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Refleks lWeekend 14.-15. februar

Under gulvtæppct Da en gruppe udbrydere fra DKP ville starte SF opsøgte
Herluf Rasmussen en gammel kammerat fra modstandsbevægelsen for at
låne penge til valgkampen:'Efter besættelsen havde han et markenderi ude i
frihavnen, hvor han serverede ø1, snaps og gule ærtertil havnearbeiderne.
Det tjente han tykt på. Vi sad i hans fine stue, og så bad han sin kone om lige
at gå ud i køkkenet. Da hun var gåeL tog han 30.000 kroner frem, som han
havde gemt under gulvtæppel Dem kunne jeg låne, bare konen ikke fik
besked.' fortæller Herluf. f*ttt: $i$rid N:-fi aard
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Uddrag af digt skrevet i anledning af
Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbunds b0 års jubilæum
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De mørke gader, triste kælderdyb,
armodens uerden, af grund uden håb,
huor børn og kvinder levede som kryb,
og ingen himmel hørte nødens råb.
Her skete det! Her tændtes f ørst den brand,
som kasted lys i f attigdommens land.
Her skænked sammenlrold o g f agf orenin g
det sure, mørke liu et håb, en mening.
Så mange drøjekampens år er gået
med dyre seire, tunge nederlag.

Menlangt er ui trods alt mod måIet nået,
og ui kan skimte sejrens lyse dag.
Og stoute stridsmænd var der mellem os,
vi mindes deres djærnte mod og trods.
Vi ved det, ui lik ingenting som gaue,
uor vej gik gennem kampens sl<yttegrave,

Lad os stå sammen, det er uejen frem,
stå sammen ryg mod ryg og krop mod krop.
VeI fik ui åbnet fremskridts dør påklem,
men slå den åben
alle porte op!
Friskluft i stuen, cræk med nød ognag,
det er det ønske, som ui har i dag.
Vi kornmer her f ra haq.,nen og dens kraner
og fylker os orn sammenholdets f aner.
Hans

Kirk
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Flavncarbcjderncs
Fællesforbund
gennern
5C år
De københavnske

havnearbejderes organisations-

forhold er af en langt ældre dato end 1914. For,
inden vor nuværende organisation, Havnearbejdernes Fællesforbund blev stiftet, havde der i
mange år bestået fagforeninger for enkelte grupper af havnearbejdere: Kularbejdernes Fagforening, Sæd- og Stykgodsarbejdernes Fagforening,
der senere antog navnet Havnearbejdernes Forbund, blev allerede opretret i 1884, ligesom træIastarbejderne samme år dannede en fagforening,
som dog kun fik en meget kort levetid, men som
i 1895 blev g'enoprettet. Hertil kom så i 1899
Frihavnsarbejdernes Fagforening, der dog kun var
en sammenslutning for de faste arbejdere.
Selv om der inden for de forskellige havnearbejderafdelinger var en srærk forståelse af såvel
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nytten som nødvendigheden af en sammenslutning
for en bedre varetagelse af havnearbejdernes fælles interesser, for gennemførelse af mere ensartede
løn- og arbejdsforhold, hengik der dog adskillige
åt, før sammenslutningen af de forskellige havnearbejderfagforeninger fandt sted.
Frihavnsstrejken i 1.913-191,4 var ganske afgjort en medvirkende årsag til, at der nu endelig
fandt en sammenslutning sted af havnearbejderafdelingerne i Københavns havn.
Den første faglige sammenslutning for havnearbejderne ved Københavns havn var Kularbejdernes Fagforening. Den stifiedes den 8. januar L884
på et møde af en del af de ved kullosning beskæftigede arbejdere. Kularbejdernes første forsøg på

at betræde organisationens vej var forbundet med

adskillige vanskeligheder, vanskeligheder som vi
ikke kender i dag. Således blev udkastet til fagforeningens love først forelagt arbejdsformændene til godkendelse, og efter at arbeidsformændene havde bifaldet disse, blev det derefter forelagt medlemmerne til godkendelse.
På mødet, hvor lovene blev forelagt medlemmerne, var der et medlem, som fremforte den
mening, at lovene først burde have været vedtaget af. medlemmerne, forinden de var blevec
forelagt formændene.
Men over for denne meget fornuftige bemærkning blev der {ra ledelsens side anført, at når formændene forpligtede sig til kun at tage foreningens medlemmer i atbejde, måtte formændene da
også have berettiget indflydelse på affattelsen af
foreningens love - tilmed da disse love blandt
andet indeholdt en bestemmelse om, at der for
natarbejde skulle betales et tillæg på 50 7o til
1ønnen.

Igennem Kularbejdernes Fagforening har der i
årenes løb været fwt mange lønforhandlinger,

ligesom kularbejderne har været inddraget i
mange arbejdskonflikter, hvilke arbeidskonflikter
iværksattes enten alene eller sammen med de
øvÅge københavnske havneorganisationer.

Kularbejdernes Fagforening indmeldte sig i
1903 i Dansk Arbejdsmandsforbund, Fagforeningen havde på dette tidspunkt 367 medlemmer,
hvilket medlemstal vat stadig stigende gennem
årene, og ved sammenslutningen i 1'914 talte f.ag'
foreningen 777 medlemmer, d.v.s. 6 medlemmer
mere end Havnearbejdernes Forbund.

Den 1. august 1884 stiftedes Sæd' og Stykgodsarbejdernes Fagforening. Ved starten havde fagforeningen 134 medlemmer. Den 16. oktober
1889 vedtoges det at ændre foreningens navn til
Havnearbejdernes Forbund med den motivering,
at m n derved bedre var i stand til at samle medlemmerne

i

een organisation.

I L892 blev Havnearbejdernes Forbund inddraget
i en konflikt i havnen. Denne konflik medførte
et føleligt medlemstab, og i de følgende år vat der
ikke nogen særlig tilgang af nye medlemmer. Først
i 1896 levede forbundet op på ny. På et medlentsmøde den 21. august 1896 oplystes det, at for-

bundet nu talte 300 medlemmer, og man følte sig
nu så stærk , at man kunne foretage et lønfr,emstod overfor Frihavnsselskabet og D.F.D.S., hvilket sidste selskab var en dårlig betaler og beredte
forbundet mange vanskeligheder. (Hvilket ikke
l-rar ændret sig synderligt til i dag. ) Ved disse lønforhandlinger opnåedes en del forbedringer, for
medlemmerne, og begge selskaber

gik med til

at

anerkende forbundet som arbejdernes repræse11tant.
Dette var i høj grad medvirkende til en stær'k
stigning af medlemstallet i de følgende år, således
at i året 1900 var medlemstallet i Havnearbejder'
nes Forbund steget til 1600 medlemmer.
I 1.897 besluttede man at leie et fast kontorlokale beliggende i Fredericiagade 59 - hermed
var medlemmerne nu ikke mere tvunget til at gå
på værtshus for indbetaling af kontingent og lignende.

I 1899 indmeldtes Havnearbejdernes Forbund i
Dansk Arbejdsmands Forbund.
I perioden derefter indtil 1.90) vat havnearbejderforbundet præget af. samarbejdet med
søens folk, flere organisationsnydannelser fandt
sted i form af Dansk Ttansportarbejderforbund
og Dansk Havnearbejderforbund.
Der kan vel ikke være nogen tvivl om, at de
folk, der var med til at skabe disse nydannelser indenfor den ret unge fagforeningsbevægelse,
virkelig roede på, at det var vejen fremover for
en yderligere styrkelse at {agbevægelsen, men
med de dengang værende forhold var det for
disse organisationet en for stor opgave at påtage
sig. Fagbevægelsen var i støbeskeen, ingen havde
en virkelig mulighed for at bedømme eller for'
mode, hvilken enorm udvikling fagbevægelsen
havde foran sig.
Havde det modsatte været tilfældet, havde der
i dag sikkert som i mange andre lande eksisteret
et transportarbejderforbund i vort land.
Oprettelsen af Dansk Havnearbejderforbund
betød udmeldelse af Dansk Arbejdsmandsforbund,
og da der ikke samtidig var eller blev oprettet
en sammenslutning i praksis af de danske transportarbejdere, var det kun medvirkende til at
svække de i forvejen ret svage organisationer.
En kon{likt

i

L902, som endte med et nederlag
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Forbundets bestyrelse og funktionærer, siddende fra venstre til høire: Kontora.ssiste nt Age
Amstrttp, næstformancl

Øivind Larsen, formand Chr.Christensen, kas,serer Arne Nielesn, a,ssitent Helnter Rø,-mr,rr.n; stående
fra ven.
stre til højre: Bestyrel'sesmedl'emmerne Ejner Mortensen, Karl. Hansen, Laurits Rasmøssen,
Iohannes Christiansen,
Hjalmar sørensen, Ejnar Andersen, Børge Bille Hansenj, Ejnq Halse og Køj Rasmussen

fot havnearbejdetforbundet, medførte en voldsom
nedgang i medlemstallet, således at havneatbejderforbundet genindtrådte i Dansk Arbejdsmandsforbund. I 1904 var medlemstallet kun 224. Fta
1904 og indtil sammenslutningen i 1914 var der
dog stadig fremgang, således at der ved sammenslutningen var 77L medlemmet i havnearbejdetforbundet.

Trælastarb ejdernes fagforening
Den 1L. maj 1884 stiftede trælastarbejderne i
København en fagforening, det dog ophørte at
bestå i 1887, og først på et den 19. juli 1895
afholdt møde besluttede man oprettelsen af. Ttæ'
lastarbejdernes Klub.
Den 1. august 1895 afholdtes konstituerende
generalforsamling med vedtagelse af love og valg
af ledelse, og der indmeldte sig straks 20 medlemmer.
Trælastarbejdernes

Klub var ikke det, man i
klub.
en
{orstår
ved
dag
- Trælastarbejdernes
Klub var en fagforening.
Straks eftet starten blev der nedsat et udvalg
til udarbejdelse af en priskurant, men først i april
1897 opnåedes enighed med Tømmerhandlerforeningen herom. Hermed var den første priskurant
trådt i kraft på dette arbejdsområde. 5 år senere,
i 1.902, blev der afsluttet en ny overenskomst
med en gyldighedsperiode På 3 åt.
Trælastarbeidernes Klub havde lige siden sin
oprettelse haft et snævert samarbejde med de
københavnske havnearbejderotganisationer, men
klubben modsatte sig længe indmeldelsen i Dansk
Arbejdsmandsforbund.
Selv længe efter at havnearbejderne meldte sig
ind i forbundet, holdt trælastarbejderne fast ved

dette standpunkt.
I 1910 indmeldte Trælastarbejdernes Klub sig
i Havnearbejdernes Forbund og blev derved automatisk medlem af Arbejdsmandsforbundet, og
f.ørst f.ra 1910 kan man betragte Trælastarbejdernes Klub som en klub.

Frihavnsarbejdernes
fagforening
Indtil den 11. april t899 var de i Frihavnen organisetede havnearbejdete tilsluttet Havnearbejder-

nes Forbund. Fta den nævnte dato stiftede de
fastansatte havnearbejdere i Frihavnen deres egen
forening og skilte sig dermed ud af Havnearbejdernes Forbund. Foreningen blev suaks indmeldt
i Dansk Arbejdsmands Forbund, men efter en
konflikt i 1902 blev frihavnsarbeiderne af Fri
havnsselskabet tvunget ud af Dansk Arbeidsmandsforbund, og først i 1907 opnåedes ig'en
medlemsskab af forbundet'
Havnearbejdernes Forbund havde efter en kon'
flikt i Frihavnen i 1'897 fået underskrevet den
første priskurant med Frihavnsselskabets direktion og dermed blevet anerkendt som berettiget
forhandlingspart. Frihavnsatbejderne var blevet

fta deres karakterbog.
På Dansk Atbeidsmandsfotbunds kongres i juli
1 906 ankede havnearbeidernes repræsentant over,

Løst

at frihavnsarbejderne pyntede sig med forbundets
navn, skØnt det stod udenfor.
Kongressen drøftede frihavnsarbejdernes organisationsfothold meget grundigt, og det oplystes'
at det på daværende tidspunkt var cirka 400 fri'
havnsarbeidere, der havde frasktevet sig organi'
sationstetten, (hvilket var Frihavnsselskabets betingelse for antagelse af faste arbeJ'dere ), hvorfor
det var nødvendigt at sætte ind herimod.
Allerede i 1907 nåede man så langt i sine bestræbelser for en samling af frihavnsarbejderne,
således at disse den 1. juni 1907 kunne indtræde
i forbundet og derved igen kom ind i det samarbejde mellem de københavnske havnearbejdere,
der i 1914 f.wte til Fællesforbundets oprettelse'

Faste arbejdere
Det vat ikke alene Frihavnsselskabet, som havde
sine faste arbeidere - det samme forhold var også

i indenrigs- om udenfor alle faste
gældende
var
eet
og
rigsafdeling,
arbejdere, betingelsen for fast ansættelse vat at
fraskrive sig retten til at lade sig fagorganisere,
hvilket ikke mindst de ved D.F.D.S' fastansalte
folk fik at føle, da disse havnearbejdere på tods

gældende ved D.F.D.S. såvel

af deres slavekontrakter alligevel organiserede sig,
hvilket medførte, at de mistede deres pensionsrettigheder,'og kun gennem en retssag opnåede
at tFt åe af dem selv indbetalte penge til pensionsfondet tilbagebetalt
Arbejdsgivernes interesse dengang i fastansæt'
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fot klub Frihattnen, set siddende frd. t,enstre: Kaj Hansen, Kaj Ra.smøss en (formand),Iens Kristen.
Hialmar Sørensen
August Eriksen, set stÅend.e lra venstre: Vernei Eriksen, Ain" Wirrd,
p.

Bestyrelsen
sen,

-og

Carl,o Christensen og Georg Kemp

N.

Hønsen,

d. åårm.d

følgende

slavekonttakter var så ganske af.giort

et led i

telse af havnearbeiderne med

arbejdsgivetnes bekæmpelse af fagforeningsbevægelsen, og derfot havde det dengang deres store

interesse. Men arbejdsgivetne har dermed også
selv bevist, at det udmærket kan lade sig gøre
at give havnearbejderne en fastere tilknytning til
arbejdspladsen.

selv om fotudsætningerne i dag for
havnearbejdere hat andre begrunaf
fastansættelse
delser end dengang, at der er arbejdsgivere, som
nærer de samme ønsker for skabelsen af en fast

Vi tror dog,

stab af havnearbejdere, idet de atbejdsgivere såvel som vor organisation vdd, at gennemførelsen
heraf kun kan være til gavn for alle interesse'
rede parter, hvilket vil sige ikke alene for arbejdsgivete og arbejdere) men også for såvel afladere
som modtagere og ikke mindst for Københavns
havn i sin helhed.

Samling
Gennem mange år havde tanken om en organisatorisk samling af. alle havnearbejdere i Københavns havn været drøftet indenfor de forskellige
havnearbejdetafdelinger, uden dog at få gennemført denne samling til eet forbund.
Man havde ganske vist igennem tiderne nogle
mere eller mindre gældende løse samarbejdsregler
mellem de forskellige havuearbejderorganisationer. Samarbejdsreglerne var meget mangelfulde,

hvilket i realiteten betød, at de var util{redsstillende. Frihavnsstrejken, som tog sin begyndelse
i lgl3, var en meget medvirkende årsag til, at
samlingsbestræbelserne påny blev taget op til
drøftelse fagforeningerne imellem. Den 28' decembet 1913 afholdtes et fællesbestyrelsesmøde
fot drøftelse af sagen.
Mødet vedtog eenstemmigt at nedsætte et udvalg på 6 mand - 2 manå fra hver havnearbeiderafdeling fot udarbejdelse af plan for en sammerl'
slutning.
På et senere fællesbestyrelsesmøde behandledes
og godkendtes det af udvalget udarbejdede forslag
til love og vedtægter, hvorefter spørgsmålet om
sammenslutningen blev henvist tll afgørelse på
generalforsamlingerne i de tre organisationer' Den

17. iunu^t 1914 afholdt frihavnsarbejderne,

den

18. januat kularbejderne og den 25,iantat havne'

arbejderne stærkt besøgte generalforsamlinget,
hvor udvalgets plan og forslag vedtoges eenstemmigt og uden nævneværdig debat'

L.

februar t91.4

Søndag den 1. februar samledes for første gang
de organiserede københavnske havnearbejdere til
en fælles generalforsamling i Gothersgades Eksercerhus for at konstituere deres nye fællesforbund;

over -2000 havnearbejdere var mødt op for nu
endelig at vitkeliggøre den gamle tanke om en
samling al a71e atbejdere ved Københavns havn.

