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DE FøRSTE HAVNEARBEJDERORGANISATIONER

T-I"a vilde være ganske misvisende at begynde Skildringen af
Lzl ae københavnske Havnearbejderes Organisationsforhold med
1914, det Aar, Havnearbejdernes Fællesforbund blev stiftet Det
faglige Organisationsarbejde blandt de københavnske Arbejds-
mænd og dermed ogsaa blandt }lavnens Arbejdere kan føres me-
get længere tilbage i Tiden, og forinden vor nuværende Organi-
sations Dannelse havde der i mange Aar bestaaet Fagforeninger
for enkelte Grupper af Havnearbejdere. Kularbejdernes Fagfor-
ening og Sæd- og Stykgodsarbejdernes Fagforening, der senere

antog Navnet Havnearbejdernes Forbund, blev allerede oprettet
i 1884, og i samme Aar dannede ogsaa Trælastarbejderne en Fag-
forening, der dog kun fik en kort Levetid, men som i 1895 blev
genoprettet i en nogen anden Form. Hertii kom saa i 1899 Fri-
havnsarbejdernes Fagforening, der stiftedes som en Sammenslut-
ning for de faste ArteSdere. fndenfor disse Organisationer fik
man ret hurtig Forstaaelse af Nytten og Nødvendigheden af en

Sammenslutning til bedre Varetagelse af lfavnearbejdernes fælles
Interesser og Tilvejebringelse af ensartede Løn' og Arbejdsvil-
kaar, og der paabegyndtes da ogsaa et Samarbejde med dette Maal

tor Øje. Der skulde dog hengaa adskillige Aar, forinden Tiden
var moden til at realisere Samlingstanken gennem Oprettelse af

en fælles Organisation for samtlige Havnearbejdere i København.

I Slutningen af Halvfjerdserne blev de unge og endnu svage

Fagforeninger ramt af haard Modgang. De kunde ikke holde

Stand overfor det voldsomme Tryk, de udsattes for som Følge af
den økonomiske Nedgang og den heraf fremkaldte store Arbejds-
løshed. En Del Fagforeninger stagnerede og førte en kummerlig
Tilværelse. Andre bukkede helt under for Krisens Følger eller for
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Arbejdsgivernes Angreb, der sattes ind for at knuse Organisatio-

nerns og trykke Lønningerne ned til det mindst mulige' I Begyn-

delsen af Firserne skete der dog et Omsving med Konjunktur-

opgang og aftagende Arbejdsløshed' Arbejderne fattede atter Mod

og begyndte at røre paa sig' Der kom paany Liv og Grokraft i

den faglige Bevægels-e, og i 1883/84 oprettedes ikke mindre end

30 nye Fagforeninger.
PaadenTidvarArbejdsmændenesKaaryderstslette.IKøben-

havn udgjorde Arbejdslønnen tra 2'- til 2'25 Kr' pr' Dag for løst

Arbejde, og fra 11- Kr' til 14'- Kr' pr' Uge for mere fast

Arbejde. Arbejdstiden var fra Kl' 6 Morgen til Kl' 7 eller 7'30

Aften. I en Beretning fra den Tid hedder det' at Aanden blandt

de københavnske Ari.3dr*ænd i Almindelighed var præget af

Haabløshed og Mismod, Mistro indbyrdes og Bitterhed udadtil'

Under disse Forhold var det selvfølgelig vanskeligt at finde

Gehør for den faglige Organisationstanke' men ikke destomindre

fandtes der en lille Kreds af Arbejdsmænd' der ikke gav op og

var besjaelet af Overbevisningen om Organisationens Nødvendig-

hed og troede paa Muligheden af at samle Arbejdsmændene til

fælles Virke for en Forbedring af Datidens usle Kaar'

Den 19. Marts 1884 fremkom der i >Social-Demokraten<< et Op-

raab til de københavnske Arbejdsmaend om at slutte sig til en

>Arbejdsmandsforening<<, der blev oprettet paa et Møde den 2t'

