
Protokoll fördt vid avdelningen No 33 i  
Dalkarlsberg extra möte den 31 Sept. 
1908 

 
   § 1. 
 
Mötet öppnades kl. 9.15 e. M. af tillförordnade Ordföranden A. Jansson som helsade 
förtroendeman Hansson välkommen till mötet, 
 
   § 2. 
 
Hölls ett kort föredrag af Ombudsmannen hvari framhölls nödvändigheten af att vara väl 
organiserade och togs i betracktande huru stark arbetsgifvarnes organisation var. 
 
   § 3. 
 
Genomgicks de af arbetsgifvarne erbjudna ackordspriserna och togs punkt för punkt men 
ansåg afdelningen att de måste höjas på de flesta ställen. 
 
   § 4. 
 
Mötet slöts kl. 11. Em. 
 
 
Claes E Kåberg   G A Lundqvist 
v  Ordförande   Sekreterare 
 

 
 
 



Protokoll fördt vid 
    avdelningen No 33 i 
    Dalkarlsberg extra möte 
    den 1. Okt. 1908 
 
 

§ 1. 
 
Mötet öppnades kl. 2.15 em. af v. Ordföranden 
 
   § 2. 
 
Upptogs till behandling den af arbetsgifvarna erbjudna prislistan angående Normerande 
Ackordspris som efter en stunds Diskussion antogs i sin helhet utom i en punkt nemligen 
intagning på Centrallagen som lemnades öppen den antagna prislistan lyder sålunda: 
 
Normerande Ackordsprislista vid Dalkarlsbergs grufvfelt gällande från och med den 1 
november 1908. 
Maskinborrning   60 öre per borrmeter 
Tonnbeting vid gruvbrytning  
Djupgrufvan No 1 1:20 pr tonn malm 30 öre pr ton Sylta 
      do No 2 1:20 ”    ”        ” 30 ”     ”   ”      ” 
      do No 3 1:20 ”    ”        ”               30 ”     ”   ”      ” 
Kamerun  1:30 ”    ”        ” 30 ”     ”   ”      ” 
Afrika  1:10 ”    ”        ”                 30 ”     ”   ”      ” 
Herrgrufvan  1:70 ”    ”        ”                 30 ”     ”   ”      ” 
Flintgrufvan: Ostra 1:30 ”    ”        ”                 30 ”     ”   ”      ” 
      do         : Westra 1:30 ”    ”        ”                 30 ”     ”   ”      ” 
Borrhvässning  9 öre per borrmeter (för hand eller Maskinbr) 
Lastning och utfraktning
  a) från Sula                    17 öre per ton berg 
  b) från Rullschakt 15 ”     ”    ”    ” 
Skrädning  17 ”     ”    ”    ” 
Utlastning på järnvägsvagn vid Dalkarlsberg 
   a) från ficka 2½”     ”    ”    ” 
   b) från Kaj  13 ”     ”    ”    ” 
Emottagning och lossning i samt lastning från ficka vid Wikersvik 
   5 ”      ”    ”    ” 
Emottagning och lossning på Järnvägskaj vid Wikersvik 
   2 ”      ”    ”    ” 
Lastning å Järnvägsvagn från Kaj vid Wikersvik 
  12 ”     ”   ”     ” 
 

Förestående prislista godkännes till efterföljd 
Dalkarlsberg den 2. November 1908 

 
Dalkarlsbergs Aktiebolag  Afdelning No 33 Dalkarlsberg 
Per Larsson  Alarik Larsson K. Jansson  Oskar Blomkvist 
Enligt fullmakt  Enligt fullmakt 
   § 3. 



                                           
Begärdes från Korea No 2 att lika många arbetare skulle anställas i Korea betingen och på 
detta sätt likställa dem då tonaflöningen skulle vara lika och detta godkändes af afdelningen. 
 
   § 4. 
 
Cirkulär upplästes angående extrataxeringen som skulle upphöra och har fortgått med 9 
veckor af en krona och 9 veckor med 25 öre. 
 
   § 5. 
 
En räkning från Underhandlingskommitterade inlemnades som godkändes. 
 
