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FORORD
Гаа Dansk Kedel- og Maskinpasserforbunds Kongres i 1944 overdroges
det Hovedbestyrelsen at træffe de fornødne Arrangementer i Anledning af For

bundets 50 Aars Jubilæum den 10. Oktober 1947. Blandt disse var Udarbejdel

sen af et Jubilæumsskrift, der skulde skildre de vigtigste Sider af Forbun
dets Udvikling i de forløbne 50 Aar.
Efter Beslutning i Hovedbestyrelsens Mode den 15. Juni 1945 blev der truf
fet Aftale med Forfatteren Einar H. ‘lønnesen, der har beskæftiget sig med

Arbejderbevægelsens Historie og udarbejdet Festskrifter til faglige og politiske
Organisationer, om at skrive Forbundets Jubilæumsskrift.

Resultatet af dette Arbejde foreligger i nærværende Bog, og vi haaber, at
baade Forbundets Medlemmer og andre, der i 'l idens Løb med Interesse har
fulgt dets Arbejde, vil modtage Skriftet og gennem Teksten, Billedstoffet og

det statistiske Materiale — det sidste skyldes Statistiker i De samvirkende Fagfor

bund, Henry Griinbaum — følge den Udvikling, Forbundet i sin halvthun-

dredaarige Tilværelse har gennemlevet.
Det tør uden Overdrivelse siges, at denne Tid — el af de mest begivenheds
rige Afsnit i Menneskehedens Historie — har betydet en rig Udvikling i den

danske Fagbevægelse. Denne Udvikling har ogsaa præget det Forbund, hvorom

der berettes paa de følgende Blade.
Hovedbestyrelsen haaber, at Læserne af Jubilæumsskriftet vil faa et klart

og paalideligt Billede af de Forhold og Problemer, vort Forbund indtil nu har
beskæftiget sig med.
Paa Hovedbestyrelsens Uegne

J. Herup.

•t var naturligvis med største Girede, jeg i Sommeren 1945 gennem
Forbundsformand ]. Heraf) modtog en Henvendelse om at udarbejde Dansk

Kedel- og Maskinpasserforbunds Festskrift, og dette Arbejde har i del sidste
Par Aar givet mig mange interessante "Timer.

Paa denne Plads vil jeg gerne bringe min hjerteligste Tak til Forbundets
Hovedbestyrelse, der overdrog mig Opgaven, dernæst til dem, der gjorde det
muligt for mig al faa det fornødne Materiale og Informationer. Blandt dem

var Forbundets Stifter Jobs. Christiansen, der fra mit første Besøg hos ham

og til sin Død i September 1946 levende fulgte dette Arbejde. Trods sin høje
Alder var fohs. Christiansen aandsfrisk til det sidste, havde en god Hukom
melse og som mange ældre Folk en Forlælleglæde, der kom den opmærk

somme Lytter til Gavn. Men derudover belyste Jobs. Christiansen de tidlig
ste Dage i Forbundets Historie ved en Del Optegnelser, der efter hans Død var
mig til megen Nytte.
Endvidere maa jeg takke Forbundsformand ]. Herup, der ikke har skyet
nogen Anstrengelse for at fremskaffe alt, hvad der kunde være af Betydning

for Formaalet. Gennem mange Samtaler har jeg »tappet« ham for værdifulde
Enkeltheder, Ligesom Herup selv ved oversigtlige Uddrag af Overenskom

sterne i høj Grad har lettet mig Arbejdet. Ligeledes en Tak til Hovedkasse
rer Svend Hansen for en Række Oplysninger.

løvrigt har jeg naturligvis under Udarbejdelsen anvendt Forbundets

almindelige Arkivmateriale: Overenskomster, Forhandlingsprotokoller og
Beretninger fra Kongresser, Delegeretmøder i Forbundets Arbejdsløsheds
kasse og Hovedbestyrelsesmoder. Sidst, men ikke mindst, skal nævnes Forbun

dets Fagblad, der har givet et Væld af Oplysninger.

I det Haab, at Skriftet maa opfylde sit Formaal: at fortælle Forbundets
Medlemmer og Forbindelser om Hovedtrækkene i dets halvthundredaarige

Historie og derigennem give Impulser i det fremtidige Arbejde, bringer jeg
endnu engang min bedste ‘Tak til Forbundets øverste Ledelse for den utrættede

Hjælpsomhed, jeg har mødt under Arbejdets Udførelse.

Forfatteren.

et Forbund, hvis Udvikling, der skal berettes om paa de følgende Sider, er
1 J saa langt fra blandt de ældste inden for dansk Fagbevægelse. Da det stif
tedes i Oktober 1897, var der gaaet mere end et kvart Aarhundrede, siden den
danske Arbejderbevægelse rejstes, og et Dusin Aar forinden havde de tre første
landsomspændende Fagforbund, Skotøjsarbejderforbundet, Snedkerforbundet
og Tekstilarbejderforbundet, set Lyset. I de følgende Aaringer stiftedes en
lang Række Forbund indenfor andre Fag.
Kort før Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund blev til, dannedes ved Sam
menslutning af to Landsdelsforbund det største af dem alle. Dansk Arbejds
mandsforbund, der traadte ud i Livet den 1. Januar 1897 og allerede ved sin
Start talte 14000 Medlemmer.
Kedel- og Maskinpasserforbundet er altsaa et af de yngre Skud paa den
danske Fagbevægelses stærke Stamme, men ogsaa selve Faget er ungt, og det
er endda et Spørgsmaal, om man kan tale om »Fag« i samme Betydning som
de gamle Haandværksfag, hvoraf L Eks. Smedefaget gaar helt tilbage til den
Tid, da Menneskene lærte at tage Metallerne, først og fremmest Jernet, i deres
Tjeneste.
Kedel- og Maskinpasserne hører den industrielle Tidsalder til. Deres Fag
begyndte, da Maskinkraften og Masseproduktionen fortrængte Haandarbejdet
og dets Udøvere fra Førerstillingen i Produktionslivet og skabte en helt ny tal
stærk Samfundsklasse: Lønarbejderne. Det betød ingenlunde, at de gamle
Haandværksfag og den tilhørende Faguddannelse forsvandt, men de blev og
saa i vidt Omfang taget i Stordriftens Tjeneste, og deres Vilkaar paavirkedes
Tid efter anden stærkt af Maskinteknikens eventyrlige Udvikling, Anvendel
sen af nye Materialer о. I. Flere af dem — her kan atter nævnes Smedene —
fik endda under Maskintekniken en fremtrædende Stilling i Produktionslivet,
men Industrialismen førte med sig, at et stadigt voksende Tal af ufaglærte Ar
bejdere, tillærte Arbejdere og Specialarbejdere gled ind i Produktionsproces

sen, og det er Ы. a. Forklaringen paa Arbejdsmandsforbundets hastige og
enorme Vækst.
Under disse Forhold blev Kedel- og Maskinpasserne et nyt, men saare vig
tigt Led i den industrielle Produktion. Denne var fra Stordriftens Barndom og
til den Dag i Dag nøje knyttet til Anvendelsen af Dampmaskinen, der gav
Driv- og Trækkraft til andre Maskiner, Skibe o. s. v. I den nyere Tid har
Elektro- og Dieselmotoranlæg ganske vist erobret en stor Del af Dampkraftens
tidligere Domæne, men ogsaa disse Anlæg fordrer den Arbejdskraft og Ud
dannelse, Kedel- og Maskinpasserne repræsenterer.
Skønt det skulde synes indlysende, at Dampkedler og Maskinanlæg, der er
kostbare i Anskaffelse og farlige i Drift med Død og Ulykker for Mennesker
og store materielle Skader i Tilfælde af Sprængning og Ødelæggelse, maatte
kræve en teknisk veluddannet Betjening, var det dog gennem mange Aar saaledes, at praktisk taget enhver kunde paatage sig Pasning af saadanne Anlæg.
Der stilledes ingen Krav til deres Uddannelse, udover hvad de ved tilfældig
Vejledning og egne Erfaringer efterhaanden maatte lære.
Følgen var, at Fyrbøderne, som Kedel- og Maskinpasserne kaldtes i ældre
Tid, kom fra vidt forskellige Arbejdergrupper, selv om det var naturligt, at
»Faget« (thi det var jo altsaa ikke noget Fag efter dette Ords hidtidige Betyd
ning) i høj Grad rekruteredes fra Folk, der tidligere havde haft med Maskiner
at gøre — Søfyrbødere, Smede, Landsbrugsarbejdere o. 1. Men denne Udvik
ling var skæv, utilfredsstillende — og farlig. Det blev da ogsaa en af de vig
tigste Opgaver, efterhaanden som Fyrbøderne organiseredes til Kamp for bedre
Vilkaar, at formidle en virkelig Oplæring i Kedel- og Maskinpasning og at faa
gennemført en Lovgivning, der gav et effektivt Tilsyn med Dampkedler og
Maskiner og stillede Krav til Duelighed og faglig Kunnen hos de Arbejdere,
der udøvede en saa ansvarsfuld og samfundsvigtig Funktion.
Kedelpasserloven af 1896, der i høj Grad skylder de københavnske Fyr
bøderes Fagforening (Moderforeningen til Kedel- og Maskinpasserforbundet)
sin Tilblivelse, blev da i sin Utilstrækkelighed det Fundament, hvorpaa det
egentlige Fag groede op. Nu blev der sat Bom for, at enhver Tilfældig kunde
give sig af med et saa vigtigt Arbejde, og der blev stillet de Krav om Certifika
ter og Kontrolbøger, der har givet Mulighed for at skabe den Stand af vel
uddannede, teknisk kyndige Kedel- og Maskinpassere, der i vor Tid røgter saa
store Samfundsværdier. At Loven samtidig blev en mægtig Løftestang for
Kedel- og Maskinpassernes sociale, organisatoriske og kulturelle Virke, kan
kun blandt Fagfællerne og de øvrige Arbejdere hilses med Tilfredshed. Det var

vel ikke just det, man fra andre Samfundsklassers Side ønskede, og under
Rigsdagsforhandlingerne forud for Lovens Vedtagelse kom Frygten for, at
Loven ogsaa skulde faa denne Virkning, temmelig tydeligt til Orde.
Der er ikke sagt for meget, naar det hævdes, at Kedel- og Maskinpasserfor
bundet — det er talmæssigt ikke stort og kan ifølge Arbejdets Natur aldrig
blive det — staar som en af de solideste og kvalitativt bedste danske Fagorga
nisationer. Forlængst er gennemført en 100 pCt.s Organisering af de Arbej
dere, der hører under Forbundets Omraade. Det er under haarde Kampe baade
mod Arbejdsgiverne og en Tid lang mod organisationsfjendtlige Kammerater
lykkedes at opnaa Lønninger og en social Standard, der har givet Kedel- og
Maskinpasserne en god Placering blandt Landets øvrige Arbejdere, som man
fra første Færd har staaet i nøjeste Kontakt, Idé- og Kampfællesskab med.
Som de har Kedel- og Maskinpasserne nydt godt af den Fremgang, der er
sket og har maattet taale de Tilbageslag, der ogsaa har ramt. Men det kan
koldt og nøgternt konstateres, at der er himmelvid Forskel paa 1890’ernes fat
tige og fortrykte Fyrbødere, overladt til Arbejdsgivernes Forgodtbefindende,
og de Kedel- og Maskinpassere, der i Dag, takket være deres Solidaritets og
Fagorganisations vidunderlige Vaaben, har tilkæmpet sig en menneskeværdig
Tilværelse, samfundsmæssig Position, Viden og kulturel Højnelse.
Lad os da ved Kedel- og Maskinpasserforbundets 50 Aars Dag standse op
et Øjeblik, kaste Blikket tilbage, genopfriske, vurdere og lære af de Begiven
heder og den Udvikling, der har præget Forbundet gennem det svundne halve
Aarhundrede.

"Da Industrialismen kom til Danmark
edel- og Maskinpasserne har som nævnt ingen aarhundredlang faglig
Historie. De er Børn af den moderne Stordrift, og deres Arbejde er nøje
knyttet til den stadig højere udviklede Maskinteknik. der her i Landet brød
igennem for et Hundrede Aar siden, og siden da har været toneangivende i
Erhvervs- og Produktionslivet.
Det kan da formodentlig have Interesse som en Introduktion til Skildringen
af Organisationens Historie at se paa Industriens og Maskinvæsenets Frem
brud og Udvikling i Danmark i det 19. Aarhundrede. Herom er der i Tidens
Løb samlet meget værdifuldt Stof, men man gaar ingen for nær ved at henvise
den, der gerne vil vide yderligere Besked, til det betydelige Værk »Arbejds
forhold indenfor dansk Haandværk og Industri 1857—1899« af Historikeren
Georg Nørregaard. Værket udkom i 1943.
Det siger sig selv, at Industrien i Danmark som i andre Lande ikke brød
igennem inden for de enkelte Erhvervsgrene paa samme Tid, ligesom de enkelte
Industrier har udviklet sig med forskellig Hastighed. En stor Del af den dan
ske Industri brød dog frem i 1850’erne og 60’erne, men Produktion paa indu
striel, mekanisk Basis kan her spores helt tilbage til det 18. Aarhundrede.
I 1790 indførtes den første Dampmaskine til Danmark og blev Afløser fol
den Kraft, der leveredes af Fortidens mere upaalidelige Vand- og Vindmøl
ler. Det gik dog ikke særlig stærkt med at nyttiggøre denne Maskine, der ellers
havde revolutioneret Produktionsvilkaarene rundt om i Europa. Saa sent som i
1839 fandtes der kun 23 Dampmaskiner med 348 HK i danske Fabriker, og
den ringe Tilførsel af de forholdsvis dyre Kul bevirkede længe, at Dampma
skinen kun fik ringe Betydning for Landets Virksomheder.
Efterhaanden skete der imidlertid Forandringer heri. Den stærke Udvik
ling af Samfærdselsmidlerne (ikke mindst Skibsfarten) i 1860’erne gjorde det
lettere og billigere at faa Kul, og omkring 1870 ser vi da den industrielle Stor
drifts Gennembrud i Danmark med Dampmaskinen som Basis. Hvor stærkt
dette Gennembrud var, ses af, at der i 1880 var ca. 700 dampdrevne Industri
virksomheder i Landet. De raadede over 10.000 Hestekræfter og beskæftigede
21000 Arbejdere, tre Fjerdedele af de Arbejdere, der da anvendtes i Industrien.
Ogsaa Motoren fik efter 1870 en vis Betydning som Trækkraft i de mellem
store og mindre Industrivirksomheder. De første Motorer, der brugtes her
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hjemme, dreves ved Gas, der dengang spillede en betydelig Rolle baade for
Kraft og Lys. Det ældste danske Gasværk byggedes i Odense i 1853, tre Aar
senere anlagdes et i Svendborg, og endelig i 1857 oprettedes det første Gasværk
i København. Den første Gasmotor toges i Brug omkring 1870, og 12 Aar senere
havde 39 Virksomheder i København installeret 43 Gasmotorer.
Senere fulgte andre Motortyper, der skulde faa langt større Betydning,
Petroleumsmotorer, Benzinmotorer og først og fremmest de elektriske Motorer,
der i de mindre Industrier hurtigt blev haarde Konkurrenter til de andre Moto
rer og tillige mange Steder fortrængte Dampmaskinerne.
Ogsaa hvad Fremstillingen af Elektricitet angaar, laa Odense i Spidsen.
Danmarks første Elektricitetsværk byggedes her i 1891, og Aaret efter anlagdes
det første (Gothersgades Elektricitetsværk) i København.
Industritællingen i 1897 fortalte om Industriens vældige Vækst i Løbet af
en lille Menneskealder og om de forskellige Kraftmaskiners Udbredelse. Paa
det Tidspunkt fandtes i Landet 51 Gasværker og 20 — dog fortrinsvis min
dre — elektromekaniske Fabriker. Men endnu havde Dampmaskinerne klart
Overtaget som Kraftmaskiner. VedTællingen fandtes i Industrivirksomhederne
3087 Dampmaskiner, 720 Gasmotorer, 191 Petroleums- og Benzinmotorer,
4 Varmluftsmaskiner og 71 Elektromotorer. Industrien raadede da over 52212
HK., hvoraf alene de 47392 faldt paa Dampmaskinerne.
Den rivende Udvikling af Maskintekniken, den sidste Fjerdedel af forrige
Aarhundrede saaledes var Vidne til, hang bl. a. sammen med den Tids store
Opsving i Jernindustrien. I 1854 var der 16 Jernstøberier i København og ca. 49
i Provinsen. I 1872 var Jernstøberiernes Tal vokset til henholdsvis 28 og 115,
og i 1897 var der i hele Landet 214 saadanne Virksomheder.

Maskiner og Arbejderbeskyttelse
Med den stigende Anvendelse af stadigt mere komplicerede Maskiner i
næsten alle Grene af Erhvervslivet blev det efterhaanden nødvendigt at eta
blere et Tilsyn med Maskinerne og træffe Foranstaltninger for at undgaa, at de
Mennesker, der omgikkes og betjente dem, blev Ofre for Skader og Ulykker,
der kunde medføre Døden eller mange Former for Invaliditet. En saadan Kon
trol var vel ogsaa nødvendig over for andre Arbejdsmidler (Stilladser f. Eks.),
men det var dog i særlig Grad Maskinerne, der rummede Faren, og Lovgivning
og Myndigheder havde ved talrige Lejligheder Opmærksomheden rettet herpaa. Ikke mindst Dampkedlerne gav Anledning til Overvejelser. Her laa jo en
stadig Fare for Eksplosioner, hvis Damptrykket blev for stort eller Vandet
sank under Hedefladen.
Saa tidligt som i 1832, da der kun var meget faa Dampkedelanlæg i Drift
herhjemme, udstedtes en Forordning, der fastsatte, at Dampkedlen ikke maatte

En belgisk Vandrørskedel og en Babcock & Wilcox Vandrorskedel. (Se nærmere Omtale S. J2.)

tages i Brug, før den for Ejerens Regning var synet og undersøgt af sagkyndige
Mænd, og det paalagdes Politimyndighederne at lade foretage periodiske
Eftersyn.

Disse Bestemmelser var dog ikke tilstrækkeligt betryggende, efterhaanden
som Dampkraften vandt større Udbredelse, og i 1851 blev de erstattet af en
Lov, affattet i en yderst knudret Kancellistil, men med en Række mere indgaaende Regler for Dampkedlernes Udstyr og Indretning. Loven fastsatte saaledes, at enhver Dampkedel af nogenlunde Størrelse skulde være forsynet med
en Sikkerhedsventil, et Vandstandsmærke, 3 Prøvehaner og en Trykmaaler.
Kedlen skulde kunne tage dobbelt saa stort Tryk som Sikkerhedsventilerne
under Brugen var belastet til, og før en ny Kedel blev taget i Anvendelse,
skulde der foretages en Trykprøve, efter at Kedlen var pumpet fuld af Vand.
Ogsaa efter denne Lov skulde der afholdes Kedelprøve, naar Politiet forlangte
det. Bødestraffen for Overtrædelse af Loven fastsattes fra 5 til 200 Rdl. Loven
gjaldt dog kun for Kedler i private Virksomheder. Statens Kedler var und
taget fra disse Tilsyn. Her havde de Autoriteter, hvorunder de hørte. Ansvaret.
Loven af 1851 var vel mere krævende i Tilsynet end Forgængeren, men
slog dog langtfra til over for den Udvikling, der fandt Sted i Industriens Gen
nembrudsperiode. Nødvendigheden af en langt mere indgribende Lovgivning
paa dette Felt understregedes af en alvorlig Ulykke, der fandt Sted paa et Hørog Uldspinderi i Hillerød i 1873. Her skete en voldsom Kedeleksplosion, der
kostede en halv Snes Mennesker Livet, ikke alene blandt Virksomhedens Ar
bejdere, men ogsaa blandt Folk, der var beskæftiget i et Bageri og et Sadel
magerværksted i Nærheden.
Den omfattende Ulykke gjorde et dybt Indtryk ud over Landet og blev ikke
uden Indflydelse paa en ny Tilsynslov af 24. Marts 1875, en Art Supplement
til den første Fabriklov, der var vedtaget et Par Aar i Forvejen. Den nye Lov
bestemte, at enhver Kedel skulde underkastes Prøve hvert tredje Aar foruden
et aarligt Eftersyn uden Prøve. Det fastsattes, at i Virksomheder, der faldt ind
under Fabrikloven, skulde Tilsynet med Kedlerne foretages af Fabrikinspek
tøren. Ellers skulde Synsmændene i Kobenhavn udvælges af Magistraten, i
Provinsen af Amtmændene. I en Bekendtgørelse af 28. Juni 1875 blev der end
videre givet Regler for Dampkedlernes Indretning og den daglige Betjening
af dem. Der stilledes her Krav om Anbringelse af Vandstandsglas eller anden
Vandstandsmaaler samt af en Ventil, der hindrede Udstrømning gennem Føderøret. Hver 4.—6. Uge skulde Kedlen renses for Sten og Bundfald. For hver
Kedel skulde der føres Bog over, hvor meget den blev brugt, gøres Notater om
Rensning og Eftersyn og over de Mangler, man Tid efter anden vilde opdage.
Senere blev der foretaget enkelte mindre Ændringer i Bekendtgørelsen, og der
udover vedtog Bygningskommissionen i København i 1886, at inden for Byens
Omraade maatte Dampkedlernes Tryk ikke overstige 60 Pd. pr. Kvadrattomme.
Maskinbeskyttelsesloven af 1889 betød en væsentlig Forbedring af Arbej
derbeskyttelsen, og Dampkedlerne kom efter denne Lov ind under et virkelig
sagkyndigt Tilsyn, idet dette herefter helt skulde føres af Fabrikinspektionen.
Politiets Forbindelse med Dampkedeltilsynet indskrænkede sig herefter til, at
det skulde registrere Anmeldelse af nye Kedler.

En Lavtryksdampmaskine 4) HK med paakoblet Jævnstrømsdynamo 220 Volt, 180 Ampere.
(Se Omtalen Side }2.)

Det mere kyndige Tilsyn afslørede hurtigt adskillige Mangler ved Damp
kedlerne, og det viste sig, at Lovbestemmelserne i en Mængde Tilfælde ikke var
efterlevet. Saaledes konstateredes det, at Sikkerhedsventilerne jævnligt var for
smaa, Ventilerne paa Føderøret laa for langt fra Kedlerne, mange Steder, især
paa Landet, blev der ikke ført Bog, og Kedlernes Alder kunde ofte kun med
Vanskelighed eller slet ikke konstateres, da der hverken var Fabriksmærke eller
Nummer. Hertil kom en stigende Tendens til at benytte Kedler af højere Tryk,
og mange generede sig ikke for af Tilsynet at forlange, at det skulde godkende
et højere Tryk paa Kedlen, end den var bygget til.
Trods alle de forefundne Mangler og Skrøbeligheder søgte Fabriktilsynet
at hjælpe bedst muligt og viste en Overbærenhed, der vel ikke helt var af det
gode. lal tf aid blev der kun anlagt Sag ved gentagne Overtrædelser af Reglerne,
og det var yderst sjældent, at man ligefrem skred til Forbud mod at benytte en
Kedel. Undertiden fik en tvivlsom Kedel en særlig Trykprøve. Hvor der var
Tale om en gammel Kedel, hvor det kunde befrygtes, at Jernet skulde ødelæg
ges ved Vandets »Gnaven« (Korrossion) skred man til et indvendigt Eftersyn.
Men det hændte ofte, at Tilsynet stod over for grove Forsømmelser, bl. a.
for lav Vandstand, Overbelastning af Ventilerne, Uorden ved Vandstands-

maalerne о. 1. Jævnligt var brandfarligt Materiale hobet op i Nærheden af
Kedlerne, og de formelle Fejl: Brug af Kedlerne, før der var foretaget Prøve,
Undladelse af at føre Kedelbogen, ikke foretagen Anmeldelse o. s. v. var
utallige.
I Betragtning af den ofte alvorlige Fare, alle disse Forsømmelser og Fejl
medførte, var Bødestraffen stadig meget lemfældig. Eksempelvis kan nævnes,
at en Ventiloverbelastning kun »straffedes« med en Bøde paa 20 Kr.; i Gen
tagelsestilfælde kunde den dog stige til 50 Kr.
Det karakteristiske ved hele denne altfor overbærende Lovgivning var, at
den stort set kun vedrørte Kontrollen med selve Kedlerne og kun i ringe Grad
beskæftigede sig med Kvalifikationerne hos dem, der havde den daglige Pas
ning og Arbejde med dem. Heri laa en Svaghed, der, efterhaanden som Ked
lerne blev større og mere sindrigt udstyrede og Kravene til deres Ydeevne steg,
blev mere og mere iøjnefaldende.
Som tidligere nævnt var det i høj Grad Folk med et vist Kendskab til Ked
ler og Maskiner og med praktisk Haandelag, der søgte ind som Fyrbødere og
Maskinpassere. Men Lovgivningen havde ikke hidtil stillet Krav om særlig Ud
dannelse for at bestride dette Arbejde, og der fordredes ingen Prøve eller lig
nende, der kunde sige noget om Vedkommendes Evner eller Viden i den Ret
ning. Dette Forhold forværredes, da Landbruget i Slutningen af 1880’erne og i
de første Aar i 1890’erne oprettede de mange Andelsmejerier, der skulde bruge
Folk til Pasning af Kedler og Maskiner.
De fleste af disse Landboere — som Regel Mejeristerne — havde praktisk
taget intet Kendskab til de ømtaalelige og vanskelige Arbejdsmidler, de her
sattes til at betjene. Ofte var det gamle eller helt unge Mennesker, der brugtes
til dette Arbejde, undertiden endog Kvinder, men fælles for dem alle var
Ukyndighed og Ukendskab dertil.
En lang Tid gik det trods alt forbavsende godt uden alvorlige Ulykker,
men det var naturligt, at Fabriktilsynet fulgte de temmelig rodede Tilstande
med ængstelig Interesse. Bekymringerne var absolut berettigede, og triste Be
givenheder og en voksende Forstaaelse blandt Arbejderne for det uholdbare i
Situationen skulde komme Tilsynets Synspunkter til Hjælp. I 1892 skete ved
Kedeleksplosioner ikke færre end 7 store Ulykker, der krævede ikke saa faa
Menneskeliv. I 5 af Tilfældene paavistes det. at Ulykken skyldtes for lav Vand
stand i Kedlen. Samtidig konstateredes det. at i adskillige Kedler havde Ild
kanalen været glødende.
Saa mange store Kedeleksplosioner paa saa kort Tid maatte naturligvis paa
kalde Offentlighedens og vedkommende Myndigheders alvorlige Opmærk
somhed. Det dæmrede i vide Kredse, at der virkelig var noget galt, at baade
menneskelige og materielle Værdier alt for ofte unødigt stod paa Spil.
Samme Aar som de nævnte store Eksplosionsulykker skete stiftedes Fyr
bødernes Fagforening i København. Ved Siden af denne Forenings almindelige
lønmæssige, sociale og kulturelle Opgaver sattes stærkt ind for en Højnelse af

To Kanalkedler med Overheder. (Se nar mere Side 32.)

Medlemmernes faglige Standard, derved at de fik de Kundskaber og den tek
niske Viden, der var nødvendig for at de kunde varetage deres vigtige Arbejde
tilfredsstillende.
Fyrbødernes Fagforening rejste tidligt Kravet om en Lovgivning, der baade
skærpede og effektiviserede Tilsynet med Dampkedlerne, men samtidig fore
skrev en virkelig Uddannelse — særlig teknisk — med tilhørende Prøve og
Certifikat for at faa den bedst kvalificerede Arbejdskraft. For disse Formaals
Fremme søgte Fagforeningen paa et tidligt Tidspunkt i sin Tilværelse nær For
bindelse med de socialdemokratiske Rigsdagsmænd.
De Rapporter, Arbejds- og Fabriktilsynet samlede og afgav i disse Aar,
understøttede i høj Grad Fyrbødernes Fagforenings Synspunkter, men var
samtidig en klar Paapegning af, at mange Kedler, undertiden ogsaa Maskiner,
var af altfor ringe Kvalitet. Mange af de undersøgte Kedler var gamle og mær
kede og medtagne af Slid, hvad der naturligvis gjorde daarlig og ukyndig Pas
ning saa meget mere skæbnesvanger. De nye Kedler var desværre heller ikke
altid som de skulde være. Som Følge af Konkurrencen var de hyppigt fremstil
let af ringere Materiale og daarligt forarbejdede, i nogle Rapporter klagedes
videre over, at mange Fyrbødere var drikfældige, sløsede og ligegyldige, mere
end de var uvidende, i andre hed det, at de — særlig paa Mejerierne — havde
for meget at bestille, og i nogle hævdedes det, at Fyrbøderne var lovligt selv
kloge!

Over for den tilfældige Udvikling, der prægede Pasningen af Dampked
lerne paa Landjorden kunde med Rette henvises til den Lovgivning (Maskinist
loven af 10. April 1874), der sikrede uddannet og eksamineret Mandskab til
Pasning af Skibsmaskiner, og som stillede ret betydelige Krav til denne Kate
gori af Søens Arbejdere.
Saaledes var der for en Maskinist, der skulde gøre Tjeneste om Bord i Skibe,
fastsat en almindelig og videregaaende Eksamen, der bl. a. forudsatte, at han
havde arbejdet paa en Maskinfabrik eller ved en Skibsdampmaskine mindst et
Aar. Ved en senere Lov blev Eksamenskravene til Søens Maskinfolk nærmere
udformet og udvidet med en særlig Maskinpasserprøve. Der forlangtes her
efter, at den. der indstillede sig til Eksamen, skulde have arbejdet mindst 3 Aar
i et Smede- eller Maskinværksted og deraf mindst et Aar ved Fremstilling af
Dampmaskiner.
Da en Del af disse saaledes vel udlærte Sø-Maskinfolk gik i Land og tog
Plads i Fabrikerne, laa heri en yderligere Spore til ad Lovgivningens Vej at
medvirke til en forsvarlig Uddannelse af Maskinfolk ved Virksomheder paa
Landjorden.

Kedelpasserloven af 1. April 1896
Det er ikke urigtigt, naar det hævdes, at Kedelpasserloven, hvis officielle
Titel er »Lov om Pasning af Dampkedler paa Landjorden«, er Grundlaget fol
det senere Organisations- og Kulturarbejde blandt Kedel- og Maskinpasserne.
Ikke fordi Loven er lydefri eller særlig vidtgaaende, men der blev med den
skabt faste Rammer, og Kedel- og Maskinpasning blev befriet for det Tilfæl
dighedens Præg, der hidtil havde hvilet over dette Arbejde. Nu skabtes der i
Virkeligheden et Fag, hvis Udøvere ved Prøve skulde dokumentere deres Ud
dannelse og Duelighed, og som derfor ogsaa blev langt lettere at samle og orga
nisere til Kamp og Arbejde for bedre Kaar, for faglige og økonomiske Interes
ser. Ikke mindst disse sociale Konsekvenser af Loven var man tidligt opmærk
som paa, bl. a. ogsaa ved Forslagets Behandling i Landstinget, hvis konserva
tive Medlemmer fik Kuldegysninger ved Tanken om, at Loven kunde blive en
Støtte ogsaa for Fyrbødernes Organisationsliv. Det fremgik tydeligt af en Ud
valgsbetænkning.
Kedelpasserloven blev vedtaget i 1896 efter i flere Aar at have været be
handlet i Rigsdagen. Lovens Tekst blev opdelt i 12 Paragrafer, hvoraf Hoved
punkterne skal nævnes her.
Det fastslaas i Loven, at det at passe en Dampkedel skal være et Hoved
arbejde. Vedkommende maa saa længe der er Ild under Kedlen ikke til Stadig
hed være beskæftiget uden for de Rum, hvor Kedlen og Maskinen er anbragt.

En Croceheran opretstaaende Vandrørskedel. (Se Side jj.)

Dernæst skelner Loven mellem Pasning af større eller mindre Kedler. Herom
hedder det i Pgf. 2: »Til at forestaa Pasningen af eller selvstændigt at passe
Dampkedler med Ildpaavirkningsllade paa 300 Kvadratfod eller derover samt

Dampkedelanlæg bestaaende af 2 eller flere samvirkende Kedler, hvis samlede
Ildpaavirkningsflade er 300 Kvadratfod eller derover og Dampkedler, som ar
bejder med over 100 Punds Damptryk paa Kvadrattommen i Lokaler, hvor
andre end Kedelpasseren til Stadighed er beskæftiget eller i Lokaler, der støder
umiddelbart op til eller er anbragt over eller under Beboelsesrum og andre
Rum, hvor Mennesker til Stadighed skulle opholde sig paa Tider, hvor der er
Ild under Kedlen, udkræves, at den Paagældende er ædruelig og paalidelig
samt er i Besiddelse af et af Fabriktilsynet udfærdiget Certifikat indeholdende
Attest for, at han enten har underkastet sig de ved Loven af 10. April 1874 og
30. Marts 1892 foreskrevne Eksaminer for Maskinister eller har bestaaet den
særlige Prøve for Kedelpassere paa Landjorden (eksaminerede Kedelpassere).«
Betingelserne for at have bestaaet Kedelpasserprøven var følgende: at kunne
skrive Diktat med en læselig Haandskrift, at kunne regne med benævnte og
ubenævnte Tal samt med Decimalbrøker, at kunne gøre Rede for Hovedtræk
kene i Maskinlære for saa vidt angaar Indretningen og Pasningen af de almin
delige Dampkedler og Dampmaskiner paa Landjorden. Endvidere skulde den.
der indstillede sig til Kedelpasserprøven være fyldt 20 Aar og i mindst et Aar
have arbejdet i et Maskinværksted, hvor der forfærdiges Dampmaskiner eller
Dampkedler eller ogsaa mindst i et Aar selvstændigt og ulasteligt have passet
en Dampkedel.
Egentlig urimelige eller strenge kan man jo ikke kalde disse Bestemmelser,
naar Hensigten var at sikre kvalificeret Arbejdskraft til et saa vigtigt Arbejde,
men langt lempeligere var Lovens Regler for Pasning af mindre Dampkedler
(med Ildpaavirkningsflade under 300 Kvadratfod). Hertil kan antages ædrue
lige og paalidelige Personer, som er fyldt 18 Aar. De skal være forsynet med
en paa deres Navn lydende Kontrolbog, hvori Fabriktilsynet indfører Bemærk
ninger om eventuelle Mangler ved Kedelpasningen. Her er Kravene altsaa saa
beskedne som vel muligt.
Heller ikke Straffebestemmelserne for Overtrædelse af Kedelpasserloven
var afskrækkende. De bestod i Bøder fra 10—200 Kr., og Ansvar kunde gøres
gældende ikke blot mod Kedelpasseren, men ogsaa mod Kedelejeren, Brugeren
og den Tilsynsførende, »hvis Overtrædelsen er sket med deres Vidende eller
har fundet Sted, fordi Vedkommende ved det efter Forholdene mulige Tilsyn
har ladet det mangle paa den fornødne Omhu«.
En anden Straffebestemmelse, der alene angik Kedelpasseren, findes i Pgf. 6,
der siger: »Retten til at forestaa Pasningen eller til selv at passe Dampkedler
paa Landjorden kan ved Kendelse af vedkommende Fabrikinspektør fratages
den paagældende for bestandigt eller for en vis Tid, naar han efter Fabrik
inspektørens Skøn ved grov eller gentagen Overtrædelse af de for Kedlers Pas
ning givne Bestemmelser eller paa Grund af manglende Ædruelighed ikke læn
ger anses for egnet til at faa saadan Gerning betroet. Den paagældende kan
dog forlange, at der uopholdelig optages Forhør, og at Sagen derefter saa snart
som muligt bliver forelagt Justitsministeren til Afgørelse.«

En Atlas Høj- og Lavtryks-Dampmaskine med paakoblet ]levnstrømsdynamo og en Atlas Køle
maskine, Ammoniakkompressor. (Se Teksten Side }}.)

Skønt Kedelpasserloven saaledes var alt andet en revolutionerende, mødtes
den under Behandlingen i Landstinget med megen konservativ Surhed og en
Mængde Betænkeligheder, der navnlig havde en for Byarbejderne udæskende
og krænkende Form. Om hele den konservative, bl. a. af Arbejdsgiverinteres
ser bestemte Stilling til Problemet faar man et levende Vidnesbyrd gennem
Højre-Landstingsmanden Villars Lunns Mindretalsindstilling i Landstings
udvalgets Betænkning. Det hedder heri:
»Mindretallet samstemmer fuldtud i Ønskeligheden af at søge begrænset de Ulykkestilfælde,
som fremkaldes og med det stigende Antal Kedler i stigende Grad vil fremkaldes ved forsømme
lig og utilbørlig Pasning af Dampkedler paa Landjorden, og man miskender for saa vidt ingen
lunde Lovforslagets Maal, men man kan kun ikke se, at der i nogen Henseende vindes Sikkerhed ved
Lovforslagets Midler, og man kan paa den anden Side ikke lukke Øjet for, at der ved disse læg
ges et altfor hemmende Baand paa den fri Rørelse i Anvendelsen af mekanisk Kraft, som er ble
vet en Nødvendighed i Erhvervslivet og bidrager mægtigt til Samfundsudviklingen. Mindretallet
finder derhos, at man ved Lovforslagets Hovedprincip Eksamen for hvert det Menneske, hvem
Pasningen af en Dampkedel over ijo Kv-Fods (som det først var foreslaaet) Ildpaavirkningsflade skal kunne betros, skyder langt over Maalet, da ingen Eksamen kan garantere det, som der
alene bør spørges om i denne Sag, fuld Paalidelighed og Samvittighed parret med et vist Maal
af Intelligens. Denne Skyden over Maalet finde vi saa øjensynlig i Bestemmelsen om, at Kedelpas
sere af i. Klasse, altsaa de, der kunne betros de store Kedler, hvormed som Regel følger de kom

plicerede og for saa vidt distraherende Maskiner, dem paaligges der foruden et Aars Læretid i
et Maskinværksted en Eksamensprøve, som ikke kan bestrides af enhver, iøvrigt til Stillingen
egnet Almuesmand, men ikke det Bevis for Ædruelighed og Paalidelighed, som kræves af Kedel
passere af 2. Klasse, og hvorpaa det efter Mindretallets Mening aldeles overvejende kommer an.
Forholdet er jo nemlig dette, at en Eksamen vel kan afgive en mere eller mindre værdifuld og
troværdig Modenhedsprøve for Kundskab i og selvstændigt Judicium over de Forhold, hvortil
den giver Adgang, men dette er for Kedelpasningen baade af det gode og det onde, thi vel kan
det være godt, at Kedelpasseren har nogen faglig Udvikling, men det er ifølge al Erfaring i 99
Tilfælde af 100 til Skade, naar den faglige Udvikling indgiver ham at ville skønne selvstændig
og anvende egne Teorier, saa at man formentlig ikke gaar for vidt ved at hævde, at en Eksamen
•følge Forholdets næsten helt moralske Natur ikke er det fornødne, knap kan siges at være det
rette og i alle Tilfælde ikke er det ene fornødne, thi dette ser Mindretallet i: blind Lydighed imod
og samvittighedsfuld Efterlevelse af de for Kedelpasningen givne Forskrifter, som ere byggede
paa de overalt kongruerende Erfaringer og deraf udledte Teorier. Det er heller ikke Kedelpas
serens faglige Uvidenhed og Uduelighed, der i Almindelighed har udsat for Sprængningerne eller
endog voldt Ulykkerne, nej, det er Kedelpasserens Upaalidelighed, Skødesløshed og Frækhed, og
hvor der virkelig har været Uvidenhed med i Spillet, der skyldes denne Kedelejerens uforsvarlige
Forsømmelighed i at instruere og øve Kedelpasseren. Er Eksamensprincipet overhovedet for
nødent og tilladeligt over for Kedelpasningen, saa er det ganske sikkert ikke mindre nødvendigt
og berettiget over for al Pasning af Landbrugsmaskiner, Centrifuger og Møller etc., hvorved der
jo forvoldes mange flere Ulykkestilfælde end ved Kedelpasningen, men det er alt for øjensynligt,
at paa dette Gebet vilde Almenhedens Sikring gennem obligatoriske Eksamensprøver blive for dyrt
købt.
For Mindretallet staar det, som om Lovforslaget i Omsorgen for at gøre Kedelpasningen
sikker, har faaet indblandet et stærkt Moment af Bestræbelse for at gøre Kedelpasningen god
eller dygtig, og hvor priselig end en Forbedring paa dette Omraade monne være, saa formene vi
dog ikke, at en saadan kan foreskrives af Hensyn til Almenvellet.
Lovforslaget vil formentlig ogsaa bevirke en Forskydning i de paagældende sociale Forhold,
som vi finde uheldig. Adgangen til den forholdsvis ansete og vellønnede Stilling som Kedelpasser
bør ikke berøves den hæderlige, paalidelige og tilstrækkelig intelligente Almuesmand paa Landet
eller i den lille fjerne Provinsby til Fordel for de mere eller mindre havarerede Eksistenser, som i
København og de store Provinsbyer ved at gaa paa tilfældigt Arbejde i en eller anden Fabrik
kunne skaffe sig Attest for den krævede For-Uddannelse, der er saa at sige umulig for hin at opnaa.
Følgen af en saadan Bestemmelse vilde nemlig blive, at man til Kedler over 150 Kv.-Fods Ildpaavirkningsflade, hvoraf der vel findes over 1000 i Provinserne, i et overvejende Antal Tilfælde
maatte antage som Kedelpasser en saadan forløben Fabrikarbejder fra Københvn eller de store
Provinsbyer, en Mand, som ikke kan indpasses i eller finde Tilfredshed ved smaa provinsielle og
landlige Forhold, og som til sin Gerning medbringer et større eller mindre Kvantum faglig Dyg
tighed! men hvormegen Paalidelighed? som paa Arbejdsstedet indbringer saa eller saa megen By
arbejdercivilisation! men hvor megen Garanti for Medarbejdernes Liv og Lemmer!
Dernæst er der i Lovforslaget nedlagt et andet formenlig ikke heldigt Princip. Vor Tid har
i alt for høj Grad Tendens til at lade Staten faderlig paatage sig Omsorgen for Individets pri
vate og praktiske Forhold, hvorved uimodsigelig Initiativet og Ansvarsfølelsen hos den enkelte
forringes til stor Skade for Udviklingen, da Staten i mange Tilfælde ikke kan give Erstatning for
Individets svigtende Initiativ og Ansvarsfølelse. Naar som ved dette Lovforslag Staten vil paa
tage sig at oprette en Kedelpasserstand monopoliseret og stemplet med Duelighedsattest, saa
berøver den Kedelejeren Følelsen af, at Ansvaret for Kedlens sikre Pasning dog i sidste Instans
paahviler ham; man berøver ham Lysten til at gøre sin yderste Flid for at sikre det gode Resul
tat, og man gør ham tryg og ligegyldig, da han har Grund til at sige til sig selv: af mig forlan
ges der i dette Forhold intet andet, end at jeg holder en autoriseret Kedelpasser, saa har jeg gjort
min Skyldighed imod Samfundet, Resten besørger Staten. Dertil og i samme Aand kommer endnu,

at man, ved at indrømme Statens Kedeltilsyn næsten Antagelsen af og i alle Tilfælde den direkte
Kommando over og eventuelt Afskedigelsen af Kedelpasseren, bringer ogsaa dennes Ansvarsfølelse
og Initiativ aldeles af Lave; thi han maa igennem sin direkte Afhængighed af Fabrikinspektøren
blive stemt til at betragte Kedelejerens Instruktion og Tilsyn næsten som en Indblanding af uved
kommende. Vi formene tværtimod, at der trænges til en Lov, som skærper Kedelejerens Ansvar
for Kedelpasseren og Kedelpasningen og fæstner Kedelpasserens Ansvar over for Kcdelejeren,
hvilken dog, naar alt kommer til alt, er den eneste, som kan tilvejebringe Sikring imod forsøm
melig og utilbørlig Kedelpasning.
Endelig bør det ikke overses, at der er en social Fare i at lovfæste en Eksamen som obliga
torisk for Kedelpasseren, thi derved vil Kedelpasningen blive monopoliseret til mulig Skade for
Samfundet i det forudseelige Tilfælde, at Kedelpasserne — der selvfølgelg ville udvikle sig til en
Stand og en faglig Organisation —- gøre samlet Strejke. En anden Sag var det, om man søgte
indførte en Eksamen, som gav Berettigelse (men ikke Eneberettigelse) til at passe Kedler, ligesom
man har Eksamen, som aabner Adgang til Telegrafistens, Jernbanefunktionærens og lignende
Stillinger; men gør man Eksamen og faglig Foruddannelse obligatorisk for Kedelpasseren, saa
udleverer man i Strejketilfælde Samfundet til at slukke Ilden under sine Dampkedler, da Loven
vil hindre Anvendelsen af frivillige Kedelpassere, som ikke har gaaet 12 Maaneder i Lære i en
Maskinfabrik og passeret en Eksamen.