Marts og startede med 62 Medlernmer' Paa Organisationens kon-

stituerende Generalforsamling den 3. April i >Kommunekjælderen<<

i Gothersgade antog den Navnet Arbejdsmændenes Forbund' Nav-

net var for saa viJt misvisende, som det ikke drejede sig om et

Landsforbund, idet dens Virkefelt alene var København' Meningen

med Navnet var utvivlsomt at antyde, at man vilde samle alle

Arbejdsmænd uanset Arten af deres Arbejde' Dette Maal naaede

man dog ikke at gennemføre i Praksis' Forbundets Medlemmer

bestod overvejende af Jord og Betonarbejdere' der vedblev med

at udgøre Grundstam^t", *"t' desuden havde- allerede forinden

Forbundets Start enkelte andre Arbejdsmandsgrupper oprettet

deres egne Fagforeninger' og i Aarene efter 1884 fulgte en Række

andre Årbejdsmandsbåncher dette Eksempel' Først i 1897 lyk-

kedes det som bekendt at samle alle Landets Arbejdsmænd i et

landsomfattende Forbund'
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KULARBEJDERNES FAGFORENING

Den første faglige Sammenslutning for lfavnearbejdere ved

Københavns llavn var Kularbejdernes Fagforening, der stiftedes
den g. Januar 1884 paa et Møde af en Del af de ved Kullosning
beskæftigede Arbejdere, og næst efter Murarbejdsmændenes Fag-

forening, der allerede oprettedes i April 1880, var det den første

Arbejdsmandsorganisation i København, der dannedes efter den

gamle Fagforening af 1873, der fremdeles bestod, men førte en

ret ubemærket Tilværelse.
Havnearbejdernes første Forsøg paa at betræde Organisationens

Vej var forbunden med adskillige vanskeligheder, som vi ikke
kender noget til i Dag. Saaledes blev Udkastet til Fagforeningens

Love først forelagt Arbejdsformaendene til Godkendelse, og efter
at disse havde bifaldet det, blev det forelagt Medlemmerne paa et

Kularbcjdcrncs førstc Fane, der nu er skænkct til Ophængoing Pa' Bymusæct'

11



f

Møde den 24. Januar. Her var der et Medlem, som udtalte den

Mening-, at Lovene først burde have været Vedtaget af Medlem-
merne, forinden de var blevet forelagt Formændene' men overfor
denne meget fornuftige Bemærkning blev der fra Ledelsens Side
gjort gældende, at naar Formændene forpligtede sig til kun at

tage Foreningens Medlemmer i Arbejde, maatte de ogsaa have

berettiget Indflydelse paa Affattelsen af Foreningens Love, der

bl. a. indeholdt en Bestemmelse om, at der for Natarbejde skulde
betales et Tillæg paa 50/o af Lønnen.

Fagforeningens første Lokale var i Havnegade 35, Kæ1deren,

-rvor Indbetaling af Kontingent fandt Sted og Indmeldelser kunde

ske. Ledelsen satte straks ind med en kraftig Agitation og afholdt
sammen med den i August Maaned oprettede Fagforening for
Sæd- og Stykgodsarbejdere en Række offentlige Møder, der dog

med Hensyn til Medlemstilgang ikke altid gav de forventede
Resultater.

Et af de første Ønsker, Medlemmerne fik opfyldt, var Anskaf-
felse af en Fane, der allerede blev indviet i Juni 1884' Dette Sam-

lingsmærke, hvorunder Kularbejderne skulde fylkes i Kamp og til
Fest, og som skulde vaje, naar et Medlem og Kampfælle skulde
vises den sidste .ZEre, er af blaat Silketøj og rigt udstyret.