Havnearbejdernes
Fællesforbund
Sraks efter starten påbegyndte det nye fællesfor'
bund en kraftig agitation såvel blandt de havnearbejdere, som vat organiserede eller tilhørte de
foreninger, hvis medlemmer overfor arbejdsgiverne havde fraskrevet sig sin organisationsret.
På kott tid lykkedes det at få organiseret arbejderne på Kvæsthusbroen. På en den 15. marts
1,9t4 i Harmonien afholdt generalforsamling i
D.F.D.S. Havnearbejderforening vedtoges det at

i

Fællesforbundet.
I sluttet uop begav arbejderne fra D.F.D.S. sig
til >Kæden<<, hvot Fællesforbundets medlemmer
var samlet til møde. - De marcherede ind i salen
syngende >>Socialisternes March<<, og hilstes med

indmelde foreningen

begejstring af de der forsamlede arbejdere.

Den langvarige frihavnssteike havde således
ikke knækket de københavnske havnearbejderes
kampånd, men tværtimod bidraget til at styrke
sammenholdet og solidaritetsfølelsen, og dermed
skabt forudsætningerne for et frugtbringende otganisationsarbejde.

Dansen om guldkalven
Det nydannede Fællesforbund fik snart mange og
store opgavef at kæmpe med'
I august t9I4 udbtød den føtste verdenskrig'
Varepriserne steg uafbrudt. Arbejdernes tealindtægt faldt ganske Letydeligt. Virksomhederne gav
stadig større og større udbytte for rederne og
arbejdsgiverne ved havnen; som helhed var krigs'

Bestyrelsen

Andersen

for fællesklubben Larsens Plad.s, set siddende t'ra vensge: Arno Nielsen, Helmuth" Anclersen, Einar
set ståencle fra venstre: Ejnar Hoppe, Leif Larsen,

(formad), vøgn Gummesen og Vilry Niersen,

Chr.lørgensen og Svend, Gang

årene en g1,lden

tid med .n ,nung. gange rent

eventyrlig fortjeneste.
Kapitalisterne dansede om guldkalven. Vekselererdrengene snuppede også sin bid af kagen, selv
den lille spækhøker indrettede sin uhumske kælder til produktion af gullasch. På baggrund af de
glubende fortjenester i visse befolkningskredse,
som ofte lod pengene rulle til alle slags udskejelser, var det natudigt, at arbejderne reagerede mod disse krigens købmænd. Det var derfor
ikke så mærkeligt, at havnearbejderne begyndte
at tørc på sig og anmelde deres krav, som gik
ud på at opnå dækning for dyrtiden.
Fagorganisationernes ledere

var selvfølgelig klar

over lønningernes formindskede købekraft igen'
nem de stadig stigende priser, men fastholdt trods
dette, at de indgåede overenskomster skulle respekteres.

På arbeidspladserne i Københavns havn opstod
der snart arbejdsstandsninger og arbejdsvægringer,

eller ffusler om sådanne, for at fremtvinge en
højere betaling end den ved overenskomst eller
kutyme gældende.

Aktionerne på arbejdspladserne medførte, at
der blev optaget forhandlinger parterne imellem,
med hovedorganisationernes medvirken, men fØrst
åen 29. marts 1916 enedes parterne om en ny
overenskomst, som skulle være gældende indtil

i

februar 1918.

Det viste sig ret snart, at denne 2-årige overenskomst ikke kunne holde. - Dyrtiden skærpedes
fremdeles og sprængte dermed de lønoverenskomster, som var afsluttede i 1916.
Påny opstod en mængde spredte konflikter i
havnen for gennemførelse af ekstra tillæg udover
de mellem organisationerne aftalte. I de fleste tilfælde gennemførtes kravene helt eller delvis, direkte mellem arbejdsgiverne og de beskæftigede
havnearbejdere, men også en del af sagerne hav-

nede

i

den faste voldgiftsret.

Det var år med en gærende uro overalt blandt
arbejderne, men det var kun en naturlig reaktion
fra arbejdernes side. Det var en kamp først og
{remmest for ikke alene at bevate det gældende
lønniveau, men også for en forbedring af de gældende økonomiske tilstande.

Den syndikalistiske bevægelse var på den tid en
magtfaktor, ikke mindst indenfor de københavnske havnearbejdere.
Utilfredsheden indenfor Socialdemokratiet med'
førte en sprængning, der igen medførte dannelsen
af det venstresocialistiske parti. Disse to grupper
havde et vist samarbejdå indenfor fagbevægelsen
med hensyn til gennemføtelse af lønkrav ved di'

rekte aktioner på arbejdspladserne.
En urafstemning om et nyt overenskomstforslag

i

ma'1 19'J,9

blev forkastet med 1736 stemmet mod

373. Detefter tog smejkebevægelsen Ågtig fat,
og inden længe hvilede alt arbejde i havnen.
Ved klage til den faste voldgiftstet idømtes
Havnearbejdernes Fællesforbund en bod påt
800.000 kr. (hvilken bod dog aldrig blev honoreret ).

Nye strejker satte ind med krav om en garanteret
dagfortjeneste. - Arbejdsgiverforeningen reagere'
de på den måde, at de den 11. juni lod kongens
foged gøre udlæg for de 800.000 kr', Fællesforbundet var idømt.
En den 15. juni afholdt generalfomamling fast'
slog, at ved forbundets konkurs måtte dette be'
tragtes som opløst, hvorfor man nedsatte et udvalg, der skulle udarbejde forslag vedtørende oprettelse af en ny organisation. Arbefdsgiverne op'
nåede nu kun det modsatte af , hvad der vat tilsigtet fra deres side med indgreb af kongens foged,
idet denne aktion medførte, at alt atbeide i Københavns havn den 16. juni igen lå stille.

Dansk Transportarbejderforbund
Den 18. juni 1919 afholdtes konstituerende generalforsamling, og Dansk Transportarbejdetforbund
var dermed stiftet.
Stejkeaktionetne fortsatte.
Atbejdsgiverne forsøgte nu en offensiv ved
iværksættelse af lockout fra 4. september overfor
samtlige arbejdere i havnen.
Statsminister Zahle greb ind og forhandlede
med parterne. Arbejdsgiverne erklærede sig vil'
lige til at forhandle om et dyrtidstillæg i lighed
med, hvad def var opnået indenfor andte grupper
af arbejdere, så snart arbejdet var genoptaget i
havnen. På en den 8. september afholdt general'

Bestyrelsen for klub Kvæsthusbroen, set siddende
fra venstre: Folmer Nielsen, Vithelm lensen (formand)
Kaj Mikkelsen, set stående fra venstre: Iohn Hansen, HermanHansen ogpoul.Brown

og

forsamling blev dette forslag forkastet med 1062
stemmer imod 569.
Arbejdsgiverfoteningen bebudede nu, at clen
ville iværksætte en omfattende lockout overfor
medlemmerne

af DSF (LO).

Dette varsel fremsattes den 12. september, og
samme dag mødte byfogden på Dansk Transportarbejdetforbunds kontor i >>Tømmerkroen<< for
at gffe arrest i forbundets kasse, der indeholdt
8.700 kr. Ifølge fogdens kendelse vat Transportarbejderforbundet ikke en ny organisation, mer"I
kun en maskeret fortsættelse af Havnearbejdernes
Fællesforbund. Disse penge fik Atbejdsgiverforeningen dog ikke megen fornøjelse af, idet for'
bundet krævede pengene tilbage, som en forudsætning for at skabe ro i havnen, hvilket krav
arbejdsgivetne gik ind på, hvorefter forbundet fik
det nævnte beløb tilbage.
Ved nye forhandlinger opnåedes en del forbedringer af overenslcomsterne, otte timers dagens
indførelse, forhøjelse af akkotdtakster, ligesom
der skulle ydes et dyrtidstillæg på 35 øre pr. time
for såvel akkord som timelønninger, Hermed var
der nu atter faldet ro over arbejdsforholdene i
Københavns havn, men fteden varede dog kun
nogle få måneder.

Generalstrejken I9Z0
Den 29. marts 1920 skete så ået, at kongen uden
videre afskedigede ministeriet Zahle ( socialdemo-

kratisk-tadikal tegedng) og indsatte et forretningsministerium (Liebe-ministeriet). Dette indgreb fra kongens side kunne kun bettagtes som
et statskup, hvorfor Socialdemolratiet opfordtede
arbejderbevægelsen til iværksættelse af en generalstrejke for genoprettelse af lovlige parlamentariske tilstande.
Omtrent på samme tid havde Arbejdsgiverforeningen besluttet, at nu skulle det være slut med
imødekommenhed overfor arbejderne. Denne beslutning fwte til, at det blev umuligt at komme
i realitetsfothandlinger med de modstående arbejdsgiverorganisationet om løn og arbeidsfor'
hold, og da arbejderne nægtede at forny overenskomsten på de gamle betingelser, bebudede Arbejdsgivedoreningen lockout overfor 100.000 ar'
bejdere, På det faglige område trak det op til en
storkonflikt.

Den 31. marts afholdt DSF

genetalforsamling.

Generalforsamlingen tilsluttede sig den af Social'
demokratiet udsendte opfotdring til generalstrejke, men krævede samtidig den faglige konfliktsituation løst, lockout-varslerne annulleret og de
af DSF fremsatte krav gennemført,
Generalsuejken skulle være effektiv senest fra
tirsdag morgen den 6. april.
Generalstreikebeslutningen gav anledning til
forhandlinger i påskedagene med den provisoriske
regering, og igennem disse forhandlinger opfyldtes de politiske krav, sotn var stillet. Tilbage var
kravene fra fagforbundene.
På et møde den 5. april med forligsmandens
medvirken trak arbejdsgiverne deres lockout-varsel

tilbage, og gav samtidig tilsagn om optagelse af
forhandlinger med organisationen om ændringer
i overenskomsten angående tillæg til de lave løn'
ninger, samt forhandlinger om en eventuel d1'rtidsregulering.

Mange arbejdsgrupper var på dette tidspunkt allerede gået ud i srejke - deriblandt havnearbejderne og søens folk.
n-rellem hovedorganisationerne under for'
ligsmandens medvirken indgåede forlig var i klar
modstrid med DSF's generalforsamlingsbeslut-

Det

ning, og det var derfor ikke uden grund, at de
organiserede arbejdere følte sig svigtet og derfor fortsatte strejkerne fot gennemførelse af de
faglige krav.

De fagorganisetede arbejderes vurdering af det
indgåede faglige forlig viste sig at være rigtig.
De eftetfølgende forhandlinger trak da også i
langdrag og resultetede i adskillige konflikter.
Påskefotliget, som forudsatte, at alle løbende
strejker skulle hæves den 6. april, blev ikke godtaget af. de fagorganiserede arbejdete, men efterhånden, ikke uden meget stote vanskeligheder,
lykkedes det de f.aglige ledere at få atbeidet gen'
optaget.

og havnearbejderne vægrede sig dog
fortsat mod en genoptagelse af arbejdet, for der'
efter at optage forhandlingef om - gennemførelse
af de tejste krav.
Søfolkene

En af Atbejdsgiverfoteningen mod de tre organi'
sationer rejst klage for den faste voldgiftsret slut'

Bestyrelsen for klub Gl,Havn, set siddende lra venstre: Age Sørensen, OIav Hrlrrsen ogloh"annes Chrisrensen,
ser
stående fra vautre: Erik Hansen, Karl Hansen (tormand), KarI Langgård og Bent Ciristensen

tede ved en kendelse den 19. maj. Strejkerne blev

kendt ulovlige, og de tre organisationer blev tiisammen idømt en bod på 6n million kroner, deraf i bod til Dansk Transpottarbejderforbund
300.000 kroner.

Herefter var havnestrejken total, medens Samfundshjælpen optog arbejdet mange steder i havnen.

På et af Fællesorganisationen den 2L, maj afholdt møde vedtoges en resolution, hvotom udtaltes

Samfundshjælpen
Den 20. februar 1920blev der dannet en forening
Samfundshjælpen. Samfundshiælpens
opgave vat at stille frivillig arbejdskraft til rådig-

ved navn

hed fot samfundsmyndighedeme i tilfælde af arbejdsstidigheder o.s.v.
. Dette smuktklingende navn skulle dække over
de virkelige hensigter, og dermed give stejkebryderarbejdet et vis skær af moralsk berettigelse.
Medens den teelle hensigt vat at styrke arbeidsgiverne i kampen mod arbejdernes berettigede
krav.

Den 15. april 1920 rådte for føtste gang Samfundshjælpen i funktion i Københavns havn, ved
losning af kotn, tilhørende Statens Brødkornsadministration.
Den følgende dag henstillede socialministeren
Samfundshjælpen at indstille arbejdet, idet
socialministeren havde indledt forhandlinger med
Transportarbejderfotbundet.
Forhandlingerne sluttedes dog uden tesultat og
behandledes derefter i et ministettåd, der så henviste spøtgsmålet til afgøtelse i brødkornsadmini-

til

strationen, der sorterede under Indenrigsmini
steriet.

Resultatet blev, at Samfundshiælpen den 18.
april igen optog arbejdet ved losning af korn for
brødkomsadminiseationen.
Detmed havde regeringen, om dog indirekte
givet gtønt lys for Samfundshjælpen.
Arbejderne, som var gået i sttejke, ikke alene
for at gennemtvinge genindsættelsen af den socialdemokratisk-radikale regering, men også fot at
gennemtvinge påkrævede lønreguleringcr, følte sig
ihøj grad svigtede af såvel de politiske som fag'
lige ledere.
Et mæglingsforslag, ftemsat af forligsmanden,
forkastedes med et stort flertal på en den 23.
april afhcldt genemlforsamling, hvorefter snejken
nu også udvidedes til at omfatte Arbejdetnes
Brændselsfortetning, samt Københavns kommune.

I

til

slut:

>Hais derlor haanearbeiderne ikke i morgen,
lørdag den 22. mai, genoptager arbeidet ued Københaans kornnunes kullosning, erklærer tællesmødet dette frit, (boad de na ikke haude flogen
fagretslig bernyndigelse til. - Red.) og opfordrer
magistratens 5. aldeling til at indgå altale ned
organiserede arbeidere om dettes adlørelse.<<

fik ej heller nogen betydning, selvom arbejdet ikke blev genoptaget - heller ikke
Vedtagelsen

andre organiserede atbejdere ønskede at påtage
sig det job, som havnearbejderne havde nægtet
at uåfwe.
Trods uuslet m. m. fra mange sider mod de
strejkende søfolk og havnearbejdere varede sttejken 2/z måned; uden nævneværdig økonomisk
hjælp måtte de strejkende kapitulere.

Den 15. juni 1920 optoges atbejdet igen i sin
fulde udstrækning. Søfolkene og havnearbejderne
følte sig i høj gtad ladt i stikken af DSF, det
efter deres bestemte aftale havde svigtet sit tilsagn orn støtte til gennemførelsen af de udenforstående organisationers

[rav.

Om dette spørgsmål fottsattes igennem længere
tid laaftige diskussioner, uden dog at denne me.
ningsstrid fandt sin afslutning.
2r/2 måneds strejke, med de eneste økonomiske
midler, som kom ind ved indsamlinger blandt de
københamslce atbejdere, hvilke midler skulle fordeles til det storc antal sttejkende arbeidere.
Det var derfor overordentlig store personlige
ofre, sø- og havnearbejderne måtte påtage sig igennem den langvarige konflikt, og de var så meget
mere tunge, som dyrtiden stadig blev mete føle'
lig, således at selv de normalt beskæftigede arbejderc havde svært ved at klate dagen og vejen.

Harrnearbejdernes
Fællesforbund genopstår
På en den 5. januar 1922 afholåt generalfomamling var dagsordenens punkt 5 følgende: Forelæg-

Bestyrelsen for klub Gl.Dok, set siddende fra venstre: Ejner Mortensen og Børge Bille Hansen (f ormand), set
stående tra venstre: I(rutd,Hansen,Verner Ped"ersen og Wahher Lmsen

gelse

af

indmeldelse

i

Danslc Arbejdsmandsfor-

bund og Arbejdsløshedskasse.
Forslaget gik ud pA, at indmeldelsen i forbun'
det skulle finde sted fra og med 1. ianuat L922
at regne, dog således for arbejdsløshedskassens
vedkommende, at der skulle betales kontingent til
kassen allerede fua 2L oktober 1921. Samtidig
ville medlemmerne ved indmeldelsen oppebære et
års anciennitet i kassen og dermed samtidig med
indmeldelsen være betettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse.

Havnearbejdernes holdning under lockouten affødte en del kritik, men heller ikke hovedledelsens stilling fik udelt tilslutning, og nogen endelig

stilling

til

sagen blev

ikke taget på

Storkonflikten

kongressen.