At Lovforslaget ogsaa vil volde Landbrug og Industri en i saa trykkede Tider følelig Ud
gift ved at paalægge dem direkte eller gennem Lønforhøjelse at udrede Bekostningen ved Kedel
passerens Læretid i et Maskinværksted, skal kun nævnes, fordi det maa være en Grund mere til
at modsætte sig Lovforslaget, naar man iøvrigt ikke sympatiserer med dets Principper, og det er
endda ikke nok med at uddanne en (1) Kedelpasser, thi skal man ikke i Sygdomstilfælde eller andet
tilfældigt Forfald være nødt til at standse Dampmaskinen og altsaa maaske en helt udstrakt Virk
somhed, saa maa man holde mindst en (1) uddannet Kedelpasser i Reserve, og dette kan blive
meget dyrt, da Manden let tager Anledning til, hvilken som helst Dag at søge andetsteds hen for
at finde Anvendelse for den paa ham kostede faglige Uddannelse.
Man kan ganske vist imødegaa disse Indvendinger imod Lovforslagets Principer og Kostbar
hed ved at indskrænke Rækkevidden for dets mest hæmmende Bestemmelser, ikke til at gælde i
ringere Grad, thi saa bliver de ganske virkningsløse, men indskrænke dem til at gælde et Mindre
tal af Kedler; Lovforslaget anviser selv Vejen ved kun at forlange 1. Klasses Kedelpassere ved
Kedler paa over 150 Kv.-Fods Ildpaavirkningsflade, og forhøjer man denne Sats, saa formind
sker man jo Antallet af Virksomheder, som falder ind under Lovens strenge Bestemmelser; men
Mindretallet maa finde det umoralsk saaledes at begrænse den Sikkerhed mod Kedelsprængning,
som Lovforslaget agter at indføre, thi Beskyttelsen tilkommer de smaa ikke mindre end de store
Kedlers omværende, og Bekostningen ved Sikringen bør ikke paabyrdes alene de store Kedel
anlæg, der ifølge Forholdenes Natur maa antages og vides at kunne have og at have mindst lige
saa samvittighedsfuld Pasning som de smaa. Og man maa anse det for særlig uheldigt med Fler
tallet at sætte Grænsen for Forpligtelsen til 1. Klasses Kedelpassere op til 300 Kv.-Fods Ildpaa
virkningsflade, thi derved bringer man saa at sige samtlige Mejeriers og Landbrugs Dampkedler
uden for Lovens Virkning, uagtet disse Kedler i og for sig trænger i alt Fald ikke mindre end
de store Kedler til at faa Kedelpasningen gjort mere sikker, da netop de hidtil have afgivet det
aldeles overvejende Kontingent af Tilfælde, hvor Kedelpasseren er sat under Tiltale for Over
trædelse af Dampkedellovens Bestemmelser.
I lige Maade maa man principmæssig misbillige Flertallets Forslag om en i Sygdomstilfælde
og ved andet Forfald tilladelig Suspension af Lovens Garantibestemmelser, thi da denne Suspen
sion maa blive vilkaarligt Skøn underkastet, kan den ikke blive ens for alle, og da Kedelpasserens
Autorisation skal være Garantien for de omkring Kedlen arbejdende Folk, bør denne end ikke
undtagelsesvis eftergives, eftersom saa Ulykker ville indtræffe just i disse Undtagelsestilfælde.
Man kan som sagt ved milnende Bestemmelser indskrænke Lovens Rækkevidde, men det er
efter Mindretallets Mening dels at gøre Uret baade mod dem, som Loven vil beskytte, og dem,

som den vil forbedre, og derfor anser Mindretallet det for korrektest ikke at fremme Lovfor
slaget, da man antager, at Justitsministeriet deraf vil tage Anledning ti! Bestræbelser for at til
vejebringe det, der i høj Grad trænges til, en Udvidelse og Skærpning af Loven om Tilsyn med
Dampkedler paa Landjorden, saaledes at Tilsynet faar Tid og Evne at lære Kedelejeren Om
fanget og Arten af hans Ansvar over for Kedelpasningen og Myndighed til at drage ham til
Ansvar for de Forsømmeligheder og Utilbørligheder, i Kedelpasningen, som finde Sted, og som
alene han kan gøre en Ende paa og holde borte for derved at bringe Arbejderne og andre om
værende en effektiv Beskyttelse mod den Fare, der nu uimodsigelig er.
Mindretallet har ikke nogen Tvivl om, at man ved at udvide denne Lovs Tilsyn baade i
Retning af Tal og Myndighed vil kunne tilvejebringe den Reform, som Samfundet har Krav paa
og kræver: nogen virkelig og alle omfattende Sikring imod forsømmelig og utilbørlig Kedel
pasning.«
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Summa summarum: De mest haardkogte Højremænds Repræsentant ønskede
absolut ingen Kedelpasserlov. Den Sag maa overlades til Arbejdsgiverne og det
private Initiativ. Her havde Staten ikke noget at gøre, og der var navnlig ingen
Grund til at favorisere nogle strejkeinficerede »forløbne Fabrikarbejdere« fra
København!
Skønt den saaledes skildrede konservative Modstand var med til at forringe
Kedelpasserloven, fik den alligevel en ikke ringe Betydning og gav bl.a. Fabrik
inspektoratet et solidere Rygstød.
Efterfølgende Tabel giver et Billede af, hvorledes Kedelpasserloven gen
nemførtes i de første Aar og fortæller lidt om det betydelige Arbejde med at
faa Ordningen lagt i faste Rammer.

Kedelpasser
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44
32

••3
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11 $4

•77
165

1899—1900

978

•58

29

23
22
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1900—1901

941

•53

•5

23

• 76

5i

Bestaaet

77
••3
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102

Over
trædelser

Rets
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Frat.
Till, til
at passe
Kedel

3
16

3
2

16

3
I

•4
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I en Del Tilfælde, men som det ses af Tabellen ikke i ret mange, gav Justits
ministeriet Dispensationer og Certifikat til visse Personer, der ikke opfyldte
Lovens Forudsætninger. Mere betænkelig var den lette Adgang til at faa Kon
trolbøger, og dette blev ogsaa skarpt kritiseret af Kedelpasserne selv. Kedelpas
serprøven, der efter ministeriel Bekendtgørelse blev afholdt to Gange om Aaret
(efterhaanden forskellige Steder i Landet) var ganske vist kun teoretisk, men

Et 220 Volt Jævnstrømsanlag.

Eksaminationen, der foretoges af Arbejds- og Fabriktilsynet, var til Gengæld
hvas, og som det ses af Tabellen var Dumpeprocenten forholdsvis stor. Paa den
anden Side var Retssager paa Grund af Overtrædelser meget faa, og kun i gan
ske enkelte Tilfælde fortabtes Retten til at passe Kedlen.
Kort sagt: trods sine let paaviselige Brist bestod Kedelpasserloven sin Prøve,
og Fabriktilsynet varetog sine Opgaver med en Omhu og Strenghed, der bødede
stærkt paa Lovens formelle Lemfældighed.

Kedel- og Maskinpassernes Arbejdsmidler
Skønt Kedel- og Maskinpasserne — maalt med Tidens Alen — tilhører et
ungt Fag, er der dog i de 55 Aar, der er gaaet, siden Fyrbøderne i København
dannede deres Fagforening, sket en rivende Udvikling af de Arbejdsmidler —
Kraftmaskiner — Fagets Folk betjener. Ogsaa det tekniske Sprogbrug har i høj
Grad skiftet Karakter, og det har for Fagets Udøvere været tvingende nødven
digt stadigt at følge med i de revolutionerende Ændringer, Kedler og Maskiner
er undergaaet. Derfor har den fortsatte faglige Dygtiggørelse stadig ligget

Ledelse og Medlemmer paa Sinde. I de henved 30 Aar, Forbundet har udsendt
et Fagblad — der senere vil blive Genstand for nærmere Omtale — har det tek
niske Stof da ogsaa indtaget en fremskudt Plads og nye Opfindelser og andre
Ændringer paa dette Omraade er blevet fyldigt behandlet, ligesom ogsaa det
i Aarenes Løb af Forbundet iværksatte Kursus- og andet Oplysningsarbejde
har beskæftiget sig med fagtekniske Problemer.
Det vil da være naturligt inden den nærmere Fordybelse i Kedel- og Maskin
passerforbundets Organisationshistorie at omtale de Arbejdsmidler, Fagets
Folk har med at gøre i deres daglige Virke. Det vil ogsaa være rimeligt at nævne
de Farer, der lurer paa Kedel- og Maskinpasseren, og overfor hvilke han af
Hensyn til sig selv og andre maa holde Hjernen klar og Haanden parat til hur
tig Indgriben. Her har Kedeleksplosionerne med de alvorlige Ulykker og store
materielle Ødelæggelser i Følge i Tidens Lob givet ham noget at spekulere
paa. Det Ansvar, der i den daglige Gerning hviler paa Kedel- og Maskinpas
seren, bevirker, at han i Almindelighed let vil kunne opfylde Lovens Bud om
at være ædruelig og paapasselig. Men trods al Omhu kan Ulykken ske. Ked
lerne er ikke altid af bedste Kvalitet. Brændslet ofte af daarlig Beskaffenhed,
saa Arbejdsprocessen kan byde Vanskeligheder nok.
1 det følgende vil i Tekst og Billeder blive gennemgaaet en Række Kedel
eksplosioner, der stærkt tør understrege Alvoren i Kedel- og Maskinpasserens
Arbejde.
Kedeleksplosioner.

Med de senere Aars højt udviklede Kedelteknik og med det Kvalitetsmand
skab, der staar til Raadighed som Kedel- og Maskinpassere, er Kedeleksplo
sioner blevet saare sjældne og skulde ogsaa kunne undgaas. Det er ikke rigtigt,
naar det hævdes, at Kedeleksplosioner oftest skyldes Vandmangel (det vil den
dygtige og samvittighedsfulde Kedelpasser hurtigt kunne se og vare sig imod).
Erfaringen og Statistiken viser da ogsaa, at Kedeleksplosionerne kun i meget
faa Tilfælde har Vandmangel som Aarsag. Denne skal som Regel søges enten
i daarlig Pasning eller i daarligt Kedelmateriale — undertiden i begge Dele.
Kedel- og Maskinpasserforbundets nuværende tekniske Konsulent K. Stens
balle har udtrykt det saaledes: »Eet staar uimodsigeligt fast. En Dampkedel er
et saa farligt Objekt, at der maa vises den allerstørste Agtpaagivenhed ved
Valg af Materiale og Fabrikation samt Pasning.«
I ældre Tid var Kedeleksplosioner, som vi har set det, heller ikke her i Lan
det nogen ualmindelig Foreteelse. Det maa i denne Forbindelse understreges, at
Kedlens Størrelse ingenlunde er afgørende for Skadens Omfang. Eksplosion af
en lille Kedel kan volde lige saa store Ulykker og Tab som Sprængningen af
en stor.
Som konkrete Eksempler paa Kedeleksplosioner kan først nævnes et Par
Tilfælde fra Danmark. Det første drejer sig om en Eksplosion paa Firmaet
Gosch’ Tændstikfabrik i København i 1916. Billedet paa Side 30 viser den del

vis afdækkede Overdel af en komisk Kedel paa 54 m2 og med et Arbejdstryk
paa 10 Atm. Kedlen blev ved Eksplosionen liggende paa sin oprindelige Plads,
og Eksplosionen maa derfor betegnes som en Udladning (Eruption). Aarsagen
til Eksplosionen, der heldigvis kun medførte materiel Skade, maa formentlig
søges i. at Materialet er ødelagt ved Forarbejdningen. Kedlen var revnet i
Langsøm og i to Tværsømme.
Det næste Tilfælde, hvor Eksplosionen desværre krævede et Menneskeliv,
belyses af Billedet paa næste Side. Eksplosionen fandt Sted i Baaring Mejeri
ved Middelfart d. 26. November 1933 og ramte en Kanalkedel paa 20 m2 med et
Tryk paa 7 Atm. Ulykken var det sørgelige Resultat af, at ikke alle, der skal
passe en Dampkedel, i Forvejen har faaet en ordentlig Uddannelse, — det saa
ofte paapegede og stærkt kritiserede »Hul« i Kedelpasserloven.
Kedlen i Baaring var blevet hovedrenset, og dette Arbejde var sluttet Søn
dag Morgen Kl. 1,30. Kedlen paafyldtes koldt Brøndvand, og Mejeristen, der
skulde fyre Kedlen op. begyndte dette Arbejde Kl. 2. Kl. 4.30 eksploderede
Kedlen med et øredøvende Brag, og Kanalens 3. Bcelte blev revet ud i alle Nag
ler. Eksplosionens Aarsag er aldrig endelig fastslaaet, men det er givet, at Opfyringen af den kolde Kedel skete alt for hurtigt. Manometret, som efter
Eksplosionen fandtes helt tilstoppet, viste 3 Atm. Der gisnes paa. at den ukyn
dige Mejerist har undladt at aabne Lufthanen, og at Trykket har været langt
over det tilladelige. Den lille Kedel fløj 75 Meter bort, og at der ikke omkom
liere ved Eksplosionen, skyldtes, at der saa tidligt paa Morgenen ikke befandt
sig flere Folk i Nærheden.
Af karakteristiske Kedelulykker i Udlandet skal endelig nævnes to nedenstaaende Eksempler.
Den førstnævnte Ulykke skete i en ungarsk Cementfabrik Beocin ved Donau.
Denne Fabrik grupperer sig om tre Kedelhuse med forskellige Kedeltyper. 1
det største Kedelhus fandtes 5 Meunier-Kedler. Ved Eksplosionen, der fandt
Sted den 30. Juni 1910, sprængtes Kedel Nr. 3. Kedelhuset blev fuldstændig
jævnet med Jorden, og alle de øvrige Kedler, med Undtagelse af Kedel Nr. 1,
der kun blev lidt bøjet, væltedes omkuld. Kedel Nr. 2 faldt ned paa den eksplo
derede Kedels Plads uden dog at lide større Overlast. Kedel Nr. 4. der var kold
og tom, ødelagdes fuldstændigt, idet saavel Over- som Underbeholder blev
trykket sammen ved Eksplosionen.
Den eksploderede Kedel var en dobbelt Damprumskedel med Underfyr.
Kedlen bestod af en Under- og en Overkedel, der var saaledes forbundne, at
der fandtes et Damprum i begge Beholdere. Overkedlen var forsynet med 100
Røgrør. Kedlens Størrelse var 141 nr Hedeflade, Arbejdstrykket 9,2 Atm.
Eksplosionens Aarsag menes at være Revnedannelse ved Underkedlens Lang
søm. Underkedlen var i 1907 blevet repareret, da Dele af den trængte til For
nyelse.
Ulykken krævede 10 Menneskeliv, og fire blev alvorligt saaret. Eksplo
sionens Voldsomhed karakteriseredes ved, at Overkedlen fløj op gennem Taget

Eksempler pa

Kedlen paa Baaring Mejeri efter Eksplosionen i 1933.

Kedlen efter Eksplosionen paa Gosch Tændstikfabrik i 1916.

Kekeleksplosioner

Fra Eksplosionen paa Franken-Varket i Niirnberg 1916.

Fra Eksplosionen paa Franken-Varket i Niirnberg 1916.

af Kedelhuset, den ramte en Jernbanevogn, der stod foran Kedelhuset, slog derpaa mod Jorden to Gange, inden den lagde sig til Hvile ved en Mølle. I Faldet
tabte den Vandstandslegemet, der slyngedes langt bort.
Til Slut skal omtales Ulykken i Storelektricitetsværket Franken i Niirnberg
(se Billederne Side 31). Her eksploderede i 1916 en Kammerkedel, hvis Stør
relse var 370 m2 vandberørt Hedeflade, Overheder 110 m2, Economiser 250 m2.
Kedlens Tryk var 15 Atm. Ristene var Vandreriste med 17 m2 Risteareal. Eks
plosionen var vældig og Virkningerne frygtelige. Der dræbtes 3 Kedelpassere
og saaredes 2. En Kedelpasser blev slynget 10 Meter gennem en Dør, ned ad en
Trappe og ud i det fri. Han slap med et Par Skrammer. En Væg slyngedes bort
paa et Stykke af 16 Meter, ligesom Taget over 3 Kedler blev revet bort og kun
nogle forvredne Jerndele ragede op i Luften. En stor Port var slynget bort og
to Jerndøre krølledes fuldstændig sammen. De lleste Ruder i Kedelhuset knu
stes og Kedlens Murværk var kun en Dynge Brokker. Begge Vandreriste var
delvis ødelagt, og Kedlen selv deltes i tre Dele.
Disse Dele slyngedes indtil 90 Meter bort, samtlige Rørledninger og Ven
tiler blev ødelagt. Det samme gjaldt Hovedledningen, og hele Værket sattes
ud af Drift. Det var ikke muligt med Sikkerhed at fastslaa Aarsagen til Eksplo
sionen, men en Del tydede paa, at der var sket en Gaseksplosion i Kedlens
Træk, og at denne Eksplosion havde revet Rørene ud af Kamrene.

Ældre og moderne Kraftanlæg.
I det følgende vil vi beskæftige os med en Række ældre og moderne Kraft
anlæg for at belyse den Udvikling, der har fundet Sted paa dette Omraade.
Nogle Illustrationer vil yderligere klargøre de store tekniske Forandringer og
Fremskridt — thi det har de fleste af Ændringerne jo lykkeligvis været — der
har fundet Sted i det sidste halve Aarhundrede.
Paa Frederiksberg gamle Vandværk har man endnu 2 Kedler, der maa
siges at være alderstegne. Den ene er bygget i 1890 og den anden i 1900. Ked
lerne er en belgisk Vandrørskedel paa 63 m2 og med et Tryk paa 8 Atm. og en
Babcock og Wilcox Vandrørskedel paa 96 m2 ligeledes med et Tryk paa 8 Atm.
Begge Kedler er haandfyrede og maa i Betragtning af deres Alder betegnes
som Kvalitetsarbejde.
Paa et Møbelsnedkeri i København har man en Lavtryksdampmaskine paa
45 HK med paakoblet Jævnstrømsdynamo, 220 Volt og 182 Ampere. Denne
Maskine er bygget i 1911 af Smith, Mygind & Hiittemeier. Den tør ogsaa be
tegnes som gediegent Arbejde, idet den uden større Reparationer har fungeret
upaaklageligt i den Menneskealder, der er gaaet, siden den blev stillet op.
Fra samme Periode stammer et Anlæg af Gennemsnitsstørrelse, der er instal
leret i en københavnsk Fedevarefabrik. Anlæget, der er leveret af Maskinfabriken Atlas i 1907, bestaar af 2 Kanalkedler paa 52 m2 Hedeflade og 10 Atm.

En ventilstyret Dampmaskine.

Tryk. Kedlerne har Overheder, hvor Dampen overhedes til 350 å 400 Grader,
for den gaar over til Dampmaskinen.
I samme Virksomhed findes en opretstaaende Croceheran-Kedel paa 74 m2
og 10 Atm. Tryk. Croceheran-Kedlen har et System af vandrette Røgrør. Den er
bygget i 1930 af Smith. Mygind & Hiittemeier. Alle Kedlerne i dette Anlæg er
haandfyrede. Desforuden findes her en Højtryks- og en Lavtryksdampmaskine
med paakoblet Jævnstrømsdynamo. Dampmaskinen gør 240 Omdrejninger pr.
Minut. Denne Maskine er bygget af Atlas i 1907. Samme Firma har i 1918 leve
ret Fedevarefabriken en Kølemaskine, en Ammoniakkompressor.
1 Konkurrencen med andre yngre Maskintyper som f. Eks. de forskellige
Motorer har Dampmaskinen vist en overordentlig Sejghed og Livskraft. Den
har Muligheden for at give den mest økonomiske og besparende Kombination
af Kraft og Varme. Derfor drives en meget væsentlig Del af Landets Fabriks
virksomheder, deriblandt adskillige af de største, stadigvæk ved Dampkraft.
Det gælder saaledes Slagterier, Mejerier, Bryggerier, Spritfabriker, Konserves
fabriker o. 1., der har et betydeligt Forbrug af Varmedamp og af Kraft til Ar
bejdsmaskiner og Køleanlæg.
Ved større Maskiner fra 100 til 150 HK og mere anvendes ofte ventilstyrede
Dampmaskiner. De bruger mindre Damp end de gliderstyrede og giver større
Frihed ved Dampfordelingen. Den ventilstyrede Maskine har nemlig 4 Ven
tiler, 2 Indstrømnings-og 2 Udstrømningsventiler, som kan indstilles uafhængig
af hverandre.

Dampkedlen har ogsaa i Aarenes Løb været underkastet mange Nykon
struktioner, og navnlig de sidste Aar har set mange nye Modeller. Vejen har
været bugtet og lang, men det er ogsaa en betydelig Udvikling, der er sket fra
Kanalkedlen til Nutidens Højtrykskedel. Vi har set Rørkedler med fra 1 til 5
Beholdere og de helt nye 1-Rørskedler uden Beholder. Ethvert nogenlunde
betydende Kedelfirma gør stadig Forsøg paa at fremstille endnu bedre Kon
struktioner. Vi er endnu ikke her i Landet blevet præsenteret for Kedler med
flere Hundrede Atmosfærers Tryk eller med 1-Rørskedlen, men vi har faaet
Velox-Kedlen eller Velox-Dampgeneratoren, en Konstruktion, der har meget
lidt tilfælles med de tilvante Forestillinger om en Dampkedel.
Et Velox-Anlæg kræver usædvanlig ringe Plads, og Kedlen kan paa 6
Minutter bringes fra kold Tilstand til fuldt Tryk, saa at der ved forvarmet Tur
bine kan opnaas fuld Belastning af Anlæget paa mindre end 10 Minutter. Er
Velox-Kedlen ligeledes forvarmet, kan Dampen straks tages til Igangsætning
af Turbinen, og fuld Belastning opnaas i Løbet af 3—4 Minutter.
Velox-Anlæget kan anvendes som øjeblikkelig Reserve ligesom et Dampakkumulatoranlæg. Det erstatter saaledes fuldstændig et Akkumulatoranlæg,
men har derudover den væsentlige Fordel, at det ikke indskrænker sig til at af
give opmagasineret Energi i en forud bestemt Tid, men efter Ønske kan tjene
som Energikilde i kortere eller længere Tid.
En Sammenligning mellem et Velox-Dampanlæg og et Dieselanlæg er af
særlig Interesse, fordi Velox-Kedlen i mange Tilfælde synes at være kaldet til
at erstatte Dieselmaskinen. Brændselsforbruget i en Velox med moderne Damp
turbiner afviger kun meget lidt fra Dieselmaskinens Olieforbrug, og VeloxKedlen kan forbrænde væsentlig billigere Olie end Dieselmotoren.
Velox-Dampgeneratoren egner sig paa Grund af den fuldstændig røgfri
Forbrænding udmærket for Varmeanlæg og Varmecentraler. Den er af øko
nomiske Grunde bedre egnet end nogen anden Kedel til at brænde den dyre
Olie, fordi dens Virkningsgrad er overordentlig høj. En Kedel i et Varmeanlæg
arbejder sjældent fuldt belastet, men derimod ofte med stærkt svingende Be
lastning.
Veloxen er i Besiddelse af den for et Varmeanlæg meget vigtige Egenskab,
at den ogsaa med en lille Belastning arbejder meget økonomisk. Virkningsgra
den er næsten uforandret, enten Anlæget arbejder fuldt belastet, eller Damp
afgangen er nedsat til et Minimum.
Ved svingende Belastning reagerer Veloxen automatisk og tilpasser sig det
øjeblikkelige Forbrug. Det betyder, at en Velox, trods de høje Oliepriser, i
mange Tilfælde ikke er dyrere i Drift end et kulfyret Anlæg.
Blandt de Virksomheder, der her i Landet har de største Kraftcentraler,
er Bryggeriet Tuborg. I Begyndelsen af 1930’erne ombyggede Tuborg Bryg
gerierne sit Kraftværk, og Kedelanlæget fik, da det var fuldført, Prædikatet
Danmarks smukkeste Kedelanlæg. Desværre skulde denne ganske naturlige
Forening af Teknik og Skønhed under den sidste Verdenskrig blive alvorlig

En Velox-Kedel. (Se Side J4.)

forstyrret og ødelagt. Først med Fyringen med det indenlandske Brændsel, hvis
Anvendelse ikke pyntede paa Fyrpladsen, dernæst Schalburgtagen d. 5. Januar
1945, der skamskændede det skønne Anlæg, og hvorefter der endnu er grimme
Ar tilbage.
Tuborgs Kedelanlæg har et Tryk paa 22 Atm. og en Damptemperatur paa
360 Gr. Celcius. Det bestaar. af 2 Stk. Vickers Spearing Kedler med Overheder
og Economiser hver for norm. 12000 kg/h Damp og max. 16000 kg/h Damp.
Desuden 2 Stk. Babcock Spearing Kedler med Overheder og Economiser hver
for norm. 18000 kg/h Damp og max. 24000 kg/h Damp. Endelig et Stk. Ruths
Dampakkumulator med en max. Kapacitet paa 7000 kg Damp.
Hver Kedel har sin egen Instrumenttavle anbragt ved Siden af Kedlen, saaledes at Betjeningsmandskabet let kan overvaage Kedlens Drift. Paa Tavlen er
anbragt Manometer, Dampbelastningsindikator, Kulsyreindikator, Luftover
skudsindikator, Trækmaalere for Underblæst og Sugetræk samt Fjernvand
standsviser anbragt i Øjenhøjde. Anlæget er ogsaa forsynet med Røgindikator,
og Kedlerne er forsynet med »Copes« automatiske Fødevandsregulator. Fødepumperne er Centrifugalpumper af I. Kriigers kendte danske Fabrikat. Dette
Firma har ogsaa leveret Vandrensningsanlæget, der bestaar af 2 baseombyt
tende Natrolitfiltre med en Kapacitet paa henholdsvis 10 og 15 Tons pr. Time.
Det i Natrolitfiltret behandlede Vand bliver, forinden det føres til Fødevands

Reservoiret sammen med det fra Driften tilbageførte Kondensat, af luftet under
Vakuum i et Afluftningsanlæg leveret af samme Firma.
Kullene tilkøres pr. Automobil og aflæsses i en Grube med Rist i Gaarden.
Herfra føres de ved Hjælp af Bægerelevatorer til Siloerne op til Kedelhusets
Top, hvor de via Staal-Transportbaand fordeles til Siloerne. Herfra gaar de
over en automatisk Kulvægt til de bevægelige Kulnedløb. Slaggerne udtages i
Kælderen og transporteres med Elevator til en Silo i Gaarden, hvorfra de saa
køres bort.
Tuborgs Kedelanlæg er konstrueret med størst mulig Hensyntagen til Bryg
geriets vigtigste Krav: Driftssikkerhed. Dernæst har Konstruktørerne taget
skyldigt Hensyn til Nutidens Krav om mindre manuelt Arbejde for Kedel
passerne, samtidig med at de har valgt en Kedeltype, som arbejder med god
Økonomi. At Anlægets Økonomi er saa fremragende, skyldes for det første den
gode Konstruktion, dernæst en udstrakt Anvendelse af registrerende Maaleinstrumenter.
1 1942 installeredes paa en Cementfabrik i Jylland en ny Kedel. Denne er
af nyeste Type og den første af sin Art her i Landet. Kedlen er bygget af Hel
singør Skibsværft og er en Straalekedel af Helsingør Ljungstrøms Fabrikat paa
95 m2. Det lyder jo ikke af meget, men ikke desto mindre kan den producere
30 Tons Damp i Timen. Kedlen har Kulstøvfyring og er forsynet med Kulmølle
til Pulverisering af Kullene. Kulmøllen er anbragt i Kælderen under Kedlen,
og de transporteres fra Kulpladsen til en Samlebeholder over Kulmøllen af et
Transportbaand. Fra Beholderen løber Kullene gennem en Tragt til et Fødebord anbragt i Siden af Kulmøllen, Fødebordet roterer rundt ved Hjælp af en
lille Motor, og ved den omdrejende Bevægelse slynges Kullene gennem et Hul i
Siden af Kulmøllen ind i Bunden af denne.
Kulmøllen er indrettet omtrent som et stort Kugleleje, store Kugler løber i
en Styrerille og knuser Kullene til fint Støv. Med forvarmet Luft slynges det
op gennem Indførselsrørene til Kedlen. Der er 4 saadanne Rør. Rørene er ud
styret med Ventiler for Lufttilførsel og for Indstilling af Kulstraalens Tyk
kelse.
En lille Nyboe & Nissen Vandrerist med selvstændig Kulfødning besørger
Tændingen af Kulstøvet. Kører man med Risten alene, kan der produceres 7—8
Tons Damp i Timen.
Paa Kedlen findes 2 Overhedere med en Anordning til Afkøling af Dam
pen, hvis Overhedningen skulde blive for stærk. Kedlen har Cykloner for Ud
skillelse af Flyveasken. Denne ledes ind i Kedlen igen, og af Asken produceres
2 Tons Damp i Timen.
Kulstøvfyring er meget elastisk over for Belastningsvariationer. Stopper
man Risten, gaar Ilden straks ud. Paa den anden Side kan Fyringen paa et Øje
blik bringes op paa fuld Højde. Kulstøvfyring kan drives med fuldstændig For
brænding, og endelig kan kulstøvfyrede Kedler bygges i større Enheder end
Kedler med Ristefyring.

Burmeister & Wains 4-takts, enkeltvirkende Forsagsmotor fra 1898.

Kedel- og Maskinpasserfaget er vidt spændende. Dets Folk er beskæftiget
ved alle Typer af Kedelanlæg og ved alle Typer af Dampmaskiner, Køle
maskiner, Graveanlæg, Tipvognstog, Krananlæg og Dieselmotorer.
Denne sidste er for Øjeblikket ubestridt den mest anvendte Kraftmaskine,
da den faktisk har besejret alle andre Kraftmaskiner. Kun for meget store
Kraftmaskiners Vedkommende kan Dampturbinen gøre den Rangen stridig.
Det er ikke Opgaven her at give en Skildring af Udviklingen fra Diesel

motorens Barndom til Nutiden. Her skal kun nævnes de vigtigste Data. I No
vember 1897 leverede Fabriken Augsburg den første fabriksmæssigt fremstil
lede Dieselmotor. Den begyndte hurtigt sin Sejrsgang, og nu kom der Fart i
Udviklingen.
Opfinderen af denne Motor, Ingeniør Rudolf Diesel, afhændede Patentret
tighederne til forskellige udenlandske Firmaer. Blandt disse var Burmeister
& Wain, der straks sikrede sig Patentet. Kontrakten om Overtagelse af Patent
rettighederne for Danmark blev underskrevet i Januar 1898, paa Burmeister
& Wains Vegne af den daværende Direktør for Maskinafdelingen Ivar Knud
sen, hvis Initiativ det i høj Grad skyldes, at denne senere saa berømte Fabri
kation blev optaget. Overalt i Verden anerkendes Burmeister & Wain som det
første og førende Firma paa Dieselmotorbygningens Omraade.
Den første Dieselmotor, Burmeister & Wain fremstillede, var den 4-takts,
enkeltvirkende Forsøgsmotor, der byggedes i 1898. Den adskiller sig ret betyde
ligt fra Dieselmotoren af i Dag, der baade er Kraftmaskine om Bord i Skibe og
har fundet Anvendelse i en Mængde Virksomheder paa Landjorden. De
moderne store Dieselmotorer er man kun naaet frem til gennem et Utal af For
søg og Kampe for at gøre Dieselmotoren saa fuldendt som muligt, og her har
Burmeister & Wain saa ubestridt været i Spidsen.
Rudolf Diesel selv høstede ingen Rigdom og daarlig nok Ære af sin epoke
gørende Opfindelse. Han knækkedes af den voldsomme Modstand, han mødte
i Datidens førende tekniske Kredse, hvor Ivar Knudsen var en af de faa, der
forstod, hvad hans Opfindelse betød. Rudolf Diesel tog sit eget Liv ved at
springe over Bord fra Færgen Calais—Dover.
Blandt de moderne Former for Dieselmotorer maa nævnes den generator
drevne Motor. Under den sidste Verdenskrig var det ikke alene Kedlerne, der
maatte klare sig med indenlandsk Brændsel. Mange Dieselmotorer fik paamon
teret Generatoranlæg. Disse Anlæg fungerede i det store og hele upaaklageligt,
og det var ikke store Forandringer, der skulde foretages paa Motorerne. Det var
navnlig Burmeister & Wain, der — som naturligt var — eksperimenterede med
Generator-Motoren, og man havde her Erfaring saa langt tilbage som til 1878,
da den senere saa kendte Tekniker, Fabrikejer G. A. Hagcmann havde arbej
det med en generatordrevet Motor.
Hestekraften i den sidste Verdenskrigs Generator-Motorer blev i de fleste
Tilfælde forringet med 20—25 pCt., men som Regel betød det ikke noget, da
de fleste Motorer gerne er overdimensionerede. Ved Hjælp af disse Motorer
klarede man sig mange Steder ret smertefrit gennem Krigen.
Det var som sagt ikke blot Motorerne, der under Krigen blev paamonteret
Generator. Allerede kort efter Krigens Udbrud blev man klar over, at Vanske
lighederne ved at fremskaffe de under normale Forhold anvendte Brændsels
kvaliteter vilde blive meget store. Flere af Landets store Industriforetagender
gik derfor i Gang med at løse Problemerne, der vilde opstaa ved Brugen af
indenlandsk Brændsel. Der fremkom en Masse Apparater til Afhjælpning af

Et La Mont Højtrykskedelanlæg.

Vanskelighederne, navnlig for store Kedler med Vandrerist, hvor Vanskelig
hederne var størst.
I saadanne Anlæg blev anvendt alle Arter af indenlandsk Brændsel, og det
maa paa Trods af de større Ulemper ved denne Fyringsmetode siges, at man
klarede sig igennem Krigen uden større Afbræk i den daglige Drift. Det gik

selvfølgelig slemt ud over Fyrpladserne alle Vegne, og det var en næsten haabløs Opgave at holde rent og pudset som i normale Tider. Men man klarede den
daglige Drift, og det var Hovedsagen. Det tør roligt siges, at her viste Kedel
passerne sig i fuldt Maal deres Opgave voksen. Det skyldes ikke mindst dem, at
man kom saa godt igennem som Tilfældet var.
Til Slut skal her omtales endnu en Kedeltype, La Mont-Kedlen, der er
en Vandrørskedel med tvungen Cirkulation. En Cirkulationspumpe tager Van
det fra Beholderen og trykker det gennem de forskellige Dele af Kedlens Rør
net tilbage til Beholderen som en Blanding af Vand og Damp. Ved at anvende
tvungen Cirkulation staar man meget frit med Hensyn til Rørføringen. Man
er i Stand til at omgive hele Fyret med Rør. Ligeledes staar man frit ved
Anbringelsen af Beholderen, der kan være staaende eller liggende. Kedlens
Beholder fungerer som Dampudskiller samt Vandreservoir. Cirkulationspum
pen giver i Almindelighed et Differenstryk paa 2,5 kg/cm2. La Mont-Kedlen
egner sig for enhver Form for Fyring.
Kedlen har en meget høj Virkningsgrad. Røgtemperaturen efter Luftfor
varmer er saaledes helt nede paa ca. 125 Gr. C. ved normal Belastning. Dette
svarer til et Skorstenstab paa 6V2 pCt. af den i Fyrrummet udviklede Varme.
Da man endvidere kan regne Tabene ved Udstraaling til ca. 2 pCt. og Tabene
ved uforbrændte Dele i Aske til under 1 pCt., vil Kedlens Virkningsgrad være
over 90 pCt.
Aarsagen til, at man i flere moderne Kedeltyper anvender tvungen Cirkula
tion, er den, at man frigøres for den naturlige Cirkulations Krav om fri Opdrif t
gennem Kedlens Rør. Herved kan disse arrangeres saaledes, at den bedst
mulige Varmeoverføring kan finde Sted fra de varme Røggasser til Kedlens
Vand, ligesom det ogsaa bliver muligt at anvende smaa Rør. Herved kan Ked
lens Dimensioner formindskes, saa at Kedlen saa at sige ikke optager mere
Grundareal end nødvendigt for Risten, ligesom Kedlens øvrige Dimensioner
er smaa i Forhold til Ydeevnen.

Fyrbøderne organiseres
Begyndelsen af Kedel- og Maskinpassernes Organisationshistorie former sig
paa mange Maader som andre Fagorganisationers. De fik de samme Vanske
ligheder baade i Forholdet til Arbejdsgiverne, der vendte sig stejlt mod alle
'Sammenrotningstendenser« og over for bange, trevne eller uforstaaende Kol
leger. Det var ikke mindst blandt disse sidste, det gryende Organisationsarbejde
udført af begejstrede og offervillige Pionerer stødte paa Modstand.
Det skyldtes ingenlunde, at Fyrbøderne, som de kaldtes i den første Tid,
var bedre økonomisk eller socialt placeret end andre Arbejdere, der forlængst
var blevet organiseret og gennem Sammenhold og Solidaritet allerede havde
tilkæmpet sig store Resultater. Men Fyrbøderne var — sammenlignet med
mange andre Arbejdergrupper — faa i Tal. og paa de enkelte Virksomheder
var kun beskæftiget en eller et Par Mand. Det gjorde i sig selv Organisations
arbejdet vanskeligt. Nok saa meget betød det dog, at mange, ja. vel de fleste
af Datidens Fyrbødere i Kraft af deres mere selvstændige og mere ansvarlige
Stilling følte sig som en Slags Funktionærer, der havde en vis Solidaritets- og
Fællesskabsfølelse over for Arbejdsgiverne, selv om denne Følelse ret naturligt
var af en temmelig underdanig Art.
Endelig stod mange af de Fyrbødere, der arbejdede paa Landet eller stam
mede derfra, saa at sige af Princip fjendtlige over for Organisationstanken.
indpodet som de blev af den da dominerende borgerlige Presse mod alt, hvad
der kunde smage af »Socialisme«.
Det var dog ikke saadan, at de ærbødige Fyrbøderes Følelser i særlig Grad
blev paaskønnet, endsige gengældt af Arbejdsgiverne, der højst kunde føle sig
tilfreds med, at Fyrbøderne ikke vilde organisere sig. Smukke Talemaader om
Samhørighed mellem Arbejdere og Arbejdsgivere gav ikke bedre Løn og Levekaar for Fyrbøderne, der maatte røgte deres krævende Dont for en yderst ringe
Løn og i en urimelig lang Arbejdstid.
Trods Arbejdsgivernes naturlige Modstand og Kollegers unaturlige Uvilje
slog Organisationstanken dog ogsaa Rod hos Fyrbøderne, og Udgangspunktet
blev her som i andre Fag København, hvor Foregangsmændene lettere og i
større Tal kunde faa deres Kammerater i Tale.

Den organisatoriske Pionergerning blandt Fyrbøderne begyndte i 1891, da
tre Fyrbødere enedes om at søge dannet en Fagforening. Den ene af dem var
Johannes Christiansen, en energisk og evnerig Mand, der havde indset, at det
»patriarkalske« Forhold til Arbejdsgiverne ikke gavnede Fyrbøderne en rød
Øre eller gav dem et Minut kortere Arbejdstid.
Johs. Christiansen, der stammede fra Ruds-Vedby i Vestsjælland, var en
rolig, besindig og viljefast Mand, der med et eget tørt Lune og stoisk Ro kunde
tage de ikke altid lige lette Tilskikkelser, der i de Tider fulgte med at være
Fagforeningsagitator. Han vidste, at den Gerning, han og hans to Kammerater
gik ind til, betød Kamp og Skuffelser, og de blev saavist heller ikke sparet i den
Retning. Men de gik paa med Iver og Arbejdsglæde, og Johs. Christiansen, der
med sine 30 Aar stod i sin fulde ungdommelige Arbejdskraft, var utrættelig i
sin Agitation og Paavirkning af Kollegerne.
Hvor brydsomt og utaknemmeligt Organisationsarbejdet formede sig i de
første Aar, og hvor mange Hindringer, der end taarnede sig op, var det et Ar
bejde, som bar Lønnen i sig selv, og Johs. Christiansen levede længe nok til at
se baade en københavnsk Organisation — senere to — blomstre op og til at se
det Landsforbund, han stiftede, blive den stærke Organisation for alle Landets
Kedel- og Maskinpassere. Han var paa førende Poster i den københavnske Fag
forening og i Landsforbundet gennem mange Aar, og et langt Liv blev ham
forundt. Han kunde aandsfrisk gennem et halvt Hundrede Aar til sin sidste
Dag følge den Organisation, han havde skabt. Selv op i sin høje Alderdom
havde han en ypperlig Hukommelse og en Fortællerglæde, der kom alle dem.
der interesserede sig for Fagforeningens og Forbundets Historie, til Gavn. Det
kan kun dybt beklages, at han, der var det selvfølgelige Midtpunkt ved den
københavnske Fagforenings .50 Aars Jubilæum i 1942, ikke ogsaa skulde opleve
Forbundets 50 Aars Dag. Det skulde dog ikke saa være. Han døde stille og —
det tør vel siges — mæt af Dage i Efteraaret 1946, næsten 86 Aar gammel.

De særlige Forhold blandt Fyrbøderne — »et konservativt Folkefærd« kal
der Johs. Christiansen dem i nogle efterladte Optegnelser — afgav en stenet
Grund for de første Organisationsforsøg. De mislykkedes da ogsaa, bl. a. fordi
de allerede da velorganiserede Søfyrbødere forlangte, at Kollegerne i Land
skulde melde sig ind hos dem.
Dette Krav blev afvist af Johs. Christiansen, hvis Maal det var at danne en
selvstændig Organisation for Landfyrbøderne, da kun en saadan efter hans
Mening kunde opnaa den fornødne Slagkraft og Indflydelse. Trods al Mod
stand og Uvilje gav han og hans Fæller da ikke op, men de gik en Tid stille
med Dørene, lirkede og lempede og naaede i Begyndelsen af 1892 saa vidt, at
en halv Snes Fyrbødere i København erklærede sig villige til at være med. Dog
kun paa den Betingelse, at en eventuel Forening ikke maatte kaldes Fagfor
ening. I Stedet valgte man Navnet »Fyrbødernes Hjælpe- og Understøttelses
kasse«; man vilde nødig støde Arbejdsgiverne.

Tuborgs Kedelanlæg for Schalburgtagen. (Se Side JS-)

En saa tam og neutral Forening, der mere vilde faa Selskabelighedens
Karakter, var jo ikke netop, hvad Johs. Christiansen og hans Kammerater
havde tænkt sig, men for at faa Gang i Sagen, gik de dog med. Men de betrag

tede det kun som en rent foreløbig Løsning og arbejdede underhaanden fortsat
for at faa dannet en virkelig Fagforening.
Kort Tid efter — symbolsk nok paa Arbejdernes nyindstiftede Festdag,
I. Maj — indbod Johs. Christiansen og hans Fæller til et Møde i Blaagaardsgade 19 med det Formaal at stifte en rigtig Fagforening. Jobs. Christiansen
fortæller herom:
»Her mødte forholdsvis mange, ca. 40 Mennesker, og efter et Par Timers Diskussion tillod
jeg mig at foreslaa, at vi stiftede Foreningen under Navnet »Fyrbødernes Fagforening af 1892«.
Dette vedtoges, hvorefter jeg enstemmigt valgtes som Formand med Ret til at vælge en Bestyrelse,
som skulde bestaa af 5 Mand.«

De to Timers Diskussion har sikkert aabenbaret Frygten for at tage et saa
voveligt Skridt, men Johs. Christiansen har haft Held til at overbevise sine Kol
leger. Fyr og Flamme, som han var for sin Sag, arrangerede han i den følgende
Tid en Række Agitationsmøder i de forskellige Bydele, ja helt ude paa Ama
ger. Trods trælse Vilkaar og langsomme Fremskridt bar Arbejdet Frugt, selv
om mange nyindmeldte Kolleger, som det senere skulde vise sig. ikke var alt
for stærke i Troen paa Fagforeningen. Den naaede i Løbet af 2 Aar op paa 133
Medlemmer, et efter Forholdene ganske respektabelt Tal. Samhørigheden med
den øvrige Arbejderklasse stod dog endnu ikke Medlemmerne klart, og Spørgsmaalet om Støtte til det kæmpende Fag var nær blevet skæbnesvangert for Fyr
bødernes Fagforening.
Mølleriarbejdernes Fagforening anmodede under en Strejke Fyrbødernes
Fagforening om Hjælp. Da Fagforeningen dengang kun havde et Kontingent
paa 25 Øre om Maaneden, var det umuligt at yde Hjælp af Kassen, og det ved
toges da paa Bestyrelsens Forslag at udskrive et Ekstrakontingent paa 10 Øre
om Ugen, saalænge Strejken varede.
Men dette praktiske Udslag af Solidaritet var for meget for de københavn
ske Fyrbødere. Et Hundrede Stykker af Medlemmerne meldte sig ud, og det var
et saa stort Tilbageslag, at man — nu under endnu ringere Vilkaar — praktisk
taget kunde begynde forfra. Trods den kraftige Aareladning var Fagforenin
gen dog levedygtig. Ved nye. sejge Tag blev den atter bragt paa ret Køl, og
man kom derefter hurtigt ind i en ny Fremgang..
Anskaffelsen af en Fane — et Samlingsmærke — tog i høj Grad Medlem
mernes Interesse, og ikke mindst søgte man at interessere deres Hustruer. Ved
Hjælp af Kuponbøger foretoges en Indsamling, og det lykkedes, bl. a. ved at
tage et Laan. at skaffe de nødvendige Penge tilveje, saa man i Maj 1895 kunde
erhverve sig en rød Fane. Den havde kostet 200 Kr., hvad der i de Dage var
en hel lille Formue.
Selv om der var Fremgang, var Forholdene i Fyrbødernes Fagforening ikke
ligefrem idylliske, da man foruden Forholdet til genstridige Arbejdsgivere
havde store indre Vanskeligheder at kæmpe med. Johs. Christiansen maatte
trække et tungt Læs i disse Aar. Skønt han saa langt fra higede efter at være
Formand, maatte han dog — under urolige Forhold, da valgte Tillidsmænd

En moderne p-cyiindret 2-takts, enkeltvirkende Krydshovedmotor paa 76jo I H K.

viste sig uegnede eller rejste bort — ikke færre end fire Gange bestride denne
Post, ligsom han et Par Gange ogsaa maatte paatage sig Kassererhvervet i Fag
foreningen
Skønt Fyrbødernes Fagforening af 1892 i disse første Aar manglede adskil
ligt i at have alle de københavnske Fagfæller inden for Rækkerne, kunde den
dog forholdsvis tidligt notere Resultater; saaledes lykkedes det i en Del Til
fælde at faa Lønnen for en 72 Timers Arbejdsuge hævet fra 16—18 Kr. Der
imod varede det længe, inden der afsluttedes egentlige Overenskomster, da
Arbejdsgiverne haardhændet afviste Fagforeningens Indllydelse paa Løn- og
Arbejdsforhold og jævnligt afskedigede de organiserede Fyrbødere. Det
nævnte — set med vore Dages Øjne — lidet imponerende faglige Fremstød og
enkelte andre Smaaforbedringer fremtvunget ved Strejker med faa Timers
Varsel var dog store nok til at vække Opmærksomhed blandt Kollegerne i
København og Provinsen.
Baade fra Københavns Omegn og fjernere liggende Provinsbyer kom der
talrige Anmodninger om Støtte ved Oprettelsen af Fagforeninger, og ogsaa paa
dette Felt maatte Johs. Christiansen tage den drøjeste Tørn. I sin yderst be
grænsede Fritid maatte han drage ud til Møder mange Steder, bl. a. til Lyngby,
Køge, Roskilde og Hillerød. Ogsaa i jyske og fynske Byer var Oprettelsen af

Hvor svært det var, og hvor forsigtigt Fagforeningens Agitatorer maatte
gaa frem, faar man et klart Billede af gennem følgende lille Skildring af Johs.
Christiansen:
» . . . Vi kom til Roskilde en Lørdag Aften og skulde til Køge Søndag Eftermiddag, vi
skulde jo hjem til vort Arbejde Mandag Morgen. I Roskilde var der kun mødt 3 Mand, og vi
besluttede derfor at opsøge dem Søndag Formiddag paa deres Arbejdspladser. Nogle Steder blev
vi vel modtaget, men andre Steder vist ud med Bemærkning om, at vi havde ikke noget der at
gøre. De skulde nok selv ordne deres Sager.
Men da vi senere kom til Køge, var det helt anderledes. Mødet var offentligt, og der var
mødt et halvt Hundrede Mennesker, hvoraf flere Arbejdsgivere, og jeg maatte til hurtigt at for
andre min Programtale og forklare, at det ikke var vores Hensigt at stille store Fordringer, men
Formaalet var at faa oprettet nogle Overenskomster, der kunde være til Gavn baade for Arbejds
givere og Arbejdere, og dette blev modtaget med stor Tilfredshed af begge Parter.«

Men trods alle Besværligheder bar det fremad, og de Provinsforeninger,
det var lykkedes at rejse, viste sig gennemgaaende ligesaa levedygtige som For
eningen i Kobenhavn — et Par af dem maatte dog opgive Aanden, men efter
fulgtes hurtigt af nye.
Tiden syntes derfor moden til et nærmere Samarbejde mellem den køben
havnske Organisation, der allerede havde løst en Række Opgaver — saaledes
den tidligere omtalte betydelige Indsats for Gennemførelsen af Kedelpasser
loven — og Provinsforeningerne til Fremme af fælles Interesser.

'Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund stiftes
Det var dog ikke blot et Samarbejde mellem Foreningerne, der maatte til
stræbes. Der syntes nu Basis for Dannelsen af et Fyrbodernes Fagforbund. I
Løbet af Aaret 1897 — et Aar med stærk Samling blandt de danske Arbejdere
og med usædvanlig haarde faglige Kampe, f. Eks. den store Jernlockout —
blev Tanken om et saadant Landsforbund for Fyrbøderne iklædt Kød og Blod.
Den 10. Oktober samledes Repræsentanter for Foreningerne i København
og Provinsen til det, man kaldte »Det første Delegeretmøde«. Mødet — Kon
gressen — fandt Sted i København, og her blev Dansk Kedel- og Maskinpas
serforbund stiftet. Som ved den københavnske Fagforenings Tilblivelse var
Jobs. Christiansen ogsaa her den absolutte Førstemand, og det er ikke urigtigt
at betegne ham som Forbundets Stifter.
Dette første Delegeretmøde aabnedes i Restauranten »Uranienborg« paa
Solitudevej 3. Stedet havde gennem adskillige Aar været velkendt af de køben
havnske Arbejdere, specielt i de store Arbejderkvarterer paa Nørrebro, hvor
det, inden Folkets Hus paa Jagtvej blev bygget, var Samlingssted for Bydelens

politiske Arbejderorganisationer. Ogsaa mange Fagforeninger, deriblandt
Fyrbodernes, havde faste Lokaler der.
Her samledes da den paagældende Dag Kl. 9,30 Formiddag 17 Repræsen
tanter, hvis Mandater var »i behørig Orden«. Disse var: P. Jensen, Mariager,
J. P. Madsen, Helsingør, Rørstrøm, Helsingør, J. Jacobsen, Odense. O. H. Pe
dersen, Odense, H. Nielsen, Køge,
og R. W. Nielsen, Slagelse. Fra
København mødte Johs. Christian
sen. Jens Christiansen, N.P. Niel
sen, P. Kristensen, C. Olsen, E. Frø
lund, S. Bendtzen, H. Nielsen,
H. Hansen og A. Henriksen. Man
bemærker allerede her nogle af
de Navne, der fremtidig skulde
gøre sig gældende paa Forbundets
ledende Poster. Endvidere havde
Fagforeningen i Nakskov sendt et
Brev, hvori det meddeltes, at man
paa Grund af forskellige Forhin
dringer ikke kunde sende nogen
Delegeret til Kongressen.
Paa dette Tidspunkt var det
Jens Christiansen, Fyrbøder paa
Set. Johannes Stiftelsen i Køben
havn, der efter en af Johs. Chri
stiansens Formandsperioder var
Fagforeningens Formand. I denne
Egenskab gav han en Redegørelse
jens Christiansen.
for Situationen i København. Her
forelaa nu en Priskurant, og Løn Den første Formand for Dansk Kedel- og Maskin
nen var gennemgaaende hævet passerforbund. io. Oktober 1897—31. Marts 1902.
betydeligt paa de forskellige Ar
bejdspladser. Det kneb dog undertiden at faa Priskuranten overholdt, men
Jens Christiansen kunde med Tilfredshed notere (og det betød noget dengang),
at »kun en eneste Skruebrækker var udstyret med Certifikat«. Han udtrykte
Haabet om, at allerede næste Aar vilde alle Fyrbøderne i København være
Medlemmer af Organisationen.
Derpaa aflagde de enkelte Repræsentanter Beretning fra deres respektive
Foreninger. Herunder erklærede O. H. Pedersen, Odense, at der her var sket
store Forandringer. Medlemstallet var steget, og der var opnaaet Lønforhøjel
ser. Foreningen stod nu med 32 Medlemmer forholdsvis paa samme Højde som
den københavnske. Odense-Repræsentanten mødte med Mandat til at lade sin
Forening indtræde i Forbundet, og han understregede, at »vort Formaal er at

samle alle Fyrbøderne saavel paa Land som i By under Forbundet«. Denne
Udtalelse uddybedes af Johs. Christiansen, der erklærede, at »Fyrbøderne
maatte holde ubrødeligt sammen.«
Fra de andre Foreninger var Beretningerne ogsaa ganske optimistiske. I
Slagelse var der opnaaet Lønforhøjelse paa 2—3 Kr. om Ugen, og ogsaa AssensForeningen havde faaet Lønforbedringer. Et Minus var det dog, at der stadig
rundt omkring var mange Uorganiserede. En kedelig Sag om en daarlig Kam
merat fra Koge vedtog Kongressen at afgøre ved Eksklusion. Ligeledes ved
toges det at anbefale Enkeltforeningerne at sætte ind for en Lønforhøjelse for
de Medlemmer, der havde under 20 Kr. om Ugen.
De enkelte Foreningers finansielle Stilling blev indgaaende belyst, og det
maa indrømmes, at det selv efter den Tids Pengeværdi var beskedne Midler,
der arbejdedes med. Eksempelvis kan nævnes, at Kassebeholdningen i Hel
singør-Foreningen var ca. 17 Kr. I Assens (Mariager) var den paa 18 Kr., men
der var en Gæld til Forbundet paa 15,75 Kr.
Af særlig Betydning var det, at man allerede paa denne første Kongres kunde
oprette en Understøttelseskasse under Forbundets Ledelse til Imødegaaelse al
Arbejdsløshed og til Hjælp under Strejker og Lockouter. I Konflikttilfælde
kunde man endda udskrive Ekstrakontingent. Kassen begyndte sin Virksomhed
den 1. Januar 1898.
Endelig fastsattes Regler for Agitationen og Oprettelse af nye Fagforenin
ger (Afdelinger) under Forbundet, og det vedtoges paa Forslag af Jens Chri
stiansen, at man under event. Konflikter kan dispensere for Medl. i Statens og
Kommunernes Tjeneste — altsaa beskæftiget ved samfundsvigtige Foretagender.
Det kunde synes naturligt, om Forbundets Stifter og ubestridte Førstemand
Johs. Christiansen ogsaa var blevet dets første Formand. Dette ønskede han
imidlertid ikke, og da hans Vægring var absolut, valgtes Københavns-Afdelingens Formand Jens Christiansen til Forbundsformand, en Stilling, han beklædte
de følgende halvfemte Aar.
1 Stedet overtog Johs. Christiansen Hovedkassererposten, hvor den udtalte
økonomiske Sans og Vurderingsevne, der havde præget hans Administration
baade som Formand og Kasserer i Kbhv. Afd.. ret kunde komme til Udfoldelse.
Dansk Kedel- og Maskin passerforbund var stiftet. En god arbejdsfyldt og
resultatrig Kongres baaret af Optimisme og Tro paa Fremtidens Arbejde var
til Ende, og Forbundet som de enkelte Afdelinger stod rede til Kampen for
Fagets og Medlemsstabens vidtspændende Interesser.

De første Aar
Ved Delegeretmødet i Oktober 1897 blev Dansk Kedel- og Maskinpasser
forbunds Virksomhed lagt i faste organisatoriske Rammer. Det nyskabte For
bund kom ogsaa hurtigt ind i et frugtbart Virke baade med Hensyn til Løn- og

Arbejdsforhold. Agitationen, Forholdet til andre Arbejderorganisationer o. s. v.
Faa Maaneder efter Forbundets Stiftelse deltog Repræsentanter for dette
lige efter Nytaar 1898 i Dannelsen af De samvirkende Fagforbund. Kedel- o;;
Maskinpasserne har saaledes fra første Begyndelse været med i den faglige
Landsorganisation, selv om man ogsaa i dette Forbund i Tidens Løb har været
stillet over for Krav og Diskus
sioner om Udmeldelse.
Som en Frugt af Forbundets
energiske Agitation dannedes nye
Afdelinger i Aalborg og Nykø
bing F., og Medlemstallet var
stadig stigende. Saaledes talte
Københavns Afdeling kort efter
Forbundets Start 300 Medlem
mer, og i Foraaret 1898 flyttedes
Afdelingens Kontorer til Solitudevej 3, hvor Stiftelsesmødet havde
fundet Sted, og hvor ogsaa For
bundet i den første Tid havde til
Huse. Senere paa Aaret dannedes
den kommunale Afdeling, der
skulde blive en af Forbundets be
tydeligste.
Af Københavns Afdelings løn
mæssige Resultater i denne Pe
riode er der Grund til at nævne,
at Frederiksberg Gasværk gik ind
paa at betale en Ugeløn paa 28
N. ]. Hansen, Hakskov. Forbundets eneste nulevende
Kr. og give en ugentlig Fridag.
Medstifter.
Ikke mindst det sidste var bemær
kelsesværdigt. En ugentlig Fri
dag var dengang en temmelig ualmindelig Foreteelse inden for Faget. Ved
andre Lønaktioner — dels Forhandling, dels Strejke eller Blokade — lykkedes
det i 1898 at hæve Lønnen for 350 Mand med mere end 40.090 Kr.
Vigtigst syntes det dog — som ogsaa understreget af den faglige Udvikling
i Provinsforeningerne — at der med Forbundet virkelig var skabt et landsomspændende Kamporgan til Værn eller Fremstød for Kedel- og Maskinpas
serne. Baade direkte og indirekte mærkedes det. at Arbejdsgiverne var klar
over, at de heller ikke over for dette Fags Udøvere var eneraadende med Hen
syn til Løn- og Arbejdsbetingelser. De blev paa flere Omraader mere medgør
lige i den følgende Tid. og det blev muligt for Forbundet — dog ikke altid
uden Konflikt — at faa indgaaede Aftaler respekteret.
Forholdene var dog langt fra idylliske i Forbundets første Levetid. Arbejds

giverne var mange Gange stejle og stridige Modstandere, og »inden Døre« stod
det heller ikke altid for godt til. Megen Slendrian, manglende Organisationsforstaaelse og for ringe Kendskab til Teknik og elementære Regler for Orga
nisationsarbejde kunde stundom give sig næsten tragikomiske Udslag. Om disse
trælse Vilkaar for det faglige Arbejde og om Kaarene for Kedel- og Maskin
passerne i de Tider giver et Par Beretninger fra nogle af Forbundets ældste
Medlemmer mange karakteristiske Oplysninger, som Fagets Folk i vor Tid sik
kert vil modtage med Interesse — og Forbavselse.
Den ene Beretning er skrevet af den tidligere mangeaarige Formand for
Nakskov Afdeling, JV. ]. Hansen, der var blandt Forbundets Stiftere og paa
ledende Poster gennem en lang Aarrække. N. J. Hansen fortæller frisk og
levende om sine personlige Forhold og om Fagforeningen i sin Hjemby i Slut
ningen af 1890’erne. Han kommer ogsaa ind paa Afdelingens Forhold til For
bundet, bl. a. nogle Divergenser angaaende Bidragene under Storlockouten i
1899.
N. J. Hansen skriver:
»Afdelingen her i Nakskov blev stiftet den i. August 1896, men jeg deltog ikke i Stiftelsen,
da jeg foruden at passe min Plads paa Møllen (Marienlyst Dampmølle) passede et lille Anlæg ude
i Nakskovs Lystanlæg Svingelen, som lavede elektrisk Lys til Skoven, da Nakskovs Byrødder
havde vedtaget, at ingen elektriske Ledninger maatte gaa over Gader og Veje. For det Arbejde
erholdt jeg en Betaling af 25 Øre pr. Time, som jeg saa fik hævet til jo Øre.
Men Kammeraterne fik mig snart ind i Fagforeningen, og allerede den 31. Maj 1897 blev jeg
valgt til Næstformand og den 22. August samme Aar valgt til Formand, en Post, som jeg saa
beklædte i cirka 20 Aar. Deraf var jeg i ca. 16 Aar Hovedbestyrelsesmedlem og var saaledes med
til at stifte Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund, De samvirkende Fagforbund og de øvrige
Afdelinger paa Lolland og Falster med Undtagelse af Holeby Afdeling, som er en Aflægger af
Maribo.
Den 5. September 1897 vedtoges det at sende den første Delegerede til København til et
Møde, som afholdtes den 10. Oktober. Nakskov sendte een Mand, og valgt blev N. J. Hansen.
Foreningen begyndte nu at vaagne til Daad. Formanden havde skriftligt henvendt sig til Savnsøvigs Bestyrer for at faa lidt mere Løn til en Kedelpasser, som pumpede Vand ud af Inddæm
ningen, men det resulterede i, at Bestyreren afskedigede Manden og satte en Arbejdsmand uden
Papirer til at passe Anlæget. Saa skrev Formanden til den tilsynsførende Fabrikinspektør om
Sagen, men det frugtede ikke. Saa blev der af Formanden skrevet nok en Gang, og det resulterede
i, at Fabrikinspektøren indfandt sig paa min Arbejdsplads og hos Maskinmesteren forlangte at
faa mine Kedelpapirer udleveret, som denne dog nægtede.
Det var jeg ked af, for som jeg sagde, da kunde jeg have henvendt mig til Haldor Topsøe
(Arbejds- og Fabriktilsynet) i København, og da vilde vor Fabrikinspektør have faaet sig en
Næse for Forsømmelighed. Men det var jo nemmere at falde over en Fyrbøder, end at gaa til en
Arbejdsgiver, som havde forset sig.
I samme Møde meddelte Formanden, at Forretningsføreren J. Christiansen kom til Nakskov,
Det var første Gang, Christiansen var i Nakskov, hvad jo var en stor Begivenhed. Formanden
meddelte, at han havde været i Nykøbing F., og der var blevet stiftet en Afdeling dér. Samtidig
havde han faaet udvirket hos Forretningsføreren, at denne kom herned til Nakskov, saa vi kunde
faa en Forhandling i Gang med Arbejdsgiverne om Lønforholdene.
Der blev saa sendt os nogle Priskuranter fra København, og det vedtoges, at Formanden
skulde indlede en Forhandling med de to Dampmøller ved Fremsendelse af Priskuranten ledsaget
af en Skrivelse, og Fristen blev sat til 1. Maj 1898, men d’Herr. Direktører reagerede slet ikke.

En kulstøvfyret Dampkedel. (Se Side j6.)

Formanden prøvede saa en mundtlig Forhandling, men Direktøren for Marienlyst Dampmølle
blev ved at trække sig uden om. Tilsidst tilbød han io Kr mere pr. Maaned, altsaa 65 Kr., men
Overarbejdet vilde han kun give 30 Øre for pr. Time. Derimod vilde Mølleriejer Sode paa den
anden Mølle give 20 Kr. pr. Uge, men heller ikke mere end 30 Øre for Overtimen.
Nu skulde det andet Delegeretmøde afholdes i København den 29. og 30. Maj (1898). Ved
dette fik Formanden udvirket, at Forretningsføreren kom herned. Han skulde saa sammen med
Formanden gaa fra Plads til Plads og forhandle. Men medens Formanden forhandlede med
d’Herr. Arbejdsgivere, var den anden Fyrbøder paa Marienlyst Mølle gaaet til Direktøren og
havde tilbudt at arbejde for de 65 Kr. pr. Maaned, mens jeg havde forlangt 20 Kr. pr. Uge og
35 Øre for Overtimerne, saa den var jo ikke saa rar.
Men den 8. Juni kom Forretningsføreren herover, og han og Formanden begyndte saa For
handlingerne med Arbejdsgiverne. Her fik vi oplyst, at de to Dampmøller her i Byen og Damp
møllen i Maribo havde sluttet sig sammen og ikke vilde forhøje Lønnen for deres Fyrbødere. Til
sidst bøjede de sig, og saa fortsatte vi paa de andre Arbejdspladser.
Vi endte paa Marienlyst Møllen. Der skulde vi have 5 Kr. mere om Ugen og 10 Øre mere
pr. Overtime, men det kunde eller vilde Direktøren slet ikke gaa med til. Saa satte Forretnings
føreren en Trumf paa: Nu havde han at betænke sig til Kl. 7 i Aften og derpaa sende min Kol
lega med Besked derhen, hvor vi holdt Møde — det var Casino. Hvis Direktørens Svar ikke var
i Overensstemmelse med vort Forlangende, kom der ingen Fyrbøder i Morgen tidlig. Svaret kom
med et Ja til vores Forlangende, og min Kollega fik sig en Røffel for sin Forhandling med Direk
tøren. Det var slet ikke rart at være Tillidsmand i de Tider, man havde ikke alene Arbejds
giverne imod sig, men ogsaa sine egne Kolleger.
Omtrent i samme Tidsrum var Formanden med til at starte »Lolland-Falster Social-Demokrat«, og han fik et Job med at kræve 25 Øre op pr. Uge, som vi skulde betale, til et Kvartal af
Bladet var betalt Paa den Maade fik vi vores eget Blad her paa Lolland-Falster.

Ved samme Tid skulde vi se at faa os en Fane i Afdelingen, og vi enedes om at sætte en Ind
betaling i Gang, og det vedtoges at betale ekstra 25 Øre pr. Maaned til en Fanefond. Samtidig
vedtoges det at anskaffe Emblemer, som kostede 60 Øre pr. Stk.
I et Møde den 30. Oktober 1898 oplyste Formanden, at nu var Sukkerfabrikernes Overens
komst i Orden. Den lød paa 22 Kr. pr. Uge hele Aaret rundt og 35 Øre for Overtimer. Arbejds
tiden var 2-skiftet Vagt a 12 Timer for Overfyrbøderne med Certifikat. Kontrolbogs-Fyrbøderne
fik 21 Kr. pr. Uge, men der havde vi en lille Kontrovers med Fyrbøderne paa Landstationerne.
De var ikke til at formaa til at melde sig ind i Afdelingen, men ved et Samarbejde mellem For
manden og Forretningsudvalget blev det saa ordnet saaledes, at de, der ikke meldte sig ind i Afde
lingen, skulde blive staaende paa den gamle Løn, som var 8 Kr. lavere om Ugen, og Formanden
tilskrev dem Eetingelserne. Dengang havde vi 2 Mand paa hver Saftstation hele Aaret, saa det
drejede sig om 8 Mand. Da de havde sundet sig lidt, kom alle 8 Mand. Det var vel ogsaa en god
Forretning for dem, at de for 1 Kr. i Kontingent om Maaneden fik 8 Kr. om Ugen i Merfor
tjeneste.

Saa fandt Fytbøderne paa Maltfabriken paa at udmelde sig af Afdelingen; nu da vi havde
skaffet dem højere Løn, var de ikke interesseret i at betale Kontingent til Foreningen. Det ved
toges, at Formanden sendte dem en Skrivelse og foreholdt dem deres Pligt, og at det muligvis
ikke var sidste Gang, Foreningen kunde gøre en Indsats for dem, og det resulterede da ogsaa i,
at de meldte sig ind igen.
Dernæst var der Forholdene paa Sukkerfabriken. Da Kampagnen var forbi, og Arbejdstiden
blev kortere, trak Bestyreren af paa Lønnen, og Fyrbøderne talte ikke om noget før langt hen i
Foraaret. Det drejede sig om 7 Kr. om Ugen. Formanden erklærede, at nu kunde han intet gøre
for dem, men han vilde indberette det til København. Han gav samtidig bestemt Paaalæg om, at
for Fremtiden skulde enhver Misligholdelse af Overenskomsten omgaaende indberettes til Af
delingen.
Den første svage Vej til Arbejdsløshedskassen blev betraadt, da Formanden bragte et For
slag om, at de Medlemmer, som blev syge i længere Tid, kunde fritages for Kontingent. Det blev
vedtaget den 24. April 1899, og det indførtes i Vedkommendes Medlemsbog, at han er arbejdsløs.
Saa havde vi Lockouten i 1899. Formanden meddelte, at vi var paalignet 25 Øre pr. Uge i
Strejkebidrag, og fra den 27. Maj skal vi betales 50 Øre pr. Uge. Men der var kommet Meddelelse
fra København om, at de paa et Møde den 3. Juni 1899 havde vedtaget at betale 2 Kr. pr. Uge,
og at de paalagde os det samme. Hertil bemærkede Formanden, at selvfølgelig var vi pligtige at
yde det mest mulige, men at der var et andet Forhold, som gjorde sig gældende, idet Køben
havns Afdeling laa betydeligt højere i Løn end vi hernede. Naar vi tog det i Betragtning, var det
omkring 10 pCt. af deres Løn, mens vi havde Medlemmer, som endnu laa nede paa r8 Kr. om
Ugen. Jeg foreslog, at vi gjorde dem opmærksom paa Forskellen i Løn og Procent, og at de med
den højere Løn havde lettere ved at afse de 2 Kr. om Ugen end vi med den lave Løn. Det ved
toges, at Formanden skrev derind og forestillede dem vore Tanker. Og det blev erkendt af dem.

Saa maatte vi have fat paa Sukkerfabrikerne. Formanden meddelte i et Bestyrelsesmøde den
28. Oktober 1899, at han var blevet udnævnt til at deltage i et Voldgiftsmøde i De danske Suk
kerfabriker, og at Mødet skulde holdes paa Sukkerfabrikernes Hovedkontor ved Knippelsbro.
Sukkerfabrikernes Direktør Hr. Milling havde erklæret, at han ikke kendte den Forening og ikke
vilde forhandle med os om Løn- og Arbejdsforhold. Det kunde vi selvfølgelig ikke anerkende,
hvorfor Retten blev sat. Vi var tre Medlemmer fra hver Side, tre Arbejdsgivere og tre Fyrbødere
plus en Sagfører fra hver Side. Fra vor Side var det Hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Jensen og
fra Arbejdsgivernes Side Direktør Milling. Opmand (Dommer) var Bagermester Marstrand.

Sagen forelagdes først af vores Sagfører og Modpartens af Direktør Milling, der pointerede,
at han havde en Overenskomst med Dansk Arbejdsmandsforbund, og at der var Timebetaling
med Ret til Afskedigelse, naar Kampagnen var sluttet, og de gik over til kortere Arbejdstid. Da
d'Herr. Sagførere havde forelagt Sagen fra hver sin Side, bad Opmanden dem forsvinde, hvor

efter Sagen behandledes Punkt for Punkt. Afgørelsen gav Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund
Ret til Forhandling med De danske Sukkerfabriker for de til dette Forbund hørende Medlem
mer. Ved Afstemningen stemte tre Fabrikanter sammen med os, saaledes at der var 6 Stemmer
for. Kun Dommeren stemte ikke, saa det saa jo meget lovende ud, hvorpaa Dommeren med et
Smil erklærede det for enstemmig vedtaget.
De andre Punkter kom vi nogenlunde igennem, men da havde Forhandlingerne varet i y4t
Time, men nu skulde Overenskomsten underskrives og renskrives, saa der vilde gaa endnu en
lille Tid, og i Mellemtiden bød Direktør Milling paa Frokost og en 01. Saaledes anerkendtes
Dansk Kedel- og Maskinpasserforbunds Ret til at forhandle paa sine Medlemmers Vegne om Lønog Arbejdsforhold med De danske Sukkerfabriker.
Nu fandt Arbejdsmændene paa, at de Fyrbødere, som ikke fyrede hele Aaret, skulde staa
som Medlemmer hos dem og betale Indskud hver Gang de tvungen af Omstændighederne maatte
gaa over i deres Forbund, hvilket vi fandt mindre heldigt. Formanden havde paa eget Initiativ
indkaldt Formanden for Arbejdsmændene til et Møde sammen med Bestyrelsen for Fyrbøderne,
hvor vi drøftede Forholdene, og til Slut enedes vi om, at Folkene uden Indskud skulde tilmelde
sig de Forbund, de arbejdede under. Nu var der forløbet tre Aar, og nu var Forbundet kommet
ind i mere og mere konstante Forhold baade til Arbejdsgiverforeningen og til sine egne Med
lemmer. Nu er Begivenhederne protokolleret, saa jeg behøver vist ikke at ransage min Hjerne
mere.«

Som en Illustration til de datidige karrige Lønvilkaar og Lønudviklingen
inden for Faget vedføjes her en Oversigt over den Indtægt, N. J. Hansen har
haft ved sit Arbejde paa Marienlyst Dampmølle fra 1894 til 1935. Det ses her
af, at denne dygtige Arbejder og kyndige Organisationsmand for 41 Aars — et
Livs — flittige og ansvarsfulde Gerning har oppebaaret en Indtægt paa knapt
72000 Kr. — en gennemsnitlig Aarsløn paa 1734 Kr.
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Den anden Beretning stammer fra Alders- og Æresmedlem i Køge Afde
ling Hans P. Andersen. Den fortæller om stærke indre Modsætninger i denne
Afdeling, som Andersen ved sin Ankomst til Byen i Begyndelsen af 1904 var
med til at reorganisere, efter at den i en Periode havde ført en omtumlet Til
værelse og endda lige efter Aarhundredskiftet paa Grund af Gæld havde været
slettet af Forbundet.

Hans P. Andersens Redegørelse lyder:
»Jeg var med til at nystifte Afdelingen den i. Februar 1904, men er vidende om, at Afde
lingen har været optaget i Forbundet før ovennævnte Dato, men senere var gaaet i Stykker.
Paa Opfordring af daværende Kedelpasser H. Nielsen Sørensen, Køge Slagteri, samledes vi
7 Mand fra alle Virksomheder her i Køge, og ved Hjælp af Forbundets daværende Forretnings
fører N. Chr. Larsen, som var mødt for at være Fødselshjælper blev Afdelingen saa født paany
og genoptaget i Hovedforbundet fra 1. Februar 1904.
Vi fik med det samme Lejlighed til at vise vort Sammenhold. Et af de nybagte Fagforenings
medlemmer beklagede sig over, at han var blevet fyret paa Grund af et ubehageligt Sammenstød
med sin Arbejdsgiver. Det var paa et lille Garveri paa en Ugeløn af 18 Kr. (atten Kroner). Man
den havde gaaet ledig en 14 Dages Tid, og Smalhans havde allerede meldt sig i Hjemmet. Vi
andre gav saa hver 1 Kr. (ogsaa Forretningsføreren gav sin Skærv). Det blev til 7 Kr., ikke
meget, men dog saa meget, at Manden kunde købe lidt Mad til Familien (man fik jo lidt mere
for 1 Kr. dengang end nu), og samtidig gik Formanden hen til Garveriejeren for at prøve at faa
et Forlig istand, saa Manden igen kunde begynde at arbejde, og det lykkedes heldigvis.
Om Manden faldt til Føje af Frygt for den nye Fagforening, skal jeg lade være usagt;
umuligt er det ikke, for det vakte betydeligt Røre i Byen, at Fyrboderne nu ogsaa havde organi
seret sig. Jeg skylder Sandheden at bemærke, at de fleste af os ikke havde meget Forstand paa Fag
foreningsvæsen, da flere af os var kommet lige fra Bondelandet, hvor der ikke var nogen Fag
bevægelse paa den Tid. Følgende vil vise vor Klogskab eller rettere Dumhed.
Paa Køge Trævarefabrik, som nylig var kommet i Gang, havde de antaget en Fyrbøder til
90 Kr. om Maanedcn. Manden var fra en af Egnens Herregaarde, hvor han havde fyret ved et
gammelt Tærskeværk for en ussel Dagløn. Da han nu blev budt 90 Kr. maanedlig, mente han jo,
at det var en svimlende Betaling, og hans medfødte Beskedenhed fik ham til at sige, at det var
alt for meget, saa meget vilde han da ikke have, hvortil der blev svaret, at det skulde han have.
Naa, Manden flyttede til Byen, og det varede ikke længe, inden han opdagede, at det var
dyrere at bo paa Stenbroen end paa Landet. Manden (lad mig kalde ham N. P.) var Medlem hos
os, og nu kom han og forlangte, at Foreningen skulde skaffe ham højere Løn, og der blev saa For
handling med Fabrikens Ledelse om en Forhøjelse af Lønnen.
Svaret blev: Er Manden rigtig klog? Han vilde jo ikke engang have saa meget, som vi bød
ham. Ikke Tale om at faa mere. Farvel! Med den Besked maatte N. P. lade sig nøje, men han
havde hørt noget om, at Arbejderne kunde strejke og derved føre deres Krav igennem. Nu vilde
han have Strejke, koste hvad det vilde, og det fik han, med det Resultat, at han kom ud af Arbej
det og kom aldrig ind igen.
Ude paa Pladsen arbejdede en Mand, som fik Ordre til at gaa ind til Dampkedlen og øse
Spaaner ind paa Fyret (det kunde enhver paatagc sig, da der var Maskinmester). Manden var
ikke meget for at parere Ordre, han var Medlem af Træarbejdernes Forbund, og han vidste, at
den blev gal, hvis han gik paa den. Men da der blev truet med, at saa var der ikke mere Arbejde
til ham, ja, saa gik han paa den. Paa et Møde i Træarbejdernes Forening blev Manden hældt ud
som Skruebrækker.
Vi holdt Møde i et andet Lokale samme Sted. Da Manden var jaget paa Porten af sine egne,
kom han ind til os, og vi tog virkelig imod Skruebrækkeren, ganske vist med en lille Formaning
om at være en god Kammerat for Eftertiden (det vilde vist ikke lade sig gøre i Nutiden).

En generatordrevet Dieselmotor. (Se Side j8.)

Nu gik der et Par Aar i Fred og Ro inden for Afdelingen. Men hvorlænge var Adam i Para
diset? Køge Bryggeri fik en ny Kedelpasser, en rask Københavner, der rigtig skulde lære os Bøn
derkarle, hvordan det skulde være. Han duperede de fleste af os med Munden, for den gik paa
ham som paa en Fiskerkælling ved GI. Strand. Han fik skubbet vor Formand væk og kom selv til
Fadet, men det gik snart op for enkelte af os, at det var en Urostifter, vi havde faaet som Leder.
Jeg tillod imellem at sige ham min Mening om hans Optræden, hvad der bevirkede, at Manden
blev ustyrlig, og det blev til Rabaldermøder, saa Folk, som gik paa Gaden, maatte tro, at det
var Køges værste Gadedrenge, der var samlet.
Jeg blev tilsidst borte fra Møderne, da det blev mig for broget. Han var den ledende, erklæ
rede han, og vi havde at rette os efter ham, og at han havde en Bog hjemme, hvor han skrev
ind, hvad der blev forhandlet paa Generalforsamlinger og Møder. Ingen af os tænkte paa at for
lange, at denne Forhandlingsprotokol skulde være ført paa Møderne. Han havde særlig faaet Nag
til min ringe Person, og jeg kom til at mærke hans Overhøjhed paa en Maade, som jeg ikke
anede.
Det skete paa den Maade, at jeg somme Tider paa Møderne udtalte mig om Forholdene paa
min Arbejdsplads, hvad jeg mente, at jeg uden Risiko kunde tillade mig men han gik (som en
anden Judas) hen til min Arbejdsplads og refererede, hvad jeg havde udtalt mig om, og hjalp mig
paa denne lumpne Maade ud af mit Arbejde.
Men den, som graver en Grav til andre, falder undertiden selv i den. Saaledes ogsaa her.
Han havde ved sin Optræden over for Bryggeriarbejderne gjort sig saa forhadt, saa de en Dag
nedlagde Arbejdet, gik op paa Kontoret alle som een og meddelte Ledelsen, at hvis den Mand
ikke blev fjernet omgaaende, saa forlod de alle Arbejdet. Det bevirkede, at han øjeblikkelig blev
afskediget og snart efter forlod Byen, men fik dog først Lejlighed til at se, at jeg, som han havde
hjulpet ud i Arbejdsløshed, blev antaget i hans gamle Plads, som jeg saa passede i 21 Aar, indtil
Alderen satte Punktum derfor.
Efter at han havde forladt Byen og dermed Formandspladsen i Afdelingen, blev der straks
roligere Arbejdsforhold inden for Afdelingen, saa det siden har været en Fornøjelse at deltage i
vore Møder. Det var jo ikke altid, der var fuld Enighed om de forskellige Sager, men Forhand
lingerne er altid foregaaet paa en sømmelig Maade og i en fordragelig Tone.«

Forbundets 2. Kongres.
Forbundets Virksomhed i de første Aar bestod foruden i det rent fagpoliti
ske i at tømre selve Organisationen stærkest midigt sammen. Det skete bl. a. ved
hyppige Drøftelser af Stillingen inden for Forbundet, og i de fire Aar, mens
Jens Christiansen var Formand, afholdtes efter Stiftelsesmødet ikke færre end
tre Kongresser. Paa disse gjordes Resultaterne op, og nye agitatoriske og løn
mæssige Fremstød for det unge Forbund blev planlagt og organiseret. Aarene
omkring Aarhundredskiftet var baade politisk og fagligt en haard Kamptid for
den danske Arbejderbevægelse, men navnlig Fagbevægelsen stod i disse Aar i
den strideste Storm, og den blev ogsaa følelig i Kedel- og Maskinpasserfor
bundet.
Forbundets »2. Delegeretmøde« (endnu denne Gang anvendtes denne Be
tegnelse) afholdtes den 29. og 30. Maj 1898, godt 7 Maaneder efter at Forbun
det var stiftet. Mødestedet var atter Lokalerne paa Solitudevej 3, hvor Forbun
det og Københavns Afdeling lige havde faaet Kontor. »Lokalet var i Dagens
Anledning smukt dekoreret med Grønt og Flagdekorationer, særlig dekorativt
tog sig tre Afdelingsfaner ud, ovennævnte Faner var fra København, Odense
og Slagelse Afdelinger, sidstnævnte Fane havde Afdelingen anskaffet sig siden
sidste Delegeretmøde.«
Skønt der kun var gaaet faa Maaneder siden Stiftelsesmødet, var der alle
rede sket saa mange og store Ting inden for Forbundets Virksomhedsomraade,
at der var rigeligt Arbejdsstof til Delegeretmødet. Til dette var der mødt 10
Delegerede og 6 fra Hovedbestyrelsen. Nakskov Afdeling var nu repræsenteret
ved N. J. Hansen, men til Gengæld var der ingen Repræsentanter for Hel
singør og Mariager.
Man kunde paa dette Delegeretmøde med Tilfredshed notere det Arbejde,
der i Løbet af den korte Tid var udført. Som tidligere nævnt var nye Afdelin
ger oprettet, og de allerede eksisterende var i Vækst og Fremgang. Udover det
ikke ubetydelige lønmæssige Fremstød i København havde man i Slagelse og
Nakskov faaet gennemført en Priskurant for Provinsen, der var udarbejdet af
Hovedbestyrelsen.
Indlægene fra de enkelte Delegerede var gennemgaaende meget opti
mistiske. Sine Steder, som i Odense, var nu næsten alle Kedel- og Maskinpas
sere organiseret, og den nævnte Afdeling havde »med Held ordnet flere for
dens Medlemmer uheldige Forhold«. Ogsaa andre Steder var Medlemstallet
stigende, Lønnen hævet og Kammeratskabet blevet stærkere. I andre Afdelin
ger var Lønnen dog stadig meget lav, f. Eks. i Esbjerg, hvor den varierede mel
lem 16 og 24 Kr., men da Afdelingen var stærk og levedygtig, regnede man
med hurtigt at komme bort Ira de laveste Lønninger. Ogsaa de to Afdelinger,
der ikke var repræsenteret paa Delegeretmødet. kunde melde om Medlems
fremgang og Lønstigning, bl. a. for Medlemmerne paa de store Cementfabriker
ved Mariagerfjord.

Forbundets 2. Kongres (1898).

Som et Kuriosum kan anføres, at den nye Afdeling i Nykøbing F. endnu
inden sin Start havde slaaet Arbejdsgiverne med Panik. Alene Rygterne om,
at der vilde blive dannet en Fagforening for Kedel- og Maskinpassere, og at
man vilde forsøge Priskuranten fra Nakskov og Slagelse gennemført dér, var
nok til. at liere Arbejdsgivere gik ind paa at aflønne efter dennes Satser.
Saa let gik det dog ikke i Almindelighed. En enkelt Afdeling, Køge, der i
Forbundets første Aar var dets Smertensbarn, havde mere beskedne Resultater
at opvise end de Heste andre, selv om man ogsaa dér havde opnaaet Forbedrin
ger. I nogen Grad syntes det at skyldes, at Lokalformanden var optaget alle
andre Steder end i Fagforeningen. Forretningsføreren fandt ganske naturligt,
at »det dog vilde være det heldigste som Leder af en faglig Organisation at
tænke lidt mere paa denne end paa de politiske Organisationer.«
Af andre Spørgsmaal, der optog dette Delegeretmøde, var bl. a. et Forslag
fra Esbjerg om at benytte ens Faghuer og Fagmærker. Det vedtoges om dette
at arbejde hen til Indførelse af fælles Emblemer over hele Landet i Lighed
med dem, der brugtes i Københavns Afdeling.
Af endnu større Betydning var det, at de Delegerede vedtog et af Hoved
bestyrelsen fremsat Forslag til en ny Priskurant, og man drøftede indgaaende
Kravet om 8-Timers Arbejdsdagen, der vilde have særlig Betydning for de
Medlemmer, som arbejdede i Døgndrift. Det henstilledes, at man skulde søge
den socialdemokratiske Rigsdagsgruppe om at fremsætte Forslag om 8-Timersdagen (et Andragende herom var allerede indsendt til Københavns Kommune),
og det veti toges at arbejde for Gennemførelsen af Normalarbejdsdagen.
Paa det første Delegeretmøde havde man ikke faaet fastsat Love for For
bundet, men Hovedbestyrelsen havde i Mellemtiden arbejdet med Sagen og
fremsatte nu et Forslag, der »fik en lang og grundig Behandling«. Da de første
Forbundslove fik grundlæggende Betydning for Kedel- og Maskinpasserfor
bundets Arbejde og Opgaver og trods alle senere Ændringer tør siges at have
mere end historisk Interesse, gengives de her i deres fulde Ordlyd.

LOVE FOR »DANSK KEDEL- OG MASKINPASSERFORBUND«
Forbundets Formaal er,

a) at samle alle Fagforeninger af Fyrbødere og Maskinpassere i Danmark til fælles Arbejde, for
at fremme og værne faglige Interesser.
b) At regulere Lønningsforholdene, saaledes at de altid staar i passende Forhold til vort Arbejde
og vore Livsvilkaar.
c) At understøtte Medlemmerne under Arbejdsløshed og under Stridigheder, som maatte frem
komme mellem dem og Arbejdskøberne.
d) Midlerne til disse Formaals Fremme tilvejebringes ved, at der gennem Afdelingerne indbetales
til Hovedkassen et Kontingent af 70 Øre maanedlig pr. Medlem.
De respektive Afdelinger afholder dernæst selv deres Administration, samt 20 Øre aarlig pr.
Medlem til de samvirkende Fagforbund.
Rejseudgifterne afholdes af Hovedkassen.

Medlemmernes Pligter:

§ i. For at kunne nye Hjælp af Forbundets Midler i Tilfælde af Arbejdsløshed maa Vedkom
mende have været Medlem af Forbundet i 6 paa hinanden følgende Maaneder, og ikke staa til
Restance.
§ 2. I Tilfælde af, at der paaføres Forbundet Strejke eller Lock-out. som ikke er tiltraadt
af de samvirkende Fagforbund, kan der paalignes Medlemmerne Ekstrakontingent, for saa vidt
det viser sig nødvendigt, dog ikke ud over 25 Øre ugentlig pr. Medlem.
Det saaledes udskrevne Kontingent skal tilsendes Hovedkassereren hver Uge, hvorimod det
almindelige Kontingent tilsendes hver Maaned.
§ 3. Naar en Afdeling udebliver med sit Kontingent udover 3 Maaneder, betragtes denne som
udtraadt af Forbundet. Regnskabsaaret regnes fra 1. Januar til 31. December.
Medlemmernes Rettigheder.

§ 4. Naar et Medlem er bleven arbejdslos kan han henvende sig til Formanden for den Af
deling hvortil han hører, som da sammen med den øvrige Bestyrelse vil undersøge Sagen, og naar
denne er berigtiget, kan Vedkommende fordre 8 Kr. ugentlig i 5 paa hinanden følgende Uger,
dette gælder dog ikke Sygdom eller Sæsonarbejde, dog kan denne Fordring ikke stilles til Kassen
mere end en Gang i et løbende Aar.
§5. I Tilfælde af Strejke eller Lock-out, naar denne ikke omfatter mere end 5 Medlemmer
for Københavns Afdeling, er Understøttelsen 10 Kr. ugentlig, naar derimod Arbejdsstandsningen
omfatter et større Antal Medlemmer, indkaldes hurtigst muligt en Generalforsamling, som da
tager Beslutning i Sagen. Det samme gælder Provinsafdelingerne, dog kan den stedlige Bestyrelse
kuri tage den afgørende Beslutning, naar Sagen ikke omfatter mere end 2 Medlemmer; er Kon
flikten af større Beskaffenhed, skal der først søges mundtlig eller skriftlig Samarbejde med Hoved
bestyrelsen.
§ 6. Hovedkassen skal have en Reservefond, stor 200 Kr., som kun kan benyttes under
extraordinære Forhold, og da kun ved en Generalforsamlings Beslutning for samtlige Landets
Afdelinger.
Kongressen.

§ 7. Beslutninger om Forbundets Virksomhed vedtages paa Kongressen, der med fornødent
Hensyn, er den højeste Myndighed i alle Forbundets Anliggender.
§ 8. Til Kongressen har enhver af Forbundets Afdelinger Ret til at sende en Delegeret for
hver 50 Medlemmer.
§ 9. Medlemsantallet regnes efter det indbetalte Kontingent i det afsluttede Hovedregnskab
for de sidste 3 Maaneder før Kongressens Afholdelse.
§ 10. Hovdbestyrelsen har altid Sæde paa Kongressen, og betragtes som Delegerede, dog med
det Forbehold, at de ikke har Stemmeret, uden for saa vidt de erc valgte som Delegerede.
§ ii. Rejser til og fra Kongressens Mødested betales af Hovedkassen.
§ 12. Hovedbestyrelsen har Ledelsen af Forbundets Virksomhed i Overensstemmelse med
Kongressens Beslutning, men kan under overordentlige Forhold lade foretage Afstemninger over
et Spørgsmaal, i Forbundets forskellige Afdelinger, og kun herved kan en Kongresbeslutning
annulleres.
§ 13. Hovedbestyrelsen har Sæde i København, den bestaar af en Forretningsfører, Hoved
kassereren, samt 4 Repræsentanter, der vælges paa Kongressen ved skriftlig Afstemning. For
manden for Københavns Afdeling er selvvalgt til Hovedbestyrelsen.
§ 14. Forretningsføreren besørger den daglige Ledelse af Forbundets Virksomhed, endvidere
udarbejder han en detailleret Oversigt over Forbundets Virksomhed, og fremlægger denne paa
Kongressen.
§ 15. Hovedkassereren fører Forbundets Regnskaber, som fremlægges paa Hovedbestyrel
sens Møde i revideret Stand hver Kvartal, han fører tillige en Kassebog, som angiver Forbundets

Indtægt og Udgift, med vedføjet Dato, hans Kassebeholdning maa ikke overstige ioo Kr., det
øvrige indsættes i et af Hos’edbestyrelsen antaget Pengeinstitut med Kontrolmærke, som opbe
vares af et Bestyrelsesmedlem.
§ 16. Naar Forretningsføreren eller Kassereren fratræder udenfor Orden, vælger Hoved
bestyrelsen andre i deres Sted, hvis Valg da gælder til næste Kongres.
Lønnen for begge disse Tillidsmænd fastsættes af Kongressen.
§ 17. Til at revidere Forbundets Regnskab vælges to Revisorer og en Suppleant. Fratræder
en Revisor uden for Orden indkaldes Suppleanten.«

Ved Valget til Hovedledelse genvalgtes baade Forbundsformand (Forret
ningsfører) og Hovedkasserer — Jens og Johs. Christiansen. Endnu en Snes
Aar havde Forbundet ikke Raad til at holde fastlønnede Funktionærer, og over
for senere fremsatte Tanker i den Retning advarede Johs. Christiansen meget
alvorligt og hævdede, at et saadant Skridt vilde betyde Opløsning i Forbundet,
muligvis endda Københavns Afdelings Udmeldelse. Det var Synd at sige, at de
første Funktionærlønninger var store selv taget i Betragtning, at det ikke var
fast Løn. Formanden for Københavns Afdeling P. L. Christensen foreslog
5 pCt. af Forbundsindtægten. Det syntes dog en anden Københavnerrepræsen
tant Jens P. Ørsted var for »fedtet«. Han foreslog 8 pCt., mens Formanden for
Odense Afdeling O. H. Pedersen lidt mere rundhaandet foreslog 10 pCt. Det
sidste Forslag vedtoges, og de Delegerede gav dermed klart Udtryk for, at det
var et nydannet fattigt Forbunds anspændte Økonomi og ikke en Underken
delse af Nødvendigheden af et rimeligt Honorar til haardt arbejdende Tillids
mænd, der var afgørende.
Til den øvrige Hovedbestyrelse valgtes følgende 5 — Formanden for Køben
havns Afdeling var efter Lovene selvskrevet Medlem — P. L. Christensen,
Jens P. Ørsted, Jens Petersen, Frands Petersen og A. E. Frølund.
I den almindelige Diskussion paa Delegeretmødet, hvorunder Deltagerne
— som ved mange Lejligheder senere — »spyttede ud« og sagde deres Hjer
tens Mening besluttedes det at henstille til Repræsentanterne for Arbejdernes
kooperative Foretagender for Fremtiden at besætte deres Fyrbøderpladser med
Forbundets Medlemmer. Særligt hedt gik Debatten i Anledning af. at en Række
Afdelinger nægtede at indmelde sig i De samvirkende Fagforbund. Da For
bundet var Medlem af Landsorganisationen, gjordes det med Rette gældende,
at Afdelinger, der ikke vilde underkaste sig De samvirkende Fagforbunds Love,
ikke kunde staa i Forbundet. Som et Kompromis vedtoges det foreløbig at give
de utilfredse Ødense og Aalborg-Afdelinger Dispensation til at staa uden for
De samvirkende Fagforbund, mod at disse Afdelinger selv understøttede 2
Medlemmer i Tilfælde af Strejke eller Lockout og mod snarest muligt at virke
hen til al indmelde sig i Landsorganisationen.
Om Forbundets Solidaritet med den øvrige Arbejderklasse afgav dette
Delegeretmøde ellers tydelige Vidnesbyrd. Til 3 andre Kongresser, der afhold
tes de samme Dage, Typografisk Forbund i Odense, International Formerkon
gres i »Folkets Hus« paa Jagtvej og Skandinavisk Sadelmager- og Tapetserer
forbund i Malmø, sendtes hjertelige Hilsener og modtoges Genhilsener.

