höll ett kort inledningsföredrag öfver den för mötet uppställda frågan ”Är
fackföreningsmedlem liktydigt med socialist” han betonade att fackföreningsmedlem icke är
det samma som socialist ty i England, fackföreningarnas moderland, har nämda rörelse
existeradt i öfver hundra år och det är bevisligt att medlemmarne der icke har varit beskälade
af socialistisk anda. Vidare upplyste han att vi aldrig förklaradt oss solidariska med
socialisterna utan hänvisade för öfrigt till resolutionen som antogs på kongressen i Stockholm
att: ”fack- föreningsmedlem kan tillhöra hvilket politiskt sällskap som hälst”. Sedan några
flere talare yttradt sig bordlades frågan, för vidare utredning
§ 3.
Hr Olsson upplyste att han har hyrt lokaler för ett gemensamt möte måndagen den 8 juni och
beslöts att för detta möte uppsätta följande frågor till diskusition: ”Har lifsmedelstullarne höjt
arbetslönerna.” Samt: ”Hvad kan vinnas genom arbetarnas organisation
§ 4.
Herrar A. G. Olsson och P. A. Källström valdes till medlemmar i Centralstyrelsen för att
tillsammans med två ledamöter från hvardera af de andra fackföreningarna handhafva dessas
gemensamma angelägenheter
§ 5.
Mötet afslutades

Justeradt den 6/7 1891
A. Källström
Ordförande

Vid protokollet
E. J. Fredell
Sekreterare

Protokoll fördt vid skomakeriarbetarefackföreningens möte i Örebro den
6 juli 1891
§ 1.
Mötet öppnades kl 9. af Ordföranden
§ 2.
Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.
§ 3.
Kretsförtroendemännen uppmandes att inlemna sina listor till kassören
§ 4.
Den för mötet uppställda frågan: ”Bör från fackföreningens sida några åtgärder vidtagas för att
åvagabringa lika arbetspris hos samma klass af arbetsgifvare inom vårt yrke?” togs till
behandling. Ordföranden uplyste; att det fins arbetsgifvare som betalar lägre arbetslön än
andra uti samma klass och följdakligen kan dessa mästare sälja sitt arbete till billigare pris, än
de andra, och på detta sätt försämra skomakeriet hvarför något bör göras för att få arbetslönen
lika. Sedan några talare yttrat sig beslöt föreningen att tillsätta en kommité af tre personer som
skulle sätta sig i förbindelse med dessa arbetare, som arbeta för lägre arbetslön och föreställa
dem det orätta deruti ty, icke nog dermed att de sjelva förlorar derpå, utan de genom ett sådant
betende bidrager till att hålla arbetslönen nere för andra. Vidare skulle de kommitérade
uppmana dem att ingå i fackföreningen. Och utsågs till denna kommité herrar C. A.
Andersson E. A. Johansson och Persson
§ 5.
På tillfrågan af ordföranden om någon medlem hade någon fråga att framställa som bör
behandlas till nästa möte framstäldes en af Valfrid Johansson så lydande: ”Huru bör
agitationen kraftigast bedrifvas?”
§ 6.
Johansson framställde en önskan om en frivillig insamling för betäckande till en del af de
kostnader som uppstod vid herr Palms vistelse här, och inflöto dertill i frivilliga bidrag:
1 krona.

Justeradt den 3/8 1891
A. Källström

Vid Protokollet
E. J. Fredell

Ordförande

Sekreterare

Protokoll fördt vid skomakeriarbetarefackföreningens möte i Örebro
den 3 Aug. 1891
§ 1.
Mötet öppnades kl. 9 af ordföranden
§ 2.
Föregående mötets protokoll upplästes och godkändes.
§ 3.
Den vid förra mötet tillsatta kommitén raporterade: Att den hade taladt vid åtskilliga arbetare,
som icke är med i fackföreningen ock funnit, att arbetslönerna är mycket varierande hos de
olika arbetsgifvarne inom samma klass. Hvarföre fören. beslöt, att en skrifvelse skulle
uppsättas ock framlemnas till idkareföreningen med anhållan att de måtte taga nämnda sak till
behandling för att rätta dessa oegentligheter och ställa arbetsprisen lika inom samma klass
Herr Holmgren reserverade sig mot detta beslut
§. 4
Ordföranden framställde en önskan från Arbetareklubben att den skulle få tillhöra
Centralkommitén. Hvilken begäran efter något meningsutbyte biföls af föreningen
§. 5.
Centralkommiténs stadgar upplästes och antogs oförändrade utom §. 10 som ändrades med att
understöd ått strejkande, som tillhöra fackförening på platsen skulle blifva minst 10 öre i
veckan, istället för 5 öre, från hvarje medlem
§. 6.
Den i §. 8 af Centralkommeténs stadgar faststälda afgiften, beslöts att taga 5 öre i månaden,
för hvarje medlem, ur föreningens reservfond hvilket uppdrogs åt kassören att betala till
nämda kommité
§. 7.
Den för mötet uppstälda frågan: ”Huru bör agitationen kraftigast bedrifvas.” Bordlades
emedan tiden var så långt framskriden
§8
Mötet afslutades kl. 11

Justeradt den 7/9 1891
A. Källström
Ordförande

Vid Protokollet
E. J. Fredell
Sekreterare
Protokoll fördt vid Skomakeriarbetarefackföreningens möte i Örebro den
7 September 1891
§1

Mötet öpnades kl. 9 af ordföranden
§ 2.
Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes
§3
Ordföranden tillfrågade före. om den godkände Centralstyrelsens författningssätt om att den
hade hyrdt egen lokal för samtlige fackföreningarna, hvilken fråga besvarades med ja. Och
skulle penningar till hyran tagas ur föreningens kassa.
§ 4.
Källström uppläste ett bref från Stockholm hvari tillkännagafs att två medlemmar utträdt ur
förbundsstyrelsen. Samt upplästes ur Facktidningen ett förslag från afdelningen i Stockholm,
om att välja en förtroendeman för att sköta förbundets angelägenheter, men föreningen kunde
icke af ekonomiska skäl bifalla detta förslag, utan beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens
förslag, som var: Att ersätta den person som sköter förbundets angelägenheter med en
passande summa i månaden till dess nästa kongress sammanträder.
Mötet afslutades kl half 11.

Justeradt den 5/10 1891
Ordförande

Örebro som ofvan
E. J. Fredell
Sekreterare

Protokoll fördt vid Skomakreiarbetarefackföreningens möte i Örebro den
5. oktober 1891
§ 1.
Mötet öppnades kl. 9 af ordföranden
§2
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes
§ 3.
Togs till behandling frågan ”Bör under den kommande vintren sänkning af nu gällande
arbetspris ifrågakomma”. Och uppträdde några talare hvilka alla framhöll att intet afdrag bör
ske eller åtminstone de icke så mycket som föregående år. Resultatet blef att en skrifvelse
skulle uppsättas och framlemnas till mästareföreningen med begäran att få hafva samma
arbetslön till vintren som nu. Samt beslöts att hålla extra möte nästa måndag och försöka få
arbetarne mera samlade, samt uppsätta nämda skrifvelse
§ 4.
Beslöts att hålla ordinarie möte första och tredje måndagen i hvarje månad
§ 5.
På förslag af Valfrid Johansson beslutade före. Att utlåna 10 kronor till Centralkommitén för
att den skulle kunna anordna en invigningsfest här i lokalen här i lokalen nästa Söndag

Justeradt den
Ordförande

1891

Vid protokollet
E. J. Fredell
Sekreterare

Protokoll fördt vid skomakreiarbetarefackföreningens extra möte i Örebro
den 12 Okt. 1891.
§1
Mötet öppnades kl. 9 af Ordföranden
§ 2.
Den vid förra mötet behandlade frågan upptogs nu till slutbehandling. Och som nu hade
infunnit sig flere som icke var närvarande föregående möte utvecklade sig äfven nu en liten
diskusition emedan några icke trodde att vi kunde vinna något derpå att inlemna skrifvelse till
mästareföreningen Herrar Larsson och Östling var af den åsikten. Herr Ström tyckte, att vi bör
inlemna nämda skrifvelse, ty det fins knappast en plats i hela Sverige der arbetslönen är så låg
som här och hvarför icke då försöka göra något för att få en dräglig arbetslön äfven här, tyckte
för öfrigt att vi har ingenting förloradt om vi ock skulle få vår begäran afslagen . Olsson var af
samma åsikt, begärde votering då nästan alla de närvarande var för att nämda skrifvelse skulle
inlemnas. Ordföranden uppläste skrifvelsen som han uppsatt hvilken antogs med en liten
ändring och skulle den inlemnas till deras nästa möte.
§3
Arbetareklubben hade framlagt en lista för påteckning till prenumeration på ett arbete som
heter: ”Komunen 1871”
§4
Olsson upplyste att Kumla fackförening har möte nästa Söndag och föreslog att någon talare
bör resa ditut för att hålla ett föredrag, ty han fruktade för att föreningen annars kunde dö ut
om de icke får någon hjälp, många understödde detta förslag . T Johansson sade: ”Vi får icke
undra på om arbetarne på landsbygden icke något intresse för en förening, då det fins
åtskilliga här i staden som dagligen sitter och drager fördel af föreningens verksamhet icke
ändå erkänner dess nytta.” Herr Olsson utsågs att resa dit och anslogs 2 kronor ur kassan till
reseomkostnader m. m. åt honom.
§ 5.
Herr Källström stälde ett ord till de kamrater som icke är med i föreningen att de bör beakta
tidens krav och ingå i vår förening ty det fodras verkligen att arbetarne sammansluter sig i
föreningar så att det blir en makt om de skall kunna förbättra sin nu betryckta ställning men
om de går hvar för sig gå de sin undergång till mötes, derför, ingå i vår förening då ni dermed
hjälper både föreningen och er själfva

