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FOR ORD

T Tavnearbejdernes Fællesf orbund blev stiftet 1. Februar 1914

I I og kan saaledes i Aar f ejre sit 25 Aars lubilæum. I den

Anledning besluttede Bestyrelsen at lade udafieide et Mindeskrift
over Forbundets Tilblivelse og Virke gennem de svundne Aar, og

denne Opgave blev overdraget A. Kocik, De samvirkende Fagfot-

bund.

Det skal straks bemærkes, at der har været nogen Tvivl angaa-

ende Dagen for Forbundets lubilæum. Paa Forbundets f ørste Fane

er den 14. Februar 1914 angivet som Str'fte,lsesdag, men i Virke-
Iigheden sfiftedes Forbundet den 1. Februar ved en Sammenslut-

ning af de da bestaaende københavnske Havnearbeiderorganisa-

tioner. I Henhold til de paa den fælles Generalforsamling ved-

tagne Overgangsbestemmelser skulde det nydannede Forbund dog

først paabegynde sin Virksomhed den 14. Februar.

Bestyrelsen har ikke ment at burde begrænse det foreliggende

Arbejde til kun at omfatte Tiden fra 1914 til 1939. De første

Havnearbejderorganisationer i København dannedes allerede i
1884 og da der hidtil ikke har foreligget noget Skrrft om de

københavnske Havnearbejderorganisationer, har vi anset det Iot
naturligt ogsaA at medtage Tiden Iør 1914 i den her givne Skil-
dring af Havnearbejdernes Or ganisationsf orhold.
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!eg haaber, at !ubilæumsskriftet vil give vore Medlemmer et

lille overblik over Forbundets utlvikling og Arbeide gennem den

svundne Tid. Hos vore gamle Medlemmet vil Bogen sikkert i

Erindringen genkalde mangen Begivenhed, der er nøie knyttet til

cleres personlige Oplevelser, og vorc yngre Medlemmet vil gennem

den givne Fremstilling faa et Begreb om de med Forbundets Op-

bygning og Vækst forbundne Vanskeligheder og Ofre samt om de

Ft'emskridt, der et' giort i Tidens Løb'

Det er min Overbevisning, at det foreliggende Sktift' foruden

at give Medlemmerne større Kendskab til vor Organisations Hi-

storie, vil bidrage til at befæste og udvikle det Sammenhold og

clen SamIøIe|se indenf or Forbundet, der har ptæget Arbeidet i de

forløbne Aar og et en nød'vendig Forudsætning for videre Frem-

gang' 
Peter christensen'

darbeidelsen at Forbundets lubilæumssktift hat mødt ad-

skillige Vanskeligheder- I de bevægede Aat 1919-1920'

hvor Forbundet blev erklæret fallit, bortkom Forhandlingsploto'

koller og andet Atkivmateriale, som det ikke senete har været

muligt at skafte tilveje. Føtst fra 1927 foreligget en virkelig

Fothandlingsprotokol. De nødvendige Oplysninger hat derfor

maattetfremskafrestrahøistforskelligeKilder'ogdetteiFor-
bindelse med det korte Tidstum, der stod til min Raadighed' kan

have bevirket, at der er udeladt Ting og Begivenheder' det burde

have været medtaget.
'skriftet gør derf or ingenlunde Krav paa at være en udtbm-

mende historisk Fremstilling a{ de københavnske Havnearbeidetes

organisationsf orhold, men det trækket Hovedlinietne op i organi-

sationernesOpstaaenogUdviklingogfastholderdevigtigsteBegi-
venheder i deres Histotie. 

A. Kocik.
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INDLEDNING

ha i Siutninsen af Tresserne og i Begyndelsen af Halvf jerd-

Ll ,"rn" de lørste Fagfoteninget dannedes rundt om i Landet'

var det først og fremmest de f aglærte Atbeidere' der havde fot-

staaet Nødvendigheden og Nytten af den organisatoriske Sammen-

slutning. Ind.enfor Fagene holdtes Ttaditionetne fra Laugstiden

fremdeles i .IEte, ae tættes Faginteresser' som endnu den Dag i
Dag danner det stærke Grundlag for Fagotganisationerne' ttaadte

aeigang langt stærkere f rem. Der f andtes paa den Tid ingen Stot-

indistr;, som udviskede Faggrænsetne' ingen modetne Produk-

tionsmetoder, det giofie iiu"ndels"n af Iaglært Arbeidskraft

overflødig. Blandt de ufaglærte Arbeidere var de psykologiske

F orud.sætninget f or O r ganisationsbestræbel set ne I angtf ra til Stede

i samme Omfang' Organisationsvæsenet savnede aI Tradition'

SamføIe1sen vat ikke særlig stærk blandt Atbeidsmændenes store

Sftarer, hvoraf d.e f leste f tistede Løsarbeiderens usikre Tilvætelse'

Der hengik detfot adskillige Aat, forinden Atbeidsmændene i
nævneværdigt TaI tulgte det af d'e f aglærte Arbeidere givne Eks-

empel og sluttede sig s^m^en til Vatetagelse af de [æIIes Inter'

esser.
Blandt de mange smaa faglige >Sefttroner<<' som >>Internatio-

nale<< stiftede i Bågyndelsen af Halvf jerdserne' var ganske vist

ogsaa en tragfor"niig for Arbeidsmænd' der oprettedes i 1873'

men aldrig fik nogen Betydning med Hensyn til en Fotbedring af

Arbeidsvilkaarene. Denne Fagforenings Love et dateret den 6'

December 1873 og oplyser i Formaalsparagtafen' at den >>eftet

Evne og Leilighed "iui 
t"g" Del i det ofrentlige og politiske Liv'

saa/edes at Medlemmerne kan hævde deres Plads som Borgere i
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Staten<. At Arbeidsmændenes Faglorening ogsaa tog de sociali-

strske Slagord alvorligt, fremgaat af en anden Lovbestemmelse'

der foreskrev, at >da det i Foreningen skal herske Ligheil

og Broderslraå, saa har Medlemmerne at tiltale hverandre med

>Du< samt med Medlemnletnes Efternavn<. Foreningen havde dog

nærmest Kar'akter af en politisk KIub og synes aldtig at have

optraadt aktiv overfor Arbeidsgiverne, ligesom Lovene helt mang-

lede strejkebestemmelser. Paa sit Høidepunkt omfattede den et

Par Hundrede Medlenlmer, endda af høist forskellige Brancher,

rieriblandt ogsaa H av nearbe i dere.
I November 1E74 oprettedes en Filial paa Ftederiksbetg, som

dog antagelig blev opløst i 1577. Ogsaa den københavnske Fag'

toiening sygnede efterhaanden hen og blev opløst i Begyndelsen

af Firserne, hvor den blev afløst af en mere tidssvarende otgani'
sation.