Kularbejdernes Fagforening begyndte sin Virksomhed med 28

Medlemmer, men synes i den første Tid at have haft rivende

Fremgang. Fagforeningen foretog allerede i September Maaned

et heldigt Lønfremstød, hvad der sikkert har bidraget til Med-

lemsfremgangen. I >Social-Demokraten<< for den 5. November

angives Medlemstallet endog til 800, men dette Tal turde vist
nok være altfor højt. I 1900 blev Medlemstallet anslaaet til 500,

men nøjagtige oplysninger om Medlemstallet haves kun fra 1903,

hvor Kularbejderne indmeldte sig i Dansk Arbejtlsmandsforbund.
I Forbundets Medlemsstatistik er Kularbejdernes Fagforening i
dette Aar opført med 367 Medlemmer. I 1905 havde Fagforeningen

omtrent clobbelt saa mange Medlemmer som Havnearbejdernes

Forbund, nemlig 371, og ved Sammenslutningen i 1914 talte Fag-

foreningen ?77 Medlemmer, d. v. s. 6 flere end Havnearbejdernes

Forbund.
I Aarenes Løb har Kularbejdernes Fagforening ført flere Løn-

bevægelser og veeret inddraget i adskillige Arbejdskonflikter, som
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Bcstyrelsen for Kularbejderncs Fagforening vcd 25 Aar3 Jubilæet dcn 8. Januar 1909.

den iværksatte enten alene eller sammen med de øvrige køben-

havnske l{avneorganisationer, med hvilke den gennem alle Aar
har opretholdt et mere eller mindre snævert Samarbejde. Da imid-
lertid de fleste Konflikter saavel som Samarbejdet berører alle
Ffavneorganisationer, har vi, for at undgaa unødige Gentagelser,
i de to følgende Afsnit givet en'samlet Fremstilling af Arbejdet
paa disse to Omraader i Tiden fra 1884 til 1914.

Til Slut anføres en Fortegnelse over Fagforeningens Formænd
fra 1884 til 1914.

Ferdinand Nielsen fra 1884 til 1888

Chr. Arntsen........... - 1888 - 1892

Johannes Johansen - L89Z - 1895

Thorvald Nielsen - 1895 - 1898

Chr. Nielsen............ - 1898 - 1914
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HAVNEARBEJDERNES FORBUND

I Lløbet af
at organisere
kronedes med
nisation, der
ening<<. Yed

Sommeren 1884 var der stærke Kræfter i Gang for

Sæd- og Stykgodsarbejderne. Disse Bestræbelser

Held, idet der den 1. August 1884 stiftedes en Orga-

fik Navnet >Saed- og Stykgodsarbejdernes Fagfot'
Starten havde Fagforeningen 134 Medlemmer'

Den 12. August
forening følgende

udsendte Bestyrelsen for den nystiftede Fag-

Opraab til Fagets lJdøvere:

I

> o p f o r d r i n g ti I s amtt, 
fr;r::: *:g 

St v k go d s ar b e i d e r e

Paa et Møde, som afholdtes den 1' August, blev, der stiftet en

Fasforenins under Navn af Sæd- og Stykgodsarbejdernes Fagfor-

;;å;-;;å-'"t "ft", 
Forholdene "nsiligt 

Medlemstal.^Fo.reningens
porå.* er at samle alie ved Losning Jg Ladning af Sæ-d og Styk-

g"å" f."f.-ftigede Arbejdere i -en 
fælles Orga-nisation' for.at vare-

iage Faget, In-t.r".."i. i"rtyt"lten retter derfor en O,pfordring til
;if,, ;"; arbejder i dette Fåg, og som- ønsker at hævde deres Stil-
iG ; s";fuådet, Å at me-ide-sig ind i Foreningen og derved

;;å?";"-aii, at Arbejderne kommer til at staa solidariske i Kampen

for Tilværelsen._-s-'righenvenderviostildem,somarbejderunderdetforenede

O"åf"f.i-Utselskab, et Selskab' som snart har Monopol paa den

indeålandske og en stor Del af den udenlandske Fragt' og som

"""a"r, 
beskæftlger en stor Del Arbejdere, hvorvef d-et 9pit9b9t

ii"pir"f.. p"" ain.Sa.rnes Bekostning' Det er nemlig det Selskab'