Justeradt den 19/10 1891

Wid protokollet
E. J. Fredell
Sekreterare

Ordförande

Protokoll fördt vid Skomakeriarbetarefackföreningens möte i Örebro den
19 Okt. 1891
§ 1.
Mötet öpnades kl 8.45 af ordföranden
§ 2.
Herr Källström upplyste att Centralkommitén skall ordna en invigningsfest här på lokalen
nästa Söndag och uppmanade de närvarande att göra sitt till att festen blir så talrikt besökt
som möjligt. Samt upplyte om att det fins listor att påteckna, för dem som önskar få fribiljetter
till sammaritkursen som skall hållas af Doktor Lennerstet, i Betelkapellet.
§ 3.
Derefter upptogs den från ett föregående möte bordlagda frågan: ”Huru bör agitationen
kraftigast bedrifvas”. Och framkommo åtskilliga förslag i den riktningen. Herr Olsson trodde
att det skulle vara ett bra medel att hålla fester för att få arbetarne hit, ty många äro af sådan
natur att de endast vill ha roligt, samt på dessa fester hålla uppryckande föredrag för att få dem
att tänka på något nyttigt på samma gång som de roar sig. Äfven hade han tänkt sig ett annat
medel näml. ”Att samtlige föreningens medlemmar tar sig ett par timmar fritt på qvällen innan
nästa möte börjar och går till våra kamrater och försöker få dem med hit”. Walfrid Johansson
tyckte att det senare förslaget vore aldeles för mycket arbete och skulle lemna för litet resultat
trodde inte att det vore skäl i ännu. Wik tyckte att vi bör först och främst besöka de försumliga
medlemmarne som icke har betalt sin medlemsafgift på en längre tid för att få reda på om de
vill tillhöra föreningen eller icke Larsson ytrade sig i likhet med Vik. Beslutet att kretsförtroendemännen skulle besöka de försumlige medlemmarne och uppbära afgift af dem innan
nästa möte
§ . 4.
Om kungörandet af våra möten ordades äfven något. Att sända ut blanketter såsom förut
ansågs icke vara någon förmån för föreningen motsvarande det besvär som det förorskar,
hvarför det beslöts att inga blanketter skulle utsändas utan vid särskilda tillfällen då
omstandigheterna så fodrar
Mötet afslutades kl. half 11

Justeradt den 2/11 1891
Ordförande

Wid protokollet
E. J. Fredell
Sekreterare

Protokoll fördt vid Skomakeriarbetarefackföreningens möte i Örebro den
2 Nov. 1891
§1
Mötet öpnades kl. 9 af ordföranden
§ 2.
Herr Olsson redogjorde i korthet om föreningen i Kumla som han hade besökt, samt frambar
en hälsning från våra yrkesbröder derute
§ 3.
Herr Källström framkom med en fråga så lydande: ”Har vi möjligen någon arbetsbrist att
befara under den kommande vintren?” Ock upplyste några arbetare från de olika mästarne att
det åtminstone icke nu är någon utsikt till arbetsbrist, utan det fins tillräckligt med arbete.
§4
Ordföranden upplyste om att det underhandlades med Baptistförsamlingen om deras kapell för
att hålla ett protestmöte uti mot lifsmedelstullarne.
§ 5.
Herr Vijk inlemnade en fråga så lydande: ”Hvad bör göras för att få de arbetare organiserade
som arbetare för läderhandlarne?” Han föreslog, att tilsätta en kommité som skulle uppsöka
dessa arbetare och uppmana dem att ingå i vår förening, och beslutade föreningen i enlighet
med detta förslag. Herrar Vijk Karlsson och C A Andersson utsågs till ofvan nämda kommité

Justeradt den 16/11 1891
Ordförande

Vid protokollet
E. J. Fredell
Sekreterare

Protokoll fört vid Skomakarefackförenings möte i Örebro den
16 November 1891
§1
Mötet öppnades Kl. 9.15. e. m. af Ordf. Hrr Källström
§2
Den vid föregående möte tillsatta kommiten hade till följd af ogynnsamma väderleksförhållanden ej kunnat uträtta något och beslöt föreningen att de skulle kvarstå och till nästa
möte fullgöra sitt uppdrag.
§3
Hrr Källström framhöll behofvet af en fäst, för att i någon mån afhjelpa den betryckta
ekonomin hvari Centralkomiten för närvarande befann sig. Och blef den, efter någon
öfverläggning om lämpligaste tiden och om musikens agars o. m. d. Tillstyrkt.
Mötet, som altigenom bar prägel af det bästa lynne afslutades Kl 10.12 e. m.

Justeradt den 7/12 1891
P. A. Källström
Ordförande

Wid Protokollet
Edw. Wijk
v. Sekreterare

Protokoll fördt vid Skomakeriarbetarefackföre. Möte i Örebro
den 1 December 1891
§ 1.
Mötet öppnades kl. 9 em. af ordföranden
§2
Som till detta möte hade inbjudits de arbetare som arbetar för läderhandlarne (hvaraf endast
ett fåtal hade infunnit sig mötet) så uppmanades dessa att yttra sig om de ansåge det till någon
nytta att vara med i fackföreningen. De erkände att det är det enda sättet att förbättra sin
stälning i ekonomiskt afseende att sammansluta sig i en förening samt tyckte att en särskild
förening för dem icke bör bildas utan lofvade att ingå i vår förening.
§ 3.
Nu hade inkommit svar från idkareföre. på vår skrifvelse angående löneförhållanden om
vintren. Hvaraf framgick att de, om konjukturerna så medgifva betalar samma arbetslön efter
jul som nu.
§ 4.
Herr Malmqvist valdes till revisor för Centralkommiténs räkenskaper
Mötet afslutades kl. 10.20 em.

Justeradt den 21/12 1891
Ordförande

/en sida har ryckts ur protokollboken/

Vid Protokollet
E. J. Fredell
Sekreterare

Protokoll fördt vid Skomakeriarbetareförenings möte i Örebro den 1 februari
1892
§ 1.
Mötet öppnades kl 2.15 af vise ordföranden hr Persson
§ 2.
Undertecknad redogjorde i korthet för festen som hölls trettondagsafton, hvaraf framgick att
föreningen gorde en förlust på 1 krona 37 öre deri inberäknadt de omkostnader som vidtogs
vid lokalen som gick till 3 kronor
§ 3.
Som Revisorerna i följd af sjukdom, icke hade fullgjort sitt uppdrag så uppsköts styrelsevalet
till nästa möte då Revisionsberättelsen blir färdig.
§ 4.
Centralkommiténs Revisonsberättelse upplästes och beviljades ansvarsfrihet åt den afgående
styrelsen.
§ 5.
Derefter företogs val af medlemmar till Centralkommité för nästa arbetsår. Och blefvo dertill
valde: Walfrid Johansson med 14 röster och E. J.Fredell med 11 röster
Mötet afslutades kl half 11

Justeradt den 15/2 1892
A. Persson
Ordförande

Wid Protokollet
E. J. Fredell
Sekreterare

Protokoll hållet vid Skomakeriarbetareföreningens möte i Örebro den
15 februari 1892
§ 1.
Mötet öpnades kl. 9 af vise Ordföranden herr Persson
§ 2.
Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes.
§ 3.
Revissionsberättelsen upplästes och beviljades full ansvarsfrihet åt den afgående styrelsen.
§ 4.
Företogs val af styrelse för arbetsåret som börjar den 1 februari 1892 och blefvo dertill valde:
Källström
Persson
Holm
Eklöf
Karlsson
Eurén

med 10 röster
” 10 ”
” 10 ”
” 10 ”
”
7 ”
”
7 ”

Dessa styrelseledamöter konstuerade sig sedan sålunda: Kallström, ordförande. Holm,
sekreterare. Karlsson, kasör. Eurén kassakontrollant Persson vise ordförande. Eklöf vise
sekreterare Samt herrar A. Trupp och Gustaf Andersson som Supleanter.
§ 5.
Derefter upptogs frågan om verkstadslags bildande, hvilket förslag rönte stort bifall bland
medlemmarne och föreslog att hvarje verkstadslag bör inlemna raport till föreningen om den
verksamhet o. s. v. För öfrigt öfverlemnades frågan till den nyvalda styrelsen för vidare
utredning
§ 6.
En fråga hade inkommit, om vi ville deltaga i demontration 1 maj hvilken fråga bordlades till
ett kommande möte.
§ 7.

Om kungörande af våra möten beslutades; att annonsera i stadens tidningar om första mötet i
månaden, och sprida afischer till sista mötet i månaden.

§ 8.
Ett förslag hade inkommit om en frivillig insamling af penningar till Källström (som har varit
sjuk sedan den 6 januari d. å.) hvilket förslag af flere kamrater varmt förordades synnerligast
som han gjort mycket för föreningens framgång
Mötet afslutades kl 11

Justeradt den 7/3 1892
Ordförande

Wid Protokollet
E. J. Fredell
Sekreterare

Protokoll hållet vid Skomakare
fackföreningens möte i Örebro
den 7 Mars 1892
§ (1)
Mötet öppnades af Ördförande kl: 8,30 e.m.
§ (2)
Protokollet från föregående möte upplästes ock godkändes
§ (3)
Frågan från föregående möte angående värkstads lags bildande upptogs tillbehandling och
bifalldes till dess billdande mötet beslöt att utse (två) 2 i från hvarje värkstad (utvalda blefvo
följande)
för E. Olson.
Karlson. Fredell och A. G. Olson
” Chyberg.
Källström och Torin Johansson
” Tohrsell.
Persson och Eurén
” Andersson.
Holm och Axel Andersson
” L. Larssons.
Steffanson och Malmqvist
” Hjalmarssons.
Dahlgren och Ström
§ (4)
Ett förslag hade framkommet från Centralkometen hvilket upplöstes och togs till behandling
angående Majdemonstration mötet beslöt att anmoda Centralkomitén till ornadet af dess
åtgärder
§ (5)
Mötet beslöt att nästa allmäna möte skulle hållas måndagen den 14 mars.
§ (6)
Enligt förbundets hemställan till samtlige afdelningar angående facktidnings utkommande en
gång i månaden af (17) närvarande ledamöter röstade (15) för dess spridanden månadsvis
§ (7)
Kretsförtroende mänen blefvo valda för Norr Herrar Tropp ock Eurin från pumpkälletorget till
Oxbacken Herr Albert Johansson och Torin Johansson och pumpkälletorget till ån Axel
Andersson.