192.5

L925 blev et kampens år, der ptægedes af den
12 uger lange af arbejdsgiverne ivætksatte lockout. Arbejderne kunne og ville ikke akceptete de
urimelige betingelser, som arbejdsgiverne krævede

Dette sidste vat sikkett også medvirkende til,
at der ved den efterfølgende urafstemning vat et
stort flertal fot indmeldelse i forbundet og arbejds'

gennemføtt.

løshedskassen.

givetne med en udvidet lockout. Undet denne
konflikt viste det sig dybtgående uoverensstem'
melser mellem DSF og DAF, hvilken sidste kræ-

På denne generalforsamling enedes man ligeledes
om at give organisationen sit første navn igen:
H aane arbe iderne s F ælle sl orbund.

Storlockouten LVZZ
Ganske kom

vede etableret en almindelig transportstreike. DSF
ønskede konflikten begrænset. På trods af DSF's

stilling iværksatte DAF transportsuejken fua 75.
maj, hvilken stejke omfattede 10.000 atbejdere;
dertil kom så den 1. juni den af Sømændenes og
Søfyrbødetnes Forbund etablerede sympatistreike.

i

i

forbun'
en storkon'

tid efter genindmeldelsen

det kom havneatbejderne atter ud
flikt.

Arbejderorganisationeme svarede med modforanstaltninger igennem vatslede strejker' Arbejds-

Den 14. februat 1922 ivætksatte Arbejdsgiverforeningen en storlockout, som også omfattede
DAF's medlemmer, deriblandt også havneatbejderne i København og provinsen.
Arbejdsgiverne krævede store lønteduktioner'
Den 4. april indgik DSF på et forlig, der blandt
andet indeholdt en bestemmelse om en generei
lønnedsættelse på 15 7o.
DAF nægtede imidlertid at tilttæde dette forlig
og vedtog derfor at fortsætte kampen; og dette
skete.

Med de mange tidligere streikekampe in mente
var tilliden til forbundet ikke særligt rodfæstet
hos havnearboiderne, hvilket medførte, at mange
havnearbeidere brød ud og afsluttede nye overenskomster med arbejdsgiverne på lokal basis'
DAF's kongres i august 1922 behanålede denne
sag ret indgående. Havnearbejdernes repræsentanter erkendte, at der var begået en organisationsmæssig fejl, men henviste til de dårlige erfaringer,
havnearbejderne havde gjort under tidligere års
konflikter.

Transportstrejken var ganske af.giort en meget
mcdvirkende årsag til, at der nu kom gang i for'
handlingerne, og den 3. iuni kunne forligsmanden
stille et forslag til konfliktens løsning' Arbeidet
blev dog først genoptaget i havnen den 8. juni,
idet det mak ud med at få overenskomsten i orden
før denne dato.
For havnearbeidernes vedkommende opnåedes
3 Vo i lønforhøielse, en del ændringer i overenskomsten, samt en winchman-bestemmelse' Uover'
ensstemmelsen mellem DSF og DAF medførte, at
DAF's kongres i L925 vedtog forbundets udmeldelse af DSF. Først i t929 indtrådte arbejdsmændene igen i DSF efter kongresbeslutning.

Årene efter storkonflikten L975
Overenskomstforhandlingerne i 1927 sluttede
med, at overenskomsterne blev fornyet på de hidtil gældende betingelser, dog med enkelte uvæ-

sentlige forbedringer. I 1,929 blev overenskomsterne ikke opsagt, men med DAF's sanktion fandt
opsigelse af overenskomsten sted til foråret 1930.

Overenskomstforhandlingerne uak ud, først den
4. juli stilledes et mæglingsfotslag gældende hele

\&

Bestyrelsen for KuI-, Koks- og Oliearbeiclernes KLub, set sidd.end.e fra venstre: Loorrl, Rdsmu.s.scn, Hø-tning Pe.
tersen (formand), og Frank Baere, set stående fra venstre: Pettl Mørch, Jakob Hansen, ()skar Johanscl og
Ka:rl Mortensen

uansportbranchen,

hvilket mæglingsforslag

ved-

af arbejderne med ovetvældende majoritet.
Dette mæglingsforslag gav blandt andet en forhøjelse a{. alle timelønninger på 8 øre, dag- og
ugelønnede tilsvarende. Overenskomsten var gæl'
dende f.ot 2 fu.
toges

I

1932 vedtoges det igen at opsige overenskomsterne. Forhandlingerne endte som sædvanlig i
{orligsinstitutionen, hvor de afsluttedes med et
af forligsmanden stillet mæglingsforslag, hvorefter
samtlige overenskomster skulle fornyes for 6t år.
Mæglingsforslaget blev vedtaget af DAF's hovedbestyrelse, hvilket fremkaldte en del protester
fra medlemmerne, idet medlemmerne ønskede
mæglingsforslaget

til

til

bilæggelse af de testerende uover'
ensstemmelser, hvilke uoverensstemmelser afslut-

voldgiftsret

tedes i tilslutning
mæglingsforslag.

til det af fotligsmanden

stillede

Overenskom s tforhandlingerne

i 1938
I

til den mellem hovedorganisationerne
i L936 om forhandlingstegler, udløb
havnearbejdernes overenskomster først i 1938. I
henhold

trufne aftale

denne overenskomstsituation opnåedes et generelt
tillæg til alle akkordsatserne på 6 7o, og for enkelte meget dårlige akkorder op til 50 7o tillæg,

og

til

alle timelønninger 7,76 Vo.

urafstemning.
Samme år gennemførtes ferieloven under en sådan

Det første statsindgreb i en overenskomstsituation
fandt sted i L933, hvor regeringen indbragte et
forslag til lov, som forlængede overenskomsten for

et

år.

Overenskomstforhandlingerne i 1934 blev en
uændret forlængelse af de gældende overenskomster. Havnearbejderne forlcastede med stort flertal
det stillede mæglingsforslag og fastslog samtidig,
at der ikke i denne overenskomstsituation vat ført
nogen som helst realitetsforhandlinger parterne

form, at også løsarbejdere kunne opnå ferie med
løn. Dog var der mange begrænsninger, som stadig forhindrede løsarbejdere i at opnå denne ferieløn, idet loven betingede, at det ikke skulle ydes
ferieløn ved arbejde af kortere varighed end seks

i

samme virksomhed.
Dog kunne socialministeren i henhold til en bestemmelse i loven - f. eks. om havnearbejdere fastsatte regler for arbejdernes adgang til at opnå

arbejdsdage

ferieret.

imellem om de af havnearbejderne stillede krav.
På trods af den store utilfredshed blandt medlemmerne med det stillede mæglingsforslag ved-

Med henvisning til den bestemmelse godkendte
socialministeren en mellem DAF og Havnesammenslutningen truffet ferieaftale af. 20. juni 1938,

toges mæglingsforslaget af arbejdernes hovedorganisation, ligesorn af den modstående arbeidsgirter-

hvoreftet der med arbejdsgiverorganisationens
gal:anti i ferieløn udbetales den procentuelle feriegodtgørelse af al udbetalt arbeidsløn med und'

forening og trådte dermed i kraft.
Overenskomstforhandlingerne i 1935 var stort
set en gentagelse af overenskomstsituationen i
1,934, - ingen forbedringer for havnearbejderne
på det lønmæssige område, og det at DAF's hovedbestyrelse havde truffet afgørelse på samtlige berørte medlemmers vegne, skabte igen stor utilfredshed blandt medlemmerne. Og ikke mindst
indenfor trælastatbejderne var utilfredsheden så
stor, at rælastarbejderne truede med at gå i
strejke.

Overenskomstsituationen fik omffent samme forløb, kun med den forskel, at det denne gang kom
til en storlockout, der varede i fem uger og af'
sluttedes med, at rigsdagen vedtog et lovforslag,
der påbød arbejdets genoptagelse og nedsatte en

tagelse af overarbejdstillæg og lignende. Forud

for

ferielovens vedtagelse var det kun få havneatbejdere, som kunne opnå ferie.
Kulpladsarbejdere fik i 1'934 indført en ferieordning, således at 2 måneåers arbejde gav ret til
een feriedag.

I

t936

opnåedes under Køtenhavns kommune
en ordning, hvorefter der som ferieløn skulle ydes
2 Vo at den gældende timeløn.
Ved lovens gennemførelse lykkedes det endelig
at få gennemført en ferieordning gældende for

alle havnearbejdere.
Men det var kun et fåtal af havnearbejdere,
der igennem denne lovgivning kunne opn& L2
dages ferie; det løse arbejdsforhold og ofte store

3

I
i

Bestyrelsen f or klubben Toltlboåen, sicltlentle fra ver"tstre: \,|idorf Sørensen, Freddy Fries (f ormarrrll, Ni.s Iohan.
sen, stående t'ra ven"stre: Al.fred SøLberg, PouL Møl.Ier oS Freddy Iensen

trediverne var arbeidsløshedstallet ofte over 200.000 mand) gav i mange tilfælde
vore medlemmer en ferie af meget kort varighed,
ja, så kort, at det var svært at betegne det som

ster, hvilket ktav den >nationåle<( regering efter'
kom med anvendelse af vort eget politi til dette
formål. I sommeren 1941 arresteredes tre af vore
medlemmer, Ludvig Hansen, Christen Eskildsen

en ferie.

og Einar Berthelsen.
Med disse arrestationer var grundloven hermed
sat ud af kraft. Tilstandene herefter og til krigens
afslutning kunne nu kun beffagtes som retsløs.
På en den 12. oktober 1941 afholdt generalforamling vedtoges en til fustitsministeren stilet
protest mod dette overgreb, og generalforsamlin'
gen krævede deres løsladelse fra Horserødleiren,
hvor de nu var internerede, idet udtalelsen klart
fastslog, at ingen af de intetnerede havde gjort
sig skyldig i nogen lovovermædelse.
De reaktionære forsøgte nu i ly af de tyske
bajonetter at gennemføte en revision af sociallovgivningen, hvilken revision ville medføre' at nye
og store byrder skulle lægges på det arbeidende
folk.
Havnearbejdernes generalforsamling den 12.
apil t942 behandlede denne sag ret indgåendc,
og nedenstående tesolution stilet til den socialdemokratiske rigsdagsgruppe vedtoges eensteln'
migt af generalforsamlingen. Det hed heri blandt

arbejdsløshed

(

i

Efterhånden steg beskæftigelsen dog væsentlig,
ikke mindst det sidste fu før den anden verdenskrigs begyndelse, men ved verdenskrigens indtræden faldt beskæftigelsen igen enormt. En lovgivning om nødhiælpsarbejde blev gennemført, og
langvarigt arbejdsløse blev henvist til sådant arbejde. Arbejdsfortjenesten ved dette arbeide var
yderst ringe, og da arbejdstiden var begrænset til
højst 40 timer om ugen, medvirkede dette yderligere til en forringelse af indtjeningsmulighederne. - Samtidig steg varepriserne på de mest nødvendige livsfornødenheder - og efterhånden gennemførtes rationeringsordninger for mange varers
vedkommende.

Året 1940 var et år med mange generalforsamlinger; disse generalforsamlinger beskæftigede sig
i særlig grad med den daværende økonomiske
situation, - I de mange udtalelser fra generalforsamlingerne var der stadig kravene om dækning
for den opståede dyrtid, højere understøttelsessatser, forlængelse af. dageantallet for udbetaling
af. arbejdsløshedsunderstøttelse, brændselshiæ1p
m. m. - En skarp kritik af regeringens kriseforanstaltninger, som kortfattet blev karakteriseret som alle tiders største økonomiske angreb
på arbejderklassen, ligesom udtalelsen gav udtryk
for sin opfattelse af den siddende regering ved
at benævne den som den >>nationale<< regering.
Baggrunden for hele denne protestbevægelse
var den dyrtidsregulering på 5,1øte i timen, hvotom der var opnået enighed mellem hovedorgani'
sationerne, og modstand mod at forlænge ovefenskomsten {ra L939 til 794L. Dyrtidsreguleringen
var ganske betydningsløs i forhold til de sted-

fundne prisstigninger.
På DAF's kongres i 194I optoges tiden meget
af en diskussion om de af regeringen indførte
kriselove, ligesom kongressen vedtog en skarp
protest herom stilet til regeringen.
Den tyske besættelsesmagt stillede større og større
krav til den >>nationale<< tegering med blandt andet krav om arrestation a{ de danske koinmuni-

andet:

Den loreslåede reuision al sociallouen er et
kynisk lorslag, der ail ramrøe arbeiderklassen
økonomisk, og sont ail beuirke, at arbeidernes
eksistensmaligheder yderligere bliuer forrin'gede.
Vi understreger, at de byrder, regeringen under
krigen bar påført arbeiderklassen, er tungere, end
ui lortsat kan bære.
Vi nzå derfor Protestere imod:
a
a
a

t
t
t

understøttelsesreglerne

og

kontrolbe'

stemmelserne Yderligere skærPes,

karenstiden lorlænges,

statstilskuddene

til

A'kasserne lo,'

rnindskes,
a
a

t
t

ydet kotnnunebiæIp skal kunne
På arbeidsPladserne,

der indløres noget soffl helst arbeids'

kort for

I

tages

lønarbeidere.

denne nødsituation kræuer ai a! den social'
demokratiske rigsdagsgrttppe, at den uden betænk'
ning nzodsætier sig denne torringelse og derrned
forhindrer betænkningens opbøielse til lou'
Iøurigt må uor opt'attelse af nationalt samarbei'

Bestyrelsen f or klubben H og I, set fra q)enstre: Mminus Nielsen, Otto Cl'tristensen (f ormand), Iørgen lørgensen,
Egon Andersen ogPeter Petersen

de oære d.en, at der lra alle sid.er'også aises luld
lorståelse øf arbejdernes berettigede krau.

i

gang som aldrig før,
derfor var det naturligt for arbejdsgiverne med
den stØtte, de havde fra den >>nationale<< regering,
at Arbejdsgiverforeningen ved ovetenskomstforhandlingerne i 7942 afviste alle fra arbejderne
stillede krav til ændringer af de bestående over-

Nedskæringskniven

var

enskomstet.

I

det samme hetrens fu 1942 var vot organisation
kommet ud i en meget alvorlig økonomisk krise,
der medføtte, at den daværende ledelse måtte gå,
og ny ledelse valgtes, Det medførte også, at et
større lån måtte optages i >>Arbejdernes Lands'

hvilket igen medførte, at medlemmerne
blev pålignet et eksrakontingent pr. uge gældende indtil det optagne lån var tilbagebetalt >Arbej-

bank<<,

dernes Landsbank<<.

Den økonomiske situation
1

sKærpes
Den dyrtidsregulering, atbejderne havde opnået,
dækkede kan 50 7o af de prisstigninger, som
havde fundet sted. - >Hundetegnet<( ( atbejdskortet) var blevet inåført, og dersom >>Hundetegnet<( ikke benyttedes, var der bødestraf og
lukning af arbejdsløshedsunderstøttelsen.
Den sociale lovgivningsnedskæring var trådt i
kraft pr. 1. oktober l942,Hercverfot måtte vor
bestyrelse reagere og fandt, at dette måtte gøtes på
så bred en basis som muligt.
Et udvalg, valgt af seks københavnske f.agf.ot'
eninger med havnearbejdernes formand Robert
\Weiland som formand udsendte den 10. oktober
1942 et opråb til Danmarks fagforeninger med
opfordring til at deltage i en landskonference for

behandling

1.

af. f.ølgende

2 punktet:

Den kommende overenskomstsituation.

2. Socialreformens

gennemførelse.

Få dage efter udsendelsen af opråbet giotde man
fra tegeringens side Robert \Øeiland opmærlcsom
på, at derscm denne konference ikke blev aflyst,
kunne R. \ø. allerede betagte sig som inter;ret. Disse trusler ændrede ikke vor fotmands

opfattelse af, hvad der var rigtigt at gæe i denne
sag, hvorfor han fastholdt beslutningen om landskonferencens afholdelse. Politiet lod ikke vente
længe på sig; få dage efter denne samtale arreste-

redes Robert Weiland samt bestyrelsesmedlemmerne Peter Andersen og \Øestphall.
Ved tyskernes overrumpling natten mellem den
28. og29. august 1943 af Horserødlejren, (interneringslejren havde indtil denne dato været undergivet Dansk Fængselsvæsen ) lykkedes det i læ af.
mørket vofe tre kammerater sammen med mange
andre at flygte, hvorefter de gik over i illegaliteten
og deltog i modstandsbevægelsens atbejde. lWestphall blev senere arresteret af tyskerne, og indtil
krigens afslutning var han internetet i Frøslevleiren. De kammerater, det ikke lykkedes at flygte
fra Hotserødlejren, blev overføtt til den berygtede
Stutthoflejr i Tyskland, og for mange af vore
kammerater blev dette den sidste reise.