Det første Delegeretmøde efter Forbundets Stiftelse, der fik en grundlæg
gende Betydning for dets fremtidige Virksomhed, og derfor her er mere ud
førligt belyst, sluttede med Drøftelser og Vedtagelser angaaende den endnu
saa vigtige Agitation for Oprettelse af nye Afdelinger og Styrkelse af de bestaaende, og det bestemtes, at det næste Delegeretmøde skulde afholdes i Kø
benhavn i 1900.

Trods de Divergenser, der gjorde sig gældende paa det andet Delegeret
møde, og som kun vidnede om Styrke og Liv i Forbundet, kunde det dog ikke
nægtes, at der ogsaa var Vanskeligheder. De organisationsmæssige Forhold
inden for Faget var selv efter Forbundets Dannelse temmelig rodede. Forbun
det stod over for hele to konkurrerende Organisationer. Den ene »Dansk Kedelog Maskinpasserforbund for Provinserne« havde navnlig Tilslutning blandt
Fagets Folk i en Række jyske Byer. Ja, det erobrede endogsaa en Overgang
Forbundets Aarhus-Afdeling, saaledes at der maatte oprettes en ny. Den anden
Organisation, der i endnu højere Grad end den jyske havde et »gult« Anstrøg,
var en saakaldt »Maskinpasserforening« i København. Det lidet hjertelige For
hold til de to Organisationer spillede en vis Rolle i de følgende Aar og vil blive
nærmere omtalt.

Kedel- og Maskinpasserne under »den store Loekout«.
Den Modenhed og Ansvarsbevidsthed, der nu kendetegnede Kedel- og
Maskinpasserforbundets Medlemmer — i Modsætning til. hvad der var Til
fældet under Møllerkonllikten faa Aar i Forvejen — kom til at staa sin Prøve
under Verdens hidtil største Sammenstød mellem Arbejde og Kapital, Stor
lockouten i Sommeren 1899, der ramte en væsentlig Del af den danske Fagbe
vægelse, satte 40,000 Mand paa Gaden og i halvfemte Maaned lamslog Dan
marks Erhvervsliv.
Kedel- og Maskinpasserforbundet blev ikke uberørt af denne efter den Tids
Forhold vældige Konflikt. I de højspændte Dage, inden Konflikten brød ud, og
De samvirkende Fagforbund, der som nydannet og ikke pengestærk Organi
sation ærligt søgte at afværge den — en haabløs Opgave over for Arbejds
givernes Krigslyst — meddelte man Forbundet, at ingen af dets Medlemmer
maatte forlade deres Pladser og ingen Strejker maatte erklæres. Samtidig for
højedes som en Forsigtighedsforanstaltning med en mulig Krig for Øje Kon
tingentet til D. s. F. med 50 Øre om Ugen.
Kort efter, i Maj 1899, var Storkampen en Kendsgerning, og det er jo ingen
Hemmelighed, at den økonomiske Stilling for De samvirkende Fagforbund
under disse Forhold blev meget vanskelig. Det vedtoges derfor i Kedel- og
Maskinpasserforbundet at paaligne Medlemmerne 2 Kr. om Ugen til de Lock
outramte. Samtidig traf man den Ordning med De samvirkende Fagforbund, at

Forbundet mod Fritagelse for at svare Lockoutkontingent til Landsorgani
sationen selv overtog Understøttelsen af sine egne konfliktberørte Medlemmer.
Disse understøttedes under Lockouten med 10 Kr. om Ugen, og den første
Udbetaling fandt Sted den 20. Juni.
Ikke uden Stolthed oplyser Johs. Christiansen i sine Notater, at »Medlem
merne kunde staa for et Ekstrakontingent paa 2 Kr. om Ugen, uden at vi af den
Grund mistede et eneste Medlem«. Kampen blev som bekendt fra Arbejdernes
Side ført med sejg og sammenbidt Energi, og trods Udvidelsen af Lockouten,
der bl. a. yderligere ramte 100 Kedel- og Maskinpassere, var Kamphumøret
straalende til Lockoutens sidste Dag. Kedelpasserne dannede ingen Undtagelse
og saa trods Udvidelsen fortrøstningsfuldt paa Situationen. Paa et vist Tids
punkt var der 3000 Kr. i Lockoutkassen, dengang en betydelig Sum, som man
regnede med nok skulde være tilstrækkeligt til Understøttelse af konfliktramte
Medlemmer. Midt under Lockouten vedtog Københavns Afdeling at afskaffe
Benævnelsen »Fyrbøder«, som man ellers tidligere havde holdt stærkt paa. Og
saa de københavnske Medlemmer var fremtidig »Kedel- og Maskinpassere«.
Lockouten savnede naturligvis ikke bevægede Momenter. Saaledes afhold
tes den 2. September, et Par Dage før Kampens Afslutning, en ekstraordinær
Generalforsamling i Forbundets Københavns Afdeling, hvor Forretningsføre
ren »ønskede hele Afdelingens Medvirken ved Afgørelsen om Forlig eller fort
sat Kamp, da Forretningsudvalget alene næppe vilde paatage sig Ansvaret.
Der var nemlig den Risiko, at Myndighederne vilde arrestere Udvalgets Med
lemmer, medens der vel næppe var Plads til ca. 400 Kedelpassere i Fængslet.«
I Lockoutens Skygge.

De lykkedes ikke de danske Arbejdsgivere ved Lockouten i 1899 at »blive
Herre i deres eget Hus«, d. v. s. at slaa Fagbevægelsen ned og bryde dens Ind
flydelse. Tværtimod saa det kommende Aarti en Grøde og Vækst i den danske
Fagbevægelse som ingensinde før. Paa den anden Side kan det ikke nægtes, at
Arbejdsgiverne i Forliget af 5. September 1899, der sluttede Lockouten og blev
Grundlag for den senere faglige Retsorden, fik indført en Del af de Krav, de
stillede før og under Konflikten.
I det hele taget var Fagbevægelsen, hvad ikke kan undre, øjeblikkelig svæk
ket efter den vældige og kostbare Styrkeprøve. Den følgende Tids daarlige
Konjunkturer fik den ogsaa kraftigt at mærke.
De enkelte Fagforbund maatte i Aarene omkring Aarhundredskiftet taale
baade økonomiske Vanskeligheder og Medlemstab. og ogsaa Hovedorganisa
tionen gik for en Tid noget tilbage i Medlemstal.
Ogsaa Kedel- og Maskinpasserforbundet mærkede Depressionen efter Lock
outen. En enkelt Afdeling. Esbjerg, var en kort Tid opløst paa Grund af de
daarlige Tider, der ikke mindst ramte denne By, og en anden, Nykøbing Fal
ster. udtraadte af Forbundet. At Arbejdsgiverne efter Lockouten stadig søgte at

Kedelanlæg med paamonlerct Anordning til Brug ved Fyring med indenlandsk Brændsel.
(Omtalt Side j8 f f.)

ignorere Fagforeningerne, fremgaar Ы. a. af en Skrivelse fra De samvirkende
Fagforbund, hvori det fraraades Medlemmerne at underskrive Kontrakter, der
forelægges dem af Arbejdsgiverne.
Mellem Forbundet og Arbejdsgiverforeningen blev ved samme Tid sluttet
en Overenskomst om Løn- og Arbejdsforholdene i København, som Hoved
bestyrelsen mente kunde faa Betydning ogsaa lor Provinsafdelingerne, ligesom
den kunde faa Betydning for kommende Overenskomster med Arbejdsgiver
foreningen
Tilbageslaget efter Lockouten satte ogsaa sit Præg paa Forbundets 3. Kon
gres i 1900 — fra dette Aar anvendtes denne mere almindelige Benævnelse for
Forbundets øverste Myndighed. Denne Kongres fandt Sted i Paasken (den 15.
og 16. April) og alholdtes som de to foregaaende i Kobenbavn i Lokalerne paa
Solitudevej. Trods Lockout-Eftervirkningerne blev det en solid Arbejdskongres, hvor en Række vigtige Sager behandledes og betydningsfulde Lovændrin
ger blev foretaget. Til Kongressen mødte foruden Hovedbestyrelsen 21 Dele
gerede (heraf 9 fra de to københavnske Afdelinger), der repræsenterede 570
Medlemmer. Desuden var indbudt R. Arildsen fra Vejle som Repræsentant
for det saakaldte Kedel- og Maskinpasserforbund for Provinserne og C. Søren-

sen fra Maskinpasserforeningen i København. Med disse to Organisationer
søgte Forbundet at faa en Sammenslutning i Stand, selv om Københavns Afde
ling et Par Aar i Forvejen havde besluttet at bekæmpe Maskinpasserforeningen
»med alle lovlige Midler«.
Ved denne Kongres støder vi paa et Navn, der i den følgende halve Snes
Aar havde en god Klang blandt Forbundets Medlemmer. Det var H. P. Hansen,
der blev den ene af Kongressens Sekretærer og senere i en Aarrække var en
dygtig og omhyggelig Forbundssekretær, hvis velskrevne og indgaaende Proto
kolreferater var Forbundsledelsen til stor Nytte. Desværre blev H. P. Hansen
ikke gammel. Han døde i 1908, knapt 48 Aar, men hans Arbejde i Forbundets
Tjeneste var almindelig anerkendt, og ved Forbundets Kongres i 1913 beslut
tedes det at rejse en Mindesten paa hans Grav paa Københavns Vestre Kirkegaard.
Lockouten havde ikke tvunget Forbundet i Knæ, selv om den som nævnt
havde ramt flere Afdelinger, men de fleste Afdelingers Midler var yderst be
skedne. Regnskabsberetningen gav da ogsaa Anledning til større Diskussion
end Forretningsførerens Beretning. Der ankedes bl. a. over de store Udgifter
til Vagthold ved Bestyrelsesmøder, og mange fandt ogsaa Kontorlejen og Tele
fonudgiften for stor. Der blev endog stillet Forslag om at opgive Kontoret. Her
til kunde Johs. Christiansen med Rette svare, at Københavns Afdeling efter sin
Størrelse maatte have Kontor og Telefon, og ogsaa Forbundet var nu saa stort,
at det var umuligt at have det i et privat Hjem.
I Dag vil man vel være tilbøjelig til at smile ad en saadan Drøftelse og
finde Ankerne bagatelagtige, men den maa ses i Lyset af Forbundets og Afde
lingernes trykkede Økonomi efter Lockoutens pekuniære Anstrengelser.
En stor Diskussion paa denne Kongres angik Hovedbestyrelsens Sammen
sætning. Her skete ved Siden af en Række andre Lovændringer det betydnings
fulde. at Hovedbestyrelsen omdannedes til et Repræsentantskab, en Benæv
nelse. Hovedledelsen havde til Kongressen i 1932, da man atter indførte den
gamle Betegnelse. Det bestemtes, at Repræsentantskabet skulde træde sammen
to Gange om Aaret, og Diæterne fastsattes til 8 Kr. om Dagen for de udenbys
boende og 6 Kr. for dem, der boede i København.
Ved samme Lejlighed vedtog man at anskaffe særlige Emblemer til For
bundets Medlemmer med Inskriptionen »Dansk Kedel- og Maskinpasserfor
bund«, og ensartede Medlemsbøger indførtes i alle Afdelinger. Allerede paa
denne Kongres dukkede Tanken op om at udsende et maanedligt Fagblad, men
da et saadant vilde koste 10—1200 Kr. om Aaret, stod det klart, at det foreløbig
var en uoverkommelig Opgave. I Stedet besluttedes det at udsende kvartaarlige
Beretninger om Forbundets Virksomhed og Regnskaber.
Den føromtalte Overenskomst med Arbejdsgiverforeningen for de køben
havnske Medlemmer — tænkt som Normal- og Rammeoverenskomst — vakte
ringe Begejstring paa Kongressen og blev saa stærkt kritiseret, at en Resolution,
der lød saaledes: »Kongressen tiltræder den imellem Dansk Arbejdsgiver- og

Mesterforening og Hovedbestyrelsen afsluttede Overenskomst, dog kun som
Grundlag for fremtidige Overenskomster«, forkastedes.
Johs. Christiansen, der var dette Kongresmødes Dirigent, kunde, som rime
ligt var, kun opfatte denne Forkastelse som et Mistillidsvotum til Hovedledel
sen, men det blev der fra mange Sider protesteret kraftigt imod og paa mange
Maader udtalt saa afgjort Tilfredshed med Hovedledelsens Arbejde iøvrigt, at
det Optræk til en »Affære«, som Forkastelsen kunde indebære, stille for
tonede sig.
Forhandlingerne med Repræsentanterne for de to Outsiderforeninger førte
ikke til noget Resultat. Den førnævnte Arildsen fra Vejle spurgte, hvordan
Forbundet vilde stille sig, hvis hans Organisation indmeldte sig i Forbundet og
rejste Lønkrav. Herpaa var Svaret, at de skulde staa mindst 6 Maaneder i For
bundet, før saadanne Krav kunde gøres gældende. Forbundet fik senere rig Lej
lighed til at beskæftige sig indgaaende med denne Forening, indtil dens Upaalidelighed og Løftebrud gjorde al Forhandling omsonst og Forbundet afbrød
Forbindelsen.
Den københavnske »Maskinpasserforening«s Repræsentant. Sørensen, var
endnu mere tilbageholdende med Hensyn til sin Forenings Indmeldelse, men
de to vægelsindede Repræsentanter fik af Kongressen det gode Raad at rejse
hjem og virke for, »at deres respektive Foreninger indmeldte sig i Forbundet«.
Den københavnske »Maskinpasserforening« gik dog snart al Kødets Gang.
Forbundets slunkne Kasse tillod fortsat kun ganske smaa Lønninger til
Funktionærerne. Saaledes fik Forretningsfører Jens Christiansen sin Formands
løn fastsat til 600 Kr. aarligt. Johs. Christiansen fik 400 Kr. som Hovedkas
serer, og en nyoprettet Stilling som Forbundssekretær, hvortil i første Omgang
valgtes Jørgen Jensen, København, honoreredes med 300 Kr. Det var smaat
nok, og i den nærmeste Fremtid skulde det blive endnu ringere.
Til det nye Repræsentantskab valgtes foruden de tre Forbundsfunktionæ
rer, tre fra København (deraf en fra den kommunale Afdeling) og tre fra Pro
vinsen.
Paa Tærskelen til det nye Aarhundrede var det unge Kedel- og Maskin
passerforbund endnu ikke særlig stort, men det var sundt og livskraftigt og
havde under en fast og maalbevidst Ledelse allerede opnaaet anselige Resul
tater. Endnu var de Fagfæller, der naturligt hørte under Forbundet, dog langt
fra »organisationsdækket«, enkelte Afdelinger havde skuffet, flere skulde gøre
det endnu, og ogsaa andre Børnesygdomme skulde melde sig, men der var
Grøde og Liv i Forbund og Afdelinger, og det første Tiaar i vort Aarhundrede
bragte Vækst og Konsolidering.
Allerede den første af de Kvartalsberetninger. Paaskekongressen i 1900
besluttede at udsende (for April Kvartal samme Aar), fortæller om en energisk
og maalbevidst Virksomhed. Saaledes forhandledes i April med Fabrikanterne
i Jernindustrien, og der opnaaedes Enighed om en Overenskomst, ligesom man
ogsaa fik en Overenskomst med Entreprenørforeningen. Odense Afdeling op

tog Forhandlinger med det store Jernfirma Langes Fabriker i Svendborg, hvor
der endnu ikke fandtes nogen Afdeling. Med De danske Spritfabriker indle
dedes Forhandling om Lønforholdene i Aalborg. Herfra blev givet et Tilbud
om en Ugeløn paa 23 Kr. for Certifikat, 21 Kr. for Kontrolbog for 12 Timer
daglig og en Fridag hver 14. Dag.
Forbundet stod dog ikke blot i Forhandling, men ogsaa rede til Kamp. I
April Maaned udsendtes ikke færre end 3 Strejkevarsler til større Virksom
heder. I Randers naaede man til Enighed om Lønforholdene undtagen et enkelt
Sted, hvor der erklæredes Strejke. Derefter tilbød Arbejdsgiverforeningen i en
Kendelse 21 Kr. for Certifikat og 19,50 Kr. for Kontrolbog, 10 Timers Arbejds
dag og 6 Dages Arbejdsuge. I samme Kvartal indførtes 8-Timersdagen paa de
københavnske Gasværker. Halvandet Aar senere gennemførtes den for Kedelpsserne paa Tuborg Bryggerierne, hvor man tillige fik en ugentlig Fridag. Og
saa paa de københavnske Spritfabriker blev 8-Timersdagen ved samme Tid en
Realitet.
Organisatorisk stod dette Kvartal ligeledes i Fremgangens Tegn. Afdelin
gen i Esbjerg genopstaar og optages atter i Forbundet, og nye Afdelinger op
rettes i Fakse og Roskilde. Dette Udpluk af en enkelt Kvartalsberetning tegner
Billedet af en ganske bemærkelsesværdig Aktivitet — endda i en vanskelig Tid.
Det var sikkert ikke for optimistisk, naar Forbundet i Slutningen af April be
stilte 800 Medlemsbøger »med Futteral«.
Og dog. Trods Fremgangen maatte der stadig opereres med Omsigt og For
sigtighed, navnlig med Forbundets Pengemidler. I Københavns Afdeling —
Forbundets største — sattes ind for en skærpet Økonomi med Foreningens Mid
ler, og et herom nedsat Udvalg afgav paa en ekstraordinær Generalforsamling
en Sparebetænkning, der ogsaa gaar ind paa Forbundets Omraade, idet man
foreslaar Forretningsudvalgets Løn nedsat med 600 Kr. Herefter skulde For
retningsførerens Løn skæres ned til 400 Kr., Hovedkassererens til 200 og Sekre
tærens til 100. Spareforslaget blev af den daarligt besøgte Generalforsamling
vedtaget med en yderst kneben Majoritet, 29 Stemmer mod 27. Københavns
Afdelingens Vedtagelse var selvfølgelig ikke forpligtende for den kommende
Kongres, men Nedskæringslinjen var tydelig og slog ogsaa — og endnu stær
kere — igennem her. Tiden indtil den 4. Kongres formede sig i det hele taget
mindre idyllisk. Forholdet mellem Hovedledelsen og liere Afdelinger var ret
spændt, og navnlig Forretningsføreren var i adskillige Spørgsmaal i Modsæt
ning til Medlemmerne.
Indre Brydninger.

Forbundets 4. Kongres, der blotlagde de opstaaede Modsætninger, afhold
tes som de foregaaende i København, for sidste Gang i Lokalerne paa Solitudevej. Den mødtes i Dagene den 30. og 31. Marts 1902. Forbundet talte nu 756
Medlemmer, der repræsenteredes af 27 Delegerede. Blandt disse var to, der i de

kommende Aar skulde øve en afgørende Indflydelse paa Forbundets Udvikling,
N. C hr. Larsen, der var Forbundets Forretningsfører gennem 15 Aar, og Max
Lanth. der i næsten 20 Aar var dets 3. Hovedkasserer, men længe forinden var
paa fremskudte Poster i Forbundet. I Forretningsudvalget havde H. P. Hansen
siden sidste Kongres alløst Jørgen Jensen som Forbundssekretær.
Forretningsføreren Jens Christiansen erkendte aabent over for Kongressen,
at det trods den udfoldede Aktivitet ikke var store økonomiske Fremskridt, der
var naaet i den svundne Kongresperiode. Han henviste ikke med Urette til de
daarlige Tider og hævdede, at Kedel- og Maskinpasserne havde klaret sig for
holdsvis bedre end de fleste andre Fag og ved en Række Overenskomster med
Arbejdsgiverne havde opnaaet en Stabilisering af Løn- og Arbejdsforholdene.
Gennemførelsen af 8-Timersdagen paa de københavnske Bryggerier og Sprit
fabriker og 1 O-Timersdagen og en Ugeløn paa 27 Kr. i Bagerier og Rugbrøds
fabriker i København var dog ikke Resultater, man under en Lavkonjunktur
skulde kimse ad.
Ikke desto mindre var det fra København, Hovedangrebene paa Jens Chri
stiansens Forretningsførelse sattes ind, og ogsaa fra Aalborg blev han haardt
angrebet. For en nøgtern nutidig Betragtning skød en Række af disse Angreb
langt over Maalet og havde sine Steder et smaaligt Anstrøg. Jens Christiansen
var sikkert ikke særlig vidtskuende og dækkedes i høj Grad af Johs. Christian
sens Autoritet, men hans Gerning i Forbundets fire første Aar, hvor man maatte
kæmpe med et Utal af nye og vanskelige Problemer, viste, at han var en ærlig
Slider, en redelig og arbejdsom Mand, der satte sig ind i Sagerne og søgte at
vinde det mest mulige for sine Kammerater. Hans Angribere var tilbøjelige til
at overse, at han var traadt til paa en Tid, hvor det i høj Grad skortede paa
Organisationskendskab og -træning blandt Forbundets Medlemmer, og hvor
Fejlgreb undertiden var næsten lige saa uundgaaelige som skæbnesvangre.
Med Udgangspunkt i en Konflikt i Aalborg i Sommeren 1901, der var frem
tvunget af Arbejdsgiverne, og hvor Jens Christiansen ikke havde fulgt Afde
lingens Krav paa andre Steder, end hvor der fordredes Certifikat, rettedes Skyt
set skarpt imod ham. Jens Christiansen havde dog i denne Sag været i nøje
Overensstemmelse med De samvirkende Fagforbund. Konflikten tabtes, efter at
den havde kostet baade Afdeling og Forbund mange Penge, og den havde
naturligvis fremkaldt megen Uro og Bitterhed i Afdelingen. Men De samvir
kende Fagforbund havde baade efter Jens og Johs. Christiansens Mening set
rigtigt paa Sagen. Afdeling og Forbund vilde være sluppet endnu værre fra
det, om ikke Hovedorganisationens Henstilling var blevet fulgt.
Den københavnske Opposition bebrejdede navnlig Forretningsføreren, at
han havde været meget uheldig i en Lønsag med Københavns Magistrat, og at
han havde iværksat en Blokade, der ikke var godkendt af De samvirkende Fag
forbund. Baade Forretningsføreren og Hovedkassereren hævdede heroverfor,
at den kommunale Afdeling selv havde forlangt Blokade al de paagældende
kommunale Virksomheder, men fire Dage efter havde forlangt den hævet igen

for selv at forhandle med Magistraten. Det havde Afdelingen ogsaa faaet Lov
til. Der var gaaet et Aar, inden den havde opnaaet noget Resultat, og saa lang
Tid vilde der efter Forretningsførerens Mening ikke være gaaet, hvis Blokaden
var blevet opretholdt. Han havde under hele denne Sag været i nøje Overens
stemmelse med Repræsentantskabet og mente heller ikke at have noget udestaaende med Københavns-Afdelingen, af hvis næsten 500 Med
lemmer kun 22 havde stemt for
Krav om at faa ham fjernet.
Ogsaa andre Anker rettedes
mod Forretningsføreren. Han be
skyldtes bl. a. for i sin Kongres
beretning at være gaaet uden for
de parlamentariske Rammer og
for at have udsendt en officiel
Skrivelse, der ikke var i Overens
stemmelse med Forbundets For
handlingsprotokol.
Den irriterede Stemning paa
Kongressen farvedes endnu mør
kere, da Hovedkassereren paavi
ste, at Forbundets Status, bl. a.
paa Grund af den uheldige Aalborg-Konllikt, stod 1000 Kr. daarligere end ved den forrige Kon
gres. Johs. Christiansen mente, at
trods Vanskelighederne i det sid
ste Par Aar kunde saavel Afdelinger som Forbund saa udmær
N. Chr. Larsen, Forbundets Formand, i. April 1902
—2. Oktober 1917.
ket være den faglige Virksomhed
bekendt. Medlemmerne fik i 1902
145000 Kr. mere i Arbejdsløn end 10 Aar tidligere (efter den Tids Pengeværdi
et saare respektabelt Resultat) foruden de andre Goder, de i de svundne Aar
kunde takke Organisationen for.
Stemningen paa Kongressen var imidlertid ret ophidset og gav sig Udslag i,
at Beretningen om Forbundets Virksomhed blev forkastet. Derimod godkend
tes Regnskabet, efter at der atter var fremsat Klager over, at Kontoret var
for dyrt.
Det ubestridelige Minus i Forbundskassen og den københavnske Afdelings
Spareaktion sporedes som før bemærket ved Fastsættelsen af Forbundslønnin
gerne. Disse fik en radikal Nedskæring, idet Forretningsførerens Løn fastsattes
til 300 Kr., Hovedkassererens 200 og Forbundssekretærens 200. Det fjerde
Medlem af Forretningsudvalget fik 100 Kr.

Det var givet, at efter det uomtvistelige Nederlag var Jens Christiansens
Saga som Forretningsfører ude. Som hans Efterfølger valgtes N. Chr. Larsen.
Til Hovedkasserer genvalgtes Johs. Christiansen med Akklamation, hvorimod
Forbundssekretæren H. P. Hansen, der var meget utilfreds med Forhandlin
gernes Forløb og den Mistillid, han deri saa til Ledelsen, ikke vilde modtage
Valg.
Fra alle Sider blev han imidlertid bestormet om at fortsætte, og det pointe
redes, at det kun var selve Forretningsførerens Beretning og ikke Forbundets
Virksomhed som saadan, man havde nægtet Godkendelse. Herefter erklærede
Hansen sig villig til at fortsætte og valgtes ligeledes med Akklamation. Som
Medlem af Forretningsudvalget indtraadte Benisen fra Københavns kommu
nale Afdeling. Han havde været en af Jens Christiansens skarpeste Mod
standere.
En Række principielt vigtige Spørgsmaal fandt deres Afgørelse paa denne
Kongres. Slagelse Afdeling, der havde en Fanegæld til Forbundet — nedbragt
til 40 Kr. — ønskede denne eftergivet. Skønt Johs. Christiansen anbefalede
Afdelingens Anmodning, blev den dog afslaaet, da man fra Københavns Afde
lings Side fandt, at det var et Skraaplan at komme ind paa. en principiel Be
tragtning. der ikke kunde afvises.
Derimod Hk Randers Afdeling, der stod i en haard Blokadekamp over for
Randers Linnedvæveri, bevilget 4 Ugers ekstra Strejkeunderstøttelse. Samtidig
blev det bestemt, at hvor der var to Afdelinger i samme By, skulde Kontingen
tet være ens i begge Afdelinger. Herved afgjordes et Stridsspørgsmaal mellem
Københavns Afdeling og den kommunale Afdeling. Denne sidste, der hidtil
var sluppet billigst, protesterede stærkt, men altsaa forgæves mod Bestemmel
sen, der havde Københavns Afdeling til Ophavsmand.
Det blev endelig paalagt den nye Ledelse at arbejde for en Sammenslut
ning med »Kedel- og Maskinpasserforbundet for Provinserne« og sende to Re
præsentanter til dette Forbunds Kongres i Juli. Endnu engang viste Forbundet,
at det mente det alvorligt med en Sammenslutning. Det var paa den anden
Side, Viljen skortede — baade da og senere.

Fremgang og Konsolidering
Paaskekongressen i 1902, der saa stormfuldt afsluttede Forbundets første
Epoke under Jens Christiansens Førerskab, blev Indledningen til en begiven
hedsrig Vækst- og Konsolideringsperiode. I 15 Aar stod Æ. Chr. Larsen ved
Roret og var med til at gøre Kedel- og Maskinpasserforbundet til en velopbvgget Organisation, et værdifuldt Led i den danske Fagbevægelse.
Ved den nye Forbundsformands Tiltræden var 1899-Lockoutens Tilbage
slag næsten overvundet rundt omkring i Organisationerne — ogsaa i Kedel- og
Maskinpasserforbundet bar det atter fremad. I de første Aar under Larsens

Regime er der en stormende Aktivitet i Forbundet. Alle Sejl sættes til i det
organisatoriske Arbejde som med Hensyn til Løn- og Arbejdsforhold.
Umiddelbart efter 1902-Kongressen fejredes det første Jubilæum i For
bundet. Det var Københavns Afdeling — Forbundets ældste — der havde lagt
10 Aar bag sig. Den kunde se tilbage over et bevæget Tidsafsnit med stærke
Brydninger og Kampe indadtil og udadtil, men ogsaa med gode Resultater og
støt og stadig Vækst. Den havde hidtil opfyldt sin Mission og skaffet sine Med
lemmer bedre økonomiske Kaar og liere Kulturgoder. Faglige Fremstød havde
sat Lønnen betydeligt i Vejret, og en urimelig lang og ofte daarlig lagt Arbejds
tid var væsentlig forkortet og omlagt. I enkelte Industrier og Virksomheder
havde man endda naaet det store Maal, 8 Timers Arbejdsdagen.
Desuagtet var Tiderne haarde, og netop i 1902 kom Søfyrbødere, Søfolk
og Havnearbejdere ud i en voldsom Konflikt, der bl. a. paa Grund af den despo
tiske og brutale Direktør for Det Forenede Dampskibsselskab Brandts Hverv
ning af russiske Strejkebrydere endte med et knusende Nederlag for de paa
gældende Organisationer. Kedel- og Maskinpasserne støttede gennem Udskriv
ning af Ekstrakontingent deres Sø-Fagfæller i den forbitrede, men desværre
resultatløse Kamp, og der sendtes ogsaa Bidrag til Havnearbejderne.
Fremgangsperioden efter Lockouten afspejlede sig ogsaa i Forbundets
bedrede Økonomi. Den 31. Marts 1902 var Bank- og Kassebeholdningen næsten
5000 Kr. Den var i 1903 steget til henved 7000 Kr. Samtidig var Forbundet ude
i stadig mere omfattende Lønaktioner, og Agitationsarbejdet for Oprettelse af
nye Afdelinger fortsattes med større eller mindre Held.
Blandt de talrige faglige Aktioner fra de første Aar i Larsens »Regerings
tid« kan nævnes Sagen mod Bryghuset i Esbjerg, hvor Arbejdsgiveren ved at
antage nogle andre Kedel- og Maskinpassere og slutte Særoverenskomst med
disse søgte at omgaa en Overenskomst med Forbundet. Forsøget blev dog brem
set efter en kort Konflikt. Blokader var paa samme Tid i Gang over for Tekstil
fabrikerne i Aalborg og Skansemøllen i Randers, hvorimod der ved Forhand
ling i Arbejdsgiverforeningen oprettedes en Overenskomst med de samvir
kende Maskinsnedkerier og Savværker, hvorved nogle uheldige Lønforhold paa
et Par københavnske Arbejdspladser blev væsentlig forbedret. Tilfredsstillende
Ordninger opnaaedes ligeledes paa en Række andre københavnske Virksom
heder, bl. a. paa Tændstikfabrikerne. Ballin & Sønner og Østre Gasværk, hvor
Maskinpasserne kom paa fast Ugeløn.
Ogsaa paa Spritfabriken »Fortuna« gennemførtes en Overenskomst. Den
gav 28 Kr. ugentlig for en 10-Timers Arbejdsdag. Endelig kan tilføjes, at den
tidligere omtalte Blokadekonflikt over for Randers Linnedvæveri var løbende i
liere Aar.
Mindre heldigt var Udfaldet af en Sag mod Frederiksberg Papirfabrik.
Her faldt en Voldgiftsdom, hvor der ved Opmandskendelse kun blev lagt en
Krone til den almindelige Ugeløn, skønt Fabriken krævede, at Kedelpasserne
skulde være paa Fyrpladsen ogsaa i deres Spise- og Hvilepauser. I en Sag paa

Tuborg Bryggerierne gik det heller ikke særlig godt, da Forbundet tvunget af
Kedelpassernes Holdning maatte foretage et Tilbagetog i et Arbejdsspørgsmaal. Det paataltes stærkt af Forretningsføreren, da en saadan Optræden af
Kollegerne svækkede Forbundets Myndighed under kommende Forhandlinger.
I Provinsen udfoldedes en lige saa livlig Virksomhed. Her ordnedes Løn- og
Arbejdsforhold paa Vognfabriken i Hillerød, Kagerup Savværk, Papirfabri
kerne i Ørholm og Dalum, hvor Ugelønnen sattes 2 Kr. op, og paa Magle Mølle
i Næstved, hvor man fik en Krone mere om Ugen. En særlig betydningsfuld
Overenskomst afsluttedes med Cementfabrikerne ved Aalborg, hvor det for
første Gang lykkedes at faa Arbejdsgiverforeningen til i Principet at aner
kende Priskuranten for Provinsen.
Det er rimeligt at fremhæve denne Række Eksempler paa Forbundets for
stærkede Aktivitet. De understreger dets voksende Betydning og Værdi for
Medlemmerne, men endnu er der i lang Tid kunTaleom Enkeltoverenskomster.
Der gik nogle Aar, inden Brancheoverenskomsterne kom til Verden, og en
endnu længere Aarrække, før man naaede frem til den første Landsoverens
komst, som endda ikke var fuldstændig, men dog blev grundlæggende for For
bundets fremtidige Lønarbejde.
De indgaaede Overenskomster var ikke alle lige tilfredsstillende, og Kritik
kom nu og da til Orde. Bl. a. kom Overenskomsten med De samvirkende Ma
skinsnedkerier og Savværker ud for Modvind, fordi disse Virksomheder kunde
nøjes med en Løn af 22 Kr. om Ugen, naar der holdtes Maskinmester. Ængstel
sen for, at noget saadant skulde skæmme kommende Overenskomster gav sig
Udtryk i en Vedtagelse paa Kongressen i 1905, hvori det betonedes, at »der ved
nye Overenskomster med Arbejdsgiverne arbejdes hen til. at Betegnelsen
Hjælpefyrbøder kun gælder for saadanne Folk, som Fabrikinspektoratet ikke
fordrer skal være i Besiddelse af Certifikat eller Kontrolbog.«
Forholdet til »Kedel- og Maskinpassernes Forbund for Provinserne« gav
stadig Anledning til Forviklinger. Dette Forbund havde paa sin førnævnte
Kongres drøftet Mulighederne for en Sammenslutning, og ved nogle Møder,
som N. Chr. Larsen havde medi dets Afdelinger i Vejle, Horsens og Fredericia,
vistes der stor Interesse for en Sammenslutning. Paa et Møde, som han selv
indkaldte til i Aarhus, vilde deres Medlemmer ligeledes være med, og der ned
sattes et Udvalg bestaaende af 2 Repræsentanter for hvert Forbund til Behand
ling af Sagen.
I dette opnaaedes Enighed om Betingelserne for en Sammenslutning, som
ved en Generalafstemning godkendtes af Landsforbundets Medlemmer, men
derpaa meddelte Ledelsen for »Kedel- og Maskinpasserforbundet for Provin
serne«, at dets Medlemmer havde forkastet Forslaget. Da N. Chr. Larsen med
Sikkerhed mente at vide, at der slet ikke havde fundet nogen Afstemning Sted
om Spørgsmaalet, og at der altsaa forelaa et eklatant Løftebrud, afbrød For
bundet enhver Forbindelse med den mærkelige Organisation. Der skulde endnu
gaa nogen Tid. før dette Forhold trak sig i Lave.

Som en Udløber af denne Strid dannede en Kedelpasser A. C. Rasmussen
med Forbundets Støtte en ny Afdeling i Aarhus. Den fik ved Starten en Snes
Medlemmer.
Desværre blev Arbejdsløsheden blandt Forbundets Medlemmer i Aarene
1902—04 en hyppigere tilbagevendende Foreteelse. Det sidste Aar noterede
Forbundet 5141 tabte Arbejdsdage, for hvilke de københavnske og flere Pro
vinsafdelinger udbetalte det saare beskedne Beløb 1300 Kr. I Københavns Afde
ling bestemtes det, at den højeste Arbejdsløshedsunderstøttelse, der kunde
gives, var 40 Kr. aarligt pr. Medlem. Intet Under, at Tanken om at faa Arbejds
løshedsunderstøttelsen bragt ind under mere ordnede Forhold trængte sig paa.
En obligatorisk Arbejdsløshedskasse var nødvendig, men endnu var der, skønt
Sagen gentagne Gange var rejst af Socialdemokratiet paa Rigsdagen, ikke
kommet nogen lovgivningsmæssig Ordning, hvor Statsmagten erkendte sin
Pligt over for dette dybtgaaende Samfundsproblem. Indtil videre maatte Fag
organisationerne ordne det selv. Saaledes ogsaa i Kedel- og Maskinpasserfor
bundet.
I første Omgang mislykkedes Forsøget paa at starte en ArbejdsløshedsUnderstøttelseskasse. Et derom nedsat Udvalg maatte opgive sit Arbejde, da en
paatænkt Ordning vilde medføre en saa betydelig Forhøjelse af Forbundskon
tingentet, at det efter Udvalgets Mening snarere »vilde virke svækkende end
styrkende paa vore smaa Afdelinger.«

Planen om en — helst obligatorisk — Arbejdsløsheds-Understøttelses
kasse var dog ikke hermed skrinlagt. Diskussionen om den og Oprettelsen af en
Understøttelseskasse omfattende alle Forbundets Medlemmer spillede en stor
Rolle paa Forbundets 5. Kongres i København den 23. og 24. April 1905.
Denne Kongres, der afholdtes i »Folkets Hus« paa Enghavevej, var For
bundets første i en af Arbejdernes Forsamlingsbygninger (»Uranienborg« paa
Solitudevej var blevet revet ned et Par Aar i Forvejen.), og Kongresperioden
var denne Gang paa 3 Aar.
Forbundet omfattede nu 19 Afdelinger, hvoraf de 17 var repræsenteret ved
26 Delegerede. Roskilde og Silkeborg Afdelinger havde ingen sendt. Denne
Kongres rummede vel ikke saa meget Sprængstof som den forrige, men nye
Stridigheder mellem de to Afdelinger i København skabte Røre under For
handlingerne.
Forbundets Virksomhed og Vækst siden N. Chr. Larsen traadte til belystes
foruden af de foran berørte Begivenheder og Overenskomstsituationer af
Hovedkassereren Johs. Christiansens Regnskabsoversigt. Det fremgik af denne,
at Forbundets Medlemstal i Kongresperioden var steget med 64 til 733. Ind
tægten havde i dette Tidsrum været 17473 Kr., og Kassebeholdningen var trods
stærkt stigende Udgifter gaaet frem med 4000 Kr. til 10275 Kr. At Forbundet

ikke havde svigtet sine Forpligtelser over for Klassefæller ude eller hjemme,
viste Udgiften til De samvirkende Fagforbund og til andre Fags Konflikter i
Ind- og Udland. Den beløb sig til 3535 Kr., mens 1884 Kr. var anvendt under
Forbundets egne Konflikter.
»Kuløren« paa denne Kongres sattes som sagt af Uoverensstemmelserne i
København. Den kommunale Afdeling, der baade her og senere skulde skabe
»store Situationer«, krævede, at Kedel- og Maskinpassere, som stod i fast Ar
bejde i kommunale Institutioner, ikke maatte være Medlemmer af den almin
delige Københavns Afdeling, men skulde staa i den kommunale. Endvidere
forlangtes det, at Københavns Afdeling ikke maatte forhandle for kommunalt
ansatte Kedel- og Maskinpassere, og Forbundet maatte kun optage Sager over
for Københavns Kommune, der blev indbragt af Kommunalafdelingen. Disse
Krav var, som det syntes noget umotiveret, ledsaget af drastiske Trusler om
Udmeldelse af Forbundet, hvis de ikke blev godtaget af Kongressen.
Om den kommunale Afdelings Forslag gik Diskussionens Bølger højt, men
Johs. Christiansen, der paa Kongres efter Kongres stod som den rolige, køligt
vurderende Centrumsfigur med en sjælden Evne til at ramme det rigtige, havde
sikkert Ret, naar han haabede, »at begge Afdelinger kunde komme overens om
at forhandle sammen paa fælles Arbejdspladser. Det var uheldigt, at den kom
munale Afdeling nægtede Forbundsledelsen at forhandle med kommunale
Autoriteter uden dens Samtykke.« Han troede nærmest, at det var den paa
tænkte Understøttelseskasse, der var Grunden til den kommunale Afdelings
Holdning, da de kommunale Kedelpassere ikke ønskede at bidrage noget til den.
Det rigtige laa der i alt Fald i de kommunale Medlemmers Synspunkt, at de
lettere kunde optage Forhandlinger med Københavns Magistrat, naar de havde
alle de kommunalt ansatte Kedel- og Maskinpassere i een Organisation, og de
afviste aabent fremsatte Formodninger om, at de søgte en Lejlighed til at
komme ind i Kommunalt Arbejderforbund. Det ønskede de ingenlunde.
Johs. Christiansen søgte at finde et Kompromis ved et Forslag om, at nyan
satte Kedelpassere under Kommunen inden 8 Dage skulde bestemme sig til.
hvilken Afdeling, de vilde staa i. Sagen henvistes sluttelig til et Udvalg bestaaende af to Repræsentanter fra hver af de omstridte Aldelinger og med en
Provinsdelegeret, A. Andersen fra Randers som Opmand.
Udvalget opnaaede ikke Enighed, men Opmanden stillede det Forslag, at
»Forretningsudvalget fører Forhandlingerne paa de Pladser, hvor der findes
Medlemmer af begge Afdelinger. Naar en Kedel- eller Maskinpasser faar Ar
bejde i Kommunens Tjeneste, kan han overgaa til den kommunale Afdeling,
eller, hvis han er Medlem af Københavns Afdeling, blive staaende i denne.
Dog skal en bestemt Erklæring herom afgives inden en Maaned og kan ikke
senere tages til Følge. Er Vedkommende derimod ikke Medlem af Københavns
Afdeling, skal han indmelde sig i den kommunale Afdeling og kan kun optages
i Københavns Afdeling, naar han er kommet til at arbejde i et privat Arbejde
uden for Kommunen.«

Med denne betydningsfulde Ændring vedtog Kongressen derefter Kom
munalafdelingens Forslag, og Striden var bilagt i denne Omgang.
Forslaget om den obligatoriske Arbejdsløsheds-Understøttelseskasse var det
næste Stridens Æble. Baade Bestemmelsen om, at Kassen skulde være obliga
torisk og Konsekvensen: Kontingentforhøjelsen vakte megen Betænkelighed.
Kassens Ydelser kom ogsaa til at omfatte en juleunderstøttelse, og det ved
toges, at det Beløb, der udover 8000 Kr. var i Forbundskassen, naar Kongres
udgifterne var afholdt, skulde overføres til Understøttelseskassen.
Hermed havde Kedel- og Maskinpasserforbundet rejst det Værn for de ar
bejdsløse Medlemmer, der laa inden ior Forbundets økonomiske Bæreevne.
Heldigvis skulde der kun gaa et Par Aar, før der ad Lovgivningens Vej ved
Arbejdsløshedsloven af 1907 formedes en mere rationel Løsning paa dette
vitale og i Aarenes Løb stadig alvorligere Samfundsproblem.
En Ændring i Forbundslovene bestemte, at der skulde vælges et Repræsen
tantskab paa 11 Medlemmer, 5 i København og 6 i Provinsen, og der fastsattes
Straffebestemmelser for usolidariske Kolleger, bl. a. Offentliggørelse af Navn
og Bopæl samt Pligt til Tilbagebetaling af modtagen Strejke- eller Lockout
understøttelse. Videre vedtog Kongressen fremtidig at udsende Forbundets
Maanedsberetning i trykt Stand til samtlige Medlemmer.
Valget af Forbundsledelse gik ved denne Kongres stille og smertefrit. Alle
kendte og værdsatte de tre dygtige Forbundsfunktionærer, og baade Forret
ningsføreren N. Chr. Larsen, Hovedkassereren Johs. Christiansen og Forbunds
sekretæren H. P. Hansen genvalgtes.
Kedel- og Maskinpasserforbundet var i god Grøde, men der manglede sta
dig Afdelinger i mange Byer, hvor saadanne kunde dannes. Enkelte Steder var
oprettede Afdelinger atter gaaet ind. Det gjaldt som tidligere omtalt Køge
Afdeling; ogsaa Ringsted og Mariager Afdelinger var en Overgang i Stykker,
men alle blev senere genoprettet. Baade Forretningsføreren og Medlemmer af
Repræsentantskabet var i Ilden for at stifte nye Afdelinger og søgte her et
naturligt Samarbejde med Fællesorganisationerne i de paagældende Byer.
Denne Agitation gav ogsaa gode Resultater i den følgende Tid.
*

Aarene fra 1905—08 bød ikke paa stormende Sensationer i Kedel- og
Maskinpasserforbundet, men de rummede paa den anden Side en Række be
mærkelsesværdige Begivenheder, der havde stor Indvirkning paa Forbundets
Forhold. Af denne Periodes omfattende Lønarbejde kan fremdrages, at der af
sluttedes en Række Overenskomster, herunder en saakaldt »Normaloverens
komst« med Arbejdsgiverforeningen. I Oktober 1905 forclaa en Overenskomst
mellem Forbundet og Arbejdsgiverforeningen gældende for København og
nærmeste Omegn »til 6 km Grænsen«. Den fastsatte Ugelønnen for Certifikat
til 26 Kr. og for Kontrolbog til 24 Kr. Ved 7 Vagter å 12 Timer og Fridag hver
8. Dag gives et Tillæg paa 3 Kr. ugentlig. Overarbejde betales med 60 Øre i