§ (8)
Ett förslag hade framkommet att rekqvera några exemplar af Stockholms värkstadsstadgar.
§ (9)
3 (tre) medlemmar ingo
Mötet afslutades kl: 11 e.m.

Justeradt
Ordförande
A. Källström

Örebro som ofvan
Lars Axel Holm
Sekreterare

Prottokoll fört vid Skomakarefackföreningens möte i Örebro måndagen
den 21 mars 1892
§ (1)
möttet öppnades af ordförande kl: 9.30 em
§ (2)
Herr, Källström redogorde i ett väl afattadt föredrag om sin 20, åriga personliga erfarenhet
inom skomakerifacket ock orsaken till dess nu varande tryckande ställning, och framhöll
organisasionen som det enda medel för dess i någon mån afhjelpande samt uppmanade alla
arbeta för att vår organisasion i facket.
(protokollet från föregående möte oppläste ock godka)
§ (3)
Torsells, verkstadslags prottokoll öfver dess första sammanträde upplästes ock bifalldes till
dess fodringar efter som dess fodringar aldrig har varit så stora på platsen, på tillfrågan af
Ordf: beslöt möttet att ifall arbettsinställelse skulle blifva i städe understödja dem både i
moraliskt ock premukiert hensende.
§ (4)
C. A. Anderssons, &. L. Larsons Arbetare hade varit påkallade att bilda verkstadslag men
ansågo det ej vara af behofvet påkalladt enär de ej voro fler än när som hälst om någon
oegentlighet inträffar samtala om dess åtgärder
§ (5)
C. A. Anderssons &. L. Larsons &. K. W. Halldens samt Hjalmarssons fodringar godkändes
af föreng: samt beslöt att styrelsen i fackför: skulle anordna om dess fodringars lister nämligen
att få igen den under vinternmånaderna af dragna arbetslöner (räknadt från den 1 april)
§ (6)
Mötet beslöt att tillsända hvarje mästare särskildt lista, nämligen de som till höra
idkareföreng: skulle tillsändas Ordf: eller Sekrtr: i dess (respektive) förening ock de som ej
äro ledamöter i nämda föreng: dels genom Arbetarne sjelfva.
§ (7)
De efter Stockholm sända stadgarna upplästes ock godkändes.

§ (8)
För röstlängden inbetalande beslöts att få öfvervara till nästa möte ock uppbörd skulle ske vid
följande möten.
§ (10)
elfva (11) medlemmar igingo
möttet afslutade kl. 11 em

Justerades
Ordförande.

Örebro som ofvan.
L. Axel Holm.
Sekreterare

Protokoll fört vid Skomakarefackföreningens möte i Örebro månd=n
den 4 April 1892
§ (1)
Mötet öppnades af Ordförende kl: 1/9
§ (2)
Prottokollet från föregående mötte upplästes ock godkändes.
§ (3)
Svar på de till mästarne sända listorna om förhöjd arbetslön hade kommet till del hvari dom
lofvade att gå vår önskan till mötes den 1 Maj. (om vår vanliga förhöjning)
§ (4)
Detta svar godkändes ej af föreningen utan beslöts att hvarje verkstadslag skulle
sammankallas under tisdagenslopp för att ånyo uppsätta en skrifvelse ock hota med
arbetsnedläggese ock fodra svar till onsdagen den 6 april kl: 10 f:m hvarpå nästa möte skulle
hållas
§ (5)
Thorsells
verkstadslag skulle samlas kl: 11 fm
Hjalmarsson
”
”
” ” 10 ”
Anderssons
”
”
” ” 9 ”
L. A. Larsons ingen bestämd tid på grund af att ej behöfva anlita lokalen. som
sammankallande för Thorsells arbetare blefvo. Herrar Person, Karlson, Larson ock Eklöf
§ (6)
Her. Torin Johansson framkom med ett förslag att ej gifva reshjälp åt någon gesäll utan
oppvisande af medlemskort hvilket godkändes af föreningen
§ (7)
Mötet afslutades kl: 1/11) fyra medlemmar igingo

Protokoll öfver föreningens möte
onsdagen den 6 april kl: 10 f.m.
§ (1)
Svar hade ånyo inkommit dels skriftligt dels muntligt ifrån de 4 mästarne med ett bleklagd
Nej:
(om våra önskning bifogande
§ (2)
Thorsells arbetare beslöt att nedlägga arbetet äfven ock ingen reserverade sig emot Andersons
& L. A. Larsons Hjalmarsson Samt beslöts att förmå sina kamrater som ej voro närvarande att
upphöra med arbetet och vid god sinningsstämning
§ (3)
Samt beslöts att den person som frambar den förra skrifvelsen skulle tillkännagifva Mästarne
muntligt att strejk är proklamerat
§ (4)
mötet afslutades kl: half 12 fomi och nästa möte skulle hållas Torsdagen den 7 april kl: 8

Justeradt
Ordförande

Örebro som ofvan
L. Axel Holm
Sekreterare

Protokoll fört vid Skomakarefackföreningens möte i Örebro den 7 Aprill
1892
§ (1)
Möttet öppnades af Ordf: Kl 1/9 e. m.
§ (2)
Prottokollet från föregående mötten opplästes ock godkändes
§ (3)
På den osanna uppgiften Örebrotidning medeladt beslöt möttet att H: Källström skulle efter
eget godtycke besöka Tidningsreaktionen för att meddela detaljera uppgifter om strejken
orsaken.
§ (4)
möttet beslöt att efter hålla dem som möjligen arbeta att på ett humant sätt (koprimetera)
tillrättavisa dem i hvad illa de göra H. G. A. Petterson C. Leonard Larson att besöka
Hjalmarsson H. Asker, att besöka Hallin från Thorsells verkstan
§ (5)
H. W. Johansson föreslog att lister skulle kringbäras på platsen för att uppsamla någon hjelp
till de sträjkande hvilka blefva utvalda som följer H: Torin Johansson & Malmqvist på söder
Winberg ock Anderson på Norr & Wester
§ (6)
Hr. W. Johanson föreslog att när strejken pågott en väcka skulle man tillsända mästarne en ny
lista med ytterligare förhöjd arbetslön hvilket förslag bord till nästa följande möte
§ (7)
Herr Götlin blef tillsatt att på något spetsfundigt sätt utröna om Shillgren sälljer skor till
Thorsell. & Leonard Larson och Torin Johanson att utröna Chölanders ställning att ej i någon
mån skada strejken
§ (8)

samt beslöts att mötten skulle hållas hvarje afton med undantag tisdagen den 12 emedan att
målare ej skulle bli förhindrade

§ (9)
Herr Widen var mycket beroende på arbetsinställelsen möttet uttalade sig för att vidtaga några
åtgärder om hjelp hvilket bordlades till nästa möte
§ (9)
mötet afslutades kl: 10/30 e.m.

Justeradt
Ordf:

Örebro som ofvan
L. Axel Holm
Sekreterare

Prottokoll fört vid Skomakerifackföreningens möte fredagen den 8 april
1892
§ (1)
möttet öppnades af Ordf: kl half 9 e.m.
§ (2)
möttet beslöt att tillerkänna Personer följande belopp Herrar Widen & hr. Euren 3 kr Berggren
3 kr Gustafson 1 kr Winberg 1 kr Karlsson 3 k Larson 2 kr.
§ (3)
Bergren & Franzen blefvo tillsatta att besöka Nordstrand hvilka tänkesätt han har om han ville
ingå i föreningen så åtnjuter han understöd.
§ (4)
möttet beslöt att uttaga den i Örebro sparbank stående fond för utbetalande till hjelp
§ (5)
samt beslöts att hafva en lista att att anteckna dem på som har haft ock kommer att få möjlig
hjelp
§ (6)
nästa möte skulle hållas om lördagsafton kl: 6 e.m.
mötet afslutade kl: 11 e m .

Justeradt
Ordf:

Örebro som ofva
L. Axel Holm
Sekreterare

Protokoll fört vid Skomakarefackföreningens möte den 9 april 1892
§ (1)
mötet öppnades af Ordf: kl half 7 e.m.
§ (2)
H. Nordstrand ifann sig personligen efter gord påstötning ock lofvade enligt hvad mötet
fattade att han skulle möta denna så väl som föregående svårigheter enskildt. och hans
kamrater lofvade att se efter honom att ej bli sträjkbrytare efter som /oläsligt/ ingen
§3
W. Johansson bordlagda förslag om att tillsättande af en kommite af hvarge verkstadslag för
att inga i någon mån begära förhöjd Arbetslön hvilket förslag fick vidare hvila till afgörande
§4
en fråga ingick att man borde ackta att ej våra beslut blefva för mästarne spridda beslöt mötet
att på tillfrågan af Ordf när möttet öppnades att de sträjkande ansåg om alla närvarande
berättigande till mötet hvilket biföls af föreng:
§5
mötet afslutades kl 1/9 e.m.

Justeradt
Ördf:
P. Z.