   § 6. 
 
Beslöt afdelningen att lyse tillhandahållas af Bolaget samt att likviden skulle utgå som förut 1 
gång i månaden. 
 
   § 7. 
 
Mötet slöts kl 4. Em. 
 
 
Claes E Kåberg   G A Lundqvist 
v. Ordförande   Sekreterare 
 



    Protokoll fördt vid Afdelning No 33 
    i Dalkarlsberg möte den 14. Nov. 1908. 
 
 
   § 1.  
 
Mötet öppnades af v. Ordföranden kl 7.30. em. 
 
   § 2. 
 
Framlades en skrifvelse till afdelningen angående sjukvården här vid Dalkarlsberg och togs 
till behandling men såm så få vore närvarande beslöts att extra möte skulle sammankallas 
Söndagen den 22 Nov. kl 1.30 för att vidare slutbehandla den frågan så också frågan om hur 
vi skall förhålla oss med den ved som ej är med aftalet öfverensstämmande om sådan kommer 
att lemnas. 
 
   § 3. 
 
Som ej vidare var att afhandla slöts Mötet kl. 8.15. e.m. 
 
 
Cleas E Kåberg   G A Lindqvist 
v. Ordförande   Sekreterare 
 
 
 



    Protokoll fördt vid avdelningen No 33 i 
    Dalkarlsberg extra möte Söndagen den 
    22 Nov. 1908 
 
 
   § 1. 
 
Mötet öppnades af v. Ordföranden kl. 2.15 em. och var anordnat enligt föregående mötes 
beslut. 
 
   § 2. 
 
En skrifvelse af följande lydelse hade inkommit till avdelningen:  
Som er fått aftal och af detta framgår att det blir mera noga med sjukvården på platsen; göres 
en framställning till avdelningen om den nuvarande sjuksköterskan eger de kunskaper och 
således kan sköta sin plats på nöjaktigt sätt. 
   Som förhållandet icke så har varit framställes till avdelningen den frågan? Hvilka åtgärder 
böra vidtagas att få förhållandet bättre ordnast. 
   Frågan upptogs till behandling och diskuterades lifligt och utgick deraf att sköterskan ej kan 
sköta platsen utan läkare måste i de obetydligaste fall anlitas. Beslöt afdelningen att ingå till 
förvaltningen med en vördsam anhållan att få en sköterska som vore kompetent att förestå 
platsen som sjuksköterska vid Dalkarlsberg. 
 
   § 2.  
 
Upptogs frågan angående den underhaltiga veden och Beslöts att tillsätta en kommitté 
bestående af 2 man nemligen A. Berg och O. Molin och skulle priset ej få öfverstiga 6 kr. och 
ansågs att underhandlingen skulle börjas omedelbart. 
 
   § 3. 
 
Som ej vidare var att avhandla slöts mötet kl. 2.45 em. 
 
Claes E Kåberg   G A Lundkvist 
v. Ordförande   Sekreterare 
 
 



    Protokoll fördt vid Afdelningen No 33 i 
    Dalkarlsberg möte den 12 Dec. 1908. 
 
 
   § 1. 
 
Mötet öppnades kl 4.25 e m. af v. Ordförande Klas Kåberg 
 
   § 2. 
 
Protokollet upplästes och godkändes i det skick det befans. 
 
   § 3. 
 
En anonym skrifvelse hade inkommit till Styrelsen om att frågan om förmän i betingen 
behöfdes eller icke och upptogs detta till behandling och gjorde förenigen det beslut att 
förmän voro öfverflödiga och beslöt en kommitté bestående af  2 man skulle tillsättas för att 
meddela förvaltningen om detta och valdes G. A. Lundqvist och Oskar Blomkvist. 
 
   § 3. 
 
En räkning framlemnades på 11.05 kr för en krans till aflidne Ordföranden K. D. Engvall som 
godkändes. 
 
   § 4. 
 
Då ej vidare var att afhandla afslutades mötet kl. 5.30 em. 
 
 
Claes E Kåberg   G. A. Lundqvist 
v. Ordförande   Sekreterare 
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