En konstituering af ledelsen var nu nødvendig.
Ledelsen var dog enige om, at Robert lilØeilands
stol skulle stå tom, således at forstå, at ledelsen
ikke konstituerede en ny formand, men stadig betragtede ham som formand for afdelingen. En beslutning, som kom til at stå ved magt igennem alle
krigsårene.
På samme bestyrelsesmøde oplystes det, at der

fra mange fagfoteninger var kommet
om deltagelse i

anmeldelse

landskonferencen.

Landskonferencen
I3.-L4. februar L943
Selv om det fra mange sider vat advaret mod at
deltage i den af de seks københavnske fagforenin-

ger arrangerede landskonference, og selv om det
under de daværende forhold var forbundet med
en vis tisiko for deltagerne, deltog dog 46 f.agforeninger af fomkellige forbund, repræsenterende

ca. 54.000 organisetede arbejdere.
I en udtalelse fra landskonferencen hedder det
blandt andet:
Rigsdagen har uden blusel vedtaget en fotdobling
af priserne på de vigtigste fotnødenheder. Man hat
væltet byrde eftet byrde over på atbejderne og

fothindret dem i at få udligning for prisstigningerne. Både de direkte og de indirekte skatter er for-

Bestyrelsen for Træklubben, fra venstre: Porrl Sørenscn, \/altlemar Larsen, Poul Iørgcnsen ( formand
Hansen og Karl M.Hansen

),

EmiL

højede og udvidede, så de

,urnå"r den jævne
mai 1940 blev dyrtids-

indtægt. (Tøjskatten). I
tillæget nedskåret, og senere gennemførtes loven
om arbejdsforhold, der forbyder arbejderne at
strejke, og som gennem sit kongelige formandsskab har dikteret arbeiderne en reduktion af real'
lønnen på mere end 20 %o.
Dertil kommer, at nødhjælpslovene, der nu er
forlængede, har fltet samme nedskæring, ja, selv
arbejdsløshedsunderstøttelsen er relativt langt dår'
ligere end før krigen. En uhyrlighed som tvangsoverføring af arbejdskraft til erhverv, der ikke vil
give en løn, så en familie kan ernære sig detved,
hat man heller ikke undslået sig for at gennemfwe. - Denne udtalelse var også en appel til alle
otganiserede arbejdere med opfordring til at slutte
op for følgende kravs gennemførelse:
1. At særlovgivning mod arbejderne må
ophøre.

2.

Lønudligning

i

forhold

til

prisstignin-

gerne.

3. Alle livsvigtige varer rationeres'
4. Boligbyggeriet må sættes i gang.
5. Alle krigsfortienester inddrages og lettelser af det direkte og indirekte skattetryk på arbejderklassen'

Trælaststrejke 1943
Efter krigens udbrud ændrede trælosningen i Københavns havn sig væsentlig, Nu var det almindeligvis store skibe med lastet på op til 1000 std',
som skulle udlosses og ofte med mange små partier. Fotjenesten var tinge, losningskapaciteten
kunne ikke overholdes, det ene erstatningskrav
efter det andet blev stillet af forbundet. Problemerne blev drøftet i forbundet i forbindelse med
Trælastarbejdernes Klubs bestyrelse. Ændringsforslag til træoverenskomsten blev udarbejdet, DAF
fotlængede egenhændig overenskomsten uforan-

dret. Trods dette {ik

Til generalforsamlingen

irt,

vi

dog forhandlinger med

arbejdsgiverne om trælastoverenskomsten. Men
forhandlingerne fik ikke et for forbundet tilfredsstillende resultat. Vi havde betalt ikke så få erstatninger til arbejdsgiverne, nye var vi idømt,

og flere krav på ret anselige beløb var fremsat.
Bestyrelsen fandt det derfor påkrævet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for
der at drøfte hele tælastspørgsmålet.

let følgende forslag til
andet hed:

havde bestyrelsen stilvedtagelse, hvori det blandt

>>Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at
drage omsorg for, at uort krau orn alskalt'else al
ansuatsparagralferne bliuer forelagt og kræuet

gennemført ouerlor DAF og DSF og træller, uel
aidende om de. konsekuenser en sådan bøndling
kan få, beslutning oru at ophøre rned alt arbeide
ued trælosning i Københauns haun lra og med den
75. rnarts 1943.<
Generalforsamlingen var besøgt af ca. 600 medlemmer.
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer mod
een.
Samme dag, den 15. marts 1943, som trælaststej-

ken var trådt

i

kraft, afholdtes der bestyrelses'

i forbundet.
Under bestyrelsesmødet kom en opringning fta
DAF med meddelelse om, at der den påfølgende
møde

dag vat fastsat møde i arbejdsgiverforeningen,
dette på foranledning af udenrigsministeriet, og
såfremt arbejdet ikke omgående blev genoptaget,
måtte det betragtes som sabotage.
På et den 17. marts i den faste voldgiftsret afholdt møde blev der fra arbejdsgiverforeningens
procedør, Allan Riise, oplæst en skrivelse, som
var fremsendt af Havnesammenslutningen stilet til
hr. politidirektør Stamm.
Denne skrivelse var a{ en sådan karakter, at
den kun kunne betragtes som angiveri og dermed
være medvirkende til en aresl'ation af- ledelserl.
Ved direkte forespørgsel til direktøren ( formand

i

tømmerhandlerforeningen) svarede direktøren:
>>Meningen er at anmode politidirektøren om

at foretage undersøgelse mod Havnearbeidernes
Fællesforbund og dets ledelse og sætte den fast

for kommunistisk virksomhed.<<
Hæmninger var arbejdsgiverne ikke i besiddelse
af, nåt egne interesser skulle varetages.

På en eksraordinær generalforsamling åen 21"
marts, indkaldt for drøftelse af. tælaststrejken,
var forbundsformand Axel Olsen kommet til stede. Axel Olsens indlæg gik ud på opfordring til
at genoptage arb'ejdet, og han udtalte, at de trusler,

han havde {temført, var det desvæme hans pligt
at meddele medlemmerne.

Bcstyrelsen f or klubben >F og T<< set fra q'enste EcIvin Mortertsen, Carlo Hansen, Arc,id Petersen, Mogens
Olfersen Knud Nielsen og Børge Back.

En af Axel Olsen stillet tesolution om genoptagerse af arbejdet blev forkastet, medens en udtalelse til Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn vedtoges, og hvori det blandt andet
hed: >at såfremt de ansvarlige myndigheder foretog aktioner imod vort'forbund eller vort forbunds ledelse, da standser vi omgående alt arbejde
ved Københavns havn, og det bliver ikke af os
genoptaget, før end de foretagne aktioner bliver
ophævet og gjort virkningsløse.<<

arbejdet fua og med den 6. april under forudsætning af, at der optoges forhandlinger straks mellem hovedorganisationen om ansvarsparagtaf{en
og dens rækkevidde i forl-rold til trælastoverenskomstens tillæg af 12. aPlil L939.
Udtalelsen kom til skriftlig afstemning og vedtoges, hvorefter arbejdet genoptoges den 6' april.
En begrundet, men også en meget stor risikofyldt strejke var hermed slut' Ved de efterfølgende
forhandlinger frafaldt arbejdsgiverne de under
strejken rejste sager.

Trælastsreiken var nu ikke alene et konfliktspørgsmål mellem organisationerne, den var også
samtidig rettet mod den tyske værnemagt' Dette
forstod den danske fagbevægelse, hvilket de mange ::ympatitilkendegivelser, som vi modtog, sagde
os, ltgesom den offervilje, der udvistes overalt i
Iandet igennem den økonomiske hiælp, vi modtog
til støtte for vore strejkende medlemmer.
Den 29. marts blev der indkaldt til møde hos
arbejdsminister Kjærbø1. Arbeidsministeren oplyste, at tyskerne nu krævede en omgående løsning, at tyskerne havde truet med indsættelse af
organisation TODT, og dersom arbejdet ikke blev
genoptaget, ville tyskerne fotetage repressalier
mod ledelsen, - altså internering af ledelsen'
På et samme aften afholdt bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at udvide stejken' En udtalelse fra Trælastarbeidernes Klubs generalforsamling opfordrede ligeledes til at stoppe alt arbejde

i

Københavns havn.

Situationen under de dengang værende forhold
var nu meget kritisk' Belært af tidligere erfaringer
fandt ledelsen det klogeligt at skifte bopæl for

at sikre sig deltagelse

i

en eksraordinær

gene-

ralforsamling, som var berammet til afholdelse i
Tivolis Koncertsal til søndag den 4. april'
Forinden generalforsamlingens afholdelse var
der den 31. marts indkaldt til et nyt møde hos

Kjærbøl, hvori arbeidsministeren oplyste, at tyskerne over for ham hævdede, at strejken var
vendt mod den tyske værnemagt' og tyskerne hav'
de fremført forskellige rusler desangående'

4. april var velbesøgt'
Forretningsfører Viggo Eigtved {ta DAF

Den hos Havnearbejdernes Fællesforbund den 17.
og 26. marts foretagne udpantning ved kongens
foged ligesom udlagte effekter stilledes igen til
forbundets disposition, ligesom en bod på 25.000

kroner blev frafaldet mod, at der senere skulle
oprettes et fond, (hvilket aldrig skete!), hvortil
vi skulle indbetale dette beløb på 25'000 kroner.
En hel del sager behandlet ved den faste voldgiftsret samt ;dre af atbejdsgiverne rejste sager
blev fikseret til et beløb på 12.000 ktoner; hermed vat alle tidligere og løbende sager bragt til

fik forbundet også muligheder
for en bedømmelse af økonomien' Lånet fra Arafslutning. Dermed

bejdernes Landsbank var nu næsten afviklet. Øko-

nomien havde bedret sig betydeligt, derfor betænkte bestyrelsen sig ikke på at ophæve det i
1.942 pålignede eksuakontingent på 50 øre om
ugen samt nedsætte kontingentet for syge {ra
360 øre til 100 Øre pr. uge. Det ordinære kontingent blev senere nedsat med 100 øre pr. uge, idet
man nærede frygt for, at tyskerne skulle beslaglægge DAFs strejkefond, hvorfor man brugte
strejkefondets midler til nedsættelse af kontingen-.
tet.
Endvidere besluttede bestyrelsen at afholde
skovtur for vore gamle og kontingentfri medlem'
mer - en beslutning, der nu har været gennemført siden til stor tilfredshed for vore gamle veltjente medlemmer. Endvidere gennemførtes udvidede betingelser for udbetaling af juleunderstøttelse samt foretoges en forhøjelse af samme'

Generalforsamlingen den

Ny.

deltog efter anmodning fra bestyrelsen i generalforrrrnling"n og stillede der et forslag til resolution, hvilken resolution gik ud på genoptagelse al'

I

arrestationer

februar 1944 anesterede tyskerne forbundets
kasserer, Oila Rostock, samt konstitueret formand Chr. Christensen sigtet for økonomisk un-
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derstøttelse af en sabotør. En landsmand havde
stukket denne sabotøt til tyskeme, og da der på
sabotøren fandtes et atbejdskort udstedt af. }Jav'
nearbejdernes Fællesforbund, faldt amestationen
omgående. Kasseteren løslodes dog samme dag,
medens Chr. Christensen blev dømt og ovedørt
til Vestte Fængsel og senere til Horserødlejren.
Ved indgtiben fra forbundets side igennem udenrigsministetiet lykkedes det at få frigivet Chr.
Christensen fta tysk fangenskab den 8. april 1944,
mod at han ovetførtes til det danske politi, hvor-

efter videte retsforfølgning skulle foregå ved
danslc ret. Ved afhwing samme dag foretaget af
det danske politi, kom der ikke sådanne ting frem,
som kunne berettige til en anholdelse, hvorefter
Chr. Christensen blev løsladt med den besked, at
dersom der skulle fotetages ydetligere retsforfølgning, skulle han blive adviseret i god tid! Modstandsånden bredte sig.
Bestyrelsen havde'dog en begrundet fotmodning
om i forbindelse med visse indttufne begiven-

-

i

den seneste tid - at kunne forvente nye
besøg af. Gestapo, hvorfor ledelsen blev informeret om at fjetne alt såvel fta kontotet som privat,
der på nogen måde kunne komme Gestapo til
nytte i dettes arbejde for oprulning af modstandsbevægelsen. Vore formodninger viste sig ret snart
at være tigtige. Titsdag den 16. maj om formiddagen rullede Gestapo-bilerne op foran kontoret
i Tordenskjoldsgade 30. Udgangen blev besat, og
bevæbnede danske og tyske Gestapoer besatte
lokalerne. De tilstedeværende blev holdt op og
undersøgt for våben, hvotefter kontorerne blev
ransagede. Den daglige ledelse samt sekretæren
blev arresteret og f.wt af. Gestapo til >Dagmarhus<<, hvor afhøring fandt sted, som nu Gestapo
kunne gøre det. Imedens foretoges husundersøgel-

heder

der forelå sandsynlighedsbevis for en vis forbindelse med modstandsbevægelsen. Selv om det af
Gestapo fundne matetiale ikke var af nogen særlig vigtig ellet afslørende katakter, kom det til at
koste Orla Rostock en internering i Frøslevleiren
indtil tyskernes kapitulation i 1945'

Lønforholdene
Lønforholdene i 1944 havde ikke forbedret sig
- tværtimod, stadig stigende priser på varerne og
skærpet rationering. Den tidligere omtalte lovgivning var stadig i kraft, vi var tvunget ind i en
organisationstilstand, hvor de enkelte organisatio'
ner var Lrataget deres selvstændighed i overenskomst- og lønforhold, som fremdeles ifølge lovgivningen var overdraget til endelig afgørelse i
Arbejds- og Fotligsnævnet.
Atbejdsgiveme afviste alle lønkrav med den
motivering, at nåt krigen var slut, ville priserne
efterhånden falde ned i sit tidligere leje, hvotved atbeiderne eftethånden ville opnå den samme
levestandard, som føt krigen.
Ja, således var ordene.
Men det var også undtagelser. - De entreprertØter, som udførte arbejde for værnemagten, var
villige til at betale - ofte uden organisationens
medvirken. Entreprenørerne, hvem dette arbeide
var undergivet, havde ikke nogen interesse af, at
arbejdslønnen vaf lav, idet entfeprenØrerne for
deres andel i selve arbejdsydelsen fik en nætmere
fastsat procentandel af den udbetalte atbeidsløn,
hvorfor disse ikke kunne være interessetede i en
lille arbejdsløn. Pengene behøvede de ikke at væte
nervøse for. - Tyskerne udstedte blot en check
på den danske nationalbank, - oB pengene var til
udbetaling.
Her ønskede atbejdsgivetne

ser hos de arrestetede.

komstmæssige

Atrestationen af den daglige ledelse spredtes
som en løbeild ud over havnen. Medlemmerne reagetede omgående overfor de foretagne artestationer. En times tid eftet de foretagne arrestationer var alt arbejde i Københavns havn nedlagt'
Dette var vel i høj grad medvitkende til, at
tyskerne fik visse betænkeligheder, sådanne betænkeligheder, at løsladelse fandt sted samme dags
aften, dog med undtagelse af Orla Rostock, hos
hvem Gestapo havde fundet sådant materiale, så

handling

ikke de overensforhold taget op til nærmete be-

i

Arbejds- og Forligsnævnet. Så var der
ingen frygt at spore hos atbejdsgivetne for en
kommende inflation. - N"i, storkapitalen har ikke

og har aldrig haft et fædreland.
Dansk Arbejdsmandsforbunds kongres i september 1944 drøftede meget indgående den daværende økonomiske situation med de meget foringede
levevilkår, ikke mindst det vort forbunds medlem'

lner var kommet ud

i. Alle de arbejderfjendske

love blev stærkt angrebet, og der vedtoges udtalelser, der krævede en radikal ændring af den førte
politik. Kongressen krævede loven om arbejdsforhold ophævet, krav om forbedringer af socialloven, ulykkesforsikringsloven og arbejdsløshedskasseloven, ligesom kongressen besluttede, når krigen var slut, at indkalde til en ekstraordinær kongres, hvilken beslutning var ganske naturlig, da
man ikke på den ordinære kongres uden risiko
kunne fremføre alt det, som burde fremkomme,
ligesom en del fagforeningsfolk, som havde en vis

rådet,

fik

han det svar: r>Når det er tilfældet, ser
vi meget gerne, at De vil undersøge det nærmere,
hvorefter De måske så vil være så elskværdig at

give os nærmere meddelelse.<<
Den påfølgende dag mØdte saborører op på beredskabslageret. De beskæftigede arbejdere ventede dem. Arbejderne kunne nu roligt forlade arbejdspladsen, de havde en begrunder motivering
herfor.