Örebro som ofvan
L. A. Holm
Sekreterare

Protokoll fört vid Skomakarefackföreningens möte i Örebro den 11 april
§1
mötet öppnades af Ordfr: kl 1/9 e.m.
§ (2)
Protokollen från föregående möten opplästes och godkändes.
§ (3)
H: Fransen föreslog att bidrag måste ovilkorligen tillerkännas Nordstrand ock oaktadt han ej
tillhöra föreng: blifva understödd för att ej af eckonomiska skäl begynna Arbeta H. Person
föreslog (5) kr förtillfället hvilket godkändes af förenigen:
§ (4)
Föreningen beslöt att tillsätta en komite af 5 personer att förvalta de influtna medlen för
thorsellverkstan Person & euren för Anderson. Holm för L. A. Larson Nilson och för
Hjalmarssons. Larson för att de personer som vill komma i åtnjutande af hjelp borde anmäla
sig till komiten
§ (5)
Föreningen beslöt att understödja Berggren med (3) kr Mållberg (1) kr samt att låna (sex) 6 kr:
ur vår löpande kassa förutom det understöd som förengen beviljadt återstår således 8 kronor åt
komiten
§ (6)
En komite af 3 tre personer blef tillsatt att besöka Härtig under morgondagen lopp hvilka
blefvo som följer Franzen Leonard Larson ock Petterson
§ (7)
W: Johanson ville urgå från Centralkomiten hvilken fråga bordlades för vidare afgörande
§ (8)
mötet afslutades kl 1/11 em

nästa möte skulle hållas tisdagen den 12 dens kl: 9 f:m hvartill H: Fransen blef tillförordnad
Ordförande ock derpå följande möte onsdagen den 13 kl 8. Em

Justeradt

Örebro som ofvan
L. A. Holm
Sekreterare
Protokoll öfver skomakarefackföreningens möte i Örebro den
12 april 1892

Ordförande

§ (1)
mötet öppnades af H: Fransen kl 1/10 f. m.
§2
Dessa komiterade som fingo i uppdrag att besöka Härting hade fullgord sina åliggande
hvarvid han lofvade att ej motaga mer arbete blott han skulle få göra dessa 4 par färdiga
hvarvid förening beslöt att ej hvidtaga några åtgärder förän om fredag
§ (3)
Såsom förut har nämts var H: Widen mycket beroende på denna månads arbete beslöt
föreninge att ej vidtaga åtgärder förän nästa möte
§4
af L. A. Larsons Arbetare hade blifvit 2 afskedade hvilka åtgärder bör vidtagas fick hvila till
vidare afgörande på följande möte
§ (5)
möttet beslöt att hvar ock ett värstadslag borde hafva ett särskildt sammanträde hvilket äfven
bordlades.
Mötet afslutades kl: 1/11 fr mi

Justera
Ordförande

Örebro som ofvan
C. A. Petterson
tillförordnad Sekr:

Protokoll fört vid Skomakarefackföreningens möte i Örebro
den 14 april 1892
§1
Möttet öppnades af Ordförde: kl: 1/9 e.m.
§2
Thorsells verkstadslag beslöt att ej vidtaga någon serskildt fråga rörande dessa enskilda
förhållande H: Källström lofvade att arbeta så mycket för honom möjligt är att våra fordringar
blir genomdrifva att telefonera opp till stockholm för att påskynda med att sända bidrag
§3
mötet beslöt att understödja Her Widen
mötet afslutades kl: 1/10 e.m.

Justeradt
Ordförande

Örebro som ofvan
L. A. Holm
Sekreterare

Protokoll fört vid skomakarefackförening: sammaträde den 13 april
1892
§1
möttet öppnades af Ordför: kl: 1/7 e m.
§2
Anderssons Arbetare beslöt att tillsända sin mästare en lista om att få sin vanliga
löneförhöjning beviljad från den 16 april eljest fortsättes strejken thorsells arbetar beslöt att
sätta i fråga om något extra för tåhätta blott den vanliga förhöjningen L. Larson lika så och
Hjalmarso ock infodra svar till kl. 6 e.m. för thorsells verkstadslag blefvo komiterade Person
Euren och A. Petterson.
nästa möte kl: 6 e.m. långfredagen
Möttet afslutades kl 1/3 em

Justeradt
Ordförande

Örebro som ofvan
L. A. Holm
Sektr:

Protokoll ofver skomakares
sammanträde fredagen den 15
april 1892
mötet öppnades af Ordförande kl: 1 / 4 em ett bref från stockholm upplästes af ordförand hvar
i framgick att peninger voro afsända och hit att förvänta under dagens lopp hvarvid mötet
beslöt att samlas den 16. Kl 10 för m. att utdela hjelp åt de behöfvade pengar hade då ej komet
adresaten tillhanda hvarå den närvarande bestämde att kommiten skulle samlas kl 1/5 e. m. för
att dela ut det sända belopp (23 kr) mötet afslutades kl: 8,15 e.m.
näst sammanträde skulle hållas annandag påsk kl: 6. Emn

Justeradt
/uppläst hit/

Örebro som ofvan
L. A. Holm
Sektr:

Prottokoll fört vid Skom: sammanträde
måndagen 18 april 1892
§1
Mötet öppnades af Ordf: kl: 1 /4 em.
§ (2)
Prottokollen från föregående mötten opp lästes ock godkändes
§ (3)
Ytterligare försändelser hade kommet oss till del 17 kr. från Stockholm 5 frå Lund
Stämningen bland de strejkande hade under de senaste dagarna varit vacklande hvarför Ordf:
sade att det beror på morgondagens afgörande om strejken kommer att fortfara eller ej hvarför
de sända beloppen fick öfver var till morgondagen möte för att höra thorsells värstadslags
beslut ågöra arbetsinställes eller ej.
§ (4)
Flera talare yttrade sig i det tillvägagående mästarne har gjort att lemna arbetarne sina afsked
H: Olson ytrade att vi skulle sätta hård mot hård i den vägen ock ej låtas skrämmas af en
lockout han påstod att detta blott var trotzs hos arbetsgifvarne att handla på detta sätta om
blott arbetarne voro eniga så var han fult öfvertygad att bidrag skulle inflyta det fans 1,500
organiserade Skomaeriarb: i sverje och de om skulle att hvad i deras förmåga stod understödja
H. Asker påstod att det ej var hämnd han hade gått till väga på så sätt utan att han var tvungen.
H. Thorsell hade yttrad till de komiterad att om han skulle gifvit den vanliga förhöjningen den
1 april så skulle han förlora 4 å 5 hundra Her Karlson bestred detta han yttrade att högst 160 kr
förlust hade kommet honom till del H. Fransen tyckte att han borde vidkänna det han sagt han
har alltid trott honom vara en sanningsenlig person men nu börja ställa sig i en tvivelacktig
dager H: Larson föreslog att de närvarande af thorsells arbetare skulle gifva den frånvarande
bud att infinna sig på tisdagens möte
Nästa möte skulle hållas tisdagen den 19 april kl: 9 f.m.
möttet afslutades kl 1/9 e m

Justeradt
Ordförand

Örebro som ofvan
L. A. Holm
Sektr:

Prottokoll fört vid Skomakare fackföreng möte den 19 april 1892
§1
mötet öppnades af Ordf: Kl:1/10 fr m
§2
Ordf: frågade om det var något nytt de hade att meddela om strejkens gång hvarvid Euren och
Bergren nyligen samtala med H: Thorsell samt då yttradt att han skulle ställa på annat sätt,
något afsked hade aldrig varit i då i fråga (ett ryckte hade varit i omlopp att 5 å 6 arbetare
skulle få afsked) H. Källström hade trott att ett fastare band skulle knytas utaf denna strid
inom vår fackföreningen men börga nu ställa sig i en tvifvelaktig dager H: Olson frågade
hvarför thorsells arbetare voro så tveksamma om vi återgår till arbetet så blir vi en skamfläck
för hela Sverige Han trodde att ingen skulle bli afskedad utan lita på sina kamrater ock ej taga
mot sina betyg så länge strejken fortfar Sant påstod att vi skulle få sämre till ett annat år om
nu arbetet skulle upptagas för det ligger ju i mästarnes inträsse att få så mycket arbete för
billig arbetskraft samt att vi skulle stå ut lika länge som mästarne i kampen. H: Källström
lofvade att om han skulle trotsas länge så vi utfärda ett upprop till alla Sveriges arbetare att ej
köpa några skor af thorsells fabrik ock på det viset också trotsas H: Fransen protesterade mot
herr Askers förut fällda yttrande att han gjorde det af ekonomiska skäl H: W. Johanson
uppmanade alla som hade förbundet sig att upptaga bidrag fortsätta med insamling af dessa
som lofvade att understödja Hvarefter diskutionens slut företogs sluten omröstning med
thorsells verkstadslag om strejken skulle försättas eller ej med 13 ja ock 3 nej. Hvilka voro
Asker Mållberg och Widen men ställde sig ändock Solodariska med sina kamrater Med
Mållberg gjordes ett undantag att ej betrakta honom som strejkbrytare oacktadt han upptar
arbetet emedan han ej kan medela sig något Fransen och Petterson förbundo sig att besöka
Sjöström 6 Jonasson hvilken ställning di iacktager åt Nordstrand beviljades understöd fast han
har taget afsked ock stod utom de strejkandesled samt 3 k: åt Mållberg) sant beslöts att de
förra komiterande i verkstadslagen skulle delgifva sina mästare en skrivfelse att strejken
fortgår ännu
mötet afslutades kl: 11 fm
nästa möte skulle hållas onsdagen den 20 april kl: 8 em

Justeradt
Ordförande

Örebro som ofvan
L. A. Holm
Sektr:

Prottokoll fört vid Skomakarefackföreningens möte onsdagen
den 20 april 1892
§1
Mötet öppnades: kl: 1/3 e m af Ordförande
§2
Med anledning af mästarnes i dagen nummer af Närkes Allehanda införda meddelande
utspann möttet sig i en liflig diskussion H: Källström ansåg sig ej ha uppigett några felackliga
uppgifter (hvad notiser inehöll) att vilseleda allmänheten med Angående deras vederläggning
uttalade mötet sig för att få bero till vidare Petterson och Fransen hade besökt Sjöström &
Jonasson Sjöström hade ej gjort något att räkna på ännu om strejken fortfar skulle Jonasson
besökas efter han var frunsmakare Nilsson föreslog att utfärda en prislista tills den 1 maj från
dato gällande hvilket bestred Fransen föreslog att hålla på den 25 öringen och ej fodra något
mer eller mindre Olson föreslog att gå humant tillväga med den 25 öringen som vi har begärt
ock ej vara för påstridiga för prislista voro di rädda för Malmqvist instämde med föregående
talare men att få den 25 öringen till jul och att di ej skulle få gifva mindre än 15 efter jul tills
den 1 maj Karlsson föreslog att fråga dem hur di håller den aflöningen som vanligt hvilket han
ansåg vara det bästa Olsons förslag godkändes af föreningen Nilson framkom med en fråga
hvad bör göras för att de strejkande ej taga mot arbete för sämre betald ock på det sätt tränga
ut sina kamrater hvilket föreng: ej ansåg sig för närvarande kunna taga någon del i.
Mötet afslutade kl1/11 e.m.
nästa skulle hållas torsdagen den 21 kl: 10 f m

Justeradt
Ordför

Örebro
L. A. Holm
Sektr

Prottokoll fört vid skomakare
fackföreng; möte den 21 april 1892
Mötet öppnades af vise Ordf: kl: 1/11 f. m.
Svar hade ånyo inkomet från mästare ock ställningen är fortfarande oförändradt efter som
thorsell har till hälften sagt sig kunna gå våra fodringar till mötes ock di andra var imot
Fransen uttryckte sig för att det var af illvilja motstånd kom derför föreslog han att vi skulle
ibjuda mästarne till ett möte för att öfverlägga om förhållande sant beslöts att alla närvarande
skulle underrätta di frånvarande om mötets beslut Asker åtog sig att påtrycka Jonasson att
infinna sig på mötet att komiterade skulle delgifva sina mästare förengs beslut att ifinna sig kl:
3 em
mötet afslutade kl: 11 f.m.