Timen. Forbundet fik ingen Blomster i den Anledning. Overenskomsten ved
toges, men betegnedes som »en dyb Skuffelse« for de københavnske Med
lemmer.
Andre Overenskomster sluttedes med Jernindustrien, Oliemøllerforeningen,
Det danske Gaskompagni, Spritfabrikerne, Bagerlauget og Esbjerg Bryghus
(med en Arbejdstid paa 7X8 Timer), De Forenede Papirfabriker, De For
enede Bryggerier (Tuborg), Stjernen samt en Del Bryggerier i Provinsen. I
1907 fik man en Entreprenøroverenskomst for København. Den har sikkert ikke
vakt større Begejstring, da den hverken ydede Tillæg for Opfyring før normal
Arbejdstid, for Spisetider eller Arbejde i Skiftehold. Ogsaa med Frichs Efter
følger i Aarhus naaedes Overenskomst, selv om man havde svært ved at træffe
Direktøren, der »stadig var paa Rejse«. En Række Konflikter, der navnlig
ramte Provinsvirksomheder, maatte man ogsaa igennem.
Forbundets Lønarbejde gav trods Vanskeligheder og Kampe stadig bedre
Resultater. 1 1905 var Merindtægten ved Lønbevægelserne 19000 Kr., Aaret
efter indvandtes 30,000 Kr., og i 1907 kom man helt op paa 75000 Kr., hvoraf
Københavns Afdelings Medlemmer fik en væsentlig Andel.
I Forbundets indre Liv var en af Begivenhederne, at den kommunale Afde
ling i København, med hvilken Forbundet troede at have faaet endelig Fred,
i Sommeren 1905 traadte ud og uden De samvirkende Fagforbunds Sanktion
overførtes til Kommunalt Arbejderforbund. Adskillelsen varede dog ikke
længe. Allerede i 1907 vendte de kommunale Kedel- og Maskinpassere tilbage
som en selvstændig Afdeling under Forbundet. Ro i Afdelingen blev der dog
langtfra, og et nyt Brud faa Aar senere skulde volde Forbundet og den ureger
lige Afdeling endnu flere Bryderier.
Størst Betydning i organisatorisk Henseende havde det vel nok i denne Tid,
at Modsætningsforholdet til »Kedel- og Maskinpasserforbundet for Provin
serne« blev endelig afviklet, da dette Forbunds tre Afdelinger i Jylland gik ind i
Landsforbundet. Dette flyttede den 1. April 1908 efter i flere Aar kontormæs
sigt at have ført en Nomadetilværelse til Wesselsgade 7, hvor det derefter i en
længere Aarrække havde til Huse med de to københavnske Afdelinger som
Lejere.
Overtagelsen af de nye Lokaler skete umiddelbart før Forbundets 6. Kon
gres, der fandt Sted paa »Folkets Hus« paa Jagtvej i Dagene 19. og 20. April
1908. Denne Kongres, der heller ikke frembød dramatiske Momenter, præ
gedes dog af den Nydannelse, der kort forinden havde fundet Sted paa det
socialpolitiske Omraade, og som i højeste Grad kom til at berøre den danske
Fagbevægelse. Her tænkes paa den første Lov om statsanerkendte Arbejdsløs
hedskasser, der under Statsmyndighedernes Tilsyn og Kontrol lagde Admini
strationen af de enkelte Fags statsanerkendte Arbejdsløshedskasser i Hænderne
paa Fagforbundene, en Ordning, der trods denne Lovs utallige Revisioner og
skiftende Indhold principielt er bevaret til denne Dag. Hermed paalagdes der
Forbund og Afdelinger et ganske betydeligt Arbejde og Ansvar, og det er

vokset enormt med Aarene. I Dag er det i de enkelte Fag administrations- og
regnskabskyndige Folk med Kendskab til Loven og dens Fortolkning, der for
valter den, men den Gang stod man famlende og prøvende overfor Lovens
Principer og Praksis. Der skulde efter den nye Ordning nu ikke blot holdes
Kongres, men ogsaa Delegeretmøde i Arbejdsløshedskassen.
Da et senere Afsnit i denne Fremstilling vil beskæftige sig med Kedel- og
Maskinpasserforbundets Forhold til Arbejdsløshedskassen, skal i det følgende
kun kort berøres de Delegeretmøder, der fra 1908 har fundet Sted i Forbin
delse med Forbundets Kongresser.
Siden 1905 havde Forbundet faaet 6 nye Afdelinger, og 26 Afdelinger var
repræsenteret paa Kongressen af 42 Delegerede. Der manglede Repræsentanter
fra Skive og Sakskøbing. Ved denne Kongres savnedes en af de mest kendte
Skikkelser i Forbundet i Aarhundredets første Tiaar. Forbundssekretær H. P.
Hansen laa lænket til en Hospitalsseng af den Sygdom, der et lille halvt Aar
senere lagde ham i Graven. I hans Sted fungerede hans Forgænger som For
bundssekretær Jørgen Jensen som Kongressens Sekretær.
N. Chr. Larsens Redegørelse for den foran skildrede, meget intense og
livlige Arbejdsperiode blev modtaget uden væsentlig Kritik, og Johs. Christian
sen fik ogsaa sit Forbundsregnskab, der nu balancerede med 11300 Kr., god
kendt. Endnu var Regnskabstallene forholdsvis smaa, og man var klar over, at
»Riget fattedes Penge« til den stedse mere omfattende Forbundsvirksomhed.
Under de urolige Forhold, det dette Aar trak op til inden for Fagbevægelsen,
og hvor eventuelle Lønkampe vilde stille større Krav, var det nødvendigt gen
nem en Kontingentforhøjelse at staa bedre rustet og have liere Penge i For
bundskassen. Ogsaa Forbundets stigende Medlemstal (nu 1230 Medlemmer) og
mere omfattende Administration gjorde Forhøjelsen rimelig. Kun Repræsen
tanterne for den kommunale Afdeling syntes mere end betænkelige, men For
højelsen, der kædedes sammen med en Begravelseshjælp, gennemførtes (ind
befattet Kontingentet til Arbejdsløshedskassen).
Et af Forslagene til Kongressen omhandlede Støtte til Socialdemokratisk
Ungdomsforbund. Det var første Gang en saadan Anmodning fra den social
demokratiske Ungdomsbevægelse forelaa, men den blev, da det drejede sig
om den Ungdomsbevægelse, der da arbejdede i nøje Tilknytning til Partiet,
venlig modtaget, og baade da og senere ydedes Bidrag til denne Organisation.
Den hidtil saa fredelige Kongres skulde dog ikke gaa til Ende uden et ejen
dommeligt Intermezzo. Ved Valgene foresloges Forretningsfører, Hovedkas
serer og Forbundssekretær genvalgt med Akklamation, men pludselig fore
sloges Københavns Afdelings daværende dygtige, men ofte ret syrlige og kriti
serende Formand P. L. Christensen som N. Chr. Larsens Modkandidat. Da
Christensen, hvis Kandidatur var ganske uden Chancer, skønt stærkt opfordret
dertil, nægtede at trække sig tilbage, undrede Larsen og mange med ham sig
naturligt over, hvorfor han aldrig var blevet gjort opmærksom paa, at der var
nogle Klager over ham, og spurgte, hvad de nærmere gik ud paa. Hertil svarede

Christensen meget uldent, at det var ikke saa nemt at forklare, men hentydede
til, at Larsen »gik daarligt klædt« o. 1.
Efter denne ret mærkelige Forklaring gik man til skriftlig Afstemning om
Forretningsføreren, mens de to andre Forbundsfunktionærer Johs. Christian
sen og H. P. Hansen valgtes med Akklamation. Afstemningen gav til Resultat,
at Larsen genvalgtes med 31
Stemmer, P. L. Christensen fik 3,
mens 7 var blanke. Endnu pin
ligere virkede det, da der blev
forebragt nogle af Søfyrbøderne
rettede Beskyldninger mod Max
Lauth for ukollegial Optræden —
18 Aar i Forve jen — under Sø
fyrbøderkonflikten i 1890. De
gjorde nu ikke større Indtryk paa
Kongressen. Københavns Afde
ling havde undersøgt Beskyldnin
gerne, og her kunde man ikke se,
at der var det mindste at bebrejde
Lauth, hvorfor det besluttedes at
opfordre de paagældende Søfyr
bødere til at holde op med den
Slags. Lidet kunde Lauth ane, at
disse taabelige Insinuationer en
Aarrække senere atter skulde ven
des mod ham — heldigvis med
samme negative Resultat.
I Forbindelse med Kongressen
Max Lauth, Forbundssekretar 1908. Hovedkasserer
afholdtes for første Gang Dele
1917—1937geretmøde i Fagets Arbejdsløs
hedskasse. Her herskede naturlig
vis kun Glæde over, at det i Lighed med, hvad der var sket i andre Fagforbund,
var lykkedes at faa oprettet en virkelig Arbejdsløshedskasse med Statsanerken
delse og -støtte, men samtidig ogsaa underkastet Arbejdsløshedskasseinspek
toratets Kontrol. Forretningsføreren og Hovedkassereren overtog Funktionerne
som Formand og Kasserer i den nyoprettede Arbejdsløshedskasse, hvis Ledelse
iøvrigt faldt sammen med Forbundets Hovedledelse. Afdelingernes Tillidsmænd fik indprentet, at Afdelingerne inden for Lovens Rammer havde Bevil
lingsmyndighed over for de Arbejdsløse, men ogsaa et Ansvar, man maatte
være sig bevidst, da Afdelingsbestyrelsen kunde ifalde Erstatning for uberet
tiget udbetalt Understøttelse.
Rent praktisk ordnedes Arbejdsløshedskassens Administration saaledes, at
Forbundet skulde anskaffe Regnskabsbøger, Stempler og andet Materiale og

sende det til Afdelingerne. Til Underretning og Beroligelse for de Delegerede
kunde Hovedkasseren oplyse, at Arbejdsløshedskassens finansielle Stilling var
»i god Forfatning«. Til Tillidsmænd over for Arbejdsløshedskasseinspektora
tet valgtes som ved senere Delegeretmøder Formanden og Kassereren, og der
med sluttede det første Delegeretmøde i Kedel- og Maskinpassernes Arbejds
løshedskasse.
Urolige A ar.
Tiden omkring 1910 — ikke mindst de Maaneder, der fulgte umiddelbart
efter Forbundets Kongres i 1908 — var præget af voldsom økonomisk Depres
sion, Bankkrak, Venstre-Justitsministeren Albertis Storbedragerier med den
sjællandske Bondestands Sparekasses Sammenbrud i Følge, store Arbejds
kampe, bl. a. i de grafiske Fag, og en efter Forholdene alvorlig Arbejdsløshed.
Politisk var disse Aar lige saa urolige med bitter indre Strid i Venstre, der
ramtes haardt af Alberti-Katastrofen, Forlig mellem Venstre og Højre om en
umulig Militærordning, Dannelsen af den første radikale Regering med social
demokratisk Støtte — men uden Flertal i Folketinget og derfor et kortvarigt
»sælsomt politisk Mellemspil« — og endelig i 1910 en Regering af det nydan
nede Venstre, der sad i de følgende tre Aar.
Det var en sur Periode for den danske Arbejderklasse, og Aarene var som
nævnt Vidne til en Række faglige Konflikter, den store Overenskomstsituation
i 1911 og de indre Brydninger, der med Syndikalisternes Indtrængen skabtes
i Fagbevægelsen.
Det siger sig selv, at Kedel- og Maskinpasserforbundet, hvis Medlemmers
Funktioner er saa nøje knyttet til alle Dele af Erhvervslivet, i høj Grad kunde
mærke de økonomiske Rystelser, de faglige Konflikter og den store Arbejdsløs
hed. der ogsaa ramte adskillige af Forbundets Medlemmer. Københavns Afde
ling havde f. Eks. i Efteraaret 1908 over 30 Arbejdsløse, og 27 Medlemmer var
berettiget til Juleunderstøttelse, Huslejehjælp, Brændselshjælp og — hvad der
bør bemærkes — Hjælp til Betaling af Kommuneskatten for at bevare Valg
retten ved Kommunevalget i 1909, det første efter den nyligt gennemførte
mere demokratiske kommunale Valgretsreform, der ogsaa gav Kvinderne
Valgret.
Under disse Forhold kom Forbundet ind i en Del faglige overenskomstmæs
sige Situationer, hvoraf flere var ret interessante, undertiden ogsaa noget for
viklede. Blandt de mange faglige Problemer fra disse Aar kan nævnes, at man
fik en Overenskomst med Spritfabrikerne. Paa Spritfabriken i Hobro var opnaaet en Nedsættelse af Arbejdstiden, da Arbejdet efter Indførelse af nye
Apparater var blevet strengere, og der var antaget en Mand til. Paa Aalborg
Spritfabrik gennemførtes en ugentlig Fridag, og trods de daarlige Konjunk
turer gennem hele 1908 fik de københavnske Medlemmer alligevel en Merind
tægt paa 5000 Kr.

Paa »Trifolium« i Haslev blev Lønnen sat 10 Kr. i Vejret om Maaneden.
men kort efter blev Kedelpasseren afskediget, og Forbundet blokerede Plad
sen. Man maatte anse det for en Forfølgelse, da Kedelpasseren var den eneste
organiserede paa det store Mejeri.
Paa Odense Elektricitetsværk var der først blevet tilbudt en Aarsløn paa
fra 12—1800 Kr., men ved Borgmesterens Indgriben blev dette Tilbud redu
ceret til fra 12—1500. Der var dog med en Arbejdstid paa 52 Timer ugentlig
stillet 4 Tillæg å 60 Kr. til Begyndelseslønnen i Udsigt. Bryggerierne i samme
By gav i 1909 3 Kr. i Tillæg om Ugen, saaledes at Lønnen fastsattes til 27 og
26 Kr., henholdsvis for faste Kedelpassere og Reservefolkene. Samtidig forkor
tedes Arbejdstiden med en Time daglig, og der blev givet 3 Feriedage, naar
Kedelpasseren havde været i uafbrudt Arbejde mindst et Aar. Endelig blev der
ydet Hjælp under Sygdom efter nærmere fastsatte Regler. Med De Forenede
Bryggerier sluttedes en ny Overenskomst, hvorefter Ugelønnen blev et Par Kro
ner større end i Odense.
Saare bemærkelsesværdig var en Lønreform i Københavns Kommune. Efter
denne blev Lønklasserne lagt om, og Kedelpassernes Løn blev fra 13—1800
Kr. aarlig. Efter et nyt Arbejdsregulativ blev Lønnen for Ugelønnede 28 Kr.,
og Afdelingen fik Ret til Indstilling ved Ansættelse, saaledes at ingen ansattes
før efter 3 Aars Ugeløn. Begyndelseslønnen blev da 1550 Kr., og en Del Med
lemmer opnaaede Anciennitetstillæg. Arbejdstiden fastsattes til 48 Timer om
Ugen.
Et Medlem i København, der arbejdede i en jernindustriel Virksomhed,
havde begaaet Brud paa Overenskomsten ved uden Opsigelse at forlade sin
Plads, og Arbejdsgiverne forlangte 29 Kr. i Erstatning. Den betaltes af For
bundet, der derefter dømte Medlemmet til at tilbagebetale Beløbet. Man saa
meget strengt paa den Art Misligholdelse af indgaaede Forpligtelser og holdt
skarp Justits inden for egne Rækker.
Under de svenske Arbejderes første landsomspændende Sammenstød med
Kapitalen, Storstrejken i 1909. der desværre tabtes i første Omgang, ydede For
bundet naturligvis ogsaa sit Bidrag til Kammeraterne hinsides Sundet. Paa den
hjemlige Front var man som andre Arbejderorganisationer optaget af For
handlingerne i det Udvalg af Arbejder- og Arbejdsgiverrepræsentanter, der
nedsattes den 17. August 1908 med det Formaal at finde frem til en Forhand
lingsform, der kunde begrænse de faglige Konflikter. Resultatet af dette Ud
valgs Arbejde blev den Norm for Behandling af faglig Strid, der senere har
fundet saa rig Anvendelse, og Forligsmandsinstitutionen, der skabtes ved en
Lov af 1910. Samtidig omdannedes den permanente Voldgiftsret, der skabtes
efter Lockouten i 1899 ved en anden Lov til Den faste Voldgiftsret, der siden
har spillet en fremtrædende Rolle ved Afgørelsen af arbejdsretlige Forhold
her i Landet.
Paa de indre Linjer skete enkelte Forandringer. En Mand, August Peter
sen, der aabenbart ved en Misforstaaelse var blevet valgt ind i Forretningsud

valget ved Kongressen i 1908, traadte ud efter 3 Ugers Forløb og forlod senere
Forbundet. Dette Tab var til at bære. Det gjorde derimod et dybt Indtryk paa
Medlemmerne, da H. P. Hansen, der kort efter den forrige Kongres syg og
nedbrudt maatte trække sig tilbage, den 10. Oktober 1908 afgik ved Døden.
Dødsbudskabet kom vel ikke uventet efter hans lange Sygdom, men Tabet af
den ærlige, indsigtsfulde og omhyggelige Medarbejder gik Medlemmerne nær
til Hjerte.
Stillingen som Forbundssekretær overtoges af Max Lauth, der dermed som
den tredje Forbundssekretær blev en af Forbundets ledende Tillidsmænd. Midt
i denne urolige Periode holdt Forbundet —atter i »Folkets Hus« paa Jagtvej —
den 24., 25. og 26. Marts 1910 sin 7. Kongres og Arbejdsløshedskassen sit
2. Delegeretmøde. Kongressen talte denne Gang 55 Delegerede. Det blev en
god og arbejdsfyldt Kongres, hvor man kun i ringe Grad sporede indre Uenig
hed. N. Chr. Larsen kunde trods alle Tidens Vanskeligheder pege paa en bety
delig Forbundsvirksomhed og respektable lønmæssige Resultater, og Johs Chri
stiansen mødte med et pænt Regnskab. Kassebeholdningen var paa 20781 Kr.
Under Behandlingen af Lovændringer bemærkedes en saalydende Til
føjelse til et Forslag fra Københavns Afdeling om Begravelseshjælpen: »Med
lemmer, der paa Grund af Alderdom eller Svagelighed ikke længer er i Stand
til at bestride Stillingen som Kedel- og Maskinpasser, og som i mindst 15 Aar
har været Medlemmer af Forbundet, kan vedkommende Afdeling udnævne til
Æresmedlem, imod at han betaler 2 Kr. pr. Aar til Forbundskassen. Saadanne
Medlemmer har da samme Ret til Begravelseshjælp som de øvrige Medlem
mer.« Tilføjelsen vedtoges, og paa den Maade sikredes ogsaa de gamle og sva
gelige Medlemmer Begravelseshjælp paa billige Vilkaar.
Paa denne Kongres spøgte Tanken om et Fagblad atter. Det afvistes, hvor
imod det besluttedes at udstyre Forbundets Lokaler mere tidssvarende og kon
tormæssigt samt anskaffe Telefon til Forbundsformanden, hvad der jo maatte
siges at være en rimelig Foranstaltning. Endvidere vedtoges det at yde Hus
lejehjælp til de Arbejdsløse, der havde været Medlemmer af Forbundet i tre
Maaneder, og Kongressen rejste Kravet om hurtigst muligt at indføre 8-Timers
Arbejdsdagen i Virksomheder med Døgndrift. Ogsaa en Uges Sommerferie
sattes paa Ønskelisten.
Forbundets bedre økonomiske Stilling gav ikke Forbundsfunktionærerne
bedre Lønvilkaar. Den Ekstrahjælp, der ved Kongressen i 1908 var indrømmet
Hovedkassereren, maatte han stadig i Københavns Afdeling høre Spydigheder
for. Nu ønskede han blot et saa beskedent Tillæg som 5 Kr. om Maaneden. Max
Lauth havde i de 20 Maaneder, han havde fungeret som Forbundssekretær,
haft en maanedlig Udgift paa 10 Kr., foruden at Sekretærposten medførte, at
der i høj Grad blev lagt Beslag paa hans Hjem. Han ønskede herfor en Godt
gørelse paa 200 Kr. om Aaret. Lønningerne til de stadig »løst ansatte« For
bundsfunktionærer fastsattes til 400 Kr. til Forbundsformanden, 460 Kr. til
Hovedkassereren og 450 Kr. til Sekretæren. Til den første Post genvalgtes

N. Chr. Larsen med stort Flertal (36 Stemmer mod 8). For syvende og sidste
Gang sattes Johs. Christiansen i Hovedkassererstolen, og Max Lauth overtog
nu som valgt Posten som Forbundssekretær.
Ved Arbejdsløshedskassens Delegeretmøde kunde Formanden konstatere
den store Udvikling, der var foregaaet fra den Tid, Arbejdsløshedshjælpen
var en ren Forbundssag og Understøttelsen minimal til den nye Ordning, der
betød væsentlige Fremskridt. De nyoprettede Arbejdsanvisningskontorer blev
baade nu og senere betragtet som en Fordel for Forbundets Arbejde. Kassen
havde siden Starten klaret sig godt, selv om den omfattende Arbejdsløshed i
1908—09 med de store Udbetalinger havde tæret stærkt paa dens Budget.

Sprængning af den kommunale Afdeling. — Den første Landsoverenskomst.

I Forhold til den kaotiske og stormfulde Periode, der i 1914 begyndte med
den første Verdenskrig og fortsatte længe efter dens Slutning, var de nærmest
forudgaaende Aar næsten fredelige og idylliske. Det skal dog ikke tages for
bogstaveligt. Inden for Kedel- og Maskinpasserforbundet havde man i alt Fald
i disse Aar organisatoriske Vanskeligheder, der voldte Ledelsen mange Kvaler,
men det var alligevel efter »de sure Aar« omkring 1910 en Fremgangsepoke,
der gav Forbundet stærkt øget Vækst og Styrkelse baade udadtil og indefter.
Der kunde ogsaa i store Overenskomstomraader meldes om betydelige Løn
forhøjelser.
En særlig Begivenhed i disse Aar var Forbundets første virkelige Lands
overenskomst med Arbejdsgiverforeningen, der afsluttedes i 1912. Samtidig
drev Forbundet en omfattende Agitation Landet over. Der holdtes Møder i 24
Byer, og en Del nye Afdelinger saa Lyset. I 1913 var man naaet op paa 40 Af
delinger med 1349 Medlemmer.
Men Splittelse og Frafald maatte ogsaa noteres. Allerede i 1910 meldte de
kommunale Kedel- og Maskinpassere paa Frederiksberg sig ud af Københavns
Afdeling, da de ønskede at danne en selvstændig Afdeling under Forbundet.
Udmeldelsen blev dog hurtig annulleret, men adskillige, deriblandt den senere
Formand for den kommunale Afdeling i København, Leerbech fandt det rime
ligt, at Frederiksberg-Kollegerne fik deres egen Afdeling. Det fik de ogsaa
senere — ved en Kongresbeslutning i 1913 — Tilladelse til at danne.
Frederiksberg-Folkene brød dog ikke ud af Forbundet. Det gjorde derimod
Københavns kommunale Afdeling, der jo gennem Aarene havde gjort Forbun
det mange Knuder. Det skete den 1. August 1911. Spørgsmaalet om, hvilket
Forbund den udsprængte Afdeling hørte til, gik til Afgørelse i De samvirkende
Fagforbunds Udvalg for Grænsestridigheder, og Kendelsen herfra lød paa, at
Afdelingen ikke kunde optages under noget andet Forbund, altsaa heller ikke
Kommunalt Arbejderforbund. Det havde muligvis været de utilfredse Udmeldtes Hensigt at søge ind dér; thi det var blandt de kommunale Kedel- og Ma

skinpassere et hyppigt anvendt Argument for deres Utilfredshed, at vel var
deres Vilkaar ikke ringere end de andre Kedel- og Maskinpasseres, men de var
daarligere end de øvrige Kommunalarbejderes under tilsvarende Arbejds
forhold.
»De kommunale« havde dog ikke været enige om Udmeldelsen, og 127
Medlemmer, der vilde blive i Forbundet, blev optaget som en ny selvstændig
Afdeling.
Et andet Omraade, hvor Grænsestridigheder satte ind, vedrørte de saakaldte Motorpassere. Det var den stigende Anvendelse af Dieselmotorer, der
havde skabt den nye Kategori af Maskinpassere. Om de almindelige Kvalifika
tioner hos disse Folk rejstes ganske vist visse Tvivl, men der var i Forbunds
ledelsen ingen Tvivl om. hvor de organisatorisk hørte hjemme. Forbundsfor
manden udtrykte det engang saaledes: »Motorpasserne bør tilhøre os, selv om
Smedene ogsaa er Liebhavere«, og Johs. Christiansen anbefalede, »at vi hævder
vor Ret organisatorisk.«

I Oktober 1910 vedtog Københavns Afdeling imod Forbundets og De sam
virkende Fagforbunds stærke Advarsel at opsige »Normaloverenskomsten«.
Efter lange Forhandlinger blev en ny, der gav nogle smaa Forbedringer ved
taget. Forbundet udsatte Opsigelsen et Aar, men opsagde i Stedet nogle Enkelt
overenskomster for at faa hævet Spisetidsbetalingen. Det lykkedes, men man
maatte af Hensyn til den korte Tidsfrist for Afgørelsen fravige Forbundslovens
Bestemmelser og underskrive, uden at Overenskomsterne blev forelagt Med
lemmerne.
Forbundet opsagde derefter Hovedoverenskomsten til 1. Febr. 1912 sam
men med de Overenskomster, der knyttede sig til den. En særlig strid Kamp
stod om Gennemførelsen af en Forbedring af Grundlønnen, da Iillægene de
foregaaende Aar havde drevet Lønnen i Vejret. Forbundet fik dog anerkendt
en Mindsteløn paa 4 Kr. om Dagen. Mindstelønnen forhøjedes fra 22 til 24 Kr.,
og Satserne 24—27 Kr. sattes 1 Kr. op. Desuden opnaaedes et Tillæg til Over
arbejdsbetalingen.
Denne Overenskomst, der vel ikke fuldtud dækkede Forbundets Krav, men
som dog maatte siges at være hæderlig, var tænkt som en Landsoverenskomst
omfattende alle Arbejdsgiverforeningens Medlemmer. Det blev saadan set nok
en Landsoverenskomst, og den godkendtes ogsaa af Forbundets Medlemmer,
men Arbejdsgiverforeningen maatte opgive at faa en Del af sine Underorgani
sationer og Enkeltvirksomheder med. Blev Landsoverenskomsten af 4. Januar
1912 saaledes i første Omgang ikke helt, hvad man havde tænkt sig. var den
dog et godt Grundlag at bygge videre paa, og den skulde senere faa mange
Efterfølgere.
Blandt de Arbejdsgiverorganisationer, der nægtede at underskrive Lands
overenskomsten, var Savværkerne i Østifterne og Jylland, Teglværksforenin
gen og Tekstilfabrikantforeningen. Med Savværkerne i Østifterne naaedes dog

en Ordning paa Grundlag af en Lønstigning i Lighed med den, der kendtes i
Jernindustrien. Ogsaa med Savværkerne og Høvlerierne i Jylland fik Forbun
det en Overenskomst, der blev underskrevet af denne Forenings Formand i
Maj. Her var en Konkurrentforening »De midtjyske Savværker« den værste
Anstødssten. Det viste sig da ogsaa, at Bestyrelsen for de jyske Savværker og
Høvlerier nægtede at godkende Overenskomsten. Der forhandledes derefter
videre i København og Aalborg for de paagældende Virksomheder dér, og den
6. August sluttedes en ny Aftale. Men nu blev der Strid i Savværksforeningen
om. hvorvidt det var Maj- eller August-Overenskomsten, der gjaldt. Ved en ny
Forhandling i København den 26. Oktober enedes man dog om at anerkende
6. August-Overenskomsten.
En lang Række andre Overenskomster fornyedes i samme Tidsrum, bl. a.
med de københavnske Bryggerier. De danske Sukkerfabriker. og de to Sukker
fabriker, der stod uden for denne Sammenslutning, »Nykøbing« og »Vestsjæl
land«. Det sidste Sted gjorde et nyt Forhold sig gældende, idet Indfyrerne —
dog kun for Kampagnen 1912—13 — aflønnedes som Kontrolbogsfyrbødere.
Det gav Anledning til, at man paa Kongressen i 1913 talte om »en tredje Slags«
Kedel- og Maskinpassere.
For Maskinpasserne gennemførtes særlige Overenskomster trods Arbejds
giverforeningens Modstand. For denne Kategori begyndte Lønarbejdet ved
Syrefabrikerne i Jylland, hvor de Paagældende havde Arbejdsmandsløn. Her
fik man efter Strejkevarsel en Overenskomst, som Medlemmerne forkastede,
hvorefter der opnaaedes en Forbedring paa 20 Øre om Dagen. Derefter slut
tedes Overenskomster for en lang Række Industrier, herunder Syrefabriken i
Kastrup, hvor det for de dér beskæftigede Dieselmotorpassere ved Kendelse af
Forligsmanden fastsloges, at de hørte under Kedel- og Maskinpasserforbundet
og ikke under Arbejdsmandsforbundet, og Ugelønsprincipet blev gennemført
for disse Arbejdere. Den fastere Ordning af Dieselmotorpassernes Forhold var
bl. a. foraarsaget i en Del Ulykker i 1912, der havde deres Grund i ukyndige
Folks Pasning af de nye Maskiner. Forbundet havde allerede flere Gange hen
ledt Myndighedernes Opmærksomhed paa dette uheldige Forhold.
En egenartet Konflikt opstod i denne Periode paa Vejle Andels-Svineslag
teri. Kedel- og Maskinpasserne nedlagde Arbejdet i 3 Dage. Slagteriet fik gen
nem Smedenes Arbejdsanvisningskontor en Mand, der betegnedes som »Ma
skinmester«. Da han næsten omgaaende kørte den ene Maskine i Stykker, blev
Slagteriets Ledelse hurtig ked af Legen og underskrev Landsoverenskomsten.
Denne viste det sig meget vanskeligt at rette eller forbedre. Forsøg i den
Retning blev henvist til Mægling. I et enkelt Tilfælde blev Forbundets Krav
taget til Følge. I et andet mislykkedes det, men Skylden herfor maatte efter
Forbundsformandens Skøn væsentlig tillægges vedkommende Medlem selv.
Dette efter Forholdene omfattende Forbundsarbejde udførtes i en treaarig
Kongresperiode, der bedømtes ved en Mønstring i 1913, Forbundets 8. Kon-

gres. Denne afholdtes — for 3. Gang — paa Jagtvej den 22., 23. og 24. Marts.
Kongressen talte 53 Delegerede fra 38 Afdelinger.
1913-Kongressen tog Stilling til forskellige principielle og for Forbundet
vitale Spørgsmaal, saaledes Forholdet til De samv. Fagforbund, der i disse
Aar, da Syndikalisterne med deres Decentralisationsbestræbelser, »direkte
Aktion« og Angreb paa det fag
lige Retsgrundlag søgte et Spring
bræt i Fagbevægelsen, var til De
bat i mange Organisationer.
Kongressen fik en særegen
Stemning derved, at Johs. Chri
stiansen nu trak sig tilbage fra
Hovedledelsen efter at have været
i Spidsen fra Forbundets første
Dag. Hans sidste Regnskab, der
som alle de tidligere fik Kongres
sens enstemmige Godkendelse,
tegnede Billedet af et stadigt soli
dere funderet Forbund. Kassebe
holdningen var paa 27804 Kr.
med en Fremgang i Kongres
perioden paa ca. 7000 Kr.
Diskussionen om Forholdet til
De samvirkende Fagforbund var
langvarig, men saglig. Mens For
bundsformanden og Johs. Chri
stiansen varmt gik ind for at be
vare Medlemsskabet i den faglige
Centralorganisation, var andre
deciderede Modstandere af D.s. F.
og atter andre baade af økonomi
ske og principielle Grunde meget betingede Tilhængere af Hovedorganisatio
nen. For en senere Betragtning synes Johs. Christiansen som saa ofte før at
have ramt Hovedet paa Sømmet med følgende Betragtning: »Det er formaalstjenligt at staa i De samvirkende Fagforbund. Vi skal ikke se paa Pengene, men
kraftigt kræve vore Rettigheder«.
Dette var dog ikke Kongressens almindelige Syn. Den Utilfredshed, der var
rejst i Organisationerne gennem den syndikalistiske »Fagoppositionens Sam
menslutning«, betød vel ikke Alverden hos Kedel- og Maskinpasserne. De
Folk, der her kritiserede Centralorganisationen var saavist ikke Syndikalister.
Det betød nok saa meget, at mange følte sig tilsidesat ved de Afgørelser i Græn
setvister, D. s. F.s Udvalg havde truffet. Kongressens Stemning over for D. s. F.
udtrykkes vel klarest i den Resolution, der blev stillet af den Delegerede

fra Faaborg, JV. Nielsen, og Københavns Afdelingens Formand P. L. Chri
stensen:
»Som Følge af Grænsestridighedsudvalgets og senere i Tilslutning til dette Reorganisations
udvalgets Opfattelse af det mellemretlige Forhold mellem Organisationerne vedtager Kongres
sen, at vort Forbunds Forbliven i De samv. Fagforbund gøres afhængig af, at De samv. Fagfor
bunds Loves Pgf. 6 fremtidig maa blive overholdt saaledes, at de organiserede Arbejdere kom
mer til at tilhøre de Organisationer, indenfor hvis Rammer de arbejder«.

Denne Resolution, der med Rette som »en betinget Udmeldelse« blev fraraadet af Johs. Christiansen, vedtoges med 22 Stemmer, mens en anden, der i
endnu skarpere Vendinger misbilligede D. s. F.s Grænseafgørelser og krævede
Udmeldelsen ud til Urafstemning, fik 20 Stemmer.
Spørgsmaalet om Stillingen til D. s. F. dukkede op igen paa de følgende
Kongresser i 1917 og 1920, da Syndikalismen havde sin Højkonjunktur i den
danske Fagbevægelse, men Forslag om Udmeldelse blev begge Gange efter
trykkeligt forkastet, og en senere Tid har tilfulde vist den faglige Central
organisations store Nytte og Betydning for Arbejderbevægelsen.
Et Spørgsmaal, der tidligere løseligt havde været berørt: Fastlønnet For
mand, blev nu med Forbundets bedre økonomiske Situation atter ført frem i
Debatten. Det var ved at gaa op for mange af de Delegerede, at med det sti
gende Medlemstal og voksende Forbundsarbejde blev det stadig vanskeligere
at lade dette tidkrævende og ansvarsfulde Hverv være en forholdsvis beske
dent honoreret Fritidsbeskæftigelse, og der blev nu fra flere Sider krævet en
fastlønnet Formand. Den betydelige Administration af Arbejdsløshedsforsik
ringen talte i samme Retning for Hovedkassererens Vedkommende. Forskel
lige Beregninger viste, at Merudgiften derved i Forhold til den Værdi, det
vilde have for Forbundsarbejdet, var saa ringe, at det ikke kunde betale sig at
lade være. Som N. Chr. Larsen sagde: »Jeg har kunnet bjerge mig som arbej
dende under Københavns Kommune, men det bliver dyrere i stigende Grad
med en Mand, som arbejder ved Faget.«
Johs. Christiansen, der tidligere af økonomiske Grunde havde være imod
en fastlønnet Formand, havde nu ændret Anskuelse og argumenterede stærkt
for at gaa over til en saadan Ordning, men den gamle Modstand fra de køben
havnske Afdelinger var stadig stærk, og Ordet »Levebrødsmænd« virkede
endnu skræmmende paa et Flertal af de Delegerede. I alt Fald blev et Forslag
om Overgang til fastlønnet Forbundsformand forkastet med 31 St. mod 21.
De fleste Delegerede var dog vistnok klar over, at det kun var Galgenfrist,
og at den næste Kongres med Forbundets og Arbejdets fortsatte Vækst maatte
tage et andet Standpunkt.
Ved de sædvanlige Lovændringer toges denne Gang navnlig Sigte paa en
Styrkelse af Strejkekassen, hvortil det vedtoges at overføre 15000 Kr. om Aaret.
Derimod vandt et Forslag fra København om en efter Afdelingens Mening
mere økonomisk og mere retfærdig Repræsentation til Kongressen ingen Gen
klang. Det gik ogsaa i ret høj Grad ud over Provinsrepræsentationen, og navn

lig vilde det genere de smaa Afdelinger. Forslaget forkastedes med 36 Stem
mer mod 11.
Der blev ved denne Lejlighed slaaet stærkt til Lyd for de kooperative Ar
bejderforetagender. Det blev foreslaaet at lade Forbundets Tryksager udføre
paa Arbejdernes egne Trykkerier. Det vandt almindelig Tilslutning, men For
bundet havde allerede praktiseret det. Man var begyndt at handle i Socialde
mokratiets da nyligt oprettede Boghandel »Fremad«, og Landsoverenskomsten
var trykt i Arbejderpartiets Bogtrykkeri i Aarhus. Selv om man den Gang ikke
generelt vilde binde sig til de kooperative Trykkerier, har Kedel- og Maskin
passerforbundet senere nøje fulgt denne Linje. I adskillige Aar har Forbun
dets Tryksager til almindelig Tilfredshed været fremstillet i »Bornholms
Social-Demokrat«s Trykkeri.
Endnu engang blev Forbundsfunktionærernes Lønninger fastsat efter »det
lille Format« med de samme Satser som i 1910. Ved Valget til Forbundsfunk
tionærer genvalgtes N. Chr. Larsen som Forbundsformand med 29 Stemmer,
mens P. L. Christensen fik 22. Ligeledes genvalgtes Max Lauth som Sekretær
med 37 Stemmer, mens der faldt 13 paa den senere Formand for Københavns
Afdeling Hans Jensen. Som Hovedkasserer valgtes A. Axelsen fra Københavns
Afdeling med 32 Stemmer, mens Engelsen fik 15 og Bur felt 5.
Johs. Christiansen forlod Forbundsledelsen med al tænkelig Honnør under
Kammeraternes hjerteligste Hyldest. Han bragte bevæget en Tak for al den
Tillid, der var vist ham gennem de mange Aar. Han var blevet kraftigt op
fordret til at fortsætte, men Arbejdet var vokset stærkt, og han, der nu var
naaet et Stykke op i Halvtredserne, fandt det rigtigst, at andre kom til. Det var
dog hverken en alderstegen, træt eller svækket Mand, der trak sig tilbage, selv
om Johs. Christiansen vel ikke den Gang turde drømme om, at han i endnu en
Menneskealder skulde faa Lov til at følge sit Livsværk »i Storm og Stille«. Han
mistede da heller ikke den rent arbejdsmæssige Kontakt med Forbundet, idet
han valgtes til Revisor, et Hverv, han beklædte lige til 1929.
Ved Arbejdsløshedskassens Delegeretmøde kunde N. Chr. Larsen glæde
sig over Kassens Arbejdsanvisning. Skønt den ikke officielt var anerkendt af
Arbejdsgiverne, havde den dog en stor »Kundekreds« blandt disse, hvorfor
Tallet paa Forbundets Arbejdsløse var minimalt. Johs. Christiansen kunde ved
sin Afgang ogsaa i Arbejdsløshedskassen aflevere et smukt Regnskab. Ganske
vist var der i Perioden udbetalt 24000 Kr. i Arbejdsløshedsunderstøttelse, men
Kassen havde alligevel en Formuefremgang paa 7000 Kr.
*
Med sine næsten 1400 Medlemmer og en efter den Tids Forhold nogen
lunde god økonomisk Status baade i Forbund og Arbejdsløshedskasse stod
Kedel- og Maskinpasserforbundet da efter sin 8. Kongres velrustet og klar til
nye Opgaver under Forhandlinger eller i Kamp. Lidet anede de Delegerede, da
de skiltes hin Martsdag, at det var den sidste Kongres i »de gode, gamle Dage«,

og at Verden godt et Aar senere kastedes ud i den første Verdenskrigs forfær
dende Ragnarok.
Den Nød og de Ulykker, der fulgte i dens Kølvand, skyllede ogsaa ind over
de neutrale Lande og stillede det danske Samfund — ikke mindst den danske
Fagbevægelse — over for et Utal af hidtil ukendte alvorlige og svære Proble
mer. som ogsaa satte dybe Spor i Kedel- og Maskinpasserforbundets Tilværelse.

I den forste Verdenskrigs Branding
Der gik dog godt et Aarstid efter 1913-Kongressen, inden den første Ver
densbrand andtændtes. Forbundets Arbejde gik i denne korte Periode støt og
roligt. Ved en Voldgiftsafgørelse bevaredes 8-Timersdagen paa Spritfabrikerne
i København, og den i 1912 oprettede Afdeling paa Bornholm fik hurtig sluttet
Overenskomst med Kaolinfabrikerne paa Klippeøen. Forholdet til Mergel
banerne dannede dette Aar et vigtigt Led i Forbundets Virksomhed. Ved disse
Baner var mange af Medlemmerne beskæftiget, og det lykkedes gennemgaande
at sikre dem en god Fortjeneste. En Del Steder maatte Forbundet — støttet af
Fabrikdirektoratet — dog kæmpe for at holde den polske Arbejdskraft ude.
1913 fortsatte de foregaaende Aars Fremgang. Opgjort i et Par Tal viste Ar
bejdstiden en Nedgang paa 2340 Timer, og der vandtes 9971 Kr. i Lønfor
højelse.
Denne Linje fortsattes gennem 1914. Ved Voldgift gennemførtes bl. a. dette
Aar 7X8 Timer paa Oliemøller med 7-Døgns Drift, og i det hele opnaaedes
for Forbundets Medlemmer en Arbejdstidsforkortelse paa næsten 20.000 Timer
og en Lønstigning paa 14,320 Kr.
Med Krigsudbrudet i August samme Aar indtraadte imidlertid Tilstande,
der ogsaa fik stor Indflydelse paa Kedel- og Maskinpassernes Forhold.
Selv om det under den første Verdenskrig lykkedes at holde Danmark neu
tralt og udenfor de direkte Kamphandlinger, fik Landet dog ogsaa dengang Kri
gens Følger at mærke paa mangfoldige Maader. Allerede paa et tidligt Stadium
i Krigen standsede eller nedsatte svigtende Tilførsler Produktionen i mange
Virksomheder, og det mærkedes omgaaende i et saa lølsomt Fag som Kedelog Maskinpassernes, der har Tilknytning til snart sagt alle industrielle og
Transportvirksomheder.
Produktionsnedgangen eller -standsningen betød mindre Arbejde, lavere
Løn og stigende Arbejdsløshed. Hertil kom for Fagets Folk Vanskelighederne
med Fyringen med det daarlige Brændsel (Brunkul eller navnlig Tørv), der
blev et kedeligt forsyningsmæssigt Kendemærke for begge Verdenskrige, og
endelig blev ikke saa faa Medlemmer indkaldt til Sikringsstyrken eller anden
Form for Militærtjeneste. Indkaldelserne til Sikringsstyrken rejste Problemet
om Hjælp til de Indkaldtes Hustruer og Børn. Til en Begyndelse sikrede mange

Fagforeninger en saadan Hjælp, senere blev det en naturlig offentlig social
politisk Opgave.
Ikke længe efter Krigens Udbrud begyndte Dyrtiden — sammen med Vare
mangel og Produktionsnedgang enhver Krigs Følgesvend — at sætte sine hær
gende Spor. Den var et konstant Fænomen under hele Krigen og længe der
efter og blev i denne Periode afgørende for Fagbevægelsens Lønpolitik. Den
Nødstilstand, som Krigens indirekte Virkninger bragte over Danmark, ramte
Arbejderklassen med hele sin Vægt. Saa voldsomme var Prisopskruningerne,
at de Lønforhøjelser og Dyrtidstillæg, det efterhaanden lykkedes Fagbevægel
sen at tvinge igennem, længe kom hinkende bagefter. Hvad der var tilfredsstil
lende i Gaar, er forældet i Dag. Dagens Lønstigning og Tillæg slugtes af den
næste Times Prisforhøjelse.
Under disse Forhold maatte Arbejderne — ogsaa dette Fags Udøvere — i
bogstaveligste Forstand føre en forbitret Kamp for det daglige Brød. Dette og
adskillige andre Fødevarer maatte rationeres for blot at sikre Befolkningen en
nødtørftig Forsyning, og efterhaanden som Krigen skred frem, blev Restrik
tionerne stadig skarpere og berørte liere og flere Forbrugsgoder.
Det var i disse svære Aar en Lykke for Landets indre Politik, at der sad en
radikal Regering, som med socialdemokratisk Støtte alvorligt greb ind over for
Tidens Vanskeligheder og ved Hjælp af en ekstraordinær Bemyndigelseslov
gennem den saakaldte »overordentlige Kommission« (Prisreguleringskommis
sionen) gennemførte en Prispolitik og en Dyrtidsordning, der i nogen Grad
dæmmede op mod visse Befolkningsklassers tøjlesløse Udnyttelse af Situationen.
Regeringens Foranstaltninger var til lige stor Harme for Storgrossister og Børs
spekulanter som for det store Landbrug, der krævede »Verdensmarkedets Pri
ser til Topnotering — og lidt til«, som det udtryktes af en konservativ Rigs
dagsmand under en af de Debatter paa Tinge, hvor de konservative Partier saa
voldsomt vendte sig imod Regeringens og dens Støttepartiers Samfundspolitik.
Thi midt i alle de Vanskeligheder, Varemangel og hastigt og stærkt stigende
Priser bragte over Landets ubemidlede Befolkning, gjorde andre Vilkaar sig
gældende. I Ly af Landets Neutralitet optraadte baade gamle Industri- og
Handelsfirmaer og særlig en Mængde nye paa Markedet som Leverandører af
Fødevarer, Materiel og Tjenesteydelser til de Krigsførende. Disse efterhaanden
ret vide Kredse tjente enorme Summer paa deres »Krigsindsats«. Specielt til
Tyskland blev der i Krigens Aar leveret en Mængde mærkelige, uspiselige eller
direkte sundhedsfarlige Fødevarer, den saakaldte »Gullasch«.
1 Aarene 1915—16 startedes et Utal af Aktieselskaber, hvoraf de Heste var
Sæbebobler, der brast ved Krigens Slutning. Den danske Skibsfart havde umaadelige Fortjenester, Børsspillet florerede som ingensinde, og Dansen om Guld
kalven gik vildere og vildere i denne berygtede »Gullaschperiode«. Til største
Fare for Landets Neutralitet og Velfærd blæste denne Hærskare af Spekulan
ter paa Regeringens Aftaler med de Krigsførende og brød frækt de Klausuler,
hvis Overholdelse var en Betingelse for Indførelsen af strengt nødvendige

Varer og Raastoffer. Ofte endte Dansen om Guldkalven i Københavns 7. Kri
minalkammer, der var hadet og frygtet af »Gullaschbaronerne«. Her reside
rede Assessor 'Thorup, der var Specialist i disse Krigsforbrydelser. Hans Domme
var haarde, men retfærdige. Det økonomiske Liv i Danmark under den hek
tiske Krigspsykose, medførte en Overgang megen Beskæftigelse, men for en
stor Del paa usund og uholdbar Basis. Det er af daværende Statsminister Zahle
karakteriseret i følgende rammende Ord: »De Rige bliver stadig rigere og de
Fattige endnu fattigere«.
Den sidste Del af Perioden, der havde saa mange Lighedstræk med den
anden Verdenskrig, blev da ogsaa mere og mere bitter for den brede Befolk
ning, der led haardt under Pristrykket og de skærpede Rationeringer. Hertil
kom i 1917—18 en stærk Stigning i Arbejdsløsheden, da den heftige U-Baadskrig og skærpede Blokade, der fulgte efter De forenede Staters Indtræden i
Krigen, gjorde alvorlige Afbræk i vore Tilførsler af udenlandske Brændsels
stoffer og Raavarer til Industrien. En naturlig Følge heraf blev vidtgaaende
Lys- og Lukkerestriktioner, der slog Bom for regelmæssigt Foreningsliv og
Organisationsarbejde.
Under disse lidet lystelige Vilkaar tog Kedel- og Maskinpasserforbundet
som andre Fagorganisationer Kampen op for at værne sine Medlemmers truede
Interesser. Krigsaarene frembød ganske naturligt stor faglig Uro, da Arbej
derne pressede paa med saare rimelige Krav om Løn- og Dyrtidstillæg, mens
Arbejdsgiverne af yderste Evne strittede imod og slog om sig med Lockout
trusler. som de dog af Hensyn til disse Aars vældige Forretnings- og Profit
muligheder ikke turde realisere.
I 191.5 afsluttede Forbundet en Række Overenskomster, der blev Grundlag
for Forhandlingerne om Overenskomsten, der skulde fornys i 1916. Dette Aar
førtes i hele Fagbevægelsen de første Forhandlinger under Krigen om de nye
Overenskomster, der skulde bøde noget paa Dyrtidens Forringelser af Arbej
dernes Levestandard. Flere Fag havde i 1915 faaet forskellige mindre og ret
tilfældige Tillæg. Dette gjaldt ogsaa Kedel- og Maskinpasserne. Aaret bragte
for dem en Nedgang i Arbejdstiden paa 3250 Timer og gav 21000 Kr. i Løn
forhøjelse.
De faglige Forhandlinger i 1916 blev baade langvarige og besværlige med
enkelte Strejker og Indgriben af Forligsmanden, men i de fleste Fag enedes man
om toaarige Overenskomster. Disse var dog allerede i Starten bagef ter Pristal
let, der den 1. Februar 1916 var steget til 124, og endnu værre skulde det blive
med den følgende Tids stormende Prisbevægelser. Adskillige Arbejdergrup
per, deriblandt Kedel- og Maskinpasserne fik da ogsaa i Løbet af 1917 Dyrtids
tillæg til de overenskomstmæssige Lønninger. I Efteraaret 1917 enedes Hoved
organisationerne om at forny Overenskomsterne for et Aar med Ydelse af et
Ekstratillæg og yderligere Tillæg, hvis Pristallet i 1918 skulde stige væsentligt.
Den 2. Oktober 1915 opsagde Kedel- og Maskinpasserforbundet alle Over
enskomster, der udløb i 1916. Under de følgende Forhandlinger blev der stillet

Krav om et Løntillæg paa 15 pCt., men Arbejdsgiverne var afvisende, og For
handlingerne sneglede sig af Sted. Landsoverenskomsten blev halet i Land,
men der sporedes blandt Arbejderne ingen synderlig Glæde over den. I Køben
havns Afdeling blev den kun vedtaget med 134 Stemmer mod 131.
Der var heller ikke meget at raabe Hurra for. En Del flere Virksomheder
havde indført 8-Timersdagen, og Ugelønnen forhøjedes med 2 Kr. Men det var
et temmelig fattigt Resultat paa et Tidspunkt, da Krigen havde varet næsten
to Aar. Under Forhandlingerne havde Forbundets Tillidsmænd foretrukket
Løntillæg, hvad der godkendtes af Medlemmerne. Løntillæget beregnedes at
give ca. 150,000 Kr.
Overenskomsten maatte flere Gange udvides med supplerende Tillæg. Disse
gav dog ikke Dækning for Krigsaarenes evindelige Prisspring, der først nogen
lunde indhentedes efter Krigens Slutning.
Hvor haardt Kapløbet mellem Priser og Lønninger var, fremgaar af nogle
Lønsatser for Københavns Afdeling fra denne Tid. Lønnen, der i 1914 svin
gede omkring de 30 Kr. ugentlig, steg altsaa nogle faa Kroner i 1916, kom
med Dyrtidstillægene i 1917 op paa 40—50 Kr., steg atter i 1918 til 60—70 Kr.,
i 1919 til 80—90 og sprang i 1921 op over 100 Kr., ja i visse Tilfælde helt op
til 130 Kr. •
Af andre Aftaler fra Kedel- og Maskinpassernes vidtstrakte Arbejdsomraade kan nævnes, at man i 1916 fik den første egentlige Overenskomst med
Spiritusfabrikanternes Arbejdsgiverafdeling. I Overenskomsten med Bryg
geriforeningen indførtes for Medlemmerne paa de to store københavnske Hvidtølsbryggerier, Kongens Bryghus og Rahbeks Allé, særlige Tillæg for Arbejde
mellem Kl. 3 og 5. Endelig kom Entreprenøroverenskomsten, der tidligere kun
havde omfattet København, nu til at gælde for hele Landet. Lønnen forhøjedes,
og der fastsattes Sygelønsbestemmelser.
Ogsaa for de kommunalt ansatte foretoges der naturligvis Fremstød. I Ran
ders søgte Byraadets Konservative at faa Kommunen indmeldt i Arbejdsgiver
foreningen, men ved et Samarbejde med den lokale Maskinmesterforening gen
nemførtes en Lønreform, som Forbundets Medlemmer kunde være tjent med.
Paa Aalborg Elektricitetsværk sattes Lønnen uanset Ancienniteten ens for fire
Medlemmer af Forbundet — 2000 Kr. om Aaret paa en 2-aarig Overenskomst
— hvorimod en Lønordning i Esbjerg strandede paa Grund af en nyoprettet
Kommunalforenings Optræden. De derværende kommunalt ansatte Medlem
mer fik ved denne Lejlighed kun Dyrtidstillæg.
Ulige heldigere var man under Forhandlingerne med Københavns Kom
mune. Skønt Forbundet var handicap'et paa Grund af Striden mellem den
kommunale Afdeling og den Gruppe, der havde sprængt sig ud, lykkedes det
dog at faa opfyldt et gammelt Krav om Optagelse af Medlemmerne i 2. budgetmæssigeLønklasse. De fik desuden et Dyrtidstillæg paa 540 Kr. for 1917—18, og
for de Ugelønnede fastsattes en Løn paa 1716 Kr. + 10 Øre pr. Arbejdstime.