å"T f.t"f"i daarligåt og tager mindsl Hensyn til Arbe.jderne' og

å., ", 
da navnlig ".å a?" iidenrigske Afdeling' at Selskabets Ud-

;ilå;-"i erUå;aei"e særlig tråder- frem. Vi opfordrer derfor

"if., "o-* 
.rg., d"tæ Selskab"s Arbejde, til at indtræde s-om Med-

i;;;;t og åerved bidrug. til, at Fbreningen kan naa det Maal'

den tilstræU"r, t.*ti! .i ht'*"tt Behandling og en menneskelig

Tilværelse for Arbejderne.- --iiår""faelse 
modiages i Havnegade 19, Kælderen, hos Asmussen'

BestYtelsen fot
Saed- og Stykgodsarbej dernes Fagf orening'<<

Til at begynde med havde Fagforeningen god Fremgang' hvad

der bl. a. fremgaar af, at Generalforsamlingen i September 1884

vedtog en Beslutning om, at man ikke vilde arbejde sammen med
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stiftclsesdatoen paa Fanen skal formcntlig angive den Dag, da sæd- og Stykgodsarbejderoes
Fagforcning skiftede Navn til Havnearbejdcrocs Forbund. Dcttc sketc ioidlertid paa en Gencral-

forsamling den 16. Okt. 1889. Ser man bort fra Navncforandringen, er Organisationcns rigtige
Stiftelsesdag dcn l. August 188{.

andre end Foreningens Medlemmer, hvorved man dog undtog
Kvæsthusbroen og Toldboden, hvor der fandtes mange uorgani-
serede Arbejdere.

Paa samme Generalforsamling nedsattes iøvrigt et Udvalg til
Udarbejdelse af en Priskurant, ligesom man vedtog Anskaffelsen
af et Emblem for Foreningens Medlemmer. Det besluttedes end-

videre at kræve 50/6 Tillæg for Søndags- og Natarbejde.
Beslutningen om kun at arbejde sammen med Fagforeningens

Medlemmer førte til en Konflikt med Arbejdsgiverne, der nægtede

at forhandle med Foreningens Bestyrelse, saalænge Beslutningen
stod ved Magt. Den blev derfor annulleret ifølge en senere Gene-

ralforsamlin gs-B eslutnin g.

Paa en Generalforsamling den 16' Oktober 1889 vedtoges det
at ændre Foreningens Navn t7l Havnearbeidernes Forbund rr,ed

i
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den Motivering, at man dermed bedre var i Stand til at samle
Medlemmer. Der blev paa den Tid afholdt en Række offentlige
Møder, der dog ikke opviste lige god Deltagelse, ligesom de kun
medførte ringe Tilgang af Medlemmer. Den finansielle Stilling
var ogsaa meget sløj, hvad der fremgaar af, at Regnskabet for
første Kvartal 1890 kun udviste en Indtægt paa 54 Kr., en Udgift
paa 41 Kr. og en Kassebeholdning paa 13 Kr. Paa en Sparekasse-
bog indestod desuden 50 Kr., og Strejkekassens Beholdning beløb
sig til 14 Kr.

I 1892 blev Havnearbejderne inddraget i en Konflikt i Havnen,
der tabtes og paaførte Forbundet et føleligt Medlemstab. I de føl-
gende Aar skete der næsten ingen Nyindmeldelser, og i 1895 var
Stillingen den, at Medlemstallet var saa ringe og de økonomiske
Forhold saa daarlige, at Bestyrelsen, if.ølge Forbundets Protokol,
ikke havde videre at foretage sig end at administrere og bevare
Forbundets Ejendele. Paa en Generalforsamling i Januar 1896

besluttedes det derfor at lade Organisationsarbejdet hvile fore-
løbigt indtil der atter var Tilslutning til Forbundet, der paa det
Tidspunkt kun bestod af enkelte Bestyrelsesmedlemmer.