Justeradt
Ordförande

Örebro som ofvan
L. A. Holm
Sektr:

Prottokoll fört vid Skomakare fackföreng: möte torsdagen den 21 april
1892
Mötet öppnades af Ordf: kl 8,15 e.m.
Efter som Ordf: ej var närvarande på det senaste möte och om dess beslut kunde ändock tänka
sig hvad mening var att bjuda in mästarne mänligen att i godo öfverenskomma Han
redogjorde ej för strejken för det var nog de flesta bekant det har betraktas som att
arbetsinställesen var ensidig det har allmänt trots att motstånd från thorsells sida var gällande
såsom ett bevis må anföras att hans fasta beslut ej kan rubbas ock ingen personlig hämnd har
ännu ej påtänkts thorsells frågade om alla di närvarande var strejkande när upplysningen
lemnats honom att ej så var förhållande voro de närvarande icke Sträjkande villiga att aflägsna
sig medan öfver-läggningen skedde thorsell sade sig ej hafva någon afsigt med detta blott det
var med föreng: öfverenstämmande W. Johanson yttrade att när frågan om arbetslönen har
lemnadt i fackförengs: händer så ansåg han det vara deras pligt att närvara Mötet beslöt att de
icke strejkande skulle få närvara thorsell frågade hvad det var för motiv för mötet kunde ej
yttra sig förän nämre upplysningar skett. Sedan dessa 3 punkter för mötet blifvit dom delgifvet
yttrade de sig mangrant Larson & thorsell ansåg det ej af illvilja di kunde öka på den 25 öring
utan att priset på varan var låg och att de ej ville gå sin undergång till mötes thorsell påstod att
till sist får lof att göra någon orätt om han skulle betala högre arbetslön och ej få högre pris på
varan Anderson och Hjalmarson ansåg sig ej kuna betala mer än deras koleger
L. Larson ansåg det vara dåligt att hemta bördan af någon i ställning till hans afär thorsell ville
ha en lösning på denna arbetsinställels hade derför sammankalla arbetare men kunde derför ej
handla enskildt utan stod solidarisk med sina koleger Larson & thorsell ville ej sätta sig emot
oppgörelsen med arbetarne En arbetsgifvare hade yttrad åt Malmqvist att de kunde betala 2.50
när dom fick 6 kr per par hvilket bestreds af thorsell med flera enär den samma ej sjelf
betalade mer 1.50 per par Anderson tyckte att han betalalte 1.75 till 2 kr så höll han ju priset
oppe nu deremot kunde han ju sälja biligare också samt förstora W. Johanson yttrade för att
påtänka en utgång i denna strid och att en kompromiss måtte koma i stånd samt det ej var trots
som i en början troddes
Angående tåhätter återtagning sade Larson ej fått några vidare beslut han ansåg det ej vara
förenadt med så stor tidsutsräkt som Ordf: upplyste nämligen i många fall en timme Fransen
ansåg det vara arbetarnes sak att hålla betalt för extra arbeten Olson yttrade att det går att
jemna better förhållande när sjöfarten öppnas om strejken kunde biläggas att ej förlusten
skulle bli för stor thorsell och Hjalmarson ansåg ej det vara för mycket att få den 25 öring för
det behöfver de väl Hjalmarson yttrade sig för hvad man skall göra i dessa tider när
konkurensens är så tryckande W. Johanson föreslog då att mästarne inbjuder fackföreningen
till att öfverlägga om förhållande Thorsell påstod att dessa medelande vi gjort i tidningen
skulle af hederskänsla återkallas Efter diskutionens slut beviljade mästarne vår fodringar tills

om måndag återuppta arbetet. Sant beslöts att de medel som inflyter tills om söndags
eftermiddag skulle tillfalla de strejkande Samt att kommiterande sammanträda på fredagen kl:
5 em för utdelande hjelp
Nästa möte skulle hållas Söndagen den 28 april kl: 6 em
Juster
Ordförade

Örebro som ofvan
La. Axel Holm
Sektr
Protokoll fört vid Skomakarefackföreni i Örebro den 28 april
1892
§1

Möttet öppnades af Ordf: kl: half 7 e.m.
H: Ordfr: framkastade en fråga ”Hvad hafva vi lärt af den nu utkämpade strejken” hvilken
upptogs till behandling af föreningen Ordfr: inledde frågan och yttrade sin erfarenhet om den
samma att om den hade varit planlagt förut skulle den gått vida bättre att det var i någon mon
förstjenst för oss det hade kunnat gått der hän att vi fått 1.50 för fruns & 2.50 för men på
sommaren och afdrag på vintern som vanligt ock i en framtid taga igen våran förlust som nu
gått oss ur händer H: Olson instämde med föregående talare att strejken var illa utrustadt Samt
att mästarne målade ut ställningen värre än den var förnärvarande och ändå gick in på
fodringarne. Samt att en annan gång mera vakna för enigheten för när den samma blir
upparbetad så går alt af sig sjelft o Ock sätta sig in i situationen innan slag i saken sker och
alla i ett verk H. W. Johanson hade tänkt mycket på denna sak att utarbeta ett program hvad vi
vunnet nu förnärvarande ej något att räkna på men han åsyftade en framtid och att få alla in i
föreng: om ej alla men flero han påstod att ja besvarades på det senaste mötet då mästarne
beviljade vår förhöjning förhastadt enär mycket mera skulle ha tagets med i räkningen så att ej
några efter slängar kommer. Olson påstod att det ej var farligt enär dom sade att alla förselser
skulle vara glömde H: Malmqvist sade att man skall ej sätta tro till att hvad mästarne säga det
syntes på det senaste möte då dom ville göra mig till lögnare men han upplyste att herr
Thorsell var den ljugande såsom strejkbrytare blefva A. L. Hjalmarson Kallen & Anderson
och att de behandla Härting och Hallin i en framtid om de gör om det samma
Majdemonstration upptog tillbehandling befr från Stockholm hade kommit med svar att ej
Branting kunde frånvara utan ville sända en Knut Tengdahl istället hvilket förkastades af
mötet enär tiden var för lång framskriden och ej några åtgärder kunde vidtagas (utan att på
loken anordna med ett möte sjelfva ock taga allmän rösträtt ock normalarbetsdag till
behandling H. A G Olson förband sig att inleda förhandlingarna och W Johansson att
annonsera detsamma och anmäla det till borgmästaren annonseringen skulle verkställas i
stadens tidningar Örebro torsdagsnumret & fredag Nerk Allehanda och fick handlingsfrihet att
anordna med anonsens beskaffenhet, samt beslöts att hållas söndagen den 1 maj kl 6 e.m. (W
Johanson föreslog att vidtaga åtgärder för Brantings hitresande i sommar för att klar göra
folkriksdagsfrågan)
Mötet afslutades kl 9 e.m.

Justerad

Örebro som ofvan
L. Axel Holm
Sekreterare

Ordfr:

Prottokoll fört vid Skom:fackför
i Örebro måndagen 2 Maj 1892
§ 1)
Möttet öppnades af Ordfr: kl: 1/9 e.m.
§ 2/
Prottokollen från föregående möten upplästes och godkändes
§ (3)
Ytterligare bidrag hade kommit oss till del Lund 6 kr: Eskilstuna 11 k: Landskrona 10 Arboga
5 k Norrköping 11,50 summa 43,50. Oaktadt beslut har fattads af förening: att ej tillgodose sig
med de möjliga bidrag som kommer oss till del efter den 28 april beslöt föreningen att
upphäfva detta beslut och tillgodo de dem strejkande med ofvan nämda influtna medel.
§4
Hrr. J Karlson föreslog att understödjkomiten skulle taga pengar om hand så väl som dom
öfvriga och dela dem godtycklig hvarvid de fick full Handlingsfrihet af föreningen: att
understödja Asker oacktadt han ej tillhörde föreng: Malmqvist föreslog att den som har gjort
sina skyldigheter och ansågs vara säkra medlemmar skulle ha först och främst Komiten beslöt
att sammanträda nästa söndag kl 11 f m att göra sina här ofvan ålagda uppdrag och uppsätta en
tablå öfver strejkens influtna medel.
§5
Hrr W. Johanson på ett möte den 11 april bordlagda anhållan att få bli enligaddt från
Centralkomiten biföls af föreningen ock ersättas i hans ställe som ombud i nämda komite hrr
F. J. Fransen
möttet afslutade kl 1/11 e. m.