Et Lokomotiv med paakoblet Tipvognstog.

Med Henblik paa en Revision af Kedelloven nedsattes under Krigen en
Kommission, hvori Forbundet gennem De samvirkende Fagforbund blev repræ
senteret ved Forbundsformanden N. Chr. Larsen.
I Maj 1917 havde Københavns Afdeling bestaaet i 25 Aar. Denne Begiven
hed havde under roligere Forhold givet Anledning til en Festivitas, hvortil der
i Afdelingens Virksomhed og opnaaede Resultater var al Grund. Under I idens
fortvivlede Foreningsforhold opgav Foreningen dog at holde nogen Jubilæums
fest, men ved det første Bestyrelsesmøde efter selve Stiftelsesdagen hyldedes
»Medlem Nr. 1« Johs. Christiansen som Foreningens Stifter og takkedes for
den aldrig svigtende Interesse og Energi, der var Aarsag til, »at der overhove
det kunde fejres noget Jubilæum.« Hanoverraktes tilSlut som Erkendtlighed for
sit Virke et Billede af de forskellige Formænd og Kasserere i de 25 Aar samt
af den siddende Bestyrelse. Ved et Medlemsmøtie senere paa Maaneden blev en
lignende Hæder vist »Medlem Nr. 4« N. P. Jensen Ritider, der som en anden
af Pionererne havde været med i den første Tids trælse Organisationsarbejde.
Med denne prunkløse Højtidelighed sluttede det stilfærdige 25 Aars Jubilæum.

De foran skildrede Vilkaar under den første Verdenskrig dannede Baggrun
den for Forbundets 9. Kongres, der afholdtes i Odense den 30. September og

1. og 2. Oktober 1917. Den aabnedes i Dagene omkring Forbundets 20 Aars
Bestaaen, hvad dog ikke blev særlig markeret, og foregik paa det stedlige »Fol
kets Hus«. Det var den første Kongres, Forbundet afholdt uden for København,
og den prægedes som nævnt stærkt af de Vilkaar, hvorunder Arbejderne og
andre Smaakaarsfolk levede i Krigens fjerde Aar.
Kongressen fik i Modsætning til tidligere en forholdsvis stilfuld Aabning.
og N. Chr. Larsen kunde for første Gang byde en Repræsentant for Hoved
organisationen Velkommen som Kongressens Gæst. Det var daværende Sekre
tær i De samvirkende Fagforbund Anthon Andersen. Som Indledning til Kon
gressen blev sunget en »Velkomstsang« paa Melodien »Vort Modersmaal er
dejligt«. Den lød saaledes:
Nu atter vi til Møde
er kommet sammen her,
thi ville vi forsøge
at lede Standens Færd
ad frie, skønne Veje,
hvor alt er smukt og lyst,
saa det bli’r alles Eje
at have Sol i Bryst.

Derude rundt om Lande
i Krigens vilde Brag
saa mange Helte stande
i Kampe Dag for Dag.
Men her i Fredens Stunder
man ligegyldigt ser
et Folk, som vil gaa under
ved Kapitalens Færd.

Saa lad os nu tilsammen
da tage Kampen op,
i Forbunds Sag vi sammen
vil staa i sluttet Trop.
Den Sejrens Løn os venter,
naar vi ved Maalet staar:
Vor Stand sig Velstand henter
og lykkelige Kaar.

Senere sang Kongresdeltagerne A. C. Meyers prægtige Tekst til »Inter
nationale«.
Krigsaarenes brogede Hændelser og ikke mindst det vidtspændende og be
sværlige Overenskomstarbejde blev livligt debatteret og gav ret naturligt An
ledning til mange Meningsbrydninger. De under saa svære Forhold behand
lede og afsluttede Overenskomster vakte ikke udelt Tilfredshed, men Anthon
Andersen ramte i sin Hilsningstale noget af det rigtige, da han sagde, at »selv
om Tiderne er dyre, hvorved vi ikke mærker, at vi har faaet liere Penge, saa
lever vi dog bedre og gaar bedre klædt end tidligere; det er dog Livslykke.
Ingen kan pege Fingre ad os og sige: »det er kun Arbejdere«, som de gjorde i
gamle Dage.«
Thi det var jo Sandheden for Kedel- og Maskinpassere som for andre Arbej
dere: selv om de vanvittige Prisstigninger slugte Løn- og Dyrtidstillæg, ja.
mere end det, lærte de under forrige Verdenskrig at føle større Menneskeværd
og at optræde mere maalbevidst og selvsikkert — paa lige Fod med andre Sam
fundsborgere.

Kongresperiodens indgaaede Overenskomster blev underkastet skarp Ana
lyse — særlig den beskedne Landsoverenskomst maatte som nævnt staa for
Skud — men det var dog andre og meget vigtige Problemer i Forbundets Til
værelse, der i særlig Grad tog Interessen fangen og bevirkede, at denne Kon
gres ikke blot blev en af de mere bevægede, men ogsaa en af de sagligt mest
indholdsrige. Ikke alt af det anførte var lige lødigt, personlige Modsætnings
forhold, hvis Berettigelse paa Kongressen var meget tvivlsom, blev der ogsaa
givet Luft for, men det var dog de større Problemer, der fortrinsvis tog Tiden.
Mange af de Delegerede var ved den Lejlighed stærkt optaget af Industri
forbundene. Disse vilde efter deres Mening give den samlede Fagbevægelse
større Slagkraft end den hidtidige Fagforbundsinddeling. Om Rigtigheden af
denne let syndikalistisk paavirkede Opfattelse var der dog paa anden Side
stærk Tvivl, og Anthon Andersen paaviste, at det ikke var noget, der saadan
uden videre kunde vedtages. Det maatte gro organisk frem. Han mente, at det
i saa Fald maatte blive Landsindustriforbund og ikke lokalt begrænsede For
bund.
Anthon Andersen var med Hensyn til dette Spørgsmaal knapt saa aabenhjertig som D. s. F.s Repræsentant paa Forbundets næste Kongres, Haas Jacob
sen, der utvetydigt lod forstaa, at netop for Kedel- og Maskinpassernes For
bund, der har sine Medlemmer spredt inden for alle Industrier og Foretagen
der, vil Tilslutningen til Industriforbundene simpelthen være organisatorisk
Selvmord.
I Diskussionen om Landsoverenskomsten fremkom et Indlæg, der til Belys
ning af Arbejdernes indbyrdes Forhold ikke er uden Interesse. Formanden for
Ringsted Afdeling, Nymann, anførte følgende: Naar der tales om Landsover
enskomsten, er der kun Bebrejdelser til Forretningsudvalget, men det burde og
saa bebrejdes de Medlemmer, der stemte for den, at vi har den. / København
er Kommunen ikke bange for høje Lønninger; i Ringsted var der Udsigt til, at
Arbejdsmcendene skulde have været op paa 2500 Kr., men Byraadet turde ikke
af Hensyn til Konsekvensen fra Skatteyderne blandt Arbejderne. Det maa dog
være Arbejderne, der hjælper hinanden; naar nogle kommer frem, følger de
andre efter.
Det tør siges at være til største Skade for Arbejderbevægelsen og dens
Kamp, om der mellem Arbejderne i privat og offentlig Virksomhed skulde
kunne fremelske saadanne Modsætningsforhold — at Arbejderne i de private
Erhverv som Skatteydere skulde finde Interesse i at holde berettigede Løn- og
Arbejdsinteresser hos deres Kammerater i Statens og Kommunens Tjeneste
nede.
Det stigende Antal Medlemmer (Forbundet havde i Kongresperioden haft
en Fremgang paa 359 Medlemmer til 1815) satte sig Spor i Forbundets Øko
nomi. Kassebeholdningen i Administrationskassen var i 1917 13,582 Kr., og i
Strejkekassen 57,354 Kr. Det var en Formuefremgang siden 1913 paa 45000 Kr.,

men et solidt økonomisk Rygstød var jo ogsaa under Krigens mere urolige Ar
bejdsforhold og Kampe blevet en Nødvendighed.
Den tidligere omtalte Meningsforskel om Forholdet til D. s. F. var under
Krigen blusset op med stor Styrke, og baade ved denne og et Par senere Kon
gresser kom Diskussionen herom op paa de store Højder. Køge, Gørlev og
Københavns Afdelinger stillede Forslag om Udmeldelse af D. s. F., ja, sidst
nævnte Afdelings Delegerede mødte endda med bundet Mandat til at stemme
for Udmeldelsen.
Afdelingens Ordfører A. V. Cervin saa i D. s. F. en Hindring for Udviklin
gen og var navnlig utilfreds med Septemberforligets Varselsbestemmelser. Han
støttedes af en anden af Københavns Afdelings ledende Mænd, Storm Hansen,
mens Forretningsføreren og Leerbech fra den kommunale Afdeling gik skarpt
imod Udmeldelsen. Anthon Andersen forsvarede virkningsfuldt D. s. F. og
viste, at Hovedorganisationen ikke var en Hindring for de tilsluttede Forbunds
Aktionsfrihed, tværtimod. Septemberforliget var heller ikke til større Skade for
Arbejderne end for Arbejdsgiverne. Varselsbestemmelserne lægger blot en
naturlig Dæmper paa Sindene, saa der ikke handles overilet. Saalidt som i 1913
var de Medlemmer, der krævede Udmeldelse af den faglige Centralorgani
sation, Syndikalister, men de benyttede sig i temmelig høj Grad af Syndikali
sternes Argumentation og Perfidi, og Slagordene »fri Aktion« og »direkte
Aktion« svirrede atter i Luften.
Den direkte Aktion mod D. s. F. lykkedes heller ikke denne Gang. Med 44
Stemmer mod 14 forkastedes Forslagene om Udmeldelse.
Spørgsmaalet Fastlønnet Formand, der allerede i 1913 havde været bræn
dende, var selvfølgelig ikke blevet mindre paatrængende i Aarene siden. Nu
viste der sig en stærk Stemning for at faa en mere tidssvarende Ordning af
denne vigtige Sag. Selv Københavns Afdeling, der tidligere havde været af
gjort Modstander af fastlønnede Forbundsfunktionærer, havde ændret Sig
naler og stillede sammen med andre Afdelinger samt et Flertal i Forretnings
udvalget Forslag om en fastlønnet Formand, der helt kunde hellige sig For
bundsarbejdet.
Om denne Sag udtalte den hidtidige Leder af Forbundet N. Chr. Larsen,
der ikke ønskede at forlade sit hidtidige Lønarbejde for at overtage Stillingen
som fastlønnet Forbundsformand, sig med stor Klarhed. Han kunde uden at
mistænkes for at ville søge egen Fordel paavise, at en fastlønnet Forretnings
fører var en Nødvendighed. Forbundets Arbejde kunde ikke vedblivende pas
ses i Forbindelse med en Arbejdsplads.
Resultatet af mange og lange Overvejelser blev ikke blot een, men to fast
lønnede Forbundsfunktionærer, idet det besluttedes at vælge baade en fast
ansat Forretningsfører og en Hovedkasserer, der tillige skulde være Forbunds
sekretær. Hermed var det endelig lykkedes at faa en betryggende Ordning af
Forbundets kontormæssige og organisatoriske- Arbejde. Paa Forslag af Johs.
Christiansen vedtoges det at lønne de to »faste« med hver 2400 Kr.

Den stærkt kritiserede Landsoverenskomst af 1916 rejste Spørgsmaalet om
et bredere Forum for Afsluttelsen af saa vigtige Overenskomster, og paa Initia
tiv af Kobenhavns Afdeling vedtoges det, at »Landsoverenskomster ikke maa
afsluttes, uden at de er godkendt af en dertil valgt Delegation bestaaende af
Repræsentanter for de interesserede Afdelinger«.
Det var ikke uden Betænkelighed, man gik til denne Ordning med »en hel
lille Kongres«. De ivrigste Til
hængere af Urafstemningsprincipet hævdede, at Medlemmernes
direkte Indflydelse derved blev
ganske illusorisk. Heroverfor blev
det fra flere Sider hævdet, at Ur
afstemning paa mange Maader
var en daarlig og i alt Fald util
strækkelig Form. Den virker for
halende, og med den ofte ringe
Stemmeprocent er den ikke noget
gyldigt Udtryk for Medlemmer
nes Opfattelse.
Mindre Held havde de Delege
rede fra Københavns Afdeling, da
de endnu engang i den angivne
Hensigt dels at spare paa Kon
gresudgifterne dels at opnaa en
mere retfærdig Repræsentation
foreslog at skære Provinsrepræ
sentationen ned. Det gik ikke i
1917 dette Forslag bedre end i
1913. Hvor besparende og retfær
digt det kunde se ud paa Papiret,
Christian Jensen, Forbundets Formand fra 2. Okto
ber 1017 til 22. August 192}.
var det dog en Haan mod Provin
sen og de smaa Afdelinger, der
netop i deres Arbejde vilde faa en haardt tiltrængt Stimulans ved at være
direkte repræsenteret paa Kongressen. Den kommunale Afdeling i København
kunde da heller ikke støtte Forslaget, der forkastedes med alle Stemmer mod 11.
Det lykkedes denne Gang i Principet at faa klaret Spørgsmaalet om Ud
givelse af et Fagblad til Afløsning af de reelt oplysende, men yderst »tørre«
Maanedsberetninger. Efter en længere Debat, der ikke røbede synderlig Be
gejstring for den hidtil anvendte Meddelsesform, vedtog man enstemmigt et
Forslag fra Johs. Mikkelsen, Københavns kommunale Afdeling, hvorefter »Re
præsentantskabet bemyndiges til, naar normale Forhold indtræder, at gaa over
til Fagblad«. Der gik dog tre Aar, inden man naaede saa vidt.
Da N. Chr. Larsen fastholdt, at han ikke vilde forlade sit hidtidige Er

hvervsarbejde og fortsætte som fastlønnet Forbundsformand, stod Kongressen
over for Valget af en Efterfølger. Trods principiel Enighed mellem Kongres
deltagerne om at komme bort fra al Tale om »Københavneri« og »Provinsianeri«, var det alligevel disse mere lokalpatriotiske Synspunkter, der laa bag de
Delegeredes Indstilling af Kandidater til den nye Post.
Aarhus Afdeling gik saaledes stærkt i Brechen for at vælge Christian Jen
sen, Brabrand, »thi vi véd, hvad Jensen for os har været værd i Organisationens
Tjeneste«. Aarhus-Repræsentanternes Vurdering af Manden fra Nabosognet
blev senere — og desværre med Rette — en anden.
Mod Chr. Jensen stillede Københavnerne Formanden for Københavns Af
deling, P. L. Christensen, op. Det vakte Modstand, og ogsaa et KøbenhavnerKompromisforsøg med at vælge P. L. Christensen som Forbundsformand mod,
at Chr. Jensen fik Hovedkassererposten, glippede. Ved skriftlig Afstemning
valgtes Chr. Jensen til Forbundsformand med 47 Stemmer mod 12 paa P. L.
Christensen. Det var atter et Nederlag, som Københavnerne tog med bedske
Følelser.
Da Anton Axelsen, der kun havde været Hovedkasserer fra 1913, ligesom
N. Chr. Larsen nægtede at forlade sin Arbejdsplads — han blev et halvt Aar
senere Formand for Københavns Afdeling efter P. L. Christensen — valgtes
den hidtidige Forbundssekretær Max Lauth til begge disse Poster — dog ikke
uden at de gamle, ærekrænkende Beskyldninger mod ham for Strejkebryderi,
som en tidligere Kongres havde taget skarpt Afstand fra, blev kogt op igen.
Dette foranledigede N. Chr. Larsen til særdeles haandfast at sætte Tingene
paa Plads med følgende hvasse Bemærkninger:
»Efter det, der her foregaar, burde egentlig,'Syndikalisterne ekskluderes ud af vort Samfund.
Lauth forbrød sig i 1890 ikke mere end dem, der havde begyndt Konflikten; den var haabløs fra
Begyndelsen, derfor tog de ud at sejle igen og Lauth med. Jeg kender ingen anden, der forfølges
i vort Statssamfund, end netop ham. Søfyrbøderne har jo egentlig givet ham Oprejsning for
Sladderen ved at vælge ham til Formand under deres store Strejke i 1902, da de tog Brug af ham
som Kontormand; det har vi siden gjort, og naar jeg anbefaler ham, saa er det, fordi han i Øje
blikket er den bedste, vi har til det Arbejde.«

Denne Salut bidrog ikke uvæsentligt til at klare Begreberne. Lauth valgtes
med 46 Stemmer mod 12 paa P. L. Christensen, der farisæisk havde ladet sig
stille op mod Lauth — »for at Ledelsen kunde have blankt Skjold«!
Ved Valget af Repræsentantskabet afstod Johs. Mikkelsen paa Københavns
kommunale Afdelings Vegne et Mandat i Forretningsudvalget til Københavns
Afdeling. Denne Flothed, som man fortrød allerede ved næste Kongres, førte
senere til ny Konllikt mellem de to københavnske Afdelinger.
N. Chr. Larsen havde været Forbundet stoute og rolige Leder i 15*/г Aar, og
han kunde nu med god Samvittighed og i Bevidstheden om et vel udført Ar
bejde sige Forbundsledelsen Farvel. Som han sagde: »Vi mødtes i god Forstaaelse ved min Indtræden i Ledelsen af Forbundet, og vi skilles i god Forstaaelse, det er jeg glad for.« Ved hans Afgang sang de Delegerede en Sang

til hans Ære, og ogsaa Axelsen hyldedes som den dygtige og samvittigheds
fulde Hovedkasserer, han havde været i de 4 Aar, han bestred denne Post.
Forinden Larsen og Axelsen forsvandt fra Forbundets øverste Tillidsposter,
gjorde de Rede for Arbejdsløshedskassens Stilling i de foregaaende alvorlige
og bevægede Aar. Ogsaa den kunde de aflevere i god Orden til Efterfølgerne.
Kassens Arbejdsanvisning blev i stadig højere Grad benyttet af Arbejdsgiverne,
og det økonomiske Resultat var trods Periodens Vanskeligheder heller ikke
ringe. Kassen kunde notere en Formuefremgang paa 13000 Kr.

“De første Mellemkrigsaar
Verdenskrig Nummer 1 gik mod sin Afslutning, da Chr. Jensen og Max
Lauth traadte til som Forbundets øverste Tillidsmænd. De Aar, der fidgte,
betød dog som almindelig kendt ingen Afspænding efter Krigens Pres og Ulyk
ker. Tværtimod blev de første Mellemkrigsaar, ja, faktisk det meste af 1920’erne
paa mange Maader strenge Aar for det danske Samfund. Krigens Eftervirknin
ger blev næsten lige saa haarde at staa igennem som Krigsaarene selv, og da
det efter Paaskekup’et i 1920 lykkedes at styrte den radikal-socialdemokratiske
Regering, blev der givet frit Slag for det privatkapitalistiske Erhvervsliv, der
hidtil havde være holdt i Ave af de økonomiske Restriktioner og Krigslovgiv
ningens Beskyttelse af den jævne Befolkning. Denne Lovgivning faldt nu i det
store og hele bort, og Resulutaterne af »de frie Kræfters frie Spil« udeblev hel
ler ikke. Stor Arbejdsløshed, voldsomme Arbejdskampe, Rystelser i Erhvervs
livet, store Selskabers Sammenbrud, Bankkrak (Landmandsbanken), Valuta
fald og Dumpingvarers Strøm ind over Landet præger hele den sørgelige Tid
1920 — 24 under Venstreministeriet Neergaard.
Baade Fagbevægelsen og Socialdemokratiet Hk i disse Aar Hænderne fulde
af vanskelige Opgaver, og ogsaa Kedel- og Maskinpasserforbundet fik Proble
mer nok at tumle med.
Det viste sig desværre snart, at Forbundets nye øverste Ledelse ikke var af
fuldt saa gedigen Støbning som den tidligere. Det var dog ikke Max Lauths
Fejl, men Chr. Jensens. Ikke saadan, at Chr. Jensen ikke var en dygtig Mand.
Han var baade et kvikt Hoved og en ferm Organisationsmand, ellers havde han
heller ikke kunnet staa i Spidsen for Forbundet saa forholdsvis længe, men han
havde alvorlige Karakterbrist, der bragte ham i Konflikt med Medlemmer og
Tillidsmænd og tilsidst medførte hans forsmædelige Fald og en kritisk Periode
for Forbundet.
Straks efter Odense-Kongressen indledede Forbundet Forhandlinger med
Arbejdsgiverforeningen. De resulterede i et Tilbud paa 7 Kr. pr. Uge fra
1. November 1917, selv om Overenskomsten først udløb den 1. Februar 1918.

Hos Entreprenørerne opnaaedes 8 Kr. 75 Øre fra 1. Februar, og endelig fik
Kedel- og Maskinpasserne ogsaa deres Andel i det Dyrtidstillæg, der aftaltes
mellem Hovedorganisationerne i 1917. Det blev Augustreguleringen 1918, der
gav 12 Øre pr. Time for alle Timer.
Dyrtidspresset krævede imidlertid fortsatte Aktioner, og Overenskomsten
blev sagt op til 1. Februar 1919. Forhandlingerne blev i første Omgang resul
tatløse. Forbundet gav Stre jkevarsler, der omgaaende fulgtes af Forligsmands
indgriben. Efter nye langstrakte Forhandlinger stilledes et Mæglingsforslag.
Det var ikke særlig godt, men gav dog noget for Opfyring og Overarbejde og
godkendtes af Medlemmerne ved en Afstemning. Denne Overenskomst for
bedredes dog ganske betydeligt ved et Ekstra-Dyrtidslillæg paa 16 Kr. pr. Uge.
der tilkæmpedes i Efteraaret 1919.
Af andre Begivenheder under det sidste store Lonfremstød i 1919, da Ar
bejderne politisk og fagligt endnu havde Vinden paa Ryggen, kan nævnes, at
Forbundet fik en Maskinpasseroverenskomst, hvorved Grænserne blev afstuk
ket for, hvilke Maskinpassere, der skulde tilhøre Forbundet. I April 1919 af
sluttedes en Overenskomst med Entreprenørerne, der gav 72 Kr. ugenlig
+ 8 Kr. for Opfyringen. Da Entreprenørforeningen kun vilde tiltræde Lands
overenskomsten. maatte der et Strejkevarsel til for at gøre den mør.
Et godt Resultat naaedes i Bryggeriforeningen, hvor Forbundet først fik et
Tillæg paa 10 pCt. Dernæst fik man en Overenskomst for de københavnske
Bryggerier paa 72 Kr. + 12 Kr. og 18 Kr. for Helligdagsarbejde. Senere ydedes
18 Kr. i Dyrtidstillæg. Mindre heldig var Forbundet med Bryggerioverenskom
sterne i Provinsen — bortset fra Odense.
Betydelige Forbedringer gennemførtes i Københavns Kommune, hvor man
i Oktober 1919 fik tn ny Lønreform. Efter denne kunde nu ogsaa de Ugeløn
nede ansættes, og det samme blev Tilfældet i Frederiksberg Kommune. Lønnen
sattes til 4000 — 4400 + 720 Kr. i Dyrtidstillæg og derudover Betaling for for
skudt Arbejde og Søndagsvagter. I en Række Provinsbyer fik Forbundets kom
munalt ansatte Medlemmer ligeledes betydelige Lønforbedringer og Dyrtids
tillæg.
Selv om Forbedringerne ikke var lige store alle Steder, og man paa visse
Arbejdspladser maatte ty til baade Strejkekrusler og Opsigelser for at gennem
tvinge Resultater, maa 1919 dog ogsaa for Kedel- og Maskinpasserne betegnes
som et af de store Aar, hvor Lønarbejdet bar gode Frugter. Af 27 Mæglings
møder gav de 22 reel Gevinst. Ogsaa Forbundets Medlemstal viste en glædelig
Stigning. Fra 1917—20 steg det med ikke færre end 616, heri var dog indbefat
tet de kommunale Medlemmer i København, der som tidligere nævnt udtraadtc
af Forbundet i 1911 og som i Foraaret 1918 efter en Række Sammenslutnings
forhandlinger var blevet genoptaget i Forbundets kommunale Afdeling.
Men Fremgangen varede ikke ved. I Begyndelsen af 1920 var det klart, at
Vinden blandt Arbejdsgiverne var ved at dreje hen mod Storm. De havde
længe følt sig irriteret over den frisindede Arbejder- og Sociallovgivning,
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En Skegravemaskine.

Th. Stunning som Arbejdsminister i den radikal-socialdemokratiske Regering
stod i Spidsen for. Han havde bl. a. gennemført Loven om 8-Timers Treskiftet
i Virksomheder med Døgndrift, der igen gav Stødet til den almindelige 8-Timers
Arbejdsdag, som gennemførtes ved den store Aftale af 17. Maj 1919.
Det var vel den største Sejr for Arbejderbevægelsen i dette Fremgangsaar.
Den politiske Reaktion samlede sig imidlertid nu om Venstre og de Konser
vative i et Stormløb mod Regeringen under grov Udnyttelse af Begivenhederne
omkring Sønderjyllands forestaaende Genforening med Danmark. Det førte
til det skæbnesvangre Paaskekup i 1920.
Trods fortsat Stigning i Pristallet slog Arbejdsgiverne nu stærkt paa Løn
reduktioner og vilde højst gaa med til en uforandret Forlængelse af Overens
komsterne. Da Enighed herom ikke kunde opnaas, udsendte Arbejdsgiverfor
eningen den 19. Marts 1920 Lockoutvarsel for 90,000 Mand. Baade politisk og
fagligt var Optakten givet til de historiske Paaskebegivenheder i Marts—April
1920.
Det var en ikke ringe Foretagsomhed, der prægede de første Aar under Chr.
Jensens Ledelse. Ikke desto mindre var det Synd at sige, at han nød nogen
overvættes Popularitet eller Tillid. Ejendommeligt nok var Utilfredsheden med
hans Virksomhed og i nogen Grad hans personlige Fremtræden størst i Pro

vinsen. Ganske vist havde de københavnske Repræsentanter paa Kongressen i
1917 vist Uvilje mod Chr. Jensens Valg, men det aabne Oprør mod ham rejstes
i Provinsafdelingerne.
En Del af disse, der var meget misfornøjet med hans Dispositioner og
Forretningsførelse i en Tid, hvor der med Fordel kunde sættes ind og efter
deres Mening skulde sættes langt stærkere ind over for Stat, Kommuner og Pri
vate, holdt i Begyndelsen af 1920 et Fællesmøde i Vejle, hvor man tilkastede
Chr. Jensen Handsken og krævede indkaldt til Kongres. Ved en behæn
dig Manøvre fik Chr. Jensen det drejet derhen, at det var Forbundsledelsen,
der nu lod afholde ordinær Kongres, og som saadan traadte Forbundets 10.
Kongres sammen den 4„ 5. og (i. Marts 1920 i den danske Arbejderbevægelses
gamle Borg, Forsamlingsbygningen i Rømersgade.
Efter Vejlemødet var det givet, at denne Kongres vilde blive stormfuld.
Den kom heller ikke til at savne Dramatik og skarpe Sammenstød. Kritiken
haglede ned over Chr. Jensen, og der aabenbaredes et ikke videre lysteligt For
hold mellem ham og Max Lauth. Denne var under hele Kongressen yderst kølig
og forbeholden.
Chr. Jensen reddede dog sit Liv som Forbundsformand, omend saa knebent
som vel muligt, og den efterfølgende meget lange Kongresperiode — 5 Aar —
forringede egentlig ikke hans Position, selv om hans personlige økonomiske
Forhold og ustadige Levevis gav adskillig Anledning til Bekymring. Det var da
ogsaa det, der til Slut blev hans Bane.
Til Kongressen i Rømersgade var foruden Repræsentantskabet mødt 72
Delegerede fra 46 Afdelinger. Grenaa og Nykøbing Jylland Afdelingerne
ønskede ikke at deltage, og Repræsentanten fra Ringkøbing maatte melde Af
bud paa Grund af Sygdom. Kongressen fik ikke saa festlig en Indledning som
i 1917, skønt den var Forbundets første efter Krigens Ophør, men hverken
Tidens almindelige trykkende Forhold eller den virkelige Aarsag til Kongres
sen (Vejlemødets Krav om Chr. Jensens Afgang) gav nogen Baggrund for
Feststemning.
Kongressen, der overværedes af Sekretær i D. s. F. Hans Jacobsen, fik det
foran nævnte urolige Forløb, men bød dog ogsaa paa en Række principielle og
saglige Forhold, der blev indgaaende behandlet.
Foranlediget af, at Arbejderorganisationerne i Vejle havde besluttet Opfø
relsen af en ny Forsamlingsbygning, havde den lokale Afdeling vedtaget at ud
skrive 30 Kr. pr. Medlem. Da nogle Medlemmer nægtede at betale det paalig
nede Beløb, indstillede Afdelingen dem til Eksklusion, hvad man fra Forret
ningsudvalgets Side nægtede at gaa med til. Denne Afvisning var et af Vejle
Afdelings Klagepunkter mod Chr. Jensen, der ogsaa beskyldtes for svigtende
Aktivitet under Behandlingen af en Del Arbejds- og Lønforhold, for en altfor
personlig Skrivemaade i Maanedsberetningerne og for at have korresponderet
med Enkeltmedlemmer uden om Afdelingens Bestyrelse.
Fra anden Side rettedes Angreb mod Chr. Jensen for Uhøflighed og Arro-

gance samt for at have givet Tilladelse til Dispensationer fra Certifikatbestem
melsen, hvad der havde skadet Arbejdsmulighederne for Medlemmer af Nak
skov Afdeling. Andre Afdelinger følte sig ikke saa utilfredse med Chr. Jensen,
men det skyldtes væsentlig, at de saa vidt muligt ordnede deres Sager uden
Forbundsledelsens Mellemkomst. Kun en enkelt Delegeret, Johs. Mølkjær fra
Aalborg, tog Chr. Jensen varmt i Forsvar og priste hans Dygtighed som For
bundsleder i en vanskelig Tid. Ejendommeligt nok blev netop Mølkjær ved et
lunefuldt Spil af Skæbnen Chr. Jensens Modkandidat ved Valg af Forretnings
fører og havde nær besejret ham.
Chr. Jensen imødegik indgaaende, men ogsaa temmelig overlegent sine
mange Kritikere og viste baade klar Opfattelse og snild taktisk Evne, der vid
nede om, at Mølkjærs Karakteristik ikke var helt ved Siden af. Dispensationen i
Nakskov forsvaredes med, at det havde være umuligt at skaffe Folk med Certi
fikat, da Sukkerfabriken indførte 3-Holdsdrift, og Afdelingen i Nakskov havde
ikke meldt nogle Medlemmer arbejdsløse. Overfor Vejle Afdeling hævdede
Chr. Jensen, at Medlemmerne principielt ikke kunde være forpligtet til Aktie
tegning, og at Eksklusionen derfor havde været uberettiget.
Under den fortsatte Diskussion vandt Chr. Jensen yderligere Terræn, men
Hovedindtrykket var — som det ogsaa viste sig ved Afstemningen — at vel
anerkendte man hans Dygtighed, men kun forholdsvis faa havde virkelig Til
lid til ham. Det var faktisk kun Manglen paa en egnet Modkandidat, der
gjorde hans Genvalg muligt.
Trods store ekstraordinære Udgifter i de dyrtidshærgede Aar kunde Max
Lauth dog fremlægge et tilfredsstillende Regnskab. I Administrationskassen
var der en Beholdning paa 8100 Kr. — der var købt Slipsnaale med Forbundets
nye Emblem for 634 Kr. — og i Strejkekassen var der 96733 Kr. I dette Tal
var inkluderet to Aktier å 4000 Kr. i den nyoprettede Arbejdernes Landsbank.
Under Behandlingen af »Forslag til Beslutning«, der formulerede Afdelin
gernes Overenskomstønsker, spillede Dyrtidstillæg og Overarbejdsbetaling samt
det daarlige Brændsel en fremtrædende Rolle, men først og fremmest gjaldt det
at værne den nyvundne 8-Timers Arbejdsdag. Viljen hertil gaar igen i alle
Afdelingsforslag. Heller ikke den da saa livlige Diskussion om Arbejdernes
Andel i Udbyttet og Bedriftsraadstanken forblev uberørt. Kongressen gav
sin Tilslutning til de mellem Hovedorganisationerne førte Forhandlinger, men
»det paalægges Forretningsudvalget at hævde vor Stilling i Spørgsmaalet om,
at Opfyrings- og Spisetid betales som Overarbejde.«
Den tilbagevendende Diskussion om Stillingen til De samvirkende Fagfor
bund, der førtes med de samme Argumenter for og imod som tidligere, resulte
rede endnu engang i, at Udmeldelsen forkastedes med stor Majoritet (47 Stem
mer mod 13), men det betød desværre ikke, at der nu var endelig Ro om Sagen.
Af positiv Interesse var det, at det nu trods Dyrtid og andre Vanskelig
heder blev til Alvor med Fagbladet, hvis første Nummer udsendtes i Maj 1920.
Der var megen Uenighed om Principerne for Bladets Redaktion, og det kan

næppe paastaas, at det blev tilfredsstillende for de Medlemmer, der som den
tidligere Hovedkasserer Axelsen ikke ønskede Polemik i det. Tværtimod var
Indlægene ikke mindst i de første Aar under Chr. Jensens Redaktion meget —
til Tider lidt for meget — polemiske, hvad den stridbare Redaktør ikke selv
var uden Skyld i. Men en Overgang var den polemik-angste Axelsen ubestride
ligt en af Fagblad-Polemikens flittigste Dyrkere.
Det knirkende Samarbejde med Maskinmesterforeningen vedtog man nu at
afbryde, efter at dens Medlemmers befrygtede Illoyalitet i Konflikttilfælde
Gang paa Gang var understreget. Det stod klart, »at vi faar sikkert megen
Strid med dem i Fremtiden.«
Forbundets daarlige Kontorforhold var et ofte og stærkt debatteret Emne.
I Wesselsgade 7 disponerede Forbundet kun over et lille Lokale, hvor Arbejds
roen var ringe. Da de ekstraordinære Arbejdsløshedslove gav Max Lauth et
betydeligt Øget Arbejde, besluttedes det midlertidigt at Hytte Forbundskon
toret til hans Privatlejlighed i Mølle Allé i Valby, men det spændte Forhold
mellem Chr. Jensen og ham og ogsaa andre Grunde gjorde det umuligt at opret
holde denne Ordning gennem længere Tid. Der stilledes derfor Forslag om
Køb af en Ejendom eller Leje af en Andelslejlighed.
Da det første Alternativ med de raadende Ejendomspriser syntes alt for
dyrt for Forbundet, og Leje af en Lejlighed heller ikke var nogen ideel Løs
ning, og da endelig liere mente, at der udmærket kunde blive Plads i Wessels
gade, naar de nødvendige Lokaler blev ryddet, forkastedes begge Forretnings
udvalgets Forslag i den Retning. Spørgsmaalet var dog ikke klaret med Hen
visning til Wesselsgade, og fra 1. Juli 1920 flyttede Forbundet og Arbejdsløs
hedskassen til nogle Lokaler i Larsbjørnstræde 9, hvor man havde til Huse de
følgende Aar.
Det paa denne Kongres med saa stor Spænding imødesete Valg af For
bundsledelse gav som berørt det Resultat, at Chr. Jensen ikke blev fældet. Et
nedsat Udvalg til Udpegning af Tillidsmænd, der efter det stedfundne fandt
de umuligt at genvælge Chr. Jensen, mødte ganske vist med en samlet Indstil
ling af Johs. Mølkjær og Max Lauth, men det viste sig hurtigt, at Mølkjærs
Kandidatur ikke faldt i god Jord, og at Chr. Jensen havde større Tilhæng end
man skulde tro efter de næsten samstemmende skaanselsløse Angreb paa hans
Forretningsførelse.
Mølkjær, der blev fraraadet at tage Forretningsførerposten med Bemærk
ninger som denne: »Er det kun for Ærens Skyld, saa lad være at tage Plad
sen«, trak derefter sin Kandidatur tilbage, men efter nogen Forvirring og en
større Debat i Udvalget bevægedes han til igen at lade sig opstille. Udfaldet af
Afstemningen blev, at Chr. Jensen ganvalgtes med 37 Stemmer mod Mølkjærs
35. Lauth genvalgtes som Hovedkasserer og Sekretær, selv om der var nogen
Betænkelighed ved det daarlige Samarbejde mellem Chr. Jensen og ham.
Valget af Forretningsudvalgsmedlemmer gav Anledning til ny Strid mel
lem de københavnsk Afdelinger, da den kommunale Afdeling forlangte det
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ene Mandat tilbage, man havde givet Afkald paa i Odense. Det gik Axelsen paa
Københavns Afdelings Vegne stærkt imod. Kongressen, der derefter fik over
ladt Afgørelsen, valgte at tilbagegive den kommunale Afdeling Mandatet. Det
blev besat med A. P. Grøn, Værløse.
Kobenhavns Afdeling var dog ikke til Sinds at bø je sig for denne Afgørelse.
Dens Svar blev en Urafstemning, der vedtog Udmeldelse af Forbundet. Det var
et diastisk Skridt paa et tilsyneladende spinkelt Grundlag, men da Forbundet
naturligvis ikke kunde være sin langt største Afdeling foruden, skred man til
en Udvidelse af Forretningsudvalget. Herved fik Afdelingen fra April 1921 to
Repræsentanter mere i Ledelsen, og Udmeldelsen blev taget tilbage.
En Kongres, der ikke manglede Spændingsmomenter, men hvor det opnaaede egentlig ikke stod i Forhold til Anstrengelserne, var endt. Delegeret
mødet i Arbejdsløshedskassen var selvfølgelig præget af Periodens alvorlige
Arbejdsløshed, Dyrtiden og de ekstraordinære Lovforanstaltninger. De mildere
Bestemmelser i den midlertidige Lov af 1917 gav Tillæg til den ordinære
Understøttelse, fortsat Hjælp og Huslejehjælp og havde kun en Maaneds
Karenstid for nyindmeldte Medlemmer. Selv om disse Bestemmelser ved senere
Love i Perioden atter liere Gange var skærpet, betød den ekstraordinært høje
Arbejdsløshed en haard Belastning af Kassen. Den lænsedes i det første Halvaar af 1918 for hele sin Formue.