Befrielsen

berettigelse til at deltage i denne kongres, på
grund af forholdene ikke kunne deltage.

På det første bestyrelsesmøde efter befrielsen indledte den konstituerede formand, Chr. Christensen, med følgende ord: >>Siden vi sidst har værer

Det var nu klart for enhver, at krigen gik ind i
sin afsluttende fase. Tyskerne var hårdere og hårdere tængt. I Københavns havn var oplagt store
partier beredskabskul, som tyskerne nu ville have
videresendt til besættelsestropperne i Norge. Pålæsning af kullene på jernbanevogne blev påbegyndt, men straks efter sprængte sabotØreme
jernbaneskinnerne og standsede dermed transporten ad denne vej. Så forsøgte tyskerne forsendelse
ad søvejen, hvorefter sabotører foretog sabotage
af Langebro samt sænkede nogle skibe i havneløbet for derigennem at standse kulleverancerne.

samlet, er den længe ventede befrielsesdag indtruffet, - nazityrunniet er knust, og Danmark er
attef et frit land!
Når vi i dag jubler over befrielsen, er det med
bevidstheden om, at det danske folk selv har gjort
en aktiv indsats i befrielseskampen, og vi er taknemmelige over den store indsats, som der er giort
fra Frihedsrådets side, som var skyld i, at det blev
folket, der rejste sig til kamp mod undermykker-

Inden længe blev vi anmodet om at give møde i
ministeriet, ved hvilket møde generaldirektør
Knutzen ( formand for den under krigen oprettede
Dansk-Tysk Forening ) foreholdt forbundets reptæsentant, hvor nødvendigt det vM at få kullene ekspederet, idet, sagde han, disse kul skulle
bruges til indenrigs brug, og det var meget påkrævet at holde rafikken i gang og forespurgte,
hvad vi ville gøre for at gennemføre dette.
Det eneste, vi i denne situation kunne gøre,
var at meddele generaldirektØren, at den tilstedeværende var repræsentant for Havnearbejdernes
Fællesforbund og ikke repræsenterede sabotørernes fagforening, hvorfor vi ikke fandt anledning
til at drøfte den sag videre, dertil havde vi ingen
kompetence. - Da en ministeriel embedsmand
(under fire øjne) forespurgte vor repræsentant
om den sabotage, som her foregik, var besluttet
af Frihedsrådet og samtidig oplyste - i al henrmelighed, at han havde visse forbindelser til Friheds-

ne,

I

denne kamp har

del, og jeg

vi

havnearbejdere også taget

vil

takke mine nærmeste medarbejdere
og bestyrelsen for den holdning, de har udvist, når
opgaverne skulle løses. Jeg er taknemmelig for
den værdige holdning, som faktisk alle vore medlemmet har udvist ved udførelse af værnemagtsarbejde. I de tilfælde, hvor vi har måtter udføre
sådant arbejde, er arbejdet blevet saboteret på
mønstergyldig måde.
I denne kamp har vi også haft ofre, mange har
været intefneret i Vestfe Fængsel og Frøslev, og
flere af vore medlemmer har i flere år været interneret under de grusomste forhold i de tyske
koncentrationslejre, og desværre savner vi endnu
underretning om deres skæbne, men vi har dog
det bedste håb om, ar de snart vil være tilbage i
vore rækker.
I al taknemlighed over den indsats vore kammerater har gjort, må vi ikke glemme de kammerater, der har ofret det største, et menneske kan
give, nemlig livet.-Jeg vil bede bestyrelsen om
ved et minuts stilhed at mindes disse tapre kammeratef

.

Nu kommer hverdagens arbejde, hvor det

skal

vise sig, om sammenholdet i arbejderklassen kan
bestå sin prøve, således at vor kamp for et frit
Danmark kan fortsættes, til vi nåt arbejderklassens store mål - vores økonomiske frigørelse.
Lad os samles i ønsket om et frit og demokratisk Danmark, - det leve!<<
Formanden bød derefter kassereren Orla Rostock velkommen tilbage til arbejdet' >Vi bar sau'
net dig, rnen er na glade for igen at bøae dig i uor
ruidte.<<

Chr. Christensen fortsatte: >Na, da ui igen er
frie, skylder jeg bestyrelsen en beretning ont det
iltegale arbejde, der er udført lra forbundets side.<
Omtalte derefter våben- og ammunitionstransporten, btev- og persontransporteme til Sverige, det
illegale folkeregister med købekort, legitimationskort o.s.v. Alene af legitimationskort var udstedt
ca. 1000, deraf mange til politiet, da disse blev
illegale. Vi havde forbindelse med sabotageorganisationen >>Bopa<< og var dem behjælpelige med tilrettelæggelse af forskellige sabotagehandlinger i
havneområdet. Endvidere har vi bistået med øko'
nomisk hjælp til de af vore kammerater, der le'
vede illegalt og havde hjælp behov.
Uden diskussion tihådte den samletlc bestl'r'else
den aflagte beretning.

Trælastarbejdet
Indenfor trælastarbejdet var der store alvorlige
problemer at løse.
De store ffælaster, som stadig ankom til Københavns havn, medførte stote økonomiske krav til
vort forbund, idet den overenskomstmæssige los'
ningskapacitet ikke kunne overholdes. Helt gale
blev arbejdsforholdene, da C. K. Hansen overtog

dette arbejde. Atbejdsledelsen var fuldstændig
uegnet.

Mangel på et tilstrækkeligt antal ttælastkyndige
forværrede yderligere forholdene og selvfølgelig

dermed også indtjeningsmulighederne
skæftigede.
Ved besættelsestidens ophøt havde

fot de be-

vi fået gjort

rent bord for de dengang værende økonomiske
krav, men allerede i novembet 1945 vat der overfor forbundet fremkommet demurragekrav på i alt
3000 kroner. Først og fremmest vat C. K. Hansen
en afgørende årsag

til

denne misere.

I

Lraft af den

gældende losningskapacitet (ansvarsparagraffen),
som skulle overholdes af trælosserne, kunne C. K.
Hansen blot sende, når denne kvantabestemmelse

ikke blev opnået, en regning til forbundet,

som

så ifølge ansvarsparagraffen skulle dække de op'
sdede ekstfaomkostninger ved for sen udlosning.
Skulle vort forbunds medlemmer fottsat udføre
dette arbejde, måtte væsentlige ændringer gen'
nemføres i de bestående overenskomster for dette
arbejde. De overenskomstmæssige arbejdsforhold
havde hidtil været sådan, at der forefandtes to
forskellige aflønninger af de beskæftigede ved trælosning. Een overenskomst for bordarbejdere og
een for landarbejdere. Ikke mindst bordarbejdernes betaling var elendig, hvilket medførte, at
disse søgte at udføre arbejdet med det mindst
mulige mandskab. Det vat dengang almindeligt for
en fireluget båds vedkommende, at man der kun
anvendte een lugemand og een winchmand til udførelse af to lugers pasning og med henholdsvis
to og tre mand i lastrummet, hvilket ville sige, at
der til en fireluget båd anvendtes til udførelse af
samlede arbejde ombord almindeligvis 14
mand. Sålænge de i land beskæftigede havde de
lange distancer at gå ud på, (dengang tog man en
>dragt<< på nakken og bar ud ) med træet, var det
ombord anvendte mandskab mere end tilstrækkeligt, men efterhånden'som udlægene kom nær'
mere til skibet, kunne de ombordbeskæftigede arbejdere ikke levete de varer, som man i land
kunne tage fra, og selvom bordarbejdetne i mange
tilfælde påbegyndte arbejdet før normal arbeidstids begyndelse, ligesom de ofte arbeidede i såvel
drikke- som spisetid, og trods dette deres ofte

det

meget krævende arbejde samtidig oppebar en
væsentlig lavere løn end de i land beskæftigede,
ser man i tilstrækkelig grad, hvor utidssvarende
forholdene dengang var ved rælastlosningen. Dette vil reelt sige: Ved et skibs påbegyndelse kunne
de i land beskæftigede grundet den store vejlæng'
de ikke overholde losningskapaciteten, medens
der almindeligvis ikke var fuld beskæftigelse til
bordarbejderne, og omvendt når varetnes udlæg
kom nærmere mod skibet, kunne botdatbejderne
ikke levere det, de i land beskæftigede kunne tage
fra, hvilket fotårsagede, at ået, de i land beskæftigede arbejdere på den lange vejlængde havde
sat til i losningskapacitet, ikke kunne indhentes i
den sidste ende med den korte vejlængde. Også
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mange andre årsager var medvirk.nd. hertil,
blandt andet såvel lugernes størrelse, sorn den
store forskel, der kunne være mellem standerantallene i forskib kontra agterskib, således at
man ofte kom ud fot, at enkelte luger blev færdige før de øvrige luger, hvorefter man fordelte
mandskabet til de resterende luger, men fortsat
beregnede losningskapaciteten efter fire lugers losning.

Ved

overenskomstforhandlingerne

i

L946 (på

dette tidspunkt var der krav overfor forbundet
på 57.000 kroner - et indgået forlig på over
6000 kroner) lykkedes det endeligt at få rettet
de værste skævheder ved ttælastlosningen. Nu
blev bord- og landtaksterne samlet under eet' og
samtlige grundtakster blev f.orhøiet' På skibe over
100 std. blev antaget en papirmand, som betaltes
som en mand af holdet. Det mønstredes l L mand
på hold, således at der normalt på en fireluget
båd mønsmedes 44 mand (plus en papirmand) til
fællesarbejde og fælles afregning' På de støre
skibe var det tidligere sådan, at de ombordværende
arbejdere ved arbejdets endelige afregning kunne

komster. Det mellem hovedorganisationerne afsluttede forlig gav en forhøjelse af dyrtidstillæget
fta78,15 øre til 82 øre pr. time. Timelønningerne
forhøjedes med 7 øre pr. time. Disse tillæg omregnedes ved akkordarbejde til et 4 7o tillæg til
akkorderne. Ferielønnen ændredes til, at der betales ferieløn af overarbejdsprocenterne, - hvad
ikke tidligere var gældende. Et af vore krav gik
ud på, at der skulle ydes betaling for af- og tilrigning af luger udenfor akkorden' Dette krav
blev i forliget afgjort på den måde, at såfremt
havnearbejderne er villige til at udføre dette arbejde udenfor den normale arbejdstid, kan der
optages forhandling om betaling herfor. Kravet
ved overenskomstforhandlingerne var en arbejdstidsforkortelse, men det, vi fik tilbudt, var en
arbejdstidsforlængelse, hvorfor vi selvfølgelig ikke
havde noget at forhandle om her'
Overenskomstforhandlingerne i 1950 gav en fothøjelse af timelønningerne på 9 øre pr. time, ved
akkordarbejde et tillæg på 7 øte pr. time. Ferielønnen forhøjedes til 4r/z 7o af. den indtjente løn'

150 kroner mindre i afregning end
landarbejdere, hvilke sidste fik en tillægsbetaling
for den værende vejlængde.
De værste misforhold var man kommet til livs,
Med den i dag gældende overenskomst ved trælastlosningen har denne overenskomst ændret sig
have op

til

til i dag.
Med udvidelse af bestemmelser om

væsentlig fua 1946 og

*

mænd

papir-

for damperes vedkommende, hvor arbejdet

ombord udførtes af havnearbejdete, betales winchmænd og een mand i rumnet udenfor fællesakkorden. - Taksterne er blevet forhøiede, vejlængden ændret således, at denne betales i for'

hold til skibets standerantal, særlige bestemmelser
vedrørende ukvalificeret arbeidskraft er indført
samt omregning af dyrtidstillæget til et procenttillæg. Alt dette har værel medvirkende til at få
lagt dette arbeide om og dermed ind i mere fornuftige baner, således at demurragekrav i dag næsten er os et ubekendt begreb.

Over enskoms tforhandlinger
Overenskomstforhandlingerne i 1948 ændrede ikke væsentlig på de hidtidigt gældende overens-

I)emonstrationan tnotL tt'4r1g.sop-spdrnrgcn pti
f

inansministerert
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Med repræ:entanter t'or t'orbu,nds- og klubledelser i spidsen marcherer havnearbejderne
testere mod planerne om den f ørste tL)angsopsparing i tg5t

Ved de lokale forhandlinger opnåedes en del forbedringer af de gældende akkordtakster. Indførelse af bestemmelse om ventepenge ved udmønstring fra kontrolkontoret.
Ved disse overenskomstforhandlinger fik vi
endelig en bestemmelse indført i vore overenskomster vedrørende ventepenge ved stop på grund
af vejrliget. Indtil da havde det værer sådan, ar
der ikke under nogen forhold betaltes venrepenge
grundet stop for vejrliget. Havnearbejderne måte
ofte grundet vejrliget vente timevis uden nogen
erstatning derfor, ja i værste tilfælde kunne det
være hele dage, der måtte ventes uden betaling.
Selvom den gennemførte bestemmelse ikke var tilfredsstillende, betød det dog en væsentlig økonomisk forbedring af overenskomsten, hvilket blandt
andet viser et træskibs losning i efteråret samme
år i en periode med mange standsninger grundet
vejrliget; ialt udbetaltes 1j00 kr. i ventepenge
til de ved dette skib beskæftigede havnearbejdere.

Vejrligsbestemmelsen har

nemgået

i

til rigsdagen

for

den forløbne

at pro-

tid

gen-

en del forbedringer,

bestemmelse

i

således at denne
dag nu er henført under de almin-

delige ventepengebestemmelser.

Forud for overenskomstforhandlingerne

i I9i2

var der af regeringsmagten gennemført den første
bundne opsparing, huslejeforhøjelser i den gamle
boligmasse, en klækkelig forhøjelse af de direkte
skatter, og forbrugspriserne var i stadig stigning.
Arbejdsløsheden var stærk stigende (ifølge DSF's
medlemsblad 1. december 1951 var arbejdsløshedstallet i oktober steger til 44.jI2ledige). Ved
udgangen af november var tallet sreget ril 80.000
mand. Utilfredsheden blandt lønarbejderne voksede fra dag til dag, også de københavnske havnearbejdere indså nødvendigheden a[, at der nu
måtte aktioneres på den bredeste basis. Torsdag
den 2. august 1951 stoppede alt arbejde i Københavns havn. Fra de forskellige arbejdspladser mar-

girter fra vøppen til,
Formanden for Haq,nearbejclernes Fællesforbrmd, Chr.Chrisrensen, flonkeret at' klubfcmcr
rigsrløgen ha.vnearbejderne ref erat

al

|orhandlingerne nted linansministeren

dl Tordenskjoldsgade for
derfra i et samlet demonstrationstog' der talte
2000 havnearbejdere, at begive sig til Christiansborg for ddr overfor finansminister Thorkil Kti-

cherede havnearbejderne

stensen at fremføre vor organisations protester
mod den nedskæringspolitik, som var gennemført

af regeringen.
En udtalelse, vedtaget af de københavnske fællesklubber og forbundets ledelse, havde følgende
ordlyd:
>>Haunearbeiderne i Københauns haun lorsarnIet til møde aed >Christiansborg<< torsdag den 2'
dugust 1"95L, tillader sig berued ouerlor regering
og rigsdag at gØle opmærksom på, at skatter og
prisstigninger nu har nået sådanne høidet, at l)ore
biems eksistens er tluet.
Vi må derfor kræue af regetingen, at den orn'
gående træf t'er loranstaltninger til iruødegåelse
heraf , da den økonomiske situation elterhånden
er komplet uholdbar lor os. Til alhiælpning al
4

forholdene skal ui blandt andet loreslå indlørelsen
al en uirketig ellektiu priskontrol, ligesom skat'
terne må atxsættes på en sådan måde, at ui har
rnulighed for at betale deru.
Enduidere kræuer ui al regeringen' at den øiebtikketig sætter louen om tuungen opsparing ud
at' kralt, idet tuangsopspøringen i lorbindelse med
de i lorueien bøie skatter elter uor oplattelse med'
fører, at lysten til at udt'øre produktiut arbeide
ophører. Til slut gør ui opmærksom på, at indgreb
i uor ouenskomstmæssige dyrtidsregulering under
ingen omstændigbeder uil bliue tålt.
København, åen 2. august 1951"<<

At det ikke blot var havnearbejderne, som var
utilfreds med >>Thorkil Livrem<s nedskæringer,
kom klart til udtryk, idet den 7. november samme
år gik 150.000 københavnske arbejdere påny i
demonstration til rigsdagen for at protestere mod
den af regeringen førte økonomiske politik'
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Priserne på de mest nØdvendige forbrugsvarer
var alle i stadig stigen, således kan nævnes; Danske koks steg med 3L5 øte pr. hl, udenlandske

med 350 øre pr. hl. Melis steg 40 7o, byggtyn
20 Vo, havregryn 37 7o, margarine og fedt 1.0 %,
kartofler 70 7o, salt 72 7o, pettoleum 15 7o, gas
20 7o, elektrisk strøm 5 Vo, f.orcåling af sko 40 To
o.s.v. Ovennævnte prisstigninger var fra perioden
L. januar 1951til december samme år.
Sådan var situationen, da organisationerne skul-

le påbegynde overenskomstforhandlingerne.
Ved forhandlingerne opnåedes en forhøfelse af
feriegodtgørelsen til 6r/z 7o og timelØnningerne
med 8 øre pr. time.
Vedrørende betaling for af- og tildækning af
luger m. m., hvilken bestemmelse vi havde afvist
at behandle lokalt i 1952 meå de forudsætninger,
der dengang var aftalt for at opnå betaling herfor,
blev nu fastsat til2 7o tillæg til akkordtaksterne,
hvilket nærmest vat at beragte som latterligt, og
som også på DAF's kongres blev stærkt kritiseret
af vore delegerede. Betalingen har nu ændret sig
væsentlig siden, således at der i dag ydes 8 Vo tillæg for dette arbejde til akkordtaksterne. Endvidere blev ved forhandlinger mange af de gældende akkordtakster indenfor de forskellige overenskomstområder forhøjede.