Justerad
(Ordf)

Örebro som ofvan
mloH lexA sraL
Sekreterare

Prottokoll fört vid Skomakeriarbetarefackföreningen möte i Örebro
måndagen
den 16 maj 1892
§1
Mötet öppnades kl: 1/3 em af Ordförande
§2
Understödskomitens tablå öfver strejkens opplästes och hvar as framgick att 5,47 öre voro oss
till godo o jemte detta belopp och de nu senast bekommna 5 kr beslöt föreningen att
tillerkänna dem strejkande i Norrköping
§3
att granska den ofvannämda komitens räkenskaper blefvo valda hrr Trupp & Fredell
§4
Torin Johanson framkom med ett förslag att hafva en fest i det gröna mot inträde hvilket
förslag (föreng) ansåg ej skulle gå med förtjenst. de flesta reserverade sig emot detta och
uttalade sig för att hafva en s. k. familjefäst i hästhagen under Pingsthelgen samt beslöts att
hvarje medlem som ville närvara skulle erlägga en afgift på 50 öre utan afsende på att de hade
familj eller je kommiterade blefvo valde hr Källlström, Albert Johanson Torin Johanson,
Åberg samt Holm
mötet afslutades kl: 10,30 em

Justerad
(Ordfördn)

Örebro som ofvan
L. Axel Holm
(Sekreterare)

Prottokoll fört vid Skomakarefackföreng extra möte måndagen den
23 maj 1892
§1
Mötet öppnades 9,30 em af Ordförande
§2
Samt beslöts att utskrifva listor för tecknande af bidrag till de strejkande Skomakare arbetarne
i Karlskrona att kringgå med dessa blevo valda H. Åberg, Holm, Torin Johanson och J.
Karlson
§3
Angående familjefesten beslöts att hållas Pingsdagen e. m. tiden fick komiterade godtyckligt
bestämma
§4
Samt att Skomakarens ordinarie möte skulle uppskutas till 2 måndagen i juni efter den 13.
Mötet afslutades kl: 10,15 em

Justeradt
(Ordförand)

Örebro som ofvan
L. A. Holm
(Sekreter)

Prottokoll fört vid Skomakarefackföreningens möte i Örebro måndagen
den 13 Juni 1892
§1
Mötet öppnades af Ördförande kl: 1/9 em.
§2
Insamling till de sträjkande Skm:arbetare i Karlskrona inbrackte 11 kr (elfva) hvilket afsändes
under pingsthelgend mötet uttalade sig för att göra sig underrättadt om förhållande der
huruvida yterligare insamling voro af behofvet påkalladt
§ (3)
Som ombud i Centralkomiten efter Herr. Franszen blef Hrr P. A. Källström valdg
§ (4)
Herr Karlson förband sig att låta trycka de felande stadgar för förening:
§ (5)
Full ansvarsfrihet beviljades åt den under strejken bildade understödjkomiten

§ (6)
Att kringå med restlängd förbinder sig följande Herrarne Torin Johanson söder Eklöf norr och
Holm vester
§ (7)
Samt beslöts att andra möttet i Juni månaden skulle uppskutas tills första ordinarie möte i Juli
Mötet afslutade kl: 10 em

Justerad

Örebro som ofvan
Lars Axel Holm
(Sekreterare)

(Ordförande)

Prottokoll fördt vid Örebro Skomakeriarbetarefackförening måndagen den
4 Juli 1892
§ (1)
Mötet öppnades af Ordförande kl: half 9 em.
§ (2)
Prottokoll från föregående möten upplästes och godkändes
§ (3)
Mötet uttalade sig för att än en gång låta listorna löpa till förmån för de i Karlskrona
strejkande Skomakeriarbetarne samt att inehafvarne af listorna skulle sammlas den 10 Juli kl:
12 på dagen för att inväta resutate
Mötet afslutades kl: half 10 em

Justeradt
Ordförande

Örebro som ofvan
L. Axel Holm
(Sekreterare)

Prottokoll fört vid Örebro Skomakeriarbetarefackförening måndagen den
18 Juli 1892
§1
Mötet öppnades af Ordför: kl: 1/3 e.m.
§2
Prottokollet från föregående möte opplästes ock godkändes
§3
Att ej vidtaga några åtgärder med röstlängden för än nästa möte emedan att en del lofvadt godt
göra sin skuld.
§4
Hrr Person &. Euren förbinda sig att besöka en försumlig medlem hvilken ställning han
iaktager gent emot föreng:
§5
Samt beslöts att thorsells verkstadslag skulle sammanträd den 25 juli kl: 9 em för att i någon
mån lifva upp intresset för föreningens verksamhet.
Mötet afslutades kl: 1/11 em

Justerad
(Ordf)

Örebro som ofvan
L. A. Holm
(Sekreterare)

Protokoll fört vid Örebro Skomakeriarbetarefackförening måndag 1:sta
Augusti 1892
§ (1)
Mötet öppnades af Wise Ordf: Herr Person kl 1/9 e.m.
§ (2)
Prottokollet från föregående möte opplösts ock godkändes.
§ (3)
H: Steffanson framkom med ett förslag att fackföreningen måtte komma i åtnytande af en
egen fana Hvilket förslag godkändes af föreningen Om sättet för dess inbringande medel voro
meningarne delade men efter någodt öfvervägande antogs enhälligt listors löpande nämligen 3
till antalet Som komiterade att kringå med listorna förbunda sig följande Herr. Steffanson för
norr. Albert Johanson för söder och L Larson för väster. Herr J. E. Fredell blef utvald som
kassör för dessa insamlade medel. En insamling företogs på qvällen ock inbringade 1.40 öre.
Ordf. Och Sekreteraren blefvo valde att utskrifva listor följande söndags f:m.
Mötet afslutades kl: 1/10 em

Justerad
Ordf.

Örebro som ofvan
L. A. Holm
(Sekreterare)

Prottokoll fört vid Örebro Skomakeriarbetetarefackförening måndagen den
14 Augusti 1892.
§1
Mötet öppnades af Ordf: 8.45 em
§2
Prottokollet från föregående möte upplästes och godkändes.
§3
Ordf: tillsporde föreningen om det var någon af medlemmarne som hade något förslag att
framkomma med när ej någon gaf sig tillkänna som förslagställare redogorde Ordf: öfver en af
våra här på platsens Arbetarekorprotioners arbetsnedläggande nämligen Örebro Tänsticksfrabrik. ”Hvilka földer det medför att blifva arbetslös” ”Ock hvilka förhållande gör att
farbrick verksamheten är så tryckande här” ”Sant att ingen sakkunnig Person fans att styra
ock ställa med det hela sedan H: Evald Tegerströms frånfälle” Ordf: ville blott på visa detta
förhållande att arbetarna måtte erfara att organisationen är ett verkande medel blott inighet
finnes för att bekämpa sig en dräglig existens medan tid är för när det faller arbetsgifvaren in
så afskedas arbetaren utan hänsyn till hvad illa de göra. Flera medlemmar yttrade sig i
förhållande samt instämde i Ordf: anförda: H: Steffanson framhöll hvad bör göras mot att
arbetarne söker kondition hos en särskilda mästare i staden och dels tigger om arbete Torin
Johanson besvarade detta att det ej var något att undra på när som der betalas det högsta på
platsen i förlagsvägen (ock gör vårt yrke derigenom tryckande) och tager mindre betaldt
Diskuitionen utspann sig till maskin ticknikens införande hvarvid Steffanson ock T. Johanson
yttrade sig att man skulle bekämpa sig en dräglig existens under ofvergång prioden ock vara
eniga all arbetare. H: ”A. Petterson” på stod att det på platsen nu varande skomakare skulle
kunna täfla med en maskin” Hrr Steffanson fereslog att tillsätta en komite att besöka en
försumlig medlem hvilket uppsköts till nästa möte En insamling företogs på mötet som
ibragte 31 öre till vår blifvande fana 3 medlemmar ingånga under mötet
Mötet afslutades kl 11 em

Justerad

Örebro som ofvan

L. A. Holm
Sekreterare

Ordf:

Protokoll fört vid Örebro Skomakeriarbetarefackförening måndagen 5
September 1892
§1
Möttet öppnades af Ordf: kl: 8 45 e.m.
§2
Beslöts att upptaga bidrag till Nordberg i Karlskrona som blifvit sin kondition förlustig genom
den nyss utkämpade strejken
§3
Beslöts att utlysa ett möte söndage kl: 3 e.m. med föredrag om möjligt musik:
§4
Samt upplästes förslag till stadgar för Svenska Skomakeriarbetarnesförbunds påtänkta
Sjukkassa.
Mötet afslutades kl: 10 em

Justerad
Ordf

Örebro som ofvan
J. E. Fredell
t.f:ord Sekreterare

Prottokoll fört vid Örebro Skomakeriarbetarefackförening måndag den 19
September 1892.
§1
Mötet öppnades kl: 8 45 e.m.
§2
Det på förra mötet beslutade att utlysa ett möte den 11 September blef instäld på grund af blott
5 a 6 personer behagade infinna sig
§3
Angående bidrag till Nordgren upptogs till behandling. War vid H. Karlson yrkade på att
upptaga kollekt på qvällen ock i någon mån bisträcka honom en hjelp H. Euren yrkade på att
utskrifva listor Hvilket förslag genom röstning biföls af föreng: som listlöpare blifva valda
Her Euren för Norr. Albert Johanson för Söder ock Holm för Wester
§4
Ordf: upplyste att Centralkomiten hade tillerkändt Fru Mohlin 1 krona för besvär med nycklen
till lokalen hvarvid han framstälde till mötet om ej 1 krona kunde lemnas henne från
Skomakarnes fackföreg: hvilket beviljades.
§5
Angående Sjukkassestadgarne upplästes det vigdigaste något beslut kunde dock ej fattas utan
skulle fa öfver vara tills nästa möte i hopp och tro att få talrikare besök hr Källström sade sig
ej hafva något att anmärka mot ofvan nämda stadgar blott angående Docktors arvode att hans
afgift skulle erläggas ”utom” kvartalsafgiften hvilket han trodde skulle ställa sig för dyrt till
sist efter slutadt Diskussion uplästes ett ”poem” af Ordf: under rubrik Proletaren (eller den
egendomdlöse)
Mötet afslutade kl: 11 e m

Justerad

Örebro som ofvan
L. A. Holm
Sekreterare

Ordf.