I Løbet af 1896 levede Forbundet dog op paany, og det var
Spørgsmaalet om Kullosning ved Dampspil, der satte Liv i Organi-
sationsarbejdet. I Frihavnen var en Forrnand Skaarup begyndt
med denne Arbejdsmetode, og efter Ønske af nogle Medlemmer
i Frihavnen afholdt Forbundet et stort og godt besøgt offentligt
Møde, hvor Formanden Willumsen og flere andre Talere havde
Ordet. Mødet vedtog enstemmig en Beslutning om, at Havnearbej-
derne aldrig vilde anerkende Anvendelse af Dampspil ved Ophejs-
ning af -I(u/. Nævnte Formand blev boykottet" og de Arbejdere,
der gik i Arbejde hos ham, betragtedes som Skruebrækkere. I For-
bundets Protokol støder man i den følgende Tid ofte paa Formand
Skaarups Navn, og Forbundets Møder og Generalforsamlinger
maatte ofte tage Stilling til Optagelse i Forbundet af Havnearbej-
dere, der havde været beskæftiget hos Skaarup.

Paa et Medlemsmøde den 21. August 1896 meddeltes, at For-
bundet nu talte 300 Medlerruner, og man følte sig allerede saa

stærk, at man kunde foretage et Lønfremstød overfor Frihavns-
selskabet og D. F. D. S., hvilket sidste Selskab stadig var en daar-
lig Betaler og beredte Forbundet mange Vanskeligheder. Der
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opnaaedes en Del Forbedringer' og begge Selskaber gik med til
ai anerkende Forbundet somArbejdernes Repræsentant. PaaGrund

af disse heldigt forløbne Aktioner var Forbundets Medlemstal i

Begyndelsen af 1897 steget til 1120' Medlemsfremgangen fortsattes

i de umiddelbart følgende Aar. I 1898 og 1899 talte Forbundet

1500, i 1900 1600 Medlemmer. Den 24' Januat 1897 vedtoges det

paa en Generalforamling at leje et fast Lokale i Fredericiagade 59,

saaledes at Medlemmerne ikke
mere var tvungen til at gaa Paa

Værtshus, naar de skulde betale

Kontingent og lignende.
Paa en Generalforsamling den

27. Februar 1898 vedtoges de Paa

andet Sted nærmere omtalte Reg-

ler for Samarbejdet med de øvrige
Havnearbejderorganisationer, lige-
som man enstemmigt vedtog For-
bundets Indmeldelse i De samvir-
kende Fagforbund, som dette dog
nægtede at godkende, daOPtagelse
kun kunde ske gennem Dansk Ar-
bejdsmandsforbund, med hvilket
der derefter optoges Forhandlin-
ger, der i 1899 afsluttedes med For-
bundets Indmeldelse i Arbejds-
mandsforbundet.

Paa sidstnævnte Generalforsam-
ling , opstod iøvrigt en lJoverens-

*.#-*,
, 11{..

stemmelse mellem Formanden og Forsamlingen' H' Willumsen
krævede nemlig som Betingelse for at modtage Genvalg en Løn

af 1500 Kr. aarlig, og da Generalforsamlingen forkastede et saa-

lydende Forslag, fratraadte Willumsen som Formand' Sagen gik

dog i Orden paa den følgende Generalforsamling, der fastsatte

Formandens Løn til 1200 Kr., hvad willumsen gik ind paa, hvor-

efter han fortsatte sin Formandsgerning-
vi har allerede anført, at Forbundet i de første Aar af sin

Bestaaen kun raadede over smaa Midler. I 1886 var Kontingentet

kun 25 Øre maanedligt, i 1891 blev det forhøjet til 40 Øre pt'

'..t. :.

f&trr'

