
Klippan den 4/11 1907 

Får härmed underrätta 

Om att jag varit i  

Kvidinge igår men 

med samma resultat  

som sist med den skil- 

nad att igår vara ett  

10 tal samlade vi över- 

enskom om att uppskju 

ta afdelningens bildande 

tils om lördag kväll 

då skall der vara tolv 

uteslutande för Sten- 

kvist arbetare å då 

få vi alla samlade 

så då bilda de afdelning 

Jag skall resa dit i 

kväll för att resonera 

med dem. Stenkvist  

har själf sagt till sina 

gamla arbetskor i Lördags 

att han väntade ej på  

något annat än de  

skulle bilda en afdel- 

ning å då skulle  

de få förhöjning på 

betalningen med det 



samma till dess fingo 

de vänta Så du kan tro 

att nu är det spänn 

ibland läsarna Så  

om Lördag så skall 

det nog lyckas mig att  

göra något Jag skall  

resa dit ut var kväll 

denna vecka för att rigtigt 

kunna förbereda dem. 

Om måndag hoppas  

jag att kunna  

anmäla en afdelning  

från Kvidinge nästa  

Söndag skall jag resa till 

Örkelljunga på en stor 

fäst å då får jag försöka  

min lycka der kanske att  

jag der kan få en avdelning  

igång. 

Klippans flickor hadde 

möte i går de bordlade  

frågan Om en afdelnings 

billdande inom bokbin- 

dareförbundet till sitt  

nästa ordinarie möte 

då kommer nog den nu 



varande sektion No 2 

att Övergå som afdelning 

Broderligen  

M Lindahl 

 

 

Klippan den 22/11 1907 

Hermed får undertecknad 

raportera följande. 

den 2de 3je 9de 10d och 17de 

var undertecknad i kvidinge  

å försökte få en afdelning 

i gång men detta kan slätt  

inte nu för tillfället låta 

sig göra ty jag har ej kunnat 

samla mer än 3,4, stycken var gång  

och alltid ha dessa då 

kommit med undanflyckter  

och ursäkter nu sist så 

hadde Stenkvist låtit en  

del få förhöjning klisterskor- 

na som äro vid pasarna 

ha fått 20 öre pr: 1000, i 

förhöjning samt övriga  

i den mån de jort sig förtjenta 

så nu svara de mig  

att de behöva vist inte 



Tilhöra någon förening  

för de få likaväl tillökat 

bokbindare Holmgren som  

är medlem av förbundet 

han sade till mig att han  

ej önskade att gå i strid 

för sina kamraters skull 

men han överlämnar åt 

förbundsstyrelsen att själv 

vidtaga de åtgärder de  

finna för gått för att  

på detta sätt Tvinga arbetar- 

na in i förbundet, ty Stenkvist 

har själv sagt till dem  

att ha är beredd på att  

arbetarna organiserar sig 

samt har ingenting  

deremot ty han är rädd att  

ni bojkottar hans alster 

 

derför vill undertecknad 

härmed föreslå att för- 

bundsstyrelsen träder i  

författning om att Stenkvist  

godkänner landsortstariffen 

samt att all personal 

bör vara organiserad  



varom icke detta efter- 

följes så förklaras  

Stenkvists fabriker  

i ??? hans alster  

bojkottas. ifall ni  

behagar att vidtaga  

nödiga åtgärder er jag 

villig att stå till ert  

förfogande samt göra  

vad ja förmår för att  

på detta sätt få dem  

in i organisationen 

      med broderlig  

hälsning 

M. Lindahl 

 

 

Klippan den 9/12 07. 

 

Jag får härmed över- 

lämna det svar jag be- 

kommit från Stenkvist  

den yngre. från den  

äldre har jag ej bekom- 

mit något svar alls. 

Nu äro arbetarna så  

skuggrädda att de vå- 



ga ej tala med mig 

men det gör ingenting 

ty de trösta sig med  

att de ej tillhöra ert  

fack men de ??? 

att vara villiga att  

ingå men de vilja  

vänta å avbida tiden 

hopp finnes i alla fall 

om att få Stenkvist  

att bekänna kort 

jag Talade med honom 

i går och då vart han 

ej så omöjlig som  

jag trodde i kväll 

skall jag resa dit ut 

igen å höra hur det  

är fatt med dem. 

 

Skrif hur ni anser  

jag bör handla samt  

sänd svar på Stenkvists  

brev som jag kann  

lämna honom 

Broderligen 

M. Lindahl 