Qkonomisk Krise og faglig Kamp
Kedel- og Maskinpasserforbundets Kongres i 1920 var kun lige forbi, da
den vidtrækkende faglige og politiske Udvikling, der koncentrerer sig om dette
Aars voldsomme Paaskekrise, begyndte.
I Samspil med stærkt nationalistiske Kredse og ved groft Misbrug af det
sønderjydske Spørgsmaal, der nu stod overfor sin Løsning ved Nordslesvigs
Genforening med Danmark, fik Venstre og Konservative Kong Christian den X
til i Rigsdagens Paaskeferie at afskedige Ministeriet Zahle-Stauning og ud
nævne en udenomparlamentarisk Regering. Samtidig stod Arbejdsgivernes
Lockoutvarsel af 19. Marts truende i Baggrunden.
Over for de reaktionære Forsøg paa at knægte Folkestyret satte Socialdemo
kratiet og De samvirkende Fagforbund den samlede Arbejderklasses Magt ind.
Generalstrejken blev proklameret (en Del samfundsnødvendige Funktioner.
Hospitaler og andre humanitære Institutioner holdtes dog uden for), og den
blev et skarpt Vaaben i Værnet for Forfatningen. Skønt den paa Grund af
Paaskehelligdagene aldrig blev effektiv, var alene Truslen nok til i Løbet af
faa Dage at fjerne den selvbestaltede Regering og tilvejebringe normale for
fatningsmæssige Tilstande. Et neutralt Forretningsministerium, der dog talte
to Arbejderrepræsentanter, blev dannet med den Opgave at tilvejebringe en

mere retfærdig Valglov og udskrive nyt Folketingsvalg. Dette fandt Sted den
26. April og gav paa Grund af de Radikales alvorlige Nederlag (Socialdemo
kratiet kunde notere betydelig Fremgang) Venstre og Konservative Sejren.
Regeringen Zahle—Stauning maatte vige for et Venstreministerium under
N. Neergaards Ledelse. Samtidig med Afviklingen af det reaktionære Paaskekup greb Forligsmanden ind i den faglige Konflikt. Han stillede den 5. April et
Mæglingsforslag, der vedtoges, og Storlockouten afblæstes.
Ved det faglige Paaskeforlig maatte Arbejdsgiverne opgive deres Krav om
uændret Forlængelse af Overenskomsterne. Der blev straks paabegyndt For
handlinger om de laveste Lønninger, i August skulde der finde en Pristals
regulering Sted og inden Aarets Udgang optages Forhandlinger om Arbejder
nes Andel i Bedrifternes Ledelse.
Det gik nu ikke saa let med at faa Generalstrejken afviklet. En Bagerstrejke
paa Kravet om Natarbejdets Afskaffelse fortsattes April Maaned ud, og Ryg
terne om at man kun kunde faa Brød fra Arbejdernes Fællesbagerier, der var
uden for Konflikten, »mod Forevisning al Fagforeningsbog«, vakte i de bor
gerlige Samfundslag stor Harme og Bitterhed mod Arbejderne.
Heller ikke Sømændene, Søfyrbøderne og Havnearbejderne i København,
der mente, at De samvirkende Fagforbund havde svigtet deres Krav, vilde gen
optage Arbejdet. De fortsatte under syndikalistisk Ledelse med ulovlig Strejke
til midt i Juni. Resultatet: Havnearbejdernes og Søfolkenes Organisationer fik
hver en Bod paa 300.000 Kr., mens Søfyrbødernes blev paa 400.000 Kr. Lønnin
gerne nedsattes, og Arbejdstiden for Søens Folk forlængedes med 4 Timer om
Dagen. Bøderne blev ganske vist eftergivet, men Organisationerne maatte til
Gengæld indgaa paa ikke oftere at iværksætte ulovlige Strejker. Det var det
største Nederlag, den danske Syndikalisme endnu havde lidt, og dens Rolle i
Fagbevægelsen var herefter faktisk udspillet.
Men den faglige Situation vilde ikke falde til Ro. Det høje Prisniveau og de
under og efter Krigen skærpede Modsætninger mellem Arbejdere og Arbejds
givere skabte en Atmosfære, der i de følgende Aar, da Krigskonjunkturen
vendte, og Arbejdsløsheden satte ind, udløstes i haarde faglige Kampe.

Skønt Kedel- og Maskinpassernes Forbund talmæssigt er lille, bevirker
Arbejdets Karakter, som ved adskillige Lejligheder fremhævet, at dets Med
lemmer sidder i Nøglestillinger i det industrielle Liv, og Arbejdsstandsninger
fra deres Side kan faa vidtrækkende Følger. Selv om Fagets Folk er sig denne
Magt bevidst, tør det roligt siges, at de aldrig har misbrugt den og tiltvunget
sig større Fordele eller bedre Vilkaar end Klassefællerne i Almindelighed. Men
ogsaa de har staaet over for genstridige og stejle Arbejdsgivere og har været
nødt til at benytte eller true med Arbejdernes faglige Kampmidler. Det gjaldt
ikke mindst i Nedgangsaarene i Begyndelsen af 1920’erne, da Arbejdsgiverne
med Venstreregeringens Vind paa Ryggen Gang paa Gang anfaldt de Løn- og
Arbejdstidsgoder, Arbejderne havde vundet i Perioden 1918—20.

Kort efter Generalstrejken førte Forbundet en Række resultatløse Forhand
linger med Arbejdsgiverne og understøttede sine Krav med Strejkevarsler.
Efter en Forhandling den 9. Juni, der varede fra KL 14 til Kl. 5 næste Morgen,
stillede Forligsmanden Mæglingsforslag. Det gav Lønforhøjelser og en særlig
Overarbejdsbetaling. Samtidig opnaaedes en Ordning med Bryggeriforeningen.
Herved anerkendtes en ren 8-Timersdag, og der gaves betydeligt forhøjede
Tillæg for Arbejde paa Søn- og Helligdage plus et særligt Tillæg for Tiden
Kl. 20—5. Ogsaa en Del Enkeltoverenskomster gav væsentlige Forbedringer.
Nogen Vanskelighed havde man dette Aar med Teglværksforeningen, der vel
betalte efter Landsoverenskomsten, men nægtede at tiltræde den.
Den 7. August 1920 mistede Forbundet en af sine Pionerer. Dets første For
mand, Jens Christiansen, afgik denne Dag ved Døden i en Alder af 65 Aar.
Han havde siden 1915 været pensioneret fra Københavns Kommune, efter at en
Sukkersygekomplikation havde invalideret ham. Jens Christiansen havde et
flittigt og dygtigt Virke bag sig i Forbundets Tjeneste. Baade før og efter sin
Tid som Forbundets Leder havde han været Formand for Københavns Afde
ling, og senere var han et Par Aar i Spidsen for den kommunale Afdeling.
Jens Christiansen var en Foregangsmand, der ydede en betydelig Indsats i For
bundets første fattige og vanskelige Aar.
I 1921 gik Arbejdsgiverne i Offensiven med stærke Krav om Lønreduktioner
og Forlængelse af Arbejdstiden. De samvirkende Fagforbund maatte to Gange
indkalde til Generalforsamling, og Forligsmanden var i livlig Aktivitet. Til en
vis Grad havde Arbejdsgiverne Held med sig. De benyttede sig af den store og
stadig stigende Arbejdsløshed til, endnu før Pristallet havde naaet Højdepunk
tet, at gennemtrumfe, at den 13 Øres Timelønforhøjelse efter Augustregule
ringen i 1920 faldt bort. I August 1921 medførte en ny Lønregulering en yder
ligere Nedgang paa hele 18 Øre. Kedel- og Maskinpasserne undgik ikke at blive
ramt af disse Reduktioner, og det fremhæves som en Undtagelsse, at Sprit
fabrikerne ikke afkortede Augustreguleringens 31 Øre.
Ogsaa 1921 bragte et smerteligt Tab blandt Forbundets kendte Navne. Den
28. Juni døde Medlem af Repræsentantskabet, Formanden for Aalborg Afde
ling Johs. Mølkjær efter en Uges haarde Lidelser foraarsaget af Forbrændinger
ved en Gaseksplosion. Det var en af Forbundets yngre, energiske Tillidsmænd,
der saa brat blev revet bort.
1922 blev et saare alvorligt Aar for den danske Fagbevægelse. Arbejds
giverne benyttede sig endnu engang af Arbejdsløshedens Hærgen og Svækkelse
og kastede 48000 Mand (fortrinsvis inden for Jernindustrien) paa Gaden. Denne
omfattende Lockout varede i godt to Maaneder og kostede 2,265,000 Arbejds
dage. Den endte med Vedtagelsen af et Forligsmandsforslag, hvorefter Arbej
derne maatte tage en Lønreduktion paa ca. 15 pCt., og der blev lagt Loft over
Overarbejdstillæget. 8-Timersdagen, der var Arbejderne lige saa dyrebar, som
den var Arbejdsgiverne en Torn i Øjet, lykkedes det at bevare ved en For
nyelse af Overenskomsten af 17. Maj 1919.

Kedel- og Maskinpasserne var i høj Grad berørt af denne Konfliktsituation.
Et Forslag fra Arbejdsgiverforeningen forkastedes, og samme Skæbne fik For
ligsmandens generelle Forslag. Under nye Forhandlinger stilledes et Forslag,
der »kun« betød 12 pCt. Reduktion, men ellers bevarede de tilkæmpede Goder.
Kedel- og Maskinpasserne var sluppet lettere end de fleste andre Arbejdere,
og Overenskomsten forlængdes til 1924. Den indeholdt Bestemmelser om automatiske Reguleringer efter Pristallet, der i det følgende Aar atter viste opadgaaende Tendens.
Trods det billigere Køb hilstes denne Overenskomst naturligvis ikke med
Begejstring og vedtoges kun med kneben Majoritet (i Københavns Afdeling
med 173 Stemmer mod 144). Men der var paa det Tidspunkt intet andet at
gøre. Overenskomsten med Bryggeriforeningen fornyedes ogsaa og paa lempe
ligere Vilkaar end Landsoverenskomstens.
En Udløber af 1922-Situationen var den saakaldte »Generalstrejke« i Ran
ders, hvori ogsaa Forbundets Medlemmer paa de kommunale Værker deltog.
Den var i høj Grad provokeret af Arbejdsgivernes og de offentlige Myndig
heders Optræden. Men Syndikalister og Kommunister, der ellers paa det Tids
punkt havde svære Vanskeligheder og laa i indbyrdes voldsomt Slagsmaal, spil
lede her som Fisk i Vandet og udnyttede efter Evne Situationen. Efter Anmod
ning fra Forbundets Randers Afdeling ydedes der dog Støtte til »Generalstrejken«s Deltagere. Københavns Afdeling sendte saaledes to Gange 500 Kr.
Da Kampbulderet og Dønningerne havde lagt sig, kunde Kedel- og Maskin
passerforbundet i Efteraaret 1922 unde sig et lidet Pusterum og kaste Blikket
tilbage over 25 Aars begivenhedsrig Udvikling. I Maj havde Københavns Af
deling under festlige Former fejret sin 30 Aars Bestaaen, og den 10. Oktober
havde Forbundet sit kvarte Aarhundredes Jubilæum. Bortset fra en Artikel i
Fagbladet fejredes Begivenheden ikke omkring selve Dagen. Højtideligheder i
denne Anledning henlagdes til den følgende Kongres.
1923 og 1924 var i faglig Hensenede ret stilfærdige Aar. Forbundet havde
kun faa og smaa Strejker, blandt hvilke den største mod Firmaet Augustinus
Nielsen, Lundholm og senere Resen Mergelleje ved Skive, tabtes paa Grund af
Strejkebryder-»Indsats«.
Den relative Ro betød dog ingenlunde Stilstand i Lønarbejdet. I 1923 for
kortedes Opsigelsesfristen, og Forbundet sagde Landsoverenskomsten op til
1. Februar 1924. Efter langvarig Forhandling enedes Parterne om et Forslag,
der indeholdt forskellige Forbedringer, men som langtfra opfyldte Arbejdernes
primære Krav. Den nye Overenskomst, der vedtoges med ringe Flertal, laa
paa Linje med dette Aars øvrige Arbejdsoverenskomster. Der sluttedes ved
samme Tid Overenskomst med Andelssvineslagterierne, og Randers-»Generalstrejken«s Efterslet ordnedes for Forbundets derværende kommunale Medlem
mer ved en Forhandling med Randers Kommune.
Blandt Periodens mange Forbundssager skal anføres et Par af de mest
karakteristiske. Med Hensyn til Kedelpasning i Spisetiden fik Forbundet ved en

Kendelse Ret i sin principielle Paastand, at det er Kedelpasseren og ikke Eje
ren, der har Ansvaret for Kedlen, og at han derfor har rimeligt Krav paa Spise
tidsbetaling. Angaaende Opfyring fik Forbundet Medhold i, at der skal betales
Overarbejde for den Tid, der afgives Damp før Arbejdstidens Begyndelse.
Sammen med det daværende Landarbejderforbund kom Forbundet fra
Oktober 1923 ind i en Blokadekonflikt med Lodse jerlauget i Kolindsund. Under
denne Strid kæmpede de to Forbund bittert mod en forstokket Storbonde
mentalitet og mod Skruebrækkere. Saadanne tog f. Eks. Plads ved Pumpestatio
nerne, men maatte forsvinde, da de ikke havde Papirerne i Orden. Desværre
traadte Folk fra »Maskinmestrenes Forening« i deres Sted. Det hedder om dette
Forhold i en Artikel i Fagbladet: »Maskinmestrenes Forening har tilkastet os
Handsken, og vi tager den op.«
Kolindsund-Konflikten, der en Overgang gav Gny over hele Landet og var
en stærkt medvirkende Aarsag til den senere Madsen-Mygdal-Regerings beryg
tede »Tugthuslov« af 1929, endte efter liere Aars Forløb med den for Landaibejderne saa ulykkelige Højesteretsdom af 9. Juni 1926. Denne Dom slog
dem Vaabnene af Hænde, paalagde dem store Bøder og Erstatninger og gav
helt igennem Lodsejerlauget Medhold.
En Sag med Firmaet Schmalfeldts Fabrik i Aarhus blev utilfredsstillende
ordnet, da den lokale Afdeling pludselig greb ind og sluttede den, skønt den
var overgivet til Behandling i Forbundet. Grænseudvalgets Afgørelse al nogle
Stridigheder med Bagerne og Smedene faldt ud til Ugunst for Forbundet. I det
sidste Tilfælde insinuerede Chr. Jensen, at det var fordi Smedenes Formand
J.A. Hansen var Formand for Grænseudvalget. Ved Forhandlinger med Direk
toratet for Arbejds- og Fabriktilsynet opnaaedes en Begrænsning i Udstedel
sen af Kontrolbøger, der til Skade for Beskæftigelsen af Forbundets Medlemmer
var ved at tage Overhaand.
Ogsaa 1923 bragte et Døsfald blandt Forbundets Pionerer. Det ramte
denne Gang den tidligere mangeaarige Kasserer i Aarhus Afdeling, L. ]. Sø
rensen, der den 5. September gik bort i en Alder af 77 Aar. Sørensen, der var
en af Arbejderbevægelsens Veteraner i den jyske Hovedstad, havde sammen
med det jyske Socialdemokratis gamle Høvding Harald Jensen i Bladets første
Dage været med ved Fremstillingen af »Demokraten« i Aarhus. Omtrent fra
Starten havde han været Medlem af Kedel- og Maskinpassernes Fagforening,
og han beklædte her i mere end 18 Aar Posten som Kasserer.
I Efteraaret 1923 var det Københavns kommunale Afdelings Tur til at fejre
25 Aars Jubilæum. Foreningens Levnedsløb havde, som det fremgaar af det
foregaaende, været meget stormfuldt med Udmeldelse af Forbundet, Indmel
delse igen, svære indre Modsætninger og Sprængning, indtil alt syntes solidt
helet ved Sammenslutningen i 1918.
Som et særligt bemærkelsesværdigt Træk i Forbundsarbejdet i denne Tid
kan anføres det Samarbejde med udenlandske Fagfæller, der efter flere Aars

skriftlig Forbindelse kom i Stand ved et Forhandlingsmøde mellem tyske og
danske Kolleger i November 1924. Ved denne Sammenkomst med det tyske
Forbunds første Formand Herman Klebe og Formanden for Fagforeningen i
Kiel, Carl Balleng, lagdes Grunden til det internationale fagpolitiske Samar
bejde, der senere fik saa stor Betydning for det danske Forbunds Arbejde.
*

De fire Aar, Venstreministeriet Neergaard sad ved Magten efter de konser
vative Partiers Sejr i 1920, var en streng Tid for det danske Samfund. Det blev
en haard Belæring om de Ødelæggelser »de frie Kræfters Spil« kan volde. De
Forbedringer af den sociale Lovgivning, der gennemførtes i 1921 og 22. vejede
kun lidt til over for Arbejdsløshedens Ulykker og den økonomiske Deroute,
der fulgte efter Landmandsbankens Sammenbrud. Et alvorligt Kronefald med
mange økonomiske Ulemper i Følge prægede den sidste Del af Neergaards
Periode. I Begyndelsen af 1924 var Kronen kun 57 Øre værd. Regeringen stod
hjælpeløs og uden Tillid i Befolkningen. Allerede i Foraaret 1924 — et halvt
Aar før Valgperiodens Udløb — gav den op og udskrev Folketingsvalg. Dette
fandt Sted den 11. April og gav Socialdemokratiet en straalende Valgsejr, gen
skabte Krigsaarenes socialdemokratisk-radikale Folketingsflertal — men nu
med Socialdemokratiet som Trumf — og banede Vejen for den første danske
Arbejderregering under Th. Staunings Ledelse.
Skønt denne Regerings Vilkaar var lidet misundelsesværdige, da den havde
et kompakt Venstre-konservativt Flertal imod sig i Landstinget og kun ydedes
en lunken og forbeholden radikal Støtte, aandede Befolkningen dog lettet op
ved at være det ulyksalige Venstrestyre kvit. Store Dele af Befolkningen, ogsaa
uden for Arbejdernes Kreds, var klar over, at den socialdemokratiske Regering
havde et positivt Arbejdsprogram og ærlig Vilje til at raade Bod paa den
svundne Tids Ulykker, selv om den i første Omgang kun naaede beskedne Re
sultater. Tilliden til Staunings Styre understregedes ved Landstingsvalget i
September 1924 og blev underbygget i de følgende Aar. Paa Grund af de Radi
kales Svigten maatte Regeringen dog vige efter Folketingsvalget i 1926 og give
Plads for Venstreministeriet Madsen-Mygdals »hvidlevrede Reaktion« og
haardhændede Nedskæring af Sociallovgivningen.
Efter 5 Aars Forløb samledes Kedel- og Maskinpassernes Repræsentanter
atter til Raadslagning ved Forbundets 11. Kongres, der holdtes i Søpavillonen i
København den 12., 13. og 14. Marts 1925 — det Aar, der skulde blive saa
kritisk i Forbundets Historie.
Denne Kongres talte med Hovedledelsen 86 Delegerede fra 54 Afdelinger.
Kun Grenaa og den nystartede Thisted Afdeling manglede. Blandt de nye
Delegerede var tre, der senere blev »Navne« i Forbundet: Laurits Hansen fra
Slagelse Afdeling, F. ]. Herup fra den kommunale Afdeling og Københavns
Afdelings unge Kasserer Svend Hansen. Til Gengæld savnedes N. J. Hansen,

Nakskov, der dels som Delegeret, dels som Repræsentant havde været Del
tager i alle Forbundets Kongresser fra 1898. I et Telegram ønskede han Kon
gressen Lykke med Arbejdet, og en af dens første Handlinger var at sende
ham en Genhilsen.
1 Modsætning til Kongressen i 1920, da Bølgerne gik højt, fik denne et ad
skilligt mere behersket og sagligt Forløb. Mistroen og Ængstelsen over for Chr.
Jensen var vel ikke forsvunden, men hans organisatoriske Evner havde i det
svundne vanskelige Femaar skabt ham en vis Respekt, og Braavallaslaget om
hans Person, der dominerede den forrige Kongres, gav end ikke Dønninger paa
denne.
Til Kongressen paa Søpavillonen var mødt liere Gæster. Sekretær Vilh.
Christensen repræsenterede De samvirkende Fagforbund og Journalist Hans
Laursen »SOCIAL-DEMOKRATEN«. Fra Udlandet mødte Klebe og Balling,
Tyskland, der havde deltaget i de tidligere nævnte Samarbejdsforhandlinger,
samt F. Worsch, Wien, og Joh. Dostal, Prag, som Repræsentanter for de østrig
ske og czekoslovakiske Broderorganisationer.
Fik Kongressen et roligt og sagligt Forløb, skal dog ikke hermed siges, at
der ikke faldt mange kritiske Bemærkninger og foretoges skarpe Udfald under
den indgaaende Debat. Spørgsmaalet om Københavns Afdelings Udmeldelse og
Genindmeldelse, efter at Forretningsudvalget var blevet udvidet med to Mand
fra deres Afdeling, gav Anledning til megen Kritik. Ogsaa Feriespørgsmaalet
og de faldne Grænsekendelser, som man med fuld Ret følte sig brøstholden
over, spillede en vigtig Rolle under Debatten. Det sidste Spørgsmaal var jo
ikke nyt, og det er forstaaeligt, at Kedel- og Maskinpasserne ikke ønsker, at
andre Fags Arbejdere fortrænger dem fra det Arbejde, der retmæssig tilkom
mer dem.
Trods den til Tider ret skarpe Ordveksling med Kritik af Kongresperiodens
Forbundsarbejde og dets ikke altfor tilfredsstillende Resultater godkendtes
Forbundsformandens Beretning med alle Stemmer mod 4. en Erkendelse af, at
i de Depressionsaar. Beretningen omfattede, havde det været umuligt at fore
tage større lønmæssige Fremstød. Al Kraft maatte samles om Afværgelsen af
Arbejdsgivernes Attentater paa Løn og Arbejdstid.
Hovedkassereren Max Lauths Regnskabsberetning viste Væksten i Admini
strations- og Strejkekassen. Den første havde en Balance paa 21708 Kr., og i
Strejkekassen var der 156000 Kr. Lauth kunde med Stolthed indkassere den
Hyldest til hans Arbejde, der laa i Regnskabets Godkendelse »ved Haandklap«.
Heller ikke paa denne Kongres undgik man det i disse Aar næsten tradi
tionelle Forslag om Udmeldelse af De samvirkende Fagforbund. Det kunde
ikke nægtes, at mange Medlemmer og Delegerede ønskede Kedel- og Maskin
passerforbundet ud af Hovedorganisationen. Denne Gang blev der dog ikke tær
sket Langhalm paa Sagen, men Udmeldelsen var paa et hængende Haar blevet
vedtaget. Ved Afstemningen stod Stemmerne lige — 34—34, og Forslaget var

dermed bortfaldet. Det var som tidligere de efter Forbundets Mening urime
lige Grænsekendelser, der spillede ind ved Afstemningen.
Fagbladet, der nu havde 5 Aar bag sig. blev ogsaa taget op til kritisk Be
handling. og der fremsattes flere Forslag til den fremtidige redaktionelle Ord
ning. Redaktørens (Forbundsformanden) stærkt personlige Skrivemaade og de
førte, endnu mere personlige Diskussioner blev stærkt dadiet, ligesom liere
ivrede mod at optage politisk prægede Artikler i Bladet. Et Forslag fra Sla
gelse og Næstved Afdelinger gik ud paa. at »Redaktionsudvalget har ikke Ret
til at nægte Optagelse i Medlemsbladet af en faglig Artikel, der er godkendt
paa en Afdelings Generalforsamling«. Da der sammen med Formanden var
valgt et særligt Redaktionsudvalg, maatte man imidlertid gaa ud fra, at dette
var Kontrol nok.
Det kunde vel ikke nægtes, at en Del af de indsendte Artikler havde haft
en unødig skarp Form. Chr. Jensen erkendte ogsaa. at liere af disse al Per
sonligheder — for ikke at bruge stærkere Udtryk — plettede Artikler ikke burde
være optaget, men han skød sig ind under, at indsendte Artikler kunde han jo
ikke alene afvise. Det var dog en lovlig formel Betragtning. Det reelle var jo,
at Chr. Jensen var Bladets faktiske Redaktør. Et af Angrebene paa Redaktions
virksomheden gik da ogsaa ud paa, at han ikke havde den nødvendige Kontakt
med Redaktionsudvalget, men ordnede det hele selv.
Paa den anden Side havde Chr. Jensen givetvis Ret i, at det foran refere
rede Forslag maatte afvises. Det betød, at Redaktionen af Bladet blev lagt ud i
samtlige Forbundets Afdelinger, og det tjente jo intet fornuftigt Formaal. Som
Slut paa den langvarige Fagbladsdiskussion vedtoges et Forslag af Storm Han
sen, der kort og godt sagde, at »den nuværende Ordning med Redaktionsudval
get bibeholdes«. I Realiteten en Sejr for Chr. Jensens Standpunkt.
Under Diskussionen om Forbundslovene samlede Interessen sig særlig om
Pgf. 9, der omhandlede Repræsentantskabets Sammensætning og Opgaver.
Herunder beklagede den Delegerede fra Bornholm, Hansen-Riis, sig over, at
man havde mistet det Mandat, Afdelingen tidligere havde haft i Repræsentant
skabet, og nu var lagt direkte ind under Forretningsudvalget (Mandatet var
nedlagt, for at de sjællandske Afdelinger kunde faa to Repræsentanter). Her
overfor gjorde Forbundsformanden med en vis Ret gældende, at man ikke for
een Afdeling kunde gøre Krav paa et særligt Mandat i Repræsentantskabet.
Den Udvidelse af Forretningsudvalget, der for at tilfredsstille Københavns
Afdeling var sket siden forrige Kongres, blev nu til Fortrydelse for Delegerede
fra denne Afdeling strøget. Forretningsudvalget kom herefter til at bestaa af
Forbundsformand og Hovedkasserer, som tillige var Sekretær. Formændene
for de københavnske Afdelinger og et Udvalgsmedlem fra Kobenhavns Af
deling.
Men samtidig fik Pgf. 9 en ganske bemærkelsesværdig Tilføjelse, der ikke
var uden Forbindelse med den Frygt, man nærede for Chr. Jensens personlige
Optræden. Den blev formuleret i et Forslag til Lovene fra Aarhus Afdeling,

der allerede i 1920 bittert havde fortrudt den varme Anbefaling, man gav Chr.
Jensen ved Formandsvalget i 1917. Tilføjelsen, der blev optaget i det saakaldte
15 Mands Udvalgs — Lovudvalgets — Forslag og vedtoges, har følgende Ord
lyd: »Saafront de fastlønnede Funktionærer viser grov Forsømmelse af deres
Pligter og ikke opfører sig paa en for Forbundet værdig Maade, kan Repræsen
tantskabet suspendere Vedkommende.«
Det er forstaaeligt, at Chr. Jensen vel med særlig Henblik paa denne Be
stemmelse fandt Udvalgets Forslag utilfredsstillende. Det var dog nok nærmest
ment som en Sikkerhedsforanstaltning. Kun de færreste havde vist tænkt sig, at
Bestemmelsen faa Maaneder senere skulde blive sørgelig aktuel og bringes i
Anvendelse.
At Chr. Jensen i mange Henseender var en dygtig Forbundsformand, blev
i Almindelighed anerkendt. Men han var i 1925 en lige saa omstridt Mand, som
han havde været det i hele sin Formandstid. Formandsvalget paa denne Kon
gres viste imidlertid, at han stod ikke saa lidt stærkere end efter Kampkon
gressen i 1920. Ganske vist blev han af 9-Mands Udvalget til Indstilling af Tillidsmænd kun foreslaaet med 5 Stemmer, mens 4 faldt paa Københavns Afde
lings Formand Hans Jensen, men ved selve Valget mønstrede Chr. Jensen dog
52 Stemmer mod 32 paa Hans Jensen. Som Hovedkasserer genvalgtes Lauth
med Akklamation. Lønnen for de to fast ansatte Funktionærer bestemtes til
100 Kr. ugentlig + et Dyrtidstillæg paa 720 Kr. aarligt.
Ved Repræsentantskabsvalget kom Slagelse Afdelings Formand Laurits Han
sen, der sine unge Aar til Trods havde et stort Afdelingsarbejde bag sig og
ogsaa havde gjort sig gældende paa Kongressen, ind i Hovedledelsen, og til
Revisor valgtes foruden Johs. Christiansen en anden »coming man«, J. Herup,
der hermed fik sit første forbundsmæssige Tillidshverv.
Da Kongressen i 1925 var den første efter Forbundets 25 Aars Jubilæum,
blev dette, omend noget forsinket, fejret paa forskellig Vis. Blandt andet blev
der lagt Kranse paa de tidligere Forbundstillidsmænd Jens Christiansens og
H. P. Hansens Grave. Paa samme Maade mindedes afdøde Johs. Mølkjær, og
det vedtoges at vedligeholde H. P. Hansens Enkes Grav.
Men der blev ogsaa tænkt paa de Levende. Samtlige arbejdsløse Medlemmer
fik saaledes en Jubilæumsgave paa 10 Kr. af Forbundskassen, men Jubilæums
højtidelighedens smukkeste Øjeblik var dog, da det vedtoges at udnævne For
bundets Stifter Johs. Christiansen til Æresmedlem. Han blev Forbundets første,
og ingen havde vel fortjent en saadan Æresbevisning, som han. Udnævnelsen
hilstes med Begejstring, og Johs. Christiansen takkede rørt og fremdrog Træk
fra Forbundets haarde Barndomsdage.
Kongressen i 1925, der havde været ikke saa lidt mere rolig og saglig end
flere af de forrige, fik da en festlig og værdig Afslutning. Baade inden- og
udenlandske Gæster kunde hilse Jubilaren og drage hjem med et godt Indtryk
af de danske Kedel- og Maskinpasseres Organisation. Hverken de eller Forbun

dets Medlemmer kunde vide, at den faa Maander senere skulde udsættes for
svære Rystelser.
Ved Delegeretmødet i Arbejdsløshedskassen meddelte Chr. Jensen, at
Kassen en kort Tid havde haft Adgang til Understøttelse under ekstraordinær
Arbejdsløshed, men denne Adgang bortfaldt ved en ny Bestemmelse i Ar
bejdsløshedskasseloven, hvorefter Kassernes procentvise Arbejdsløshed gennem
Aarene var afgørende. Ledigheden havde heldigvis ikke været saa stor, at Kas
sen faldt ind under de nye Regler. Understøttelsen var i Løbet af Kongres
perioden forhøjet til det dobbelte, og Dagetallet var sat op med 50 pCt.
Da Perioden arbejdsmæssigt havde været meget usikker og der i Aarene
1921 og 22 havde været en ikke ringe Ledighed blandt Forbundets Medlemmer,
bibeholdt man længe et relativt højt Ekstrakontingent. Det betragtedes af
Kassereren som et Gode. Der skabtes herved en solid Reservefond, og man
undgik det uheldige Forhold fra tidligere Aar, da man, naar Regnskabet skidde
alleveres til Direktoratet, havde et Minus, der maatte dækkes ved Laan af For
bundets Strejkekasse.
Selv om Understøttelsen var blevet fordoblet og Dageantallet udvidet, var
Kontingentet til Forbundets Kasse stadig forholdsvis lavt. Ekstrakontingentet
bortfaldt den 1. April 1925, men Kassen maatte til Gengæld over for Arbejds
direktoratet (der i Periodens Løb havde afløst det tidligere Arbejdsløsheds
kasseinspektorat) gaa ind paa at indføre et bevægeligt Kontingent paa indtil
4 Kr. maanedligt. Det var dog foreløbig kun sat til 2,50 Kr. pr. Maaned. At
Arbejdsløshedskassen i Forhold til Medlemsantallet nu stod velfunderet, frem
gik af, at Kassebeholdningen var steget til 334,000 Kr.

Kritiske Dage
Jubilæumskongressen i 1925 afholdtes midt under en højspændt fagligSituation. Længe i Forvejen havde Arbejdsgiverne opsagt de Overenskomster, der
skulde udløbe 1. Februar, omfattende 150,000 Mand. Arbejdsgiverne krævede
Lønnedsættelse, mens Arbejderne vilde have Forhøjelse i Overensstemmelse med
Pristallets Opgang med 3 pCt. For at bedre Stillingen for sine lavest lønnede
Grupper (navnlig inden for Jernindustrien) havde Arbejdsmandsforbundet
indledet Forhandlinger med Arbejdsgiverforeningen. De blev under disse For
hold resultatløse, og Arbejdsmandsforbundet sendte Strejkevarsel, der mødtes
med et Lockoutvarsel fra Arbejdsgiverforeningen.
Lockoutvarslet omfattede ogsaa 20,000 Faglærte inden for Jernindustrien,
og dermed var det store Spil i Gang. Arbejdsgiverforeningen optraadte med
velberaad Hu. Den var ikke mindre end de konservative Partier forbitret Mod
stander af den siddende socialdemokratiske Regering. Det laa i dens Politik at
lægge op til en faglig Storkamp, der kunde volde Stauning, Regeringen og

Socialdemokratiet Vanskeligheder og maaske bringe Splid og Svækkelse blandt
Arbejderne. Denne Linje blev fulgt.
Paa Kedel- og Maskinpasserforbundets sidste Kongresdag, den 14. Marts,
rettede Forligsmanden en Henstilling til Parterne om at optage nye Forhand
linger paa Grundlag af et ham fremsat Forslag. Da Arbejdsmandsforbundet
ønskede at drøfte Forslaget paa en Kongres, før man tog Stilling, benyttede de
krigslystne Arbejdsgivere Anledningen til at iværksætte Lockouten i Jern
industrien, idet de hævdede, at Arbejdsmændene havde forkastet Forligsman
dens Forslag. Lockouten etableredes den 18. Marts.
Forligsmanden gav dog ikke op. I Slutningen af Marts stillede han nye For
slag, der vedtoges af Arbejderne, men forkastedes af Arbejdsgiverne. Et nyt,
stort anlagt Mæglingsforsøg den 11. April lykkedes heller ikke. Ganske vist
blev Forligsmandens Forslag vedtaget af Arbejderne i 17 al de 22 Fag, men 5
— deriblandt Arbejdsmændene og Smedene — forkastede. Faa Dage elter ud
videdes Lockouten til at omfatte 82000 Mand, og ved en senere iværksat Trans
portstrejke steg Tallet paa direkte Konfliktramte til 95000.
Det var saa langt den største Arbejdskonflikt, der hidtil havde været i Lan
det. Den sluttede den 6. Juni efter at have varet i 62‘/2 Dag, og der gik over
4 Mill. Arbejdsdage tabt. Arbejderne opnaaede ganske vist stort set de kræ
vede Lønforhøjelser, der i det følgende Aar fik større Værdi, da Pristallet
dalede 17 pCt. Men det lykkedes Arbejdsgiverne at genere den socialdemokra
tiske Regering, og Lockoutens Forløb førte ogsaa til saa skarpe Modsætninger
mellem De samvirkende Fagforbund og Arbejdsmandsforbundet, at dette i et
Par Aar traadte ud af Hovedorganisationen.
Den vældige Fagkamp berørte i høj Grad baade direkte og indirekte Kedelog Maskinpasserforbundet. En hel Del af Forbundets Medlemmer gik efter
Aftale med Arbejdsmandsforbundet og De samvirkende Fagforbund i Sympati
strejke for ikke som under Lockouten i 1922 at risikere at skulle holde Maskinanlægene i Gang for Skruebrækkere. Sympatiaktionen blev dog daarligt til
rettelagt og var efter manges Mening nærmest en Fiasko. Den kom i alt Fald
ud for en sønderlemmende Kritik paa den ekstraordinære Kongres i November.
Under Forhandlingerne om dette Aars Landsoverenskomst stillede Forbun
det en Række Krav. De afvistes baade af Arbejdsgiverne og Forligsmanden,
der hævdede, at de laa langt over det, som Hovedorganisationerne havde
tiltraadt. Efter nye Forhandlinger i Arbejdsgiverforeningen opnaaedes Tilbud
om Fornyelse af baade Landsoverenskomsten og Entreprenøroverenskomsten.
Forslaget, der saa langtfra tilfredsstillede Arbejdernes Ønsker, gik i Hoved
trækkene ud paa 3 pCt.s Forhøjelse for Dagdriftens Vedkommende paa de 3
højeste Lønsatser, mens Kontrolbogssatsen i Provinsen fik et noget større Til
læg. Skiftevagterne fik ligeledes et Tillæg ud over de 3 pCt., og Opfyringstillæget blev efter Landsoverenskomsten forhøjet med 12 pCt., og efter Entre
prenøroverenskomsten med 20 pCt. Endvidere naaedes en væsentlig Forhøjelse
af Spisetidsbetalingen. Forslaget, der gik til Afstemning, vedtoges med et

meget ringe Flertal (526 mod 471). Det reddedes i Land af Provinsafdelin
gerne, mens Københavns Afdeling forkastede det med 271 St. mod 43.
Denne Afdeling kom i dette Foraar i bitter Strid med Forbundsledelsen om
dens Stilling til Forbundsformanden. Den udviklede sig saa alvorligt, at Køben
havns Afdeling i August med 154 Stemmer mod 67 (end ikke Halvdelen af
Afdelingens 545 Medlemmer deltog i Afstemningen) vedtog at udtræde af For
bundet fra 1. August 1926.
Forhistorien til dette drastiske Skridt bød paa visse pikante Momenter, der
som saa meget andet stod i Forbindelse med Chr. Jensens rodede personlige
Forhold. Han var i Dagene omkring den 31. Marts, da Kontingentet til Fag
forening og Arbejdsløshedskasse skulde være betalt for at undgaa Slettelse, paa
Rejse i Provinsen i Forbundsanliggender og var saaledes afskaaret fra person
ligt at betale sit Kontingent. Han blev da — og heri laa en god Del Chikane og
Krakileri fra Afdelingens Ledelse — sammen med 18 andre Medlemmer
slettet som Restant. Chr. Jensen fremlagde Sagen i et Repræsentantskabsmøde
og søgte Forbundsledelsens Godkendelse til at fortsætte som Forbundsformand.
Repræsentantskabet bifaldt hans Forbliven med alle Stemmer mod 2.
Denne Afgørelse modtoges meget uvenligt i Københavns Afdeling, der
længe havde haft et spændt Forhold til Chr. Jensen, og man rejste Spørgsmaa
let: »Hvorfor skal han stilles anderledes end de andre Slettede?« Man saa fuld
stændig bort fra det formelt rigtige, at Chr. Jensen paa det kriminelle Tidspunkt
havde været bortrejst i Forbundets Tjeneste, men det reelle i Sagen var jo og
saa, at han skyldte Kontingent for 3 Maaneder og kunde have betalt inden den
31. Marts. »Stærke Lidenskaber inden for Afdelingen kontra Forbundet kom i
Kog, Pjecer til Medlemmerne fra Parterne udveksledes. Afdelingen indbød
Repræsentantskabet til Drøftelse og Bilæggelse af Situationen, men Forsøget
blev resultatløst.« Københavns Afdeling meldte sig derefter ud paa Grundlag
af den ovennævnte Urafstemning.
Udmeldelsen blev dog aldrig effektiv og j’lev senere trukket tilbage. Thi
kort efter at Striden om Forbundsformandens Person og Forhold, der ogsaa
gav stærke Dønninger i Provinsafdelingerne, havde ført til dette pinlige Brud,
kom Christian Jensen ud i den Storm, hvorunder han kuldsejlede.
Det skete i Ugen den 22.—29. August, mens Hovedkassereren Max Lauth
havde Ferie. Chr. Jensen viste sig ikke paa Kontoret det meste af Ugen, men
overtraadte »i højeste Grad Bestemmelserne i Henhold til Pgf. 9, 2. Stk. i
Lovene« — den Bestemmelse, der netop var sat ind med Henblik paa det nu
indtraadte beklagelige Tilfælde. Han havde ydermere brugt 250 Kr. af de
Penge, han havde faaet overdraget til Administration under Lauths Ferie.
Da Lauth ved sin Tilbagekomst blev klar over, hvordan Sagerne stod, sam
menkaldte han omgaaende Forretningsudvalget, og over for dette erklærede
Chr. Jensen straks, at han nedlagde sit Mandat. Han havde den Dristighed at
haabe, at Udvalget vilde skilles fra ham uden Bitterhed. Udvalget kunde natur
ligvis kun beklage det skete, og fra alle Sider bebrejdede man Chr. Jensen hans

Karakterløshed. Paa Spørgsmaalet om, hvordan det forholdt sig med det regn
skabsmæssige Deficit, svarede Lauth, at den Side af Sagen var ude af Verden,
men det viste sig senere, at det kun var i Orden, fordi han selv havde betalt
Pengene.
I Chr. Jensens Sted konstitueredes derefter Forbundets Næstformand,
Københavns Afdelings Formand
Hans Jensen, og det besluttedes
saa stilfærdigt som muligt, da
ingen for Forbundets Skyld øn
skede at faa denne Affære pustet
op, men dog tilstrækkelig tyde
ligt, saa Medlemmerne kunde
vide, hvad der var sket, at med
dele Sagens Sammenhæng. Det
næste, der var at gøre, var at ind
kalde til en ekstraordinær Kon
gres og faa valgt en ny Formand
for Forbundet. Ved det ordinære
Repræsentantskabsmøde den 27.
September gav Hans Jensen en
klar Redegørelse for hele den ke
delige Sag, og det vedtoges at ind
kalde til en En-Dags Kongres
Søndag den 8. November med
Valg af ny Forbundsformand paa
Dagsordenen.
Forbundsledelsen havde taget
roligt og nøgternt paa Tingene —
ogsaa med Hensyn til at meddele
Offentligheden de faktiske Oplys
aaret 1924 til Efteraaret 1941; konstitueret For
mand fra 21. August i92f til S. November 192}.
ninger. Mindre klogt, i hvert Fald
temmelig tankeløst, var det, naar
Cervin, der som Tillidsmand i Københavns Afdeling ogsaa overfor Forbundet
maatte kende sit Ansvar, gav en længere Redegørelse i det kommunistiske
»Arbejderbladet«, da der »ikke skulde stikkes noget under Stolen«. Han tog
intet Hensyn til, at netop dette Blad vilde misbruge hans Udtalelsei i sine
almindelige Angreb og Overfald paa Fagbevægelsen og dens Tillidsmænd. Paa
Kongressen blev han da ogsaa fra liere Sider skarpt bebrejdet denne Emsighed
paa et Tidspunkt, da det var klogest at sige saa lidt som muligt.
Forbundets 12. Kongres (Ekstrakongressen) afholdtes derpaa den 8. Novem
ber 1925 i »Folkets Hus« paa Jagtvej, hvor Forbundsstyrelsen og 77 Delegerede
fra 54 Afdelinger var mødt. Fire Afdelinger havde ikke ladet sig repræsentere.
Anledningen til Kongressen var ubehagelig nok, men den var ikke særlig

overraskende for de fleste af Deltagerne. Som det blev sagt: Det var jo almin
delig kendt, at Christian Jensen »ikke kunde faa sine Penge til at slaa til«.
Enkelte Provinsfolk var dog overraskede og fandt, at Hovedledelsen ikke havde
holdt dem tilstrækkelig å jour med Chr. Jensens Meriter.
Kongressen var selvfølgelig nødt til at beskæftige sig med Chr. Jensen, selv
om han betegnedes som »en død Mand i Forbundet«, men der var saa afgjort
Stemning for hurtigt at lægge dette mørke Kapitel i Forbundets Tilværelse bag
sig, faa valgt en ny Formand og samle Kræfterne om en rolig Udvikling i For
bundet.
Inden man gik over til Formandsvalget vedtoges dog (med 37 Stemmer
mod 24) en Resolution, der tog Sigte paa Cervins utidige Meddelsomhed og
»Arbejderbladets Udnyttelse af Situationen. Den lød:
»Kongressen misbilliger i højeste Grad, at Forbundets indre Forhold har været fremdraget
og skandaliseret i »Arbejderbladet«. Et saadant Forhold, som vort Forbund har været udsat for,
skal ikke fremdrages offentligt, men bør holdes inden for Forbundets egne Rammer.«

Endvidere vedtoges enstemmigt et Forslag fra den ene af Forbundets Revi
sorer, Herup, om at bevilge Max Lauth, de 250 Kr., han havde lagt ud ved Chr.
Jensens Fratræden. Det var jo saa rimeligt, at Lauth. der havde vist Offervilje,
for at Chr. Jensens Optræden ikke skulde paaføre Forbundet Tab. blev holdt
skadesløs.
Det gjaldt nu om for Forbundets Skyld at finde en Formand, man med
Tryghed kunde overlade Ledelsen af det daglige Forbundsarbejde. Der var
ingen Mangel paa Formandsemner, da en Række Afdelinger havde bragt Kan
didater i Forslag. Blandt disse var naturligvis ogsaa den fungerende Forbunds
formand Hans Jensen. Han havde i de Maaneder, han i en kritisk Tid havde
været konstitueret, klaret den ingenlunde lette Opgave tilfredsstillende. Han
var i Besiddelse af stor Kyndighed og Organisationstræning og havde et mere
end 20-aarigt Virke i Københavns Afdeling bag sig. Som Medlem af Forbun
dets Forretningsudvalg fra 1917, som Næstformand og senest som fungerende
Forbundsformand havde han uomtvistelig et nøje Kendskab til Forbundets
Sager og Arbejde.
Men adskillige Delegerede ønskede en ung Mand med gode Evner, et frisk
Syn paa Tingene og Gaa-paa-Humør i Spidsen for Forbundet. De havde fun
det en saadan i Medlem af Repræsentantskabet Laurits Hansen fra Slagelse,
der med sine 30 Aar lige havde den rette Alder til med en Ynglings Mod og
Dristighed at paatage sig en Manddomsgerning. Det gik stadig igen hos de
Delegerede, der anbefalede ham: »Han er en ung rask Mand, som vi maa sam
les om«, eller »han er en ung energisk Mand«. Det var tydeligt, at Tilliden til
hans spændstige, ungdommelige Arbejdskraft var stor.
Valget af Forbundsformand skete ad to Gange. Først stemtes der over alle
de 6 opstillede Kandidater. Her laa Hans Jensen øverst med 31 Stemmer, der
efter fulgte Laurits Hansen med 23, mens Resten 10 — 10 — 8 og 6 fordelte

sig paa de øvrige fire Kandidater. Ved det derefter foretagne bundne Omvalg
mellem Hans Jensen og Laurits Hansen sejrede den sidstnævnte med 49 Stem
mer mod 39. Herefter erklæredes Laurits Hansen for valgt til Forbundets For
mand.
I sin Tak for Valget udtalte Laurits Hansen, »at det ikke skulde komme til
at mangle paa god Vilje til at gøre alt for Forbundet«. Hans Virksomhed gen
nem mere end 10 Aar paa denne Post og de ved hans Dygtighed, Forhand
lingsevne og Viljestyrke vundne Resultater viser, at disse Ord var mere end
Mundsvejr.
En kort, men bevæget og sørgelig Periode i Forbundets Historie var til
Ende. Under Laurits Hansens paa en Gang stærke og smidige Ledelse gled
Kedel- og Maskinpasserforbundet atter ind i smulte Vande.

Nedskæring og Erhvervskrise
Det var vel ikke underligt, om en Del Medlemmer saa lidt skeptisk paa den
unge Mand, der nu efter en af de alvorligste Episoder i Forbundets Liv, var
kommet til Roret. Vilde han have Styrke, Vilje og Energi til at føre Arbejdet
ad roligere Baner? Ejede han personlige Egenskaber, der gjorde ham skikket til
bedre end Forgængeren at vinde Medlemmernes Tillid?
Velkomsten var rent ud sagt lidt blandet. Et Medlem gav i Fagbladet høj
lydt sin Utilfredshed med Valget af den nye Forretningsfører til Kende. Lau
rits Hansen svarede roligt, at det vel endnu var for tidligt at vurdere hans
Evner og Muligheder. Det vilde dog være rimeligt, inden man dømte at give
ham Tid og Lejlighed til at vise, hvad han duede til. I en følgende Artikel gav
den Utilfredse ham da ogsaa i en ganske anden Tone fair play.
Laurits Hansen gjorde al Frygt til Skamme og styrkede Haabet hos dem,
der havde vist ham Tiltro. Han ejede den Klarhed, Dygtighed og Evne til at
skære igennem, der uden Forklejnelse af andre placerede ham som en af For
bundets bedste Ledere. Han kom til at staa sin Prøve i en af de sværeste Perio
det, det danske Samfund — ikke mindst Fagbevægelsen — har gennemlevet:
Madsen-Mygdals Nedskæringstid og Kriseaarene i Begyndelsen af 1930’erne.
Laurits Hansen var Formand for Kedelpasserforbundet i næsten 11 Aar.
inden han i 1936 valgtes til Sekretær i De samvirkende Fagforbund. Det er
denne første Del af hans meget omfattende Virke, der har Interesse i dette
Skrift. To Dødsfald i De samvirkende Fagforbunds øverste Ledelse førte ham i
Løbet af kort Tid til Næstformandsposten og Formandsstolen i den faglige
Landsorganisation, men det var ingen Tilfældighed, at det blev ham, der valg
tes til den øverste Leder. Laurits Hansen havde gennem et solidt og kyndigt
fagpolitisk Arbejde vist, at han var Opgaven voksen, som han havde været det
under Ledelsen af det Fagforbund, hvorfra han udgik.