En medvirkende årsag til, at mæglingsforslaget
blev vedtaget ved urafstemning, var sikkert i særlig grad den forhøjede timeløn.
De københavnske havnearbejdere havde forka-

opkrævninger

på

tuangsopsparingen

stet mæglingsforslaget med 1205 nej- og 405 jastemmef

.

En to-årig overenskomst var nu afsluttet. Påny
satte regeringen ind med sin prisstignings- og nedskæringspolitik. Indirekte skatter til et beløb af
lVz milliaÅ kroner blev gennemført. Som føige
af nedskæringsforliget forhøjedes priserne på kød,
flæsk, smør og brødkorn, medens skibsrederne fik
millionbeløb i skattelettelser, samtidig med at
skibsrederne havde mere end fordoblet deres fortjenester på eet eneste år fta 1950 til 51. 2l
rederier indtjente 334 millioner kroner på eet år.
Alene rederiet >A. P. Møller< havde en indtægr
på 114 millioner kroner mod året forud på 48
millioner kroner. Oprustning og Koreakrigen var
en lukrativ forretning for skibsrederne.
Imedens steg arbejdsløsheden stadig; ved årsskif-

tet var der over 100.000

arbejdsmænd arbejds-

løse.

15 københavnske fagforeninger samledes for at
drøfte problemerne.
Den 5. februar 1,952 rcttede disse organisationer en henvendelse til samtlige partier på Københavns rådhus med følgende forslag:
>Ongående igaøgsættelser al arbejde i størst
rnuligt onfang, krao om en ekstra uges understøttelse til arbeidsløse med en led.igbed. på 30 dage
og deroaer.
Kontingentbiælp'til A-kasse og sygekasse, så
Iænge ledigheden uarer. Eltergiuelse al skarterestdncff til louens yderste grænse. Ad.gang lor

arbeidsløse til køb al koks fra kommanens koks'
lagre ned. t hl on ageft til en pris al 2 kr. pr. hl'<

Den 29. mans I95J afholdtes en ny konference.
Her var 31 afdelinger af DAF repræsenteret. Nye
henvendelser til regeting og rigsdag med krav om
beskæftigelse, som det mest afgøtende, samt en
opfordring til DAF's hovedbestytelse om at tilslutte sig de af afdelingerne vedtagne protester.
DAF's kongres i septembet 1951 stillede igennem
en udtalelse da også disse sociale krav om: Boligproblemet, ændring af de kommunale skatter, for'
bedring af. beskæftigelseslovgivningen, fabtiksloven, ferieloven, ulykkesforsikringsloven samt
revision af sygekasseloven.

Ved overenskomstforhandlinger i 1954, (mæglingsfotslag som vedtoges af begge parter, men
forkastet af havnearbejderne med 1340 nej- og

264 ja-stemmer) gennemførtes betaling fot søgnehelligdage med den såkaldte A-ordning, 25 kroner
pr. søgnehelligdag, eller den såkaldte B-ordning
med et søgnehelligdagstillæg på 6 ørc pr. præsteret arbejdstime, af hvilke B-ordningen er den
mest anvendte blandt løsarbejdere. Timelønningerne forhøjedes med 8 øre pr. time. Dagpenge
ved ulykkestilfælde hævedes f.ra 4,50 kr. til 6,00
kr. pr. dag for de første 6 åage. Lokalt var der
ikke ved forhandlinger parterne imellem opnået
væsentlige forbedringer af de bestående akkordtakster. ( I disse åringer opnåede vi mere i selve
overenskomstperioden end ved overenskomstforhandlingerne.

)

Ja, ået var dengang, da formanden for DSF
(LO) Eiler Jensen, kom med de bevingede ord:
>Med den femkrone, mæglingsforslaget lægger
oven på ugelønnen, kan arbejderne nu gå ud med
lillemor og tillade sig lidt eksttaordinætt!<<

Havnearbejdernes demonstrl,tion afventer resultat af depmationens besøg hos statsn'Linisteren

Over enskoms tforhandlingerne
1956

i

Ved de førte lokale forhandlinger

vedrørende
arbejde, som udføres i akkord, opnåedes ret væsentlige forbedringer for samtlige overenskomstområder, hvorimod det af forligsmanden stillede
mæglingsforslag ikke bød os ret meget. Søgnehelligdagstillægget forhøjedes fra 6 til 7 øre pr. time.
Dagpenge forhøjedes de første 6 dage fra 6 kr. til
1"2 kr. pr. dag. - En sygelønsordning, hvortil ar-

bejdsgiveren skulle betale 2 øre pr. præsteret arbejdstime pr. mand, hvilken ordning skulle træde
i kraft fta 15. januar L957. - Reglerne skulle dog
nærmere udarbejdes, og som forslaget var skit-

seret, var det tvivlsomt, om lØsarbejderne kom
betragtning. Det skal her tilføjes, at forbunder
straks rejste spørgsmålene og opnåede en ordning
således, at når iøvrigt de almindeligt gældende
betingelser blev opfyldt, ville havnearbejderne også komme ind under den kommende sygelønsordning.
Timelønningerne forhøjedes med B øre, endvidere skulle der ydes et lavtlønstiilæg; dette var
dog ganske betl'dningsløst, kun timelønnen for
almindeligt havnearbejde kunne opnå et gradueret
tillæg på 5 Øre, medens vore timelønspladser ikke
kunne opnå dette tillæg.

i

En den 8. april afholdt ekstraordinær generalforsamling i >>Studenterforeningen<< med en tilslutning så stor, at begge sale måtte tages i brug,
drøftede det foreliggende mæglingsforslag. Følgende udtalelse vedtoges eenstemmigt af den
tusindtallige forsamling:
>>Det er med den stØrste beklagelse, ai konsta-

terer, at der i mæglircgslorslaget ikke er taget
hensyn til det rimelige krau om arbejdstidsforkortelse, ligesorn der ikke er taget fornøden hensyn
til de laotlønnede. Lautlønstillægget er i airkeligheden en narresut, idet de tusinder al arbeidstnænd, sorn nzå arbejde for så lille en lØn, sonz
1"75 til 180 kroner oln ugen, intet opnår, da laatlønstillægget ikke onlatter lønningdr ouer 360 øre
pt. time. Med de stigende priser på husleje, sonz
d.e almindelige liusfornødenheder, barde der aære
ydet laatlønstillæg til alle lønninger under 200 kr.
om ugen; dette nå anses for en absolut minimunsløn i døg. Idet ui konstaterer, at nzæglingsforslaget

intet bringer udouer 7 øre i timen for skæue helligdage samt 8 øre pr. time til de timelønnede,
må ui aluise rnæglingslorslaget son øldeles utilstrækkeligt, og ai oplordrcr oore medlennaer til
at stemme nej.
Vi tilsiger samtidig DAF uor støtte og er gennem den til den 14. april aarslede strejke, parate
til at kænpe for såuel en arbejdstidslorkortelse
sorn en airkelig lønforhøjelse, lor at arbejderne
kan få deres berettigede andel i den al rationaliseringen og arbeidstempoet opnåede produktionslorøgelse.<

Ved den efterfølgende urafstemning blev der
afgivet 1842 nejstemmer og 214 jastemmer.
Ialt havde 207.000 stemt nei og kun 102.000
stemt ia af de stemmeberettigede til det foreliggende mæglingsforslag, så selvom de kompetente
forsamlinger (75 7o bestemmelsen) supplerede op
med over 92.000 jastemmer, var mæglingsforslaget alligevel forkastet.
På trods af denne klare stillingtagen dl mæglingsforslaget fta arbejderside, ophøjede folketinget på forslag af regeringen mæglingsforslaget til
lov.
Dette overgreb fra regering og folketing bevirkede store arbejdsnedlæggelser og demonstrationer landet over, og her i København var protestmødet foran >>Christiansborg<< et enestående udtyk for arbejderbevægelsens protest, et mØde,
hvor over 150.000 arbejdere deltog - sikkert det
største, der nogensinde har været afholdt.
Proteststrejkerne varede i dage. - Sømændene
besluttede at fortsætte deres strejkekamp på trods
af mæglingsforslagets ophøjelse til lov. Dette medførte mange solidaritetsaktioner fra havnearbejdernes side, for derigennem at understøtte søfolkene i deres strejkekamp.
Blandt havnearbejderne var der også en meget
stor utilfredshed med, at disse ikke sammen med
søfolkene samtidig kom ud i strejke, - ikke alene
fot at understøtte søfolkenes strejkekamp, der
ligesåvel var vor, men også for at gøre strejken
mere effektiv og dermed skabe mulighed for en
kortere strejkekamp.

På forbundets generalforsamling den 29. apdl
vedtoges en skarp protest til regering og folketing
med krav om omgående vedtagelse af lor : om
avancebegrænsning og prisstop - ef tilsagn, som

Købeythavnsl<e havnearbejclere forsamlet tiL møde
ha+,nestr ejkerr ut'Låer over enskolnstf orhandl'ingerne

i

marketenderiet >Birkely<< den 23, mdrts 1956 angciende

ved demonsttationsmødet på
>Christiansborg<(, men et tilsagn, som man alligevel sad overhørig.
Arbejdsmændenes Fagblad skrev følgende om
regeringen gav

overensliomstsituationens afslutning:

Ingen uil kunne bebrejde

ots, at ai betragter denne
beklagelige adgang øf sagen ned den dybeste skaffelse. Her er irnidlertid ikke stedet til en yderligere addybelse al det faktiske forbotd. Vi skal

dog ikke undlade at tifføie, at blandt atle sfutffelser er sådanne, sotn man tilløies al sine egne, de
tungeste at bære. Den danske arbeiderbeuægelse
er bleuet en ubehagelig opleuelse rigere.

Overenskoms tforhandlingerne
i 1958
Rent lokalt opnåedes en del forbedringer af akkorderne indenfor de forskellige arbejdsområder,
ligesom arbejdsregler i forbindelse med akkordarbejde'blev indfwt i overenskomsterne.
I det af. forligsmanden srillede mæglingsforslag
var det vigtigste arbejdstidsforkorrelsen til 45
timer ugentlig, hvilket dog skulle ske med aftrapning med 1, time pr. år, således at den samlede
arbejdstidsforkortelse indtrådte pr. 1.. marts 1960.
Dog kunne overenskomstparterne med begge hovedorganisationers godkendelse enes om ar gennemføre nedsættelsen på anden måde, hvilket
blandt andre vorr forbund gennemførte således,
at vi fik den samlede arbejdstidsnedsærtelse pr.
1. marts 1,959.

For timelønnede arbejdere blev kompensationen
29 øre pr. time, for akkordlønnede ydes 3 To til

akkorden. Endvidere ydedes til akkordlønningerne, som inklusiv dyrtidstillægger ligger under 480
øre i timen, et tillæg på 6 øre pr. time.
Endvidere indeholdt mæglingsforslaget et lavt-

lønstillæg (skalatillæg), der for timelønninger på
380 øre i timen og derunder fik et tillæg påt 24
øre i timen gradueret ned til 1 ( een ) øre i timen
for timelønninger påt 41.6 øre. Den gennemførte
arbejdstidsforkortelse var vel det i mæglingsforslaget, der hovedsageligt var medvirkende til
dets vedtagelse ved urafstemningen. Om forslaget
stemte 12.800 ja og 724L nej - hvilke stemmer
så blev suppleret op af hovedledelsen til de75 To,

I

Selve mæglingsforslaget var af.fattet sådan, at
det var umuligt ved forelæggelsen at kunne udtale
sig, om det anførte lavtlønstillæg ville få nogen
som helst betydning for vore medlemmer, hvorfor
forbundets ledelse også havde anbefalet at forkaste forslaget, og denne opfordring blev også fulgt

af vore medlemmer.
Forretningsfører Ernst Borg, DAF, udtalte

da

også følgende på havnearbejdernes landskonference i august samme år:
>>Der er ikke en djæuel, der i dag ued, hailket
resultat der bliuer i det paritetiske næun angående
I au

tl øn s t illæ ggene.<<

I december 1958 kunne vi meddele vore medlemmer, beskæftigede ved kulpladsarbejde, kullempning og øvrige timelønspladser, ar der ikke for
disse arbejdsområder ville blive ydet lavtlønsrillæg if.ølge de nu rufne afgørelser.
Vi stod nu med en 3-årig overenskomsr. Hvorledes ville det gå? Mange havde advaret imod en
sådan forlængelse; tiden ville vise det.

Uroen på arbejdspladserne
Året 1960 blev de ulovlige strejkers tu.

I juli

måned kunne dagspressen berette om over 100

ulovlige strejker, som havde fundet sted landet
over, for gennemtvingelse af lønforhøjelser. Mange arbejdsgivere forhandlede sig da til rette med
arbejderne og undgik derved arbejdsstandsninger.
Årsagerne til stejkerne skal søges i udhulningen
i lønningerne gennem prisforhøjelser, som pristallet ved forskellige fikse manøvrer forfalskede,
således at priserne på vigtige områder ikke registreredes; ja, så et det klart, at situationen for de
lavtlønnede blev uholdbar. Huslejerne i den gamle boligmasse var steger to gange siden 195g.
Forligsmandens mæglingsforslag i 7g5g havde
ikke givet vore dmelønnede arbejdere noger ril1*g. Forbundet fomøgte optager forhandlinger
med Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns
Havn, men alle forhandlinger om en forbedring af
timelønningerne blev kun snak.
Den 3-åtige overenskomst, som var afsluttet
ved vedtagelse af forligsmandens mæglingsforslag,

kunne ikke holde, hvilket da også var fremført
fua mange sider i 1958 ved overenskomsrernes

Ov

er e n sko rn

s

tforhan cl linger ne

i 196L
Af de krav, der blev stillet fra arbejderside i 1961,
var vel nok det krav, som var stillet af DAIj, kravet om 250 fu. om ugen som mindsteløn, kommet i forgrundcn under overenskomstforhandlingerne. Et krav, sotn selv den borgerlige presse
i stor udsmækning anerkendte som et meget rimeligt og fornu{tmæssigt krav. Ved vore lokale for'
handlinger vedrørende kulpladsarbeidet samt
lempning opnåedes enighed om følgende: Ugelønnede pladsarbeidere 250 kr, om ugen. Daglønnede
45,60 kr. pt. dag de første fem dage i ugen, lørdag 28,00 kr., ialt pr. uge 256 kr., og for lempere
5,80 kr. pr. time, ialt Pr. uge 261 kr.
Selv om vi fandt, at denne arbeldsløn lå i under'
kanten af, hvad dette arbejde berettigede til, gik vi
dog ind for disse lønninger, idet vor opfattelse var
den, at vi dermed understøttede DAF's generelle
mindstelønskrav på de 250 kr. om ugen.