H. Willumsen
f. 1836 - d. 1927

De københavnske Havnearbejderes gamle
Forkæmoer. Formand for Havncarbejder-
nes Fo16und fra 1884 til 1902. Medstifter af
Arbeidsmændenes Centralforbund og dets

horretningsfører fra 1891 til 1895'
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Maaned, senere til 60 Øre. Først med Forbundets Indmeldelse i
Dansk Arbejdsmandsforbund skete der en betydelig Forhøjelse af

- Kontingentet, som i f 900 var 1 Kr. ugentligt.
Kontingentet stod iøvrigt i Forhold til Medlemmernes ringe

økonomiske Kaar. Lønningerne var kun smaa og tillod lige at
dække det mest nødvendige til Livets Underhold. Da man saaledes
paa et Medlemsmøde i 1897 drøftede Spørgsmaalet om fndførelse
af Mødepligt ved Begravelser, ytrede flere Talere Betænkelighe-
der, da Medlemmerne ikke havde saa godt Tøj, at de kunde være
bekendt at møde i det ved saadanne Lejligheder.

Forbundets første Fane blev indviet ved en Festlighed den 9.

Maj 1891 i Rømersgades Forsamlingsbygning. A. C. Meyer holdt
Festtalen, og paa den næstfølgende Generalforsamling valgtes
Medlem Nr. 36, Lars Hallberg, til Forbundets første Fanebærer.
Den næste Fane indviedes den 24. Maj 1913. Formanden, H. Olsen,
talte og Havnearbejdernes Sangkor afsang nogle Sange, hvorefter
den muntre Del af Festen tog sin Begyndelse.

Perioden fra 1899 til 1903 var for Havnearbejderforbundets Ved-
kommende praeget af Samarbejdet med Søens Arbejdere, de organi-
satoriske Nydannelser i Form af Dansk Transportarbejderforbund
og Dansk Havnearbejderforbund, Konflikten i 1902 og den som
Folge af Nederlaget voldsomme Nedgang i Medlemstallet. Paa
et Fællesmøde af. de københavnske Havnearbejdere i Midten af
1902 blev det meddelt, at Forbundet endnu havde 400 Medlemmer,
men dette Tal turde have været for højt angivet, thi da lfavne-
arbejderforbundet i 1904 genindtraadte i Dansk Arbejdsmandsfor-
bund, var Medlemstallet kun 224, og i 1905 sank det endog til 195.

Derefter har der dog været stadig Fremgang, og ved Sammen-
slutningen i 1914 talte Forbundet 771 Medlemmer.

I Tiden fra 1884 til 1914 har Havnearbejdernes Forbund haft
fem Formænd, hvoraf den første, Chr. Hansen, kun var Formand
et kort Stykke Tid. Bortset fra Chr. Hansen ser Fortegnelsen over
Forbundets Formænd saaledes ud:

H. Willumsen fra 1884 til 1886

J. Christiansen . - 1886 (vår kuo Formand kort rid)

H. Willumsen ............ - 1886 til 1902

Ludvig Larsen 1902 - 1903
' Flans Olsen - 1903 - 1914
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TR,åILA STARBEJ DERNES KLUB

Allerededenll.Majlss4stiftedeTrælastarbejderneiKøben-
havn en Fagforening, der ophørte at bestaa i 1887' I en Række

Aar fandtes der saa ikke nogen særlig Forening for Trælast-

arbejdere, men paa et den 19. Juli 1895 afholdt Møde' der var

ues,gt af 40 Mand, besluttedes oprettelsen af Trælastarbejdernes

Klub, hvis konstituerende Generalforsamling afholdtes den 1.