Prottokoll fört vid Örebro Skomakararbetarefackförening måndagen den 3
Oktb: 1892
§1
Mötet öppnades af Ordfr: kl: 1/9 e.m.
§2
Prottokollen från föregående mötten opplästes och godkändes
§3
H: Källström hade i brist på tillfälle uracklåtet att utskrifva listor till bidrag åt Nordberg i
Karlskrona:
§3
H. A G Olson yrkade på att ej upptaga någon diskussion öfver Sjukkassestadgarne emedan
tiden var långt framskriden samt att denne vecka vara möten hvarje qväll och der af tröttande
Ordf: Önskade att nästa möte blefvo talrikare besökt på grund af att få höra föreningens tanke
om ofvan näda stadgar.
Mötet afslutades kl 11 e m

Justerad
Ordför

Örebro som ofvan
(L A Holm Sekreterare)

Prottokoll fört vid Örebro Skomakeriarbetarefackförening måndagen den 14
Okt 1892
§1
Möttet öppnades af Ord: kl: 9 e.m.
§2
Beslöts att ånyo uppskjta med att afhandla sjukkassestadgarne tills följande möte ock då
tillkännagifvadt i stadens båda tidningar
§3
Efter som ej någon bordlagd fråga var för handen tillsporde Ordf: föreng: om vi skulle
upptaga detta nya Härordningsförslaget till behandling hvilket biföls af mötet samt redogorde
för det vicktigaste af de ämnen som förestodo i sammanhang med detta förslag. Ock fann å sin
sida att ej något var att vinna för Regeringen ifall förslaget går i genom. J. Karlson ansåg sig
ej hemma i frågan men tyckte att det var för lite att föreslå 20 öre om dagen under
tjenstgöringstiden hvilket vittnar om att det ej värderar arbetaren mycket. A G Olson yttrade
sig i ofvan nämda förslag ock ansåg att tullen skulle blifva fastlåst för alltid om det blir
majoritet för förslaget ock att Regeringen försöker att utpressa att på arbetarne såsom öckadt
stämpelskatt ock åtskatt. m. m. Widare bettona han att en Embetsman ej får afskedas utan laga
dom ock ransakning enligt Svensk lag ock vi få deraf äfven dem att försörja på gamla dagar
hvilket han ansåg blifva för tung börda på svenska befolkningen Diskutionen fick utgöra svar
på frågan Med anledning af att Arbetareföreningen hade utlyst ett protest möte mot de 90
dagarne föreslog Olson att i fall att deras lokal skulle blifva full upplåta fackföreng lokal samt
tillsäga der att lokalen vore tillgänglig
Mötet afslutades kl: 1/11 em

Justerad
Ordf:

Örebro som ofvan
L. A. Holm
(Sekreterare)

Prottokoll fört vid Örebro Skomakarearbetetare fackföreningen måndag den
7 November 1892
§1
Mötet öppnades af Ordf: kl: 9 em.
§2
Sjukkassestadgarne upptogs till behandling hvaraf § (1) § (2) § (3) antogs enligt ordalydelsen
§ (4) H: A G Olson Ansåg att denna paragraf kunde någ antagas som den är men fodrade att
läkarebetyg borde erfodras han ansåg att kassan skulle komma att lida men af detta att blott få
aflägga ett sanningsenligt löfte att ej vara behäftade med någon kronisk sjukdom. Ordf: ansåg
att detta skulle ställa sig för dyrt att få anlita läkare på egen bekosnad när han ej har någon
förplicktande att görat gratis. Olsons förslag till ändring i § (4) antogs (Olson ansåg att det ej
skulle ställa sig så dyrt om man anlitade stadsläkaren) § 5 antogs § (6) H: A G Olson ogillades
punkten om venirsk sjukdom att medlem få full sjukhjelp om han vårdas på sjukhus samt
angående den punkten om medlem som blir intagen på fattighus eller försörjningsanstalt
beslöts att göre sig en förfrågan om hur de har tänkt sig om hans anhöriga till den eller den
enskilde eger rätt att uppbära understöd angående (första) punkten asåg H: Olson att det
förekomm mera allmänt i de större städerna så der af beslöt föreng: att låta det vara tills vidare
(§ (6) § (7)) antogs § (8) H: J. Karlson ansåg att det var orätt att ej begrafningshjelp utbetalade
förän medlem varit inskrifven i kassan 26 veckor ändrades till föreninge till 13 veckor § (9) §
(10) § (11) § (12) § (13) § (14) § (15) § (16) samt öfvergångsstadgarne antogs enligt
Ordalydelsen.
Ordförande upplyste att om nästa söndagseftermiddag anordnar Centralkommiten ett stort
möte som kretsförtroendemännan att sälja facktidningen förbunda sig h: Albert Johansson
med 15. exemplar Åberg. 10 och Eklöf 9. exemplar.
Mötet afslutades kl. 11

Justerad
Ordför

Örebro som ofvan
L. A. Holm
Sekt.

Prottokoll fört vid Örebro Skomakeriarbetarefackförening Måndagen den 21
December 1892
§1
Mötet öppnades af Ordf: kl: 1/3 em
§2
Prottokollet från föregående möten upplästes och godkändes
§3
Ordf. Föreslog att anordna med en fest uner Julhelgen emedan kassan var klen och ej någon
mera fackföreng. var att påräkna hjelp af H: Karlson m:fl: instämde hvilket förslag biföls af
föreng: samt skulle gå af stapeln 3dje Jul kl: 8 e.m. med 25 öre inträde (ock ej lösa några
rättigheter utan låta trycka löpsedlar) Herrar Eklöf Torin Johanson o Albert Johanson fingo
föreng: rättighet att handla godtyckligt för anskaffande af musik samt beslöts att anskaffa en
hekt: knek:
§ (4)
Samt att uppskuta med att hafva något möte förrän tillmåndagen i Januari
§5
H:. L. La föreslog att utskrifva röstlängd för att inbringa pengar till hyran hvilket instamde
Torin Johanson m. fl:
Mötet afslutade kl: 10 e.m.

Juster
Ordf:

Örebro som ofvan
L. Axel Holm
Sekret.

Prottokoll fört vid Örebro
Skom=arbetarefackförening
Måndagen den 2 Januari 1893
§1
Mötet öppnades af Ordf: kl 9 em
§2
Prottokollet från föregående möte upplästes och godkändes
§3
Röstlängden beslöts att få öfvervara tills vidare samt ej vidtaga några åtgärder med dessa
medlemmar som ej fullgjort sina skyldigheter (för /oläsligt/)
§4
Sedan företogs val af Revisorer som blefvo valda herrar C. A. Andersson Albert Johansson
samt L. Leonard Larson som Revisorssuppleant
§5
Nettobehållning efter festen var 5, 85 öre hvilka medel jemte 9,15 öre utacrade på Skomfackförigen till qvartalet för hyra hvartill Cigarrarbetarne betäcka med 10 Kr:
§6
Beslöts att hafva ett möte till sista januari månad
§7
Ordf: upplyste om att Ciggararbetarna hade enskildt samman och om ett gemensamt med
Skom=fackföreningen ordnande med en fest hvilket upptogs till behandling hvarvid
meningarne voro delade något beslut kunde ej fattas hvilket förslag fick hvila tills vidare

Mötet afslutades kl: 10,45 em

Justerad

Örebro som ofvan
L. Axel Holm
Sekr

Ordf:

Prottokoll fört vid Örebro Skomakeriarbetarefackföreningen måndag 6
februari 1893
§1
Mötet öppnades af Ordf: kl: 1/9 em
§2
Prottokoll från föregående möte opplästes och godkändes
§3
Angående de öfverblifva läskedrycker sedan senaste festen hvilka af köld blef förstörda beslöt
föreningen att ersätta skadan
§4
Revisionsberättelsen upplästes och godkände full ansvarsfrihet beviljades den afgående
styrelsen
§5
Nu skreds till val af ny Styrelse för arbetsåret 1893 som börgar 1 februari ock blefvo dertill
valde
P. A. Källström
med 13 röster
J. Karlson
” 13 ”
Ekelund
”
9 ”
A. Anderson
”
9 ”
L. A. Holm
” 11 ”
Alf Person
” 10 ”
§6
Dessa styrelseledamöter konstituerade sig sedan sålunda. Källström Ordf: Holm Sekter

J. Karlson Kassör C. A. Anderson kassakontrolant Ekelund vise ordf: samt A. Person vis
sekter samt hrr: Ludvig Larson ock Tropp som Suppleanter
§7
Angående ombud till kongressen hvilken kommer att afhållas i media af April bordlades till
nästa möte
§. 8.
Herr Ekelund förordade att ej taga del af den nya stadgan förtillfället utan efter någodt
öfvervägande hvilket förslag fick hvila tills nästa möte
§9
Ordfodn tillsporde föreng: om att hafva någodt mera möte i februari Herr Ekelund föreslog att
om Styrelsen anser det af behofvet påkalladt att sammankalla dem hvilket godkändes af mötet
§ 10
Att sprida Facktidningen förbundo sig foljade Herrar Albert Johanson med 11 exmp
Ludvig Larson
10 ”
Åberg
5 ”
Leonard Larso
5 ”
Palmqvist
3 ”
Mötet afslutade kl: 10 15 em

Justerad
Ordf.

Örebro som ofvan
L A Holm
Sekt

Prottokoll fort vid Skom arbetarefackföreng: Måndagen den 6 Mars 1893
§1
Mötet Oppnades kl: 1/3 em af Ordförande
§2
Prottokollet från föregående möte opplästes och godkändes
§3
Herr, C. A. Engvall hade lemnadt skriftlig ansökan om att få uträde ur fackföreningen hvilket
godkände af föreng:
§4
Nu företogs Diskussion öfver de ny stadgar som skulle gälla för alla Sveriges Organiserade
Skom=arbetare: Programet antogs för öfrigt af förengen medlemmar Hrr Ekelund gorde ett
par anförade i punkterna 4 5 å 6 ansåg att arbetsgifvare skall hålla sunda och under kontroll
ståede verkstäder hvilket talaren ansåg ur sundhetsskäll vara nödvändigt samt punktad
angående lönestatistik och punkten 6, om införande af maximalarbetsdag och söndags arbetets
avskaffande hvilket han ansåg borde göras några undantag föröfvrigt ansågs att meniskan af
den långa arbetstiden blir demolariserad Herr A. G. Olson bemöte ofvan nämda talare i
punkten om lönestatistiks upprättande hvilket ansågs nästan fåfängt arbete H: Ekelund
försvarade sina påstående med anförad som exemel af dockstrejk i London med några der
gorda /oläsligt/
§5
Under rubrik medlemskap Punkten (1) antogs 2; o 3 lydandes (Förening som vill ingå i
förbundet bör hafva en veckokontingent af minst 10 öre) Ekelund föreslog att höja till 25 öre
qvartet men ansåg att den höga månadsavgiften var afskrekande för många J Karlson föreslog
att ej höja månads afgiften mere Olson instämde Punkten 2 o 3 med enhäligt Nej besvarades