Dentottstt'rr.tion

rntler

ot'cren.sl<om-sten

t

t 96

t

Vore timelønnede havnearbeidere på
Kvæsthusbroen gik i srejke for at gennemtvinge

indgåelse.

en rimelig lønforhøjelse.
Igennem denne aktion opnåedes straks et løntillæg på 30 øre pr. time, som forskud på et produktionstillæg, hvorom aftale blev truffet. Tilsvarende tillæg på 30 øre i timen blev gældende for
de ør'rige timelønsområder.
Denne aktion var medvirkende til, at havnearbejderne i provinsen også rejste krav og opnåede tillæg til de gældende tirnelønninger' Ved
<len første sag vedrørende stejken på Kvæsthusbroen idømtes forbundet sammen med de 180
strejkende en bod på 40.000 kroner. Enclvidere
var vi indklaget for den faste voldgiftsret vedro'
rende træstrejke, og sympatistrejker i tilslutning

til

de strejkende på Kr'æsthusbroen med flet'e'

Om samtlige sa€ler afsluttedes senere forlig' T'il
fuld og hel afgørelse på 60.000 kroner.
Hvad strejken kostede arbejdsgiverne, ved vi
ikke, men at det var anselige summer, kunne de

kun takke deres egen snæversynethed
den førte forhandlingspolitik for.

igennem

De forhandlende arbejdsgiverrepræsentanter
skulle dog forelægge aftalen på højere sted, forinden underskrift kunne finde sted' Efter dennes
forelæggelse på højere plan fik vi den besked, at
arbeidsgiverne ikke måtte tiltræde aftalen.
Der var opnået enigl-red parterne imellem, men
de >>stærke<< mænd i Arbejdsgiverforeningen satte
omgående bremseklodserne i. I de mellem hovedorganisationerne igangr'ærende forhandlinger var
der ikke nogen lysning at spore, alt tegnede til,
at en arbeidskonflikt var uundgåelig.
Den 18. februar 1961 afholdt landskonferencens 10 mands udvalg et møde for at drøfte overenskomstsituatiouen. lleri deltog formændene for
Sømændenes og Søfyrbødernes Forbund. I en udtalelse fra modet til DAF hedder detblandt andet;
>>Ikke ntindst

liuclct ui det rigtigt, at baune'

arbejderne, sømændene og søh'rbøclerne' huis ar'
bejda står i så nær tilkul'tni11g til binandert, gennetn uore organisalirtner skabcr den enbed, sont
ui t'inder nøduendigt. I tlen lorbindelse skal ui
bl. a. pege på sa.nzticlig lremsmdelse al euentuelle
strejkeuarsler, således at ui i tillælde al konllikt
kan undgå gentagelser al streiker, buor een eller
to al de pågældende organisationer lortsat må udløre arbeidet, medens en tredie organisation er

i

konllikt.<

I

marts 196r samledes hauneørbejderne fra de lorskellige d"ele aJ Københavns havn på
Larsens Plads og gik i
d.emonstration til. LOs bygning i Rosenørns allå for at -protesteri mod LOs holdning
til
mindstelønskravet på
z5o kr. orn LLgen

Den 19. marts lg6L afholdtes et landsmøde til
drøftelse af overenskomstsituationen. 2j havnearbejderafdelinger var repræsenteret. Landsmødet
protesterede her mod forligsmandens optræden,
idet forligsmanden havde udarbejdet et forlig på
trods af DAF's klare afvisning af dette skitserede
forlig, hvorved forligsmanden efrer vor opfartelse
havde overtrådt sin kompetence,
Løråag den 25. marts standsedes alt arbejde i
Københavns havn efter korte møder på de forskellige arbejdspladser, hvor man protesterede mod
den forhalingspolitik, der var blevet f.ørt f.ra ar
bejdsgiverside i denne overenskomstsituation. Man
samledes {.or at gå i en magtfuld demonsmation
til LO, f.or at prorestere mod LO's anbefaling af
mæglingsforslaget, som DAF's hovedbestyrelse
havde anbefalet at forkaste. Indenfor gruppe 7,
tansporrgruppen, blev det stillede mæglingsforslag forkaster med overvældende majoritet.

Q.r

11. april trådte strejkerne

i kraft

Den noget ejendommelige start, smejken fik, gav
anledning til utilfredshed blandt vore medlemmer,
der med god ret mente, at dersom der skulle strejkes, så måtte strejken være effektiv fra starten. Alr
losningsarbejde skulle fortsæte, udlevering fra
pakhus, indladning og losning af let fordærvelige
fødevarct o.s.v. Desforuden blev der givet dispensation i en sådan gtad, at det hele udartede sig til
det rene virvar, hvilket forårsagede, at vore streikevagter måtte handle mere efter konduite, end
efter. cirkulærer.

Den 17. april holdt- 10-mandsudvalget påny møde
sammen med repræsentantef for Sømændenes og
Søfyrbødernes Forbund. Mødet gav udtryk for
stor utilfredshed med, at strejken manglede effek-

tivitet, og de mange udstedelser af dispensation.
Det hedder blandt andet i en udtalelse til DAFIs
hovedbestyrelse:

al den opfattelse, at streiken yderligere
nzå udaides til at omlatte al losning og lastning
i de danske haune, herunder også landbrugseks'
portetx, sanzt at al kørsel til og oaer grænsen nå
s>Vi er

standses uden hensyn

til

uognrnændenes tilhørs'

forhotd eller ikke tilhørslorhold

til

en orgdtli'

sation.

ønsker, at aort lorbund klart tilkendegiuer
ouerlar regering og folketing, at lorbundet ikke
nnder nogen form tolereret et indgreb i den nu'

Vi

uærende ouerenskomstsituation.<<

Og videre hedder det:
>Vi ønsker deritrtod, at forbundet sætter ind
ouerlor regering og lolketing med krau om'prisog auancestop. Vi ønsker ikke blot gyldne lølter,
sorn i 7956, ui rnå lorlange, at der ikke påny fore'
lægges et mæglingsfotslag, sorn ikke klart tilkendegioer sit indbold under alle lothold.<
Strejken blev efterhånden udvidet; der blev stille
i havnen, og det lykkedes også at få begrænset
dispensationerne. De københavnske havnearbejdere var

i

besiddelse af den nødvendige kampånd

og var indstillede på at kæmpe for de stillede
kr"u, g"ntemførelse, hvilket også klart {remgik af
medlemmernes aktivitet under strejken for at gøre
strejken effektiv.
Det af forligsmanden i maj måned stillede mæglingsforslag, vedtaget af arbejderne, forkastet af
arbejdsgiverne, (søfolk og havnearbejdere forka'
stede) blev nu oPhøjet til lov!
Dette mæglingsforslag gav udover, hvad der
forelå i det første mæglingsfotslag, et særlig tillæg
på 10 øre i timem til uansportgruppen. - Dette
var det væsentlige at. det nye mæglingsfotslag'
Det ville være urigtigt at påstå, at denne over'
enskomstsituation ikke havde givet os resultater'
Ved de lokale overenskomstforhandlinget var der

for

al.-kotdtaksternes vedkommende sket væsent-

det bedre, men især for time'
lønsatbejdetne var det langt fra tilfredsstillende,
især med henvisning til, at de fleste af vore time'
lønsarbejdere ikke har fuld beskæftigelse. Med det
særlige 10 øres tillæg til transportgruppen udgjor'
de tillægget til timelønnen ialt 75 øre pr. time,
men herfra skulle fradrages det i sommeten 1.960

lige ændringer

3

til

opnåede produktionstillæg (reelt lønglidningstillæg) på 30 øre, således at den samlede timeløns{orhøjelse kun blev 45 øre Pr' time.

Når man skal foretage en vurdering af en sådan
overenskomstsituations lønforbedringer, må man
først gøre sig klart i hvor høi grad vore lønninger er fotringede i den 3-årige periode, der lå forud. De mange ulovlige strejker i 1960 for gennemtvingelse af høiere løn fortæller os tilstrækkeligt herom. Når vi ikke i en overenskomstperiode
har muligheder for en lønglidning gennem de bestående overenskomstet, må fotudsætningen være,

at lønningerne kan bibeholde deres fulde

værdi.

at otganisationerne ffæfler lønaftaler i Vester Voldgade, hvorefter man
på Slotsholmen igennem lovgivning igen fratager
på den ene eller anden måde de løntillæg, som vi
har tilkæmpet os, kan der ikke skabes respekt om
indgåede aftaler. - Tværtimod. Det varede ikke længe, efter at overenskom'
sterne var afslutteåe, før vi fik prisstigningeme
at tøle, - Først gennem en diskontoforhøjelse på
1 Vo jrrni t961, åerefter omsætningsafgiften 1962
Så længe det er sådan,

o,s.v,

Hvad vi ikke fik, var pris- og avancestop, til
glæde for kapitalen og til forringelse af de gæ1dende overenskomster.

Helhedsløsningen 1963
Helhedsløsningen er
redegøre1se herom

af så, ny dalo,

at.

en længere

skulle være unØdvendig.

Vi kender det bestilte arbejde, som skulle udføtes af de >>Tre vise mænd<<, og den mådeholdspropaganda, der herigennem blev

fwt Yi kender
til regerings-

såvel LO's som DAF's tilslutning
indgrebet.

Det var absolut ikke helhedsløsningen, der vat
medvirkende til, at vi såvel lokalt som ved de
halvgenetelle forhandlinger opnåede en del forbedringer indenfor vore fotskellige overenskomst'
områder. Helhedsløsningens lavtlønstillæg var af
en sådan beskaffenhed, at mange af vore timeløns'
arbeidere ikke derigenngm kunne opnå løntillæg'
At der opnåedes visse tillæg til uods herfor et en

anden sag.

I

forbindelse med helhedsløsningen var det

ri
t
v

store >nummer<( en gennemførelr. U ,ou.n o*
pris- og avancestop, hvilket blev slået op som en
mægtig sejr for lønarbejderne, og hvor utroligt det
Iyder, da loven i efteråret 7963 blev ophævet, fik
vi at vide af de samme folk, der, da loven i sin
tid vedtoges, jublede højlydt herover, at denne lov
om priser og avancer ingen betydning havde, idet
man jo stadig havde loven om indsigt med priser,
og ar denne lov fuldt og helt dækkede mulighederne for en behørig kontrol med priser og
avancef.

Derefter gennemførtes loven om tvungen opspating. Historien gentog sig. Overenskomsterne
var nu afsluttede. Nu lagde man igen nye økonomiske byrder over på arbejderne, uden at arbejderne overenskomstmæssigt kunne kræve dækning herfor.
Efterårsgeneralforsamlingen måtte selvfølgelig tage

i
i

dag sela fastslår, at den økonomiske situation
Danrnark har bedret sig aæsentligt siden gennenførelsen al belbedsløsningen, er der i dag ikke
nogen som helst motiaering for opkræaningen al
den taungne opsparing.<<
Der tales om velfærdsstat i tide og utide. Toplederne anbefaler

i

den ene overenskomstsituation

efter den anden mæglingsforslag til vedtagelse,
mæglingsforslag, som ofte er mangelfulde i deres
formulering, og som ikke tager det fornødne hensyn til særlige forhold, her ikke mindst for løsarbejdernes vedkommende.
I >>Aktuelt< fra den 10. februar 1963 oplyses
følgende om arbejdsmændenes lønninger: 9,2 Vo
af alle arbejdsmænd har under 243 kr. i ugeløn,

39,9 7o hat fua 243 kr. til 274,i0 kr., 24,9 To
har fua 274,50 kr. til 315 kr., og kun 26 Vo låt
derover. Sådanne lønninger skaber i alt fald ingen
velfærd i et arbejdsmandshjem!

stilling til det, som ad lovgivningens vej var gennemført, og som ihøj $ad var en økonomisk fortingelse af vore levevilkår. Udtalelsen fra generalforsamlingen til regering og folketing var såly-

Solidaritet
I det af forbundet i

dende:

anledning af forbundets 25 åts jubilæum indledes

>En al forudsætningerne lor gennemlørelse al
helbedsløsningen oar også gennernlørelsen al lou

oø pris- og auøncestop, sotn nil er

ophæoet.

Hemteil bar regeringen oæret medairkende til
helt at bryde med de dengang giane tilsagn til
tagbeaægelsens øaerste ledelse for en dccept al
helhedsløsningen lra dennes side.
Vi aar og er stadig nodstandere al den i foråret aed loa aedtdgne helhedsløsniøg, idet en sådan lougianing lratager de lagorganiserede arbeidere d.eres medbestemmelsesret oaer egne løn- og
afieidsforltold.
Den senere gennemførelse al loaen om taangs-.
opsparing, haorueil nye økonoøiske byrder er bleoet påløgt også den mindrebenidled.e del af lønarbeiderne, har belt elinineret forud.sætøingerne
lor det genneØ belbedsløsningen aed loa føstsøtte
løøstop.

Skal roen på arbeidspladserne fofisat apretbold,es, tzå det oære en forudsætning, at leueloden
ikke foninges det gæIdcnde ooerenskonst-

i

peri tde.

Vi skal derlor alaorligt henstille til regeringen
onz snarest at gennenlØre en airkelig eflektia
kontrol med priser og auancer, og når politikerne

19jg udgivne festskrift i

et afsnit af festskriftet således: >>Havnearbejdere
har alle dage været såre stridbare folk, der ikke
var bange f.ot at standse arbejdet, når de mente,
at man rådte deres rettigheder for nær.<<
En indledning, der burde have været formuleret således:
>Arbejdsgivernes uforståelige holdning ved
overenskomstforhandlinger, som under det daglige

arbejde, var ofte medvirkende til arbejdsst;dsninger i Københavns havn.<< Dette er jo de'fak.
tiske kendsgerninger, som ikke mindst den ældre
generation af havnearbejdere har et særligt kendskab til. Vi skal ikke så'mange år tilbage i tiden,
hvor pakhusfolk i Frihavnen kunne gå hjem med
3 til 4 kroner på en dag, ligesom man kunne mønsre folk til akkordarbejde med afregning på under
een krone. At sådanne forhold kunne føre til konflikter, var naturligt, der modsatte ville være
unaturligt!
Men havnearbejdernes solidaritetsfølelse hat altid været stærk, og deres solidaritet går ud over
egeninteresser, hvad-ikke mindst den i sommer
gennemførte boykotaktion mod losningen af sydafrilanske varer tilfulde har bevist. Og når havnearbejderne i dag igen ud{ører dette arbejde. er det

!*, i*I:,;i:',

s::t
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Boykot

al sydalrikanske

qtarer

-

havnearbejderne kontt'ollerer lasten i >Lommaren<<

ikke med deres gode vilje, at dette sker. De lcøben'
havnske havnearbejdere har stadig den opfattelse,
at denne aktion vat rigtig; at aktionen også har
været medvirkende til at få hele Sydafrika-proble'
met draget frem på høierc internationalt plan, kan
vi vist mete takke havnearbejderne for, end de
100 folketingsmænds underskriftet med opfordring til boykot af de sydafrikanske varer.
Men med denne aktion fra havnearbejdernes
side hat havnearbejderne ikke sagt det sidste ord.
Selv om der ikke i dag i de danske havne er aktioner i gang, har vi ikke fraskrevet os fortsat at gffe
en indsats til gavn for den ikke-hvide befolkning
i Sydafrika, hvolfor vi nøje vil følge den videre
udvikling ftemover, for i enhver given situation,
der end måtte komme, påny at tage stilling til
problemerne og de forpligtelser, vi altid hat, når
spørgsmålet drejer sig om kampen for demokra'
tiet!

Den sociale og økonomiske
udvikling
Når man i dag skal tage en vurdering af den sociale
og økonomiske udvikling, har det ganske algiott
været af. stor betydning, at den danske fagbevæ'
gelse ikke har været opdelt efter politiske eller

religiøse rammer, men trods forskellig politisk
opfattelse altid har været samlet i en enhed. Gan'
ske vist har vi i nogle få tilfælde haft visse kontroverser med de kristelige organisationer, men
stort set har dette været mindre betydningsfuldt.
Heller ikke må tilslutningen igennem det store
medlemstal i fagbevægelsen undervurderes. Disse
to faktorer betyder styrke, en styrke, som politikerne også tager med i deres vurderinger og ovefvejelser, når lovgivning skal finde sted.
Officielt et det lovgivningsmagten, det ved lovgivning på de sociale områder igennem årene har
skabt forbedringer, reelt et det den kraft og styr'

Skibet lorlades et'ter konstøteringen

øf sydalrikauk last

i sig selv ligger i fagbevægelsen, der har
gennemført denne lovgivning.
Det var fagbevægelsen, der igennem hovedorganisationsaftaler fik gennemfØn aftaler om ferieke, som

Iøn og sygelønsordning, for senere igennem lovgivning at få dem stadfæstet og forbedret,
Ulykkesforsikringsloven har også gennemgået
væsentlige ændringer. Det er ikke så forfærdelig
mange år siden, at lovens bestemmelser krævede
13 ugers tilskadekomst, f.ør den tilskadekomne
kunne opnå dagpenge. Men det være sagt med der
samme: sammenlignet med, hvad der i broderlander Sverige er opnået, har vi på sociallovgivningens områder endnu meget at indhente.
Spørgsmålet om en fast tilknytning til arbejdspladserne

er også en for os vigtig social sag. En
folk indenfor arbejdsgiver-

sag, som vel også visse

kredse

i

dag kan se både berettigelsen og nødvendigheden af. at få gennemførr.