August 1895, hvor man vedtog Love og foretog Valg af Ledelse'

Til Formand valgtes V. Bech, og der indmeldte sig straks 20

Medlemmer.
Desværre foreligger der ikke Oplysninger om Klubbens Med-

lemstal i de forskellige Aar- Der foreligger kun Tal for 1897 og

1900, hvor Medlemstallet angives at være henholdsvis 140 og 145'

Der blev straks efter starten nedsat et udvalg til udarbejdelse

af en Priskurant, men først i April 1897 opnaaedes der Enighed

med Tømmerhandlerforeningen herom, og den første Priskurant

traadte derefter i Kraft.
Paa Generalforsamlingen den 13. April 1898 besluttedes Ind-

meldelse i De samvirkende Fagforbund, paa hvis konstituerende

Kongres Klubben havde været repraesenteret, men ligesom Flavne-

a.bejderr,. henvistes ogsaa Trælastarbejderne til at søge Opta-

get"å i Dansk Arbejdsmandsforbund, et ForslaB, som Klubben

bestemt afviste, da man mente at staa stærkere alene og kun øn-

skede Samarbejde med de øvrige Havnearbejderorganisationer'
I August 1898 indviede Traelastarbejderne deres første Fane

ved en Stiftelsesfest, hvori deltog Repræsentanter for de to andre

Organisationer under Fællesledelsen'
Trælastarbejderne var ikke inddraget i Konflikten i L902, d'a

Tømmerhandlerforeningen var neutral, men'Klubben forbeholdt

sigRettilatnægteArbejdepaaRederiforeningensSkibe.IMaj
Maaned 1902 blev der med Tømmerhandlerforeningen afsluttet en

ny Overenskomst med 3 Aars Gyldighed'
Som omtalt i Afsnittet om Samlingsbestræbelserne har Trælast-

arbejdernes Klub lige siden sin Oprettelse haft et snævert Sam-

arbejde med de øvrige københavnske Havnearbejderorganisationer,

men Klubben modsatte sig længe Indmeldelsen i Dansk Arbejds-

mandsforbund. selv længe efter, at Havnearbejderne havde ind-
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meldt sig i Forbundet, holdt Trælastarbejderne fast ved dette
Standpunkt. Først i 1910 indtraadte de i Havnearbejdernes For-

- bund og kom dermed ogsaa ind i Arbejdsmandsforbundet.
Trælastarbejdernes Klub er den eneste københavnske Havne-

arbejderorganisation, der ligger inde med protokoller lige fra
Starten. Saafremt Referaterne af Møder og Generalforsamlinger
havde været mere fyldige, vilde det paa Grundlag af disse pro-
tokoller have vaeret muligt at udfylde en Del Huller i Oversigten
over Organisationernes Udvikling og Arbejde, navnlig i Tiden fra
1898 til 1925, hvorom der ikke foreligger Protokoller eller andet
Materiale i Fællesforbundets Arkiv.

Men netop for dette lange Tidsrum giver Referaterne hoved-
sagelig kun Oplysning om Dagsorden og Resultatet af Valg, og de
yder saaledes intet Bidrag til Belysning af den organisatoriske
Udvikling og Virksomhed som Helhed.

Trælastarbejdernes Klub opviser følgende Formandsrække:

V. Bech ..... fra
E. Mouritzen

A. Bryld
F. O. Larsen ......... -

J. Ahrensberg . ......

F. O. Larsen

P. Jensen

F. O. Larsen

til L3/4 18e8

- 3/7 18e8

- L4/10 t900

- t9/7 1903

- ts/7 1906

L/8 189s

t3/4 18e8

3/7 18e8

14/10 1900

t9/7 1903

t5/7 1906 - rs/s 1e06

7/10 1906 - zL/t 1e081)

3/7 1908 (o". endnu Fo.band
ved Sammcnslutoingeo)

1) P. Jensen fratraadte som Fornand grundet paa, at Generalforsam-
lingen forkastede et Forslag om Indmeldelse i Dansk.Arbejdsmands-

. forbund. 
- 

I Tiden mellem de 2 Generalforsamlinger fungerede
J. Ahrensberg som Formand.
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FRIHAVNSARBEJDERNES FORENING