4;o ingen reserverad sig imot 5;o att få medlemskort och facktidning gratis Ekelund föreslog
att få vara i det gamla skick hvilket jent 6;o punkt godkändes
§6
Under rubrik förbundsstyrelse antogs enhälligt Ordalydelsen (Revision antogs äfven enligt
ordalydelsen) Under rubrik Förhållande till arbetsnedläggelser gjorde J Karlson några
anmärkningar att strejk kan komma alldeles oberäknad och icke hinna meddela
förbundtstyrelsen detaljerad uppgifts A. G. Olson begär Popposion på förslaget hvilket utföll
med majoritet för ordalydelsen Alla punkter under sistnämda rubrik godkändes J Karlson
föreslog att uppskuta Diskussion tills nästa möte hvilket godkändes

§7
Den under föregående möte bordlagda frågan för väljande af Ombud till kongressen bordlades
ånyo
§8
H: Ekelund föreslog att utlysa ett offentligt möte utan afsende på fack som beslöts att gå af
stapels den 25 mars kl: 3 em samt framflytta fackmöte omdelbart efter det allmäna mötets slut
Mötet afslutade kl: 11,45 e m

Justerad
Ordf

Örebro som ofvan
L.Axel Holm
Sekreterare

Prottokoll fört vid Örebro Skomakeriarbetarfackförening den 3dje april
1893
§1
Mötet öppnades af ordf: kl: ¼ em
§2
Prottokollet från föregående möte opplästes och godkändes
§4
Nu fortsattes Diskutionen af den ofverblifvne /oläsligt/ sedan föregående möte af stadgarne
hvartill kan under (Rubrik Reshjälp) H: A. G. Olson föreslog att förkasta denna punkt J.
Karlson instämde att der ej för närvarande kunde bifallas fick altså hvila till föreng: får
förmåga att godkänna dess åliggande. under Rubrik Understod at Arbetslösa, H. Ekelund
förslag att frågan fick vidare hvila (godkändes) (Samt om facktidningen antogs oförandradt)
(sant Rubrik Kongräss antog oförändrad) Hvartill kom Allmänna bestämmelser Antogs
föröfvrigt med herr Ekelunds tillägg (Att om men blir åsido satt att på flera sätt icke komma
fullgöra sina åliggande då bör göras undantag så som vid lockout eller sjukdom ock så vidare)
Angående Strejkbrytare ansåg H: Ekelund att äfven denna punkt tillkommit något obetänkt
J Karlson instämde A. G. Olson förslag till ändring den eller de som med berådt mod blir
Strejkbrytare skall behandlas som § förmäller
§5
Angående lokarn Ansåg Olson att föreng bör papra den /oläsligt/ flera instämde hvilket
antogs af förengen Ekelund nästa möte välja ombud hvilket godkände
Mötet afslutades kl: 4.50 em

Justerad

Örebro som ofvan

L. Axel Holm
Sekreterare

Ordfo

Prottokoll fört vid Skom:arbt:fackföreg
måndagen den 1 maj 1893.
§1
Möttet Öppnades kl: 9,15 em af Ordf:
§2
Prottokollet från föregående möte öppnades och godkändes
§3
Nu föredrogs val till ombud till den instundande kongressen hvartill A. G. Olson med 8 röster
blef ombud
§4
Olson föreslog att hafva ett möte till innan afressan Karlson instämd med fl: hvilket
bestämdes tills den 15 maj.
Mötet afslutades kl: 10.35

Justerad
Ordf

Örebro som ofvan
L. A. Holm
Sekreterare

Prottokoll fört vid Skom: arbt=fack
föreng: måndagen den 15 maj 1893
§1
Mötet öppnades af Ordforande kl: 8 45 em
§2
Prottokoll från foregående möte upplästes och godkändes
§3
Enär att ej anteckningarne hade uppgått till det bestämda belopp 35 k så på förslag åf Åberg
upptogs ånyo en extra skramling som inbragte 3.50 altså om de alla antecknade lemnar sitt
utsatte belopp återstår 2 kr hvilket ombedes på egen begäran prutade ned sig
§4
om bidrag till de Strejkande i Stockholm bordlades tills vidare
§5
Under förra kongrässen hade en brännande fråga varet för handen så lydande (”Hvilken
ställning bör vi iaktaga gent emot den moderna arbetarrörelsen”) Ombudet gorde sin åsigt om
förhållande att ej klaf binda sig, utan ansåg att dertill var organionen för svag ock ofta
afskräckande för det röda spöcket hvilket uttalande godkändes af föreninges medlemmar
§6
Ombudet fick i uppdrag att i sin mån vidtag åtgärder för att om möjligt uppskuta nästa
kongräss straxt efter midsommar
§7

J. Karlson föreslog att uppsätta en förbindese hvari samlige medlemma stada Solodariska med
dom som under skrifvet hyreskontraktet i fall ett ej kassa räcker att det ej då drabba en utan
hela förengens medlemmar hvilket förslag bordlades tills nästa möte.
Mötet afslutades kl: 9.25

Justerad
P. Källst.
Ordförande

Örebro som ofvan
L. A. Holm
Sekreterare

Prottokoll fört vid Skomakararbetar
fack föreningen extra möte tisdagen den
23 Maj 1893
§1
Mötet öppnades af Ordf: kl: 8.45 e m
§2
Enär uppmaning från Stockholm skett att fortast möjligt igångsätt af en insamling beslöt
föreng: på J- Karlsons förordande att taga 20 kr: af de medel som voro ämnade för ombudets
resa Hvilken summa Ordförande fick i uppdrag att afsända Hr Ekelund ansåg att
stockholmarne vara de mäst anlitade vid någon strejk i landsorten och var deraf vår skyldighet
att hjelpa dem nu samt förslag att att vi borde åsido sätta en skärf så länge strejken pågår
hvilket godkände fl: instämde
§3
A G Olson föreslog att hafva ett ofentligt möte nästa söndag hvilket godkändes samt beslöts
att gå af stapeln kl: 3 em, då Palmagrens första predikan i Arbetarefrågan skulle uppläsas ock
Disk: Mötet afslutades kl: 9.25

Justertad
Källström
Ordförande

Örebro som ofvan
L. A. Holm
Sekreterare

Prottokoll fört vid Örebro Skomakarefackförening måndagen den 5 juni
1893
§1
Mötet öppnades kl: 9 em af ordförande
§2
Prottokollet upplästes och godkändes
§3
Meddelande från Stockholm hade anländt att en hjelp är af behofvet påkalladt för de
strejkande samt att den instundande kongressen har af förbundtsstyrelsen uppskutits till den
25 juni för något bidrag till stockholmarne ansåg föreng: vara vår pligt A. G. Olson föreslog
en 25 ej vara för mycket J. Karlson om 50 per man hvilket godkändes Ekelund att utfärda
listor snarast möjligt för öfvrigt solodarisk med J. Karlson om 50 per man samt beslöts att
utskrifva 6 till antekn Ekelund 1, Albert Johanson 1, A G Olson 1, Åberg 1 Torin Johanson 1
samt Holm 1
samt samlas nästföljande torsdags e.m kl: 9 för att se resultatet
Mötet afslutades kl 10 e m

Örebro som ofvan
L A Holm
Sekt

Prottokoll för vid extra möte måndagen
den 19 Juni 1893
§1
Mötet öppnades af Ordf: kl: 8,45
§2
Nu vid togs åtgärder för att inbringa de af kongrässombudets reseomkostnader tillerkända de
sträjkande i Stockholm Albert Johanson föreslog att utdebitera på hvarje medlem en krona (1)
hvilket godkändes
Mötet afslutade kl. 9,45 e

P. A. K./ Ordförande

Örebro som ofvan
LA Holm
Sekt

Protokoll fört vid Örebro Skomakeriarbetare fackförening Måndagen den
3 Juli 1893
§1
Mötet öppnades af Ordf: kl: 9 em
§2
Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes
§3
Af de 6. utelöpande listor för de strejkande inflöto 16. kr. 75 öre.
§4
Föreningen bslöt att taga 15 kr: af understödsfonden till hyran
§5
Herr. A G Olson redogjorde för konngrässförhandlingarne, Programmet till förbundtstyrelsen
antogs enligt ordalydelsen En veckokontingent på 40 antogs för hvarje till förbundet hörande
medlem samt då erhålla facktidning å medlemskort gratis Ordförande i förbundstyrelsen skall
förläggas i Göteborg med arvode af 200. Kr vice Ordförande i Landskrona med 25 kr: samt en
3 styrelseledamot i Stockholm Angående understöd åt strejkande beslöt kongrässen 6 kr: åt
ungkarl samt minst p kr. åt familjefader Medlemsantalet i förbundet räknar 6.50 medlemmar
så dom ansåg sig deri kunna aflönna både dess ledamöter samt hålla tidninge Nästa kongräss
skall afhållas om tre år då utaxsera ett vist belopp på hvarje medlem samt att ombudena i
dagtraktament erhåller 4 kr: samt fria resor Angående sjukassan att läkarebetyg måste
anskaffas för erhållande af itre: och att sjukhjelp ej betalas mer än 13 veckor per dag i 1:klass
1,75 2 klass 1,25 hvilket betalas dagen efter anmälningen samt en dag efter tillfrisknandet
Angående venerisk sjukdom erhåller familjefader half sjukhjelp på det att ej familjen blir

blottad Sjukassan styrelsen förläggas i Stockholm Föreningen framsköt diskutionnen i de
gjorda ändringarna af kongrässen beslut tills ett blifvande möte i afväntan tills de nya
stadgarne anlända
Mötet afslutades kl: 10,30 e.m.

Justerad
P. K.
Ordförande

Örebro son ofvan
L A Holm
Sekreterare

Protokoll förd vid Skomakr: fackföreningen måndagen den 7 Aug
1893
§1
Mötet öppnades af Ordföranden kl: 9 e,m.
§2
Prottokollet från föregående möte upplästes ock godkändes med några

/Sidor har ryckts ur protokollboken/