Loven om uddannelse af ikke-faglært arbejds-

kraft er en lovgivning af allerstørste

betydning.

Men skal denne lovgivning udnyttes, som det er
tilsigtet ved dette lovgivningsarbeide, må en uddanneise af havnearbejderne koordineres med en
fast ansættelse. Vi har andetsteds i bladet oplyst
om, hvorledes man for åringer siden havde fast
ansatte havnearbejdere

i

Københavns havn.

At

ar-

bejdsgiverne dengang gennemførte en sådan ordning var ganske vist ud fra egeninteresser foi derigennem at bekæmpe fagbevægelsen. Men de har

samtidig igennem denne handling selv bevist, at
muligheder er tilstede for gennemførelsen af fastansættelse. Men ligesom det dengang var af egeninteresse, er det det også nu, blot med andre forudsætninger end dengang.

Den tekniske udvikling kræver det simpelthen.
Den tekniske udvikling kræver en srab af arbejdere, der har den fornødne indsigt i anvendelsen
af de tekniske hjælpemidler. Spør.gsmålet i dag er
vel snarere, hvor længe kan vi tåle disse tingenes
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tilstand, uden at det gåt ud over Københavns
havns renomm6?
Gennemførelsen af en uddannelse af havnearbejdete tilknytning til en fast ansættelse, vil
udovet det sociale fremskridt, der ligger heri,

i

betyde, at mange ulykker kan undgås, hvilket også
i håjeste gtad et tiltrængt. Het skal henvises til

>Socialt Tidsskrift<<, september 1962: >Fem års
ulykkesstatistik<. Iflg. denne ligget gennemsnits'
udgiften for lovpligtige forsikringsydelser for lastgange så højt som. for
ning og losning c ,
område, og
ulykkesforsiLrings
hele den lovpligtige
ingen gruppe af tilsvarende størrelse har højere
gennemsnitsud$ft. Dette taler {or sig selv' Gen'

ti

uddannelse og fastansættelse vil
være til gavn for alle parter. Hetmed fotstås hav'
neatbejdete og arbejdsgivere såvel som de kunder, havnen skal betjene, og kun det igennem ska'

nemføtelre

af

bes muligheder {or en fornuftig atbejdsplanlægning, der er en absolut nødvendighed fot en havn
som Københavns havn, >>Potten til Østersøen<<,
lad os leve oP til det!

Havnearbejdernes
Fællesforbund L963
Når vi i dag ser tilbage på de mange år, hvot

forskellige havnearbejderorganisationer hat eksisteret - mange gange undet de alleryanskeligste
økonomiske forhold, hvorunder de første pionerer
indenfor fagbevægelsen måtte kæmpe sig frem
igennem en hård og sej kamp, har vi disse kæm'
pere, kendte som ukendte, meget at takke for

i

dag.

Den grundsten, de lagde, blev der bygget videre
på. Havnearbejdernes Fællesforbunds dannelse i

Indsamlingskomiteen til' økonomisk støtte af havnearbejdernes baykot
hus

i Havnearbejdernes

1.914 var en videreudvikling

i

detre af pionereme

påbegyndte organisatoriske arbejde.
Havnearbejdernes organisatoriske data er mere

end 75 år gamle. Men som sammenslutnng af.
havnearbejderorganisationerne er det 50-året fot
sammenslutningen, der i år fejres.
I anledning af. 5}-å^rsdagen vil der dog ikke
blive afholdt særlige festligheder, selv om man vel
nok kunne mene, at det var en dag i vor organisations historie, som burde markeres.
Havde den nødvendige økonomi for afholdelse
af en sådan sammenkomst været tilstede, vaf der
uden tvivl også blevet arrangerer en festlighed for
vore medlemmer i dagens anledning.
På 50-årsdagen står vi nu med nye gode og velegnede kontorlokaler og i tilknytning hertil et for
vore klubber godt mødelokale. Købet af ejendommen, Korsgade 49, var en investering på Tangt
sigt, men en nødvendig investering, som i det
lange løb vil give en økonomisk besparelse for

af

sydalrikanske varer forsamlede ti1 mød,e

vor organisation. - Vi har vore gamle og veltjente
kammerater at tænke på, kammerater, som i dag
må leve på en lille folkepension. Igennem vor juleunderstøttelse og skovtur har vi kunnet give dem
en lille smule krydderi på deres tilværelse. j0.000
kr. til disse formål med det store antal gamle medlemmer, som nyder godt heraf, er ikke meget, men
er at foretrække fremfor at bruge et tilsvarende
beløb til afholdelse af festligheder.
Organisationens tilskud til sygemærker er også
et væsentligt beløb, men penge, som kommer de
dårligst stillede til gode. Om disse ting kan vi vel
alle kun have det ønske at bevare mulighederne
for ikke alene en forrsæmelse af en sådan hjæIp,
men om muligt også at udvide denne.
Af&ag på bod til arbejdsgiverforeningen, stadig
stigende udgifter til lønninger, indkøb af kontorartikler m. m. - ali taget i betragtning, må der
økonomiseres i dag med hensyntagen til det fremtidige atbejde.

Kassererkontoret

i HsA)nearbejdernes hus, Korsgade 49
opgave har været svær at gennemføre' De særlige
forhold, som løsarbejdet medfører, og med arbej-

Klubarbejdet
Igennem det indbetalte kontingent ydes der

i

dag

klubberne i Københavns
havn, detigennem hat klubbetne fået muligheder
fot at udvide det faglige arbejde' Klubarbejdet må
ikke undetvurderes, et fornuftigt og godt arbejde
i klubbeme vil altid være grundstammen i et organisationsarbejde. Dette arbejde må fortsat udvides
og styrkes, derigennem skabes nye kadrer af tillidsmænd. Derfot er det også nødvendigt, at hver
arbejdsplads har sine tillidsmænd.

en tilskudsotdning

til

Tillidsmandskursus
Vi hat indenfor vor organisation gentagne gange
forsøgt afholdelse af aftenkursus, ikke alene for
vore tillidsmænd, men også for vore medlemmer
i al almindelighed, men det skal fastslås, at denne

de på alle af. døgnets timer har i høi grad gjort
det vanskeligt at gennemføre sådanne kurser på
en sådan måde, at det frister til gentagelse' Skal
der komme noget positivt ud af dette arbejde,
hvad forudsætningen jo er, må disse kurser gen'
nemføres som dagkurser.

De dagkurser, vor organisation igennem de seneste år hat afholdt, har været til stor gavn for
vore tillidsmænd i deres daglige arbeide, ligesom
samme tillidsmænd har givet udryk for stor til'
fredshed med den måde, hvorpå kutserne var til'
rettelagt. Dette arbejde må udbygges, kursusdage'
nes antal må udvides, hvilket i dag kan gennem'
føres med de midler, organisationen har til rådighed, sammenlagt med den bedre økonomi, klubbetne i dag har eftet den nu gennem{ørte tilskudsordning.

Arbejderbeskyttelse og
velfæ rd s forans taltninger
Under fabriksloven af. 29. apfil l9I3 var arbejdet
med lastning og losning ikke inddraget under
arbejds- og fabrikstilsynet. Denne mangel på regler til beskyttelse af havnearbejderne var så meget

mere følelig, som ulykkesfaren ved lastnings- og
losningsarbejde er betydelig. Hertil kommer, ar
der ikke kunne kræves velfærdsforanstaltninger,
såsom opholdsrum, garderober o.s.v.
Havnearbejderne var ofte henvist til at holde
til på kajerne for at sØge arbejde - andre stevedorer havde deres folk venrende på værtshuse såsom >>Far West<< i Gasværkshavnen - >>Eksporten<( i Havnegade o.s.v. Havnearbejderne var
i stor udstrækning henvist til at indtage deres mad
på de forskellige værtshuse ved havnen. Udbetaling af arbejdsløn måtte også grundet de dengang
rådende forhold udbetales på værtshus, selv om
dette var i srid med politivedtægterne, hvilket
mere end een regnskabsmand har fået at føle gennem idømmelse af bøde. Når man yderligere tager
de arbejdsbetingelser i betragtning, der medføfie, at havnearbejderne arbejdede på alle tider
af. døgnet og ofte i døgnvis, var det nærmest
kynisk, at sådanne forhold indenfor et så livsvigtigt område kunne bydes de beskæftigede i
Københavns havn.

Mødesalen i Havnearbejdernes hus

På den internationale arbei<isiconference i |g2g
blev der vedtaget et konventionsudkast vedrørende beskyttelse af havnearbejdere beskæftigede ved
lastning og losning; denne konvention blev i 1932

revideret. Den pågældende konvenrion er endnu
ikke ratificeret af. Danmark.
Gang på gang rejste arbejderbevægelsen krav
om gennemførelse af tidssvarende arbejdsbeskyttelseslovgivning for havnearbejderne, og endelig
åen 21. mans 1,934 nedsatte socialministerier et
udvalg med den opgave ar udarbejde forslag til
lov om atbejderbeskyttelse.
Den 24. marts 1938 afgav udvalget betænkning samt fremsatre udkast til en sådan lov.
Som følge af verdenskfigen 1939-45 standsedes dette lovgivningsarbejde, som al anden social
lovgivning, der havde fremskridt f.ot øje.
Først den 11. juni 1954 blev lov nr. 226 om
almindelig arbejderbeskyttelse vedtaget.
Hermed var nu havnearbejdere også kommet
ind under arbejderbeskyttelseslovgivningen. En
lov, der dog kun var en rammelovgivning, hvorefter der skulle udarbejdes bestemmelser for regulativ, og en lovgivning, hvori der for havnearbejderne var indført undtagelsesbestemmelser, såsom
vedrørende arbejdet ombord og arbejdstidsbestemmelserne, som de væsentligste undtagelser.
Forud for lovens vedtagelse fandt der dog en
vis udvikling sted i forbindelse med den alminde-
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>Birkely<<

er stort og velindrettet med. moderne
ne hjælpernidler.

lige sociale fremgang. Forbundet havde for egen
regning oprettet er opholds- og mønstringslokale
i den gamle havn, men i 1942-43 besluttede forbundets ledelse at nedlægge dette lokale med den
motivering, for det første, at det selvfølgelig måtte
være arbejdsgiverne, der stillede de fornødne lokaler til rådighed for den nødvendige arbejdskraft,
for det ander var det nødvendigr for at komme
i realitetsforhandlinger med arbejdsgiverne om optettelse af opholds- og mØnsrringslokaler.
Ved forhandlinger fagorganisationen og arbejdsgiverne imellem og som resultat heraf blev der oprettet opholds- og mønstringslokaler, ligesom nogle
bestående lokaler olev moderniserer, således at der
ved lovens vedtagelse i 1,9j4 på en del arbejdspladser i havnen forefandtes opholdslokaler, som
fuldtud dækkede de sundheds- og velfærdsforanstaltninger, som var fastlagt af direktoratet i rundskrivelse nr. 44 - i 1.9i6.
Det skal også her anføres, at vor organisation
i arbejdet for indførelse af disse velfærdsforanstaltninger har mødt en god forståelse hos enkelte
arbejdsgivere, men ikke mindst Københavns hav-

nevæsen har

vi grund til at takke for den gode

forståelse, vi altid har mødt i denne institution,
en forståelse, som er omsat i praktisk handling.
Københavns havnevæsen har ikke skelet til lovens
bestemmelser, når vi ønskede at få gennemført
mere, end hvad vi med loven i hånd kunne kræve.
Her har det fornuftsmæssige ved forhandlinger
med havnevæsenet altid været det grundlæggende
for de afgørelser, som er blevet truffet. Vi kan
i dag ved vort forbunds 50 års jubilæum sige, ar
der i dag stort set er oprettet så mange og gode
spise- og opholdslokaler, ar Københavns havn er
dækket ind. Men er stort jubilæumsønske har vi,
og som vi ønsker snarligt gennemført, nemlig et
opholds- og mØnstringslokale i den gamle havn,
og i tilknytning hertil skolelokaler for uddannelse
af havnearbejdere. Loven om uddannelse af ikkefaglært arbejdskraft af t8. maj 1960 har vi.
Et brancheudvalg for uddannelse af havnearbejdere har vi også. Det første forsøgskursus i winchog lugemandsarbejde har værer afholdt i Århus

og har bekræftet den store interesse hos havnearbejderne for uddannelsesproblemet.

Sådan ser spisatuen tor havneabejdeme a)ed bomholmerbådene ud
klædnings- o g uaskørrunurnerut

i dag. Lyse og venl'ige og adskihe frø om'
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Marketencleriet >>Birkely<

i

Frihavnen er et eksempeL på, hvor godt og pænt et folkelokale kan laves

Ved oprettelse af egnede skolelokaler er alle
muligheder til stede for en virkelig uddannelse af
havnearbejdere, en uddannelse som kan være medvirkende til ikke mindst at nedsætre ulykkesrisi-

koen i væsentlig grad. Derfor håber vi, trods bestemmelser om byggestop, at dette så vigtige
spørgsmål snart finder sin løsning.

Det fremtidige arbejde
Vi har igennem dette jubilæumsnummer

givet

glimt af vor organisations historie gennem tiderne.
Men foran os står det fremtidige arbejde.
Vi har vore lokale krav til de kommende overenskomstforhandlinger, vi skal tage stilling til. Vi
må igennem havnearbejdernes landskonference
være medvirkende til udarbejdelse af halv- som
hel-generelle krav.
Vi må tage spØrgsmålene op påny for gennemførelse af forbedringer af den sociale lovgivning
- ulykkes-, syge- og ferielovgivning som arbejdsløshedskasselovgivningen og de i forbindelse hermed værende foranstaltninger.

Vi har problemerne om indførelse af nævnsmandsinstitutioner

for hele

havnen

-

den fastere

tilknytning til arbejdspladserne.
Udnyttelsen af loven om uddannelse af ikkefaglært arbejdskraft. Vi har srØrre og mindre opgavef, og mange opgavef at tage f.at på. i voft fremtidige arbejde. Novemberforliget bør revideres;
den nu skitserede efterlønsordning er veksler på
fremtiden, for den ene part arbejderne, medens
der ifølge det nu skitserede skal være muligheder
for arbejdsgiverne til at låne penge af fondets
midler til nyinvesteringer i virksomhederne.
Ja, der er nok at tage f.at pål
Men een ting er ganske klart: skal det lykkes
os at komme igennem med nævneværdige ændringer til det bestående, er der a{ ganske afgjort betydning, at arbejdspladserne bliver aktiviseret omkring alle disse spørgsmål. Generalerne alene har

aldrig kunnet føre en kamp til sejr, kun en sammensvejset og veludrustet hær, der ved, hvad den
kæmper for, kan-give sejmige resultater.
Vore organisationer er opbyggede som krmporganisationer. De forudsætninger, hvorpå vore

organisationer blev dannet, har ik*e ændret sig
i tiden, der gik.
Vi har pligt til at føte de gamle ttaditioner
videre i vort organisationsatbejde på en sådan
måde, at den ungdom, som skal oveftage arven
efter os, kan være tjent hermed.
Vore organisationer et skabt under hårde vil'

kår. Vote organisationer af i dag har vokset sig
store og stærke. Vi har skabt vore organisationer
for at varetage lønatbejdernes interesser, og den
styrke, vi har skabt, må udnyttes til det formål,
so{n vat forudsætningen for organisationernes dan'
nelse.

Chr. Christensen.

Vi er Haunens ga,mle drenge

Vi er Havnens gamle drenge.
Vi har elsket vores iob.
Vi har lastet og losset så længe,
at det endnu kan ses på vor krop.
Vore hårde og barkede hænder
kan fortælle om arbejdets slid.
Det har sat sine spor i vore lænder
som et levn fra en arbejdsom tid.

Vi

er Havnens gamle drenge,
som omsider har lagt op.
Vi kan huske at modta'en længe.
Vi kan huske at lægge en strop.
Vi har gået med byrder i favnen
og fornemmet en hooks i en hånd.

Det er den slags, der binder os til Havnen
binder os med de stærkeste bånd.

-

M er Havnens gamle drenge.
Vi er dus med kran

og spil.

Det var tider, der ofte var strenge,
men vi vidste, hvor vi hørte til.
Og endnu kan vi ildne og mane
vore unge, der nu står på vagt,
til at værne vort forbunds gamle fane
i en fast og ubrydelig pagt
BjømPløug