Frihavneri var i de første Aar en meget urolig Arbejdsplads,

hvor der forefaldt mange Konflikter. Det lykkedes dog efterhaan-

den llavnearbejdernes Forbund at faa indført nogenlunde ord-

nede Forhold. I September 1896 opnaaedes der mellem Forbundet

og Frihavnsselskabets Direktør Enighed om et Forslag vedrørende

Rrfe;astia og Lønforhold, og samtidig blev Forbundet anerkendt

af Selskabet. I 1897 blev efter en Konflikt den første Priskurant

underskrevet af Frihavnsselskabets Direktion.
Trods dette fremkom.stadig mange Klager over Forholdene i

Frihavnen, der senere førte til ret omfattende Konflikter, som vi

dog ikke skal komme nærmere ind paa i denne Forbindelse, da de

ret udførligt omtales paa andet Sted.

Den 11. April 1899 stiftede de fastansatte Arbejdere i Frihav-

nen deres egen Forening og skilte sig dermed ud af Havnearbej-

dernes Forbund. Foreningen, der saaledes var den yngste Havne-

arbejderorganisation, talte ved Starten 200 Medlemmer. Medlems-

tallet var i Lgoz steget til omtrent 300, og fra 1906 til 1914 ud-

gjorde det gennemsnitlig 350.

Foreningen blev straks indmeldt i Dansk Arbejdsmandsfor-

bund, men blev paa Grund af Foreteelserne i Forbindelse med

Havnestrejken i 1902 tvungen til at udtræde af Forbundet. Ilerom
udtalte Forbundets Formand Lyngsie paa Kongressen i Juni 1902

bl. a. følgende : >>r Beretningsperioden har vi beskæftiget os med

Frihavnsarbejdernes Forhold, faaet dem løst fra deres Karakter-

bog og gjort dem til frie Folk, noget vi ikke fik lang Fornøjelse

af, eftersom flavnearbejderne ved deres mislykkede Strejke sør-

gede for, at de blev nødt til at melde sig ud af Forbundet<<'

I de følgende Aar stod Foreningen udenfor Dansk Arbejds-

mandsforbund, et Forhold, der kom paa Tale ved Forbundets

Kongres i Juli 1906, hvor Havnearbejdernes Repraesentant ankede

over, at Frihavnsarbejderne pyntede sig med Forbundets Navn,

skønt de stod udenfor. Kongressen drøftede Frihavnsarbejdernes

organisationsforhold, og det blev herunder oplyst, at der paa det

Tidspunkt gik 400 Arbejdere, der havde fraskrevet sig organisa-
tionsretten, og at der burde gøres noget herimod. Der vedtoges

hertil følgende af Kularbejdernes og lfavnearbejdernes Repræsen-

tanter stillede Resolution, 
,,



- 
>)Kongressen henstiller tir Hovedbestyrelsen, at denne i For-

e-ning med Havnearbej-d_ernes Bestyrelse-undersøg.r, or' Forhol_
dene tillader det, og Tiden er inde iit, ut Frihavnårbejderne atterindtræder i ArbejdJmændenes Forbund.
_. Tillige henstiller_Kon_gressen til Hovedbestyrelsen og Afde_lingsbestyrelser'e i Hov-edltaden og de vedkommende Medlemmer,
at der af al Kraft arbejdes hen tit,-at Arbejdskortene afskaffes ogat samtlige underskrifter i Arbejdsgiveries Bøger annuileres.<

Bestræbelserne i den i Resorutionen angivne Retning førte saa
til, at Foreningen den 1. Juni 1907 genindtraadte i Forbundet, og
dermed kom Frihavnsarbejderne med i det Samarbejde meilem de
københavnske Havnearbejdere, der i 1914 førte til Fællesforbun-
dets Oprettelse.

Foreningens første Formand var Johan Severin }Iansen, der
beklædte Stillingen indtil 1910, hvor han afløstes af p. Rasmussen,
der igen efterfulgtes af chr. Fransen. ved Sammensrutningen i
1914 var Johan Severin Ffansen atter Formand for Foreningen.
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