Den Gerning, Laurits Hansen udførte som Formand for Landsorgani
sationen og senere som Socialminister i en af Danmarks tungeste Stunder saavel
som hans senere Skæbne er almindelig kendt af Offentligheden og behøver
ingen Omtale her. Men det bør understreges, at Gulduret og det Æresmedlems
skab, han fik tildelt efter at være fratraadt Ledelsen af sit gamle Forbund var
en fuldt berettiget Hyldest og Tak for den Indsats, han øvede i en Tid, der var
fuld af Bryderier og Besvær.

Ved Laurits Hansens Tiltræden som Forbundsformand ventede der ham
rigeligt Arbejdsstof. I de forudgaaende Maaneder under Hans Jensens Kon
stituering var ret naturligt kun de mere paatrængende Sager blevet ekspederet.
I de første Aar af hans Formandsperiode behandledes ikke færre end 1008
Sager rejst af Afdelinger eller Repræsentantskabskredse foruden 56 rejst af
Arbejdsgiverforeningen og andre Forbund, hvor Forbundsledelsen medvirkede
ved Behandlingen.
Det betød dog endnu mere, at Forbundet kom ud i en Række Overenskomst
situationer, der vel ikke alle forløb lige godt, men hvor den nye Formand fik
Brug for hele sin Kyndighed og Myndighed, og hvor det ogsaa trods Tidernes
Ugunst lykkedes at vinde Resultater, der var al Ære værd. Mens Aarene efter
Uvejret i 1925 blev forholdsvis rolige indadtil, var der saaledes nok at gøre
paa den ydre Front.
Egentlig var det ikke nogen god Debut for Laurits Hansen, da Forbundet
i Februar 1926 maatte tage en Lønreduktion paa 12 pCt., men det var »et af de
kedelige Punkter, som Pristallets Fald fra 221 til 194 Points berettigede til«.
Lønreduktionen i Februar fulgtes af en ny i August, da Pristallet dalede fra 194
til 184 Points.
Samme Aar i November indlededes nye Forhandlinger om en Lands- og
Entreprenøroverenskomst (de to Overenskomstforhold, som Arbejdsgiverne saa
stejlt holdt paa hørte sammen), og her opnaaede Forbundet at faa et efterhaanden noget generende Pristal ud af Overenskomsten uden yderligere Lønreduk
tioner. Det lykkedes ogsaa, skønt det holdt haardt, at faa Arbejdsgiverne til at
erkende, at Kedellovens Bestemmelser gaar forud for Overenskomstens. Her
havde Arbejdsgiverne en tydeligt udtalt Tendens til at ville smyge udenom.
Forhandlingerne var i det hele taget ikke lette, og endnu værre var det efter
Laurits Hansens Mening gaaet, hvis man havde ventet 14 Dage længere med
Forhandlingerne; thi ved Folketingsvalget den 2. December vandt Venstre og
Konservative den knebne Valgsejr, der fældede den første socialdemokratiske
Regering og lagde Statsstyret i Madsen-Mygdals Haand. Det gjorde ikke Ar
bejdsgiverne mere medgørlige. At Forbundets Medlemmer vandt ved i 1926 at
blive Pristallet kvit, viser den Omstændighed, at de i de følgende Aar under
Pristallets yderligere Fald havde en reel Lønfremgang paa 6 pCt.
I den første Tid efter Laurits Hansens Tiltræden var der nogen »Mudder i
Geledderne«, idet en Del Medlemmer, der var beskæftiget ved Entreprenør-

arbejde, ønskede oprettet en særlig, landsomspændende Entreprenørafdeling
under Forbundet. Sagen var ikke uden Baggrund, da disse Medlemmer hyp
pigt skiftede Arbejdsplads, men efter Forbundets Mening løstes Spørgsmaalet
bedst ved. at de Medlemmer, der fik »Sager«, henvendte sig til den nærmeste
Afdeling, hvis Tillidsmænd da havde en naturlig Pligt til at staa dem bi med
Raad og Daad. Tanken om en
separat Entreprenørafdeling afgik da ogsaa »ved en blid og rolig
Død.«
Særoverenskomster med Sprit
fabrikerne gav i disse Aar Løn
ninger, der laa en Del over Lands
overenskomstens, ligesom denne
Lønfremgang ogsaa var betyde
lig i Forhold til Pristallet. Med
Bryggeri foreningen blev sluttet en
Overenskomst, der omfattede 4
Lønklasser — København og 3
Zoner i Provinsen. Lønningerne
blev her 67, 6.5, 62,50 og 60 Kr. pr.
Uge. Med Slagteriernes Arbejds
giverforening fik Forbundet i 1927
en Overenskomst med en Grund
løn paa 60 Kr. ugentlig. Det saa
jo ganske anstændigt ud, men til
slørede ikke Misfornøjelsen med.
at en ubehagelig Uoverensstem
melse med Slagteriarbejderfor
bundet
bevirkede, at Kedelpas
Laurits Hansen, Forbundets Formand fra S. No
serne,
før
det var nødvendigt,
vember ioaf til tS. Juli /9{6.
maatte gaa ind paa en Lønreduk
tion paa 6.50 Kr. om Ugen.
Det lykkedes Laurits Hansen ved personlige Undersøgelser og Forhandlin
ger at faa overdraget Forbundet Anvisningen af Lokomotivførere til De danske
Sukkerfabriker under Kampagnen, en Favør med Hensyn til Anvisning af Ar
bejdskraft til disse Virksomheder, som ingen anden Organisation havde opnaaet.
Laurits Hansen begrundede sit Initiativ i saa Henseende med følgende: Vi
har haft Medlemmer, som stod i Helaarsarbejde, og som i den 1 id. Kampagnen
varede, har faaet arbejdsløse Medlemmer til at overtage deres Plads paa det
stationære Anlæg, mens de selv har taget den højere Fortjeneste ved Kam
pagnearbejdet. Vi har haft Medlemmer beskæftiget ved Mergelarbejde, naar
der saa var Udsigt til en Standsning maaske om 3 Uger eller en Maaned, har

de faaet arbejdsløse Kolleger ud til Afløsning paa denne Plads, mens de saa selv
har taget de 3 Maaneders Kampagnearbejde.
Efter Forbundsformandens berettigede Opfattelse havde en saadan Optræ
den fra Medlemmernes Side intet som helst med Fagforeningssolidaritet at
gøre. Ydermere spillede det Forhold ind, at ca. 30 Pladser paa Sukkerfabri
kerne i Kampagnetiden blev besat med mindre Landbrugere, pensionerede
Statstjenestemænd o. 1., saa der var i Virkeligheden al Rimelighed for, at For
bundet satte lidt System i disse ekstraordinære Arbejdsforhold.
Desværre viste det sig — bl. a. paa Grund af nogle Lokalafdelingers Util
fredshed og Svigten — senere umuligt for Forbundet at opretholde denne Ord
ning. Den omfattede heller ikke Sukkerfabriken i Nykøbing F. og »Vestsjæl
land« i Gørlev, der dengang stod uden for De danske Sukkerfabriker.
I Margarinefabrikerne opnaaedes en Lønforbedring, hvorved man kom
10 pCt. højere end Landsoverenskomsten og fik gennemført 6 Dages Ferie.
Feriespørgsrnaalet optog i det hele taget i disse Aar Medlemmerne og For
bundsledelsen stærkt. 1 visse Industri- og Erhvervsgrupper havde man i en
Aarrække haft overenskomtsmæssige Ferier — dog med noget varierende
Dageantal. Da man var klar over, at der ikke under Venstrestyret var nogen
Chance for et Regeringsinitiativ i den Retning, rejstes Kravet med stigende
Styrke i Fagbevægelsen — som det senere skal ses med ikke ringe Held i Kedelog Maskinpasserforbundet.

Madsen-Mygdal-Regimet, der paa saa mange Maader ramte Arbejderne
haardt, mærkedes ogsaa hos de af Forbundets Medlemmer, der var i kommu
nal Tjeneste. Kommunerne fulgte her i vidt Omfang Statens Nedskæring, og
selv om Forbund og Lokalafdelinger efter Evne satte sig til Modværge, kunde
det ikke undgaas, at mange Medlemmer maatte tage en Lønnedgang. Der
maatte stort set regnes med en Mindreindtægt paa 150—175 Kr. aarlig ud over
Pristallets Fald eller ca. 6 pCt. Det var kun en fattig Trøst, at Lønnen ikke
kunde synke yderligere, før Pristallet gik under 162 Points.
Lønnedgangen var dog ikke generel. I nogle Kommuner slap man noget
lettere igennem det, i andre naaede man endda ikke ubetydelige Fremskridt,
men saa kunde det hænde, at Venstres Nedskæringskniv atter blinkede, idet
daværende Indenrigsminister Krag nægtede Godkendelse af saadanne Over
enskomster.
Forbundet kom ud for et særligt Tilfælde, da man maatte gaa til Voldgift
over for De Forenede Papirfabriker angaaende Tillæg for Fyring med daarligt
Brændsel. Sagen blev aktuel, skønt der paa det Tidspunkt i mere end 10 Aar
havde været en Bestemmelse om et saadant Tillæg i Landsoverenskomsten.
Retten var da ogsaa Forbundet følgagtig og tilkendte Medlemmerne 6 pCt. for
det Tidsrum, Klagen gjaldt.
Denne Sejr sktdde dog ikke misopfattes saaledes, at man fra Forbundets
Side gik ind for, at alle mulige — eller umulige — Sager skulde til Voldgift.

Tværtimod raadede man til stor Forsigtighed og pegede paa, at det var langt
bedre, at Afdelingerne sørgede for at faa alle Lokalaftaler og Overenskomster
skriftligt formulerede.

Forholdet til beslægtede Organisationer, der jo saa ofte havde givet Anled
ning til Gnidninger, Kongresdebatter, Krav om Udmeldelse af D. s. F. o. L,
satte Laurits Hansen sig for at søge løst. Han mente, at Samarbejde i Stedet
for Grænsestridigheder maatte være Maalet, og allerede i hans første Aar kom
et saadant i Stand med Smedenes Forbund, hvis daværende Formand Jobs.
Kjærbøl var lige saa interesseret i en fornuftig Løsning. For at komme ud over
de Grænsetvister, der uvægerlig maatte opstaa mellem de to Organisationer,
nedsatte Kjærbøl og Laurits Hansen sig som et lille »privat« Grænseudvalg, og
det er sikkert rigtigt, naar Laurits Hansen siger, at der baade paa dette snæv
rere Felt, hvor der selvfølgelig kunde være Uoverensstemmelser, og mellem de
to Forbund i Almindelighed opnaaedes den Forstaaelse og Kontakt, det saa
længe havde skortet paa.
Ogsaa i Forholdet til Maskinmesterforeningen brød Laurits Hansen radikalt
med en gængs Opfattelse blandt Forbundets Medlemmer. Det var jo ingen
Hemmelighed, at der havde været et stærkt Modsætningsforhold til denne
Forening, og de saa hyppige Diskussioner om Forholdet i Forbundets Fagblad
havde saavist ikke bidraget til at udjævne Kløften. Paa den anden Side havde
Maskinmestrene, som tidligere nævnt, under Kolindsund-Konflikten vist en
Opførsel, der i høj Grad maatte fortørne Forbundets Medlemmer. Der var da
heller ikke lutter Begejstring i Fagbladsindlægene over Laurits Hansens Til
nærmelse, men han Hk virkelig truffet en fornuftig Aftale med Maskinmester
foreningen.
Denne Aftale gik i Hovedtrækkene ud paa, at »Arbejdet som Maskinmester,
Maskin- og Kedelpasser er aabent for begge Organisationers Medlemmer. Faar
et af Forbundets Medlemmer Plads som Mester, og han ikke har Maskin
mesterpapirer, bliver han fortsat staaende i Forbundet, beskæftiges derimod en
Maskinmester helt eller delvis som Kedelpasser, skal han paa Forlangende
straks overflyttes til Forbundet.«
Endvidere blev der truffet Aftale om de to Organisationers Forhold under
Konflikter. Naar disse er varslet paa lovlig Maade af en af Organisationerne,
er det forbudt den anden Organisations Medlemmer at søge eller modtage disse
Pladser. — Ikke uden Malice kunde Laurits Hansen engang erklære, at »havde
disse Aftaler staaet ved Magt, da Kolindsund-Konflikten opstod, saa havde de
danske Fagorganisationer sparet adskillige Hundrede Tusinde Kroner.« Her
med var et »Grænseproblem« løst til en anden Side, og Forholdet til Maskin
mesterforeningen antog efterhaanden en noget hjerteligere Karakter.
Ogsaa med Bryggeri-, Brænderi- og Mineralvandsarbejdernes Forbund
kom der et paa mange Maader naturligt og frugtbart Samarbejde i Stand, hvis

Resultat blev »klingende Mønt til vore Medlemmer«. Ja, selv med Kommunalt
Arbejderforbund, med hvem der i Tidens Løb havde været mange Kontrover
ser og til Tider yderst spændte Grænseproblemer, fik man en vis Forstaaelse,
efter at D. s. F. i 1924 klart havde draget Grænsen for dette Forbunds faglige
Omraade. Det havde efter Laurits Hansens Opfattelse i denne Forbindelse stor
Værdi, at de 27 pCt. af Forbundets Medlemmer, som var beskæftiget i Kommu
nens Tjeneste, fortsat stod som fuldt organiserede inden for Forbundets Ram
mer. Det betød, at i Konflikttilfælde vilde Arbejdsgiverne ikke kunne ramme
Halvdelen af Medlemmerne, naar Organisationens Helhed bevaredes. »De
kommunale«s Medlemsskab (de var jo sjældent selv udsat for Arbejdsløshed)
influerede ogsaa paa Arbejdsløshedskassen. Det betød, at de øvrige »private«
Medlemmer sparedes for en Kontingentforhøjelse paa ea. 50 pCt.
Et ikke ringe Problem opstod som Følge af Madsen-Mygdal-Regeringens
brutale Lemlæstelse af Sociallovgivningen. Alene Bortfaldet af den fortsatte
Hjælp bevirkede, at mange Arbejdsløse, der havde opbrugt den vedtægtsmæs
sige Understøttelse, maatte ty til Hjælpekassen, hvis Virksomhed iøvrigt ogsaa
blev stærkt begrænset, eller Fattigvæsenet, hvortil de joges af mange reaktio
nært styrede Kommuner, et Forhold, der forværredes med den stigende Ar
bejdsløshed.
Adskillige Fagforbund — ogsaa Kedel- og Maskinpasserforbundet — kom
under disse stadig mere fortvivlede Vilkaar deres Medlemmer til Hjælp. Gen
nem Ekstrakontingent skabtes en Fond, der skulde træde til. naar al anden
Hjælp var standset. Denne Fond blev af stor Betydning for et ikke ringe Antal
Medlemmer.
Blandt mange andre Ting havde den nye Formand ogsaa sin Opmærksom
hed henvendt paa Fagbladet. Det trængte unægtelig baade indholdsmæs
sigt som i Henseende til Udstyrelse til Forbedring og Udvidelse. Det kunde
synes betænkeligt at skære ned paa Diskussionsstoffet, da det jo mange Gange
gav Bladet Friskhed og Liv, naar Medlemmerne krydsede Klinge — under
tiden var en Del af Indlægene dog baade i Indhold og Form af en saadan Be
skaffenhed, at de uden Skade kunde undværes, og Redaktionen maatte jævnlig
skride ind — men som Fagblad for et teknisk Fag savnede det en Del af dette
særlige Fagstof; det, der var. bar hyppigt Tilfældighedens Præg.
Alt dette var Forbundsformanden som Redaktør fuldt klar over, men en
Forbedring krævede baade Medarbejdere og Midler. En Del tyskkyndige Med
lemmer hjalp sig med det udmærkede tyske Fagtidsskrift »Energie«, men det
kom jo kun en Brøkdel af Medlemmerne til gode.
Det internationale faglige Samarbejde, der saa smaat var begyndt i Chr.
Jensens Tid med det tidligere omtalte Møde i København og udenlandske Re
præsentanter ved Forbundets Kongres i 1925, var siden da blevet udbygget og
havde, efter at Laurits Hansen var blevet Forbundsformand, taget fastere orga

nisatorisk Form, idet der var dannet en Kedel- og Maskinpassernes Internatio
nale, foreløbig med Tilslutning fra Forbundene i Tyskland, Czekoslovakiet, Eng
land og Danmark. Laurits Hansen var en ivrig Deltager i dette Samarbejde og
lagde ikke Skjul paa den Værdi, han tillagde det.
Et særlig glædeligt Forhold, der styrkede Forbundet og gav dets Arbejde
langt bedre organisationsmæssige Muligheder, var Erhvervelsen af egen Ejen
dom. Efter en Afstemning, der gav stærk Tilslutning til Tanken, købte Forbun
det i 1926 Ejendommen Wesselsgade 4 og Hyttede altsaa tilbage til den Gade,
hvor det før havde haft til Huse. De nærmere Omstændigheder ved dette Ejen
domskøb vil senere blive belyst, men der var stor Glæde i Forbundet og de to
københavnske Afdelinger over, at man nu kom under eget Tag. Kontorerne
var baade bedre og billigere end de hidtidige, og det blev muligt at anlægge
en langt mere effektiv Kontororganisation. Det var uden Sorg, man skiltes
fra Lokalerne i Larsbjørnsstræde og vendte tilbage til Nørrebro.
*

Madsen-Mygdals Regnebræt var uhyggelig stort. Med brav Bistand af de
Konservative og i et enkelt Tilfælde (Ulykkesforsikringsloven) af de Radikale
lykkedes det ham og hans Fæller at ødelægge store Dele af den møjsommeligt
og — det skal indrømmes — noget uensartet og principløst opbyggede Social
lovgivning, samtidig med at der indførtes store Skattelettelser for Velhaverne.
Til Skade for Arbejdere og andre Smaakaarsfolk forringedes den kommunale
Valglov i væsentlig Grad, og som den arbejderfjendske Regerings sidste onde
Handling gennemtrumfedes under Trykket af en utrolig Storbondeegoisme
imod Arbejder- og /Ir^c’/c/sgiverorganisationernes skarpe Protest den saakaldte
Lov om Arbejds- og Erhvervsfrihed, »Tugthusloven«, der var direkte vendt
mod Fagforeningerne.
Men paa et forholdsvis lille Spørgsmaal om en Mill. Kr. mere eller mindre
til Militærvæsenet kom Regeringen den 21. Marts 1929 i en saa skarp Strid
med sit konservative Støtteparti, at den blev undsagt af dets daværende Leder
Christmas Moller (der »tabte Terrinen«), mistede sin parlamentariske Basis og
maatte udskrive det Folketingsvalg, der gav den vældige socialdemokratiske
Sejr i April 1929.
For anden Gang dannedes der derefter med radikal Støtte og direkte Rege
ringsdeltagelse et Ministerium Stauning, og stærke politiske Kræfter sattes ind
paa imod et tvært og genstridigt Venstre-konservativt Landstingsflertal at bygge
op, hvad Venstreregeringen havde søndret. Det blev et langvarigt og trælst Ar
bejde, der først kronedes med virkelige Resultater, efter at dette Landstings
flertal i 1936 var brudt. Men der var atter kommet en lysere Tone ind i det
sociale og politiske Liv, og det prægede ogsaa Kedel- og Maskinpasserforbun
dets 13. Kongres, der i Dagene 4., 5. og 6. August 1929 holdtes i Arbejdernes
Forsamlingsbygning i Amaliegade i Aarhus — første Gang Kongressen holdtes
i Jylland.

Forbundets Ejendom, Wesselsgade 4, Kobenhavn.

Havde Forbundets seneste Kongresser budt paa Overflod al "Begivenheder«,
maa det erkendes, at Kongressen i 1929 forløb ovenud harmonisk. Fra alle
Sider blev Laurits Hansens Ledelse af Forbundet anerkendt som mønstergyl
dig, selv om ikke alle i Punkt og Ord var enig i hans Opfattelse. Der blev selv
følgelig »talt ud« om Tingene, men Forhandlingerne fik et helt igennem sagligt
og urbant Forløb, og flere af de Stridsspørgsmaal, der havde været Travere paa
de foregaaende Kongresser (f. Eks. Udmeldelsen af D. s. F.), var nu forsvundet
fra Dagsordenen.
Til Kongressen var denne Gang mødt 82 Delegerede fra 59 Afdelinger,
15 Mand fra Repræsentantskabet og 2 Revisorer. Desuden var til Stede en Række
Gæster: Sekretær Niels Rasmussen fra D. s. F„ Smedeforbundets Formand,
Johs. Kjærbøl som et Haandslag paa det paabegyndte Samarbejde (kort
forinden havde Laurits Hansen været Gæst paa Smedeforbundets Kongres),
Leonhard Hansen, der repræsenterede den faglige Fællesorganisation i Aarhus,
og Journalist Waksø som Repræsentant for »Demokraten«. Som særlig ind
budt deltog den daværende Direktør for Arbejds- og Fabriktilsynet, Folketings

mand Sven Trier, der holdt et paa en Gang inciterende og instruktivt Foredrag
om Kedelloven og dens Betydning.
De udenlandske Gæster var Repræsentanter fra Broderforbundene i den
internationale Union: dens Formand Hermann Klebe fra Berlin og Joh. Dostal
fra Prag, der tidligere havde været Forbundets Gæster, R. Krahn fra det tyske
Forbund og endelig en Søn af Navne af Carl Balleng i Kiel, der havde været
Foregangsmand i det internationale Samvirke. Det engelske Forbund, der selv
havde Kongres, var af samme Aarsag afskaaret fra at sende Delegerede.
Kongressen, der havde mange Tilhørere, aabnedes med en smuk Højtidelig
hed. D. U. I., Aarhus Afdelings Orkester spillede »Socialisternes March« og
»Internationale«, der paahørtes staaende, hvorefter Forbundsformanden bød
Gæster og Delegerede Velkommen. Blandt de mange Velkomstord var der en
speciel Hilsen til Johs. Christiansen som Forbundets eneste Æresmedlem.
Laurits Hansens Kongresberetning var en kyndig og ærlig Mands Vue over
den Udvikling, der havde fundet Sted i Forbundets Forhold og i det offentlige
Liv i de Aar, der var gaaet, siden han traadte til som Formand. En Del af det,
han beskæftigede sig med, er berørt i det foregaaende, og navnlig Feriespørgsmaalet fik en indgaaende Omtale. Man var klar over, at dette Spørgsmaal ikke
vilde finde en omgaaende Løsning, men som Laurits Hansen sagde: Noget
maa der gøres, selv om vi til en Begyndelse maa nøjes med 3 Dage. Det er
iøvrigt et Spørgsmaal, der maa løses af samtlige Arbejdere i Fællesskab. Heri
fandt han under den senere Debat om Emnet Støtte af Leerbech fra den køben
havnske kommunale Afdeling, der mente, at denne vigtige Sag maatte drøftes
baade paa De samvirkende Fagforbunds Generalforsamling, i Fællesorgani
sationerne, de socialdemokratiske Vælgerforeninger og paa offentlige Møder
inden for Arbejderbevægelsen.
Max Lauth kunde trods de senere Aars stagnerende Medlemstal — Forbun
det havde i 1929 2335 Medlemmer — møde med et tilfredsstillende Regnskab.
I Administrationskassen var der 20.000 Kr., hvoraf dog de 9000 Kr. var an
bragt i Hjælpefonden, mens Strejkekassen havde en Beholdning paa 137000 Kr.
Ogsaa den havde afgivet Midler til Fonden. Under Storkonflikten i 1925 udbe
taltes 89000 Kr. i Strejkeunderstøttelse, mens der i de næste 3 Aar kun blev
brugt godt 3000 Kr. til dette Formaal. Aarene efter Kæmpelockoutens Kraft
anstrengelse var fagpolitisk en meget stille Tid.
Fra 1926 var Forbundets Ejendom ogsaa blevet en Post paa Regnskabet. I
de første Aar, den var i Forbundets Eje, var den ikke nogen økonomisk Gevinst.
Hertil var der for store Udgifter til Reparation af forsømte og ramponerede
Lejligheder. Indretningen af Kontorer til de københavnske Afdelinger havde
ogsaa kostet en Del Penge, ligesom der maatte foretages en Del Nyinstallatio
ner. Da Ejendommen, skønt solidt bygget, ikke var nogen Aarsunge (en dengang
nylig afdød Dame havde boet i en af Lejlighederne i 54 Aar), var der ogsaa en
Del Støbegods og andet forældet Materiel, der maatte skiftes ud, saa de første
Aar kunde der ikke forventes større Overskud.

Forbundets Kongres i 1924.

Blandt Kongressens obligate Lovændringer kan nævnes, at Forretningsud
valget, der tidligere udelukkende bestod af københavnske Medlemmer, blev
udvidet med en Repræsentant for Øerne og en for Jylland. Herved kom Pro
vinsen i en nyttig Kontakt med det daglige Forbundsarbejde.
Valgene af Tillidsmænd understregede den Ro og indre Balance, der nu var
opnaaet i Forbundet efter de stormende Aar i 1920’ernes første Halvdel. Baade
Laurits Hansen og Max Lauth genvalgtes med Akklamation. Derimod forlod
Johs. Christiansen nu den sidste aktive Tillidspost i sit gamle Forbund, idet han
trak sig tilbage som Revisor. Da han jo allerede var Forbundets Æresmedlem,
fik han ved denne Lejlighed som en ny Bekræftelse paa Kollegernes Taknem
melighed og Anerkendelse af hans grundlæggende Betydning for Forbundet
overrakt et Guldur med Kæde og Inskription »Tak for dit Arbejde i Dansk
Kedel- og Maskinpasserforbund«.
Ogsaa mange af de Delegerede bevidnede den gamle Kæmpe deres Tak for
hans mangesidede Virke i Forbundets Tjeneste. Den nærmeste Medarbejder i
hans sidste Hverv, den anden Revisor, Herup, sagde ham hjertelig Tak for
Samarbejdet paa denne Post og fremhævede hans punktlige Arbejde. Forsam
lingen gav Herups Ord Tilslutning ved at rejse sig.
Johs. Christiansens Efterfølger som Revisor blev L. Bigum fra Københavns
Afdeling, der i sin lokale Forening havde et mangeaarigt Arbejde bag sig. Og
saa paa denne Kongres udnævntes et Æresmedlem. Det var L. P. Jensen fra
Sorø, der igennem Aar og i en Tid, da der hverken var behageligt eller risiko
frit at slaa et Slag for Forbundet, havde taget sin Tørn i Provinsen.
Forbundets hjemlige og udenlandske Gæster kunde tage det bedste Indtryk
med sig, da Kongressen sluttede. Den var til Ære for Forbundet og til Gavn
for dets Medlemmer.

Delegeretmødet i Arbejdsløshedskassen tegnede et mørkt Billede af den for
holdsvis store Ledighed i Faget i Midten af 1920’erne og af den Madsen-Mygdalske Nedskæringsperiode. Mens Kassens Formue den 1. April 1925 havde
været .3.84.000 Kr., sank den i de følgende 4 Aar helt ned til 108,000 Kr., en Til
bagegang paa næsten 226,000 Kr. Og dog saa man med en vis Fortrøstning den
nærmeste Fremtid i Møde. En Forhøjelse af Kontingentet havde alene i det
ene Kvartal af 1928—29. den havde virket, givet ca. 10.000 Kr., og med den
nedadgaaende Arbejdsløshed ventede man efterhaanden Balance.
Dette Lyssyn holdt ikke Stik. Den katastrofale Krise og økonomiske Depres
sion. der fra Oktober 1929 satte ind i de Forenede Stater og efterhaanden lam
slog Verdensøkonomien, kastede ogsaa en bred Skygge ind over Danmark, der
i de første Aar i 1930’erne baade led under en haard Landbrugskrise og del
vis Standsning af sin Industri, hvis Følge blev det største Arbejdsløshedstal,
der hidtil er set her i Landet. Kedel- og Maskinpasserne fik saa godt som nogen
Krisens Svøbeslag at føle.

1930’'ernes Krise
Havde de første Aar af Laurits Hansens Formandsperiode været strenge
nok under Trykket af Madsen-Mygdal-Regimet, maa det erkendes, at den sid
ste Halvdel af hans Formandsaar bød endnu bedskere Kaar. I den første Halv
del af 1930'erne fik man ikke blot den økonomiske Verdensdepression at kæmpe
med — det internationale Sammenbrud paa Landbrugsfronten slog sviende
haardt til Danmark, og Vanskelighederne for Byerhvervene blev saa store, at
Arbejdsløsheden i Januar 1933 ramte næsten Halvdelen af Landets Arbejdere
— men ogsaa i faglig og politisk Henseende blev det under Indtrykket af Ver
denskrisen særdeles uroprægede Tider. De faglige Modsætninger kidminerede
i 1936 med en Storlockout, der satte 100,000 Mand paa Gaden i 5 Uger.
Gangen i 1930’ernes Krisedrama, der kort efter den socialdemokratisk-radikale Regerings Tiltræden gav den Hænderne fulde af tunge Opgaver, er i grove
Træk saaledes:
I 1930—31 skyllede Krisens Stormflod fra Amerika ind over Europa. Eng
land ophævede i September 1931 Guldindløseligheden for Sterling, og i Løbet
af en Uge maatte de Lande, der som de nordiske var Storleverandører til Eng
land. ligeledes gaa fra Guldet. Endnu haardere sved det, da baade England og
Tyskland (det danske Landbrugs Hovedaftagere) gennem Told, Kontingente
ring og andre Indførselsbegrænsninger foretog en Regulering af Importen.
I Løbet af kort Tid blev Vanskelighederne for Landbruget saa store, at
Statens Indgriben og udstrakte Hjælpeforanstaltninger blev nødvendige, og den
første Valutalov. ved hvis Tilblivelse ikke mindst Madsen-Mygdal var virk
som. saa Lyset. Efter denne Lov oprettedes Valutacentralen, der sammen med
Nationalbanken ef terhaanden Hk en afgørende Indflydelse paa Landets Eksport
og Import, paa hvad og hvor der skulde købes i Udlandet o. s. v.
Mens der i Januar og Juni 1932 havde været Enighed om Valutaloven
mellem Rigsdagens fire store Partier, sprang Venstres og de Konservatives
Opposition fra i Efteraaret 1932 og afviste ved Rigsdagens Sammentræden
Regeringens Forslag til en ny Valutalov. Skønt Valutaordningen ikke mindst
var til Gavn for Landbruget, ønskede de konservative Partier ikke at se en saa
stor politisk-økonomisk Magt lagt i den socialdemokratisk-radikale Regerings
Haand.
Deres Modstand nødte Stauning til i November 1932 at tage et Folketings
valg. Dette blev midt under det haardeste Krisetryk en ny Tillidserklæring til
Regeringen, og det konservative Landstingsflertal turde herefter ikke modsætte
sig en ny Valutalov. Ved de Konservatives Hjælp og under Venstres sure Passi
vitet forlængedes Loven i 1934, men det følgende Aar vilde ingen af Opposi
tionspartierne være med. og da Regeringen ansaa en fortsat Valutalovgivning
for tvingende nødvendig for Landets økonomiske Liv, gik Stauning uden at af
vente noget Tovtrækkeri paa Rigsdagen direkte i Offensiven med en Henven
delse til Vælgerne.

Ved Folketingsvalget den 22. Oktober 1935 vandt Socialdemokratiet sin
hidtil største Valgsejr, og Landstinget maatte derefter lade en ny Valutalov
passere. Ved Landstingsvalget i September 1936 faldt de konservative Par
tiers Flertal. Regeringen kunde derefter uhindret forny Valutalovgivningen,
der stod sin Prøve til Gavn for Erhvervslivet og Befolkningen, og som var
gældende, lige til den anden Verdenskrig og den tyske Besættelse medførte
andre Former for Landets økonomiske Liv.
Trods det konservative Landstingsflertal, som i mere end 7 Aar var en stadig
Bremseklods for Regeringens Krise- og Reformlovgivning, der skulde komme
de nødstedte Erhverv og Befolkningen til Hjælp, lykkedes det alligevel Stauning ved en klog Taktik og ved at spille de to Oppositionspartiers afvigende
Synspunkter og Interesser ud mod hinanden at faa gennemført en stor Del af
Regeringens Forslag.
Saaledes vedtoges i Efteraaret 1931 med Støtte af de Konservative en kom
bineret Hjælp til kriseramte Landmænd og de Arbejdsløse. Den følgende Som
mer fik Regeringen under de tiltagende Krisevanskeligheder ved et »firkantet«
Forlig en ny Arbejdsløshedslov, der til en vis Grad raadede Bod paa MadsenMygdals Ødelæggelser og bl. a. indførte de Bestemmelser om Fortsættelses
kasser, der i Modsætning til de saakaldte »Krisekasser« fra Madsen-Mygdals
Tid fik Betydning for alle Arbejdsløshedskasser.
Staunings største Bedrift var dog det storstilede Kriselov-Kompleks, han
paa det Tidspunkt, da Landbrugskrisen og Arbejdsløsheden hærgede værst, fik
organiseret ved et Samarbejde med Venstre, mens de Konservative ikke vilde
være med. Det var det berømte »Kanslergade-Forlig« af 30. Januar 1933, der
sikrede 30 Lovforslag Passage gennem Rigsdagen.
Blandt disse Love var Lockoutloven, der ved at forbyde Arbejdskonflikter i
et Aar bremsede en større Arbejdsgiver-Aktion paa et Krav om 20 pCt. Løn
reduktioner. Det var givetvis en Lov, der maatte opfattes som en Haandsrækning til Fagbevægelsen, som med den vældige Arbejdsløshedshær stod svækket
over for Arbejdsgivernes Lockoutvaaben, men ogsaa en Række andre Love
(Beskæftigelseslove, yderligere Pengehjælp til de Arbejdsløse samt den store
Socialreform) var betydelige Indrømmelser til Arbejderne.
Landbruget fik sin rundelige Part af Kagen, bl. a. en Akkordlov, en Del af
de »Ordninger«, der skulde regulere Landbrugseksporten og gøre den rentabel.
Nedskæring af Kronekursen o. s. v. »Kanslergade-Forliget« er et Stykke Stats
mandskunst af højeste Rang, og dets Virkninger spores den Dag i Dag. Endnu
engang i det samme Aar kunde Stauning opnaa Forlig med Venstre, hvorved
Kanslergade-Aftalerne suppleredes, men derefter var det stort set Slut med de
konservative Partiers Medvirken, og de følgende Aar saas store politiske og
faglige Kampe.
Disse sidste, bl. a. Slagterikonflikten i 1934 og Lockouten i 1936, medførte
nye Statsindgreb, der ligesom Forligsmandsloven af 1934 var mere eller mindre
paaskønnet af de kæmpende Parter. Indgrebene var dog nødvendiggjort af

En Spandkædcgravemiskine.

den nye økonomiske Udvikling (bl. a. for at Danmark kunde opfylde sine Ekspoi tforpligtelser), og i det hele taget kom Forholdet mellem Fagbevægelsen og
den politiske Arbejderbevægelse — ogsaa Stillingen til Arbejdsgiverne — i en
ny Belysning.
♦
I denne dybt alvorlige Epoke, der stillede saa betydelige Krav til Fagbevæ
gelsens ledende Mænd, voksede Opgavernes Mængde omkring Laurits Hansen,
hvis Forbund ofte var impliceret i de store Situationer.
Der gik ikke lang Tid efter Aarhus-Kongressen i 1929, før Forbundet fik sin
Del af de fornævnte Krisevanskeligheder, men ikke desto mindre blev de føl
gende Aar paa mange Maader et frugtbart Tidsafsnit. De daglige Sager om

Forstaaelse af Overenskomster, Strid om Løn- og Arbejdsforhold o. 1. viste i
disse Aar en glædelig Nedgang. I den følgende Kongresperiode gik de helt ned
til 650. Det maatte tages som et Tegn paa, at Afdelingerne i højere Grad kla
rede de daglige Spørgsmaal uden Forbundets Mellemkomst.
De ofte spegede faglige Situationer, Overenskomsterne og Krisens Indvirk
ning gav ogsaa i disse Aar Forbundsledelsen rigeligt Arbejde paa »de store
Linjer«. Arbejdet kronedes med Held, eftersom det trods Pristallets Fald
lykkedes at bevare Grundlønnen fra 1926. Fra 1929 til 1932 kunde noteres
en reel Lønfremgang paa 9 pCt., og regnede man fra Pristallet i 1926, var den
paa ca. 15 pCt.
Det er forstaaeligt, at man ikke under disse Omstændigheder var stemt for
at opsige Lands- og Entreprenøroverenskomsterne. Et Forslag herom blev i 1929
forkastet med 472 Stemmer mod 354. Herved undgik Forbundet at blive direkte
Parthaver i den meget forviklede Overenskomstsituation i 1931. Forhandlin
gerne om Hovedoverenskomsterne blev dog lange og trange, og et Forligs
mandsforslag indeholdt i Overensstemmelse med Pristallet Lønreduktioner paa
5—8 pCt. Til Gengæld skidde der indføres Ferie — 4 Dage i 1931 og 6 i 1932.
Alligevel slap Forbundet helskindet igennem. Skønt man havde Lønninger,
der laa paa 146 Øre i Timen, undgik man som det første Fag enhver Reduktion.
Paa flere Omraader blev Lønnen endda forhøjet, og der gennemførtes Ferie
med Løn for de Heste gf Forbundets Medlemmer. Uden for Feriebestemmel
serne var de Medlemmer, der beskæftigedes ved mere sæsonprægede Virksom
heder som Teglværker, Grusgrave, Skærvefabriker og Entreprenørarbejde.
Ferieordningen omfattede herefter ikke færre end 85 pCt. af Medlemmerne, et
Resultat, man kunde notere med Ære.
Men det var ikke de eneste overenskomstmæssige Fremstød dette Aar. Der
opnaaedes ligeledes en Forbedring med Hensyn til Igangsætning i Spisetiden
— et Tillæg paa 1,67 Kr. pr. LJge. Det havde særlig Betydning for Fagets Folk
i Provinsen. De havde hidtil udført Igangsætningen gratis for at kunne komme
hjem og spise til Middag.
Entreprenøroverenskomsterne fra disse Aar fulgte Landsoverenskomsterne.
Lønningerne blev hævet, og der opnaaedes et Tillæg paa 45 Øre for den 8. Ar
bejdstime i Aarets to mørkeste Maaneder, December og Januar. Overtidssat
serne for Helligdagsarbejde forhøjedes i Provinsen fra 50 til 100 pCt. for alle
Timer, og uofficielt naaedes det samme i København. Endvidere bestemtes
det ved Overenskomstfornyelsen i 1931, at Forbundets Medlemmer ikke kunde
sættes til rent Arbejdsmandsarbejde, men den vigtigste Ændring skete dog for
Opfyringstillæget. Det blev efter Maskinernes Antal og Afstanden mellem
dem forhøjet fra 6—60 pCt.
Dette nydelige Resultat sagde endda ikke alt. Entreprenør-Overenskomsten
gav Adgang til yderligere Løntillæg, men det hændte, at Provinskolleger, der
kom til København, ikke var opmærksomme paa dette Forhold og tog Arbejde
til den nominelle Overenskomstløn, skønt Lønnen i Virkeligheden var fra

10—25 Kr. højere hos de paagældende Entreprenører. Disse Kollegers Optræ
den var et eklatant Brud paa Forbundsloven, og ligegyldige og uefterrettelige
Medlemmers Optræden kunde skade de Afdelinger, der udnyttede Overens
komsten til Bunds.
At det for Kedel- og Maskinpasserforbundet som for andre Forbund er
baade lettere og mere reelt at have med organiserede og organisationsansvar
lige Arbejdsgivere at gøre, er en gammel Sandhed. Den fik en Understregning
ved nogle Forhandlinger, Forbundet ved denne Tid maatte føre med en uor
ganiseret Arbejdsgiver — en Ingeniør Tbcul i Tvis Mergelleje. Denne Ar
bejdsgiver ydede kun Halvdelen af den Løn, Forbundets Medlemmer kunde
tjene andre Steder. Han blev selvfølgelig blokeret — ogsaa af Smede- og
Maskinarbejderforbundet m. H. t. Reparationer — og den gode Ingeniør, der
trods sin Underbetaling til at begynde med kunde faa Folk nok, blev efterhaan
den noget mellemfornøjet med Situationen. Hans Skruebrækker-»Hædersmænd« løb fra ham og søgte Optagelse i Forbundet, hvor de naturligvis blev af
vist. Theut, der i 1933 sktdde have et nyt Mergelleje i (lang ved Kolding, blev
eftei haanden saa medgørlig, at han vilde betale efter Entreprenøroverenskom
sten. Han søgte paa dette Grundlag fire Lokomotivførere fra Forbundets VardeAfdeling. men Hk den Besked, at Forbundet til enhver l id vilde forhandle med
ham — men først naar Forholdene i Tvis Mergel leje var bragt i Orden!

Overenskomstsituationen i 1932 tegnede sig temmelig særpræget. Som Følge
af. at Danmark efter Englands Eksempel havde forladt Guldindløseligheden
og en Prisstigning højst rimelig var i Vente, besluttede Forbundets Repræsen
tantskab at opsige Lands- og Entreprenøroverenskomsterne. Man ønskede at
staa frit og vilde ikke løbe den Risiko at ligge med bundne Overenskomster i
en Periode med voldsomme Prisstigninger. Sporene fra den første Verdenskrig
skræmmede.
De samvirkende Fagforbund stillede under Hensyn til Usikkerheden i det
økonomiske Liv Forslag om Forlængelse af alle Overenskomster til Sommeren
1932, da Situationen maaske til den Tid vilde være mere af klaret. Det afvistes af
Arbejdsgiverforeningen, der atter var paa Krigsstien. Arbejdsgiverne vilde ud
nytte Depressionen og stillede Krav om 20 pCt. Lønnedskæring, 3-aarige Over
enskomster o. 1. Samtidig udsendte de den næsten traditionelle Krigserklæring
i Form af et Varsel om Storlockout. Derefter greb Forligsmanden ind og stil
lede et Mæglingsforslag, der kort og godt lød saaledes: »Samtlige de i 1932
udløbende Overenskomster forlænges uforandret for et Aar fra deres Ud
løbstid.«
Dette Forslag blev umiddelbart efter behandlet i Forbundets Forretnings
udvalg og Repræsentantskab. Arbejdsgiverforeningen, der med sine glubske
Krav havde manøvreret sig ud i en uholdbar Situation, fremsatte som en Art
Dækning for et nødvendigt Tilbagetog Krav om, at Svarene skulde være For
ligsmanden i Hænde faa Dage efter, at Forslaget var stillet. Hermed gjordes

det umuligt for Fagforbundene at foretage den Urafstemning om Forslaget, der
hjemledes i de fleste Forbundslove — bl. a. i Kedel- og Maskinpasserforbundets.
Forbundets Repræsentantskab havde da intet andet Valg. Det traf, hvad
Laurits Hansen kaldte »den eneste rigtige Beslutning«: Godkendelse af Forsla
get. der jo overhovedet ikke rørte ved den gældende Overenskomst. Repræsen
tantskabet kunde gøre det med største Sindsro, da Pristallet mod Forventning
ikke havde ændret sig. og være sikker paa, at det var i Overensstemmelse med
Opfattelsen hos langt den største Part af Medlemmerne. Ganske vist var det
Brud paa Forbundslovens § 22, og det blev villigt erkendt, men Nød bryder
som bekendt alle Love, og det var efter Repræsentantskabes Opfattelse lige saa
meget Lovbrud, da man i December 1931 i Overensstemmelse med Medlem
mernes Ønsker, men dog paa egen Haand opsagde Overenskomsten.
Sammen med Bryggeriarbejdernes Forbund, med hvem man som før omtalt
havde et snævert Samarbejde, forhandledes i 1930 med Bryggeriforeningen.
Resultatet blev tilfredsstillende for Forbundet. Grundlønningerne sattes i Vej
ret med 3—4,50 Kr. pr. Uge. Nattillæget hævedes med 20—25 Øre i Timen,
der opnaaedes et ekstra Tillæg for forskudt Arbejdstid før Kl. 6 og efter Kl. 18
og et Forskydningstillæg, naar Vagterne lagdes paa andre Tider end de fast
satte. Endelig blev Sygelønnen paa Provinsbryggerierne sat op til halv Løn
i indtil 20 Uger mod før 13 Uger. Derudover bestemtes, at hvis en Fridag falder
paa en af de saakaldte søgne Helligdage, skal der udbetales en Dagløn ud over
fuld Ugeløn. Hvis der skal arbejdes paa denne Dag, er Betalingen Ugeløn + 3
Dages Løn, d. v. s. 4 Daglønne for vedkommende Helligdag.
Paa Linje med Bryggerioverenskomsterne, men med endnu bedre Sat
ser fastsattes Lønningerne paa Spritfabrikerne. Forhøjelsen var her baade for
København og Provinsen 4,50 Kr. om Ugen til Grundlønnen, der blev 66,50 Kr.
og 64,50 Kr. Sammenlignet med Pristallet i 1925 betød det paa dette Femaar
en Lønstigning paa 26 pCt.
Et ejendommeligt Forhold indtraadte under Forhandlingerne med Andelsog Privatslagterierne i 1929—30. Her vedtoges det ved en Afstemning blandt
Forbundets paagældende Medlemmer med stort Flertal ikke at opsige Overens
komsten, men da Slagteriarbejderne opsagde deres Overenskomst, fulgte Kedel
øg Maskinpasserne alligevel efter og fik i April 1930 en 3 pCt.s Forhøjelse paa
alle Lønninger og Grundlønnen hævet til 62 Kr. ugentlig.
Herligheden varede dog ikke saa længe. Da de daarlige Konjunkturer for
Alvor satte ind i 1931, maatte man atter aflevere de 2 Kr., men ved en gennem
ført Forhalingspolitik lykkedes det i tre Maaneder at komme uden om Lønned
sættelsen.
Den yderliggaaende reaktionære L. S.-Bevægelse, der i disse slette Aar fik
en Højkonjunktur i Landbrugets Organisationer og med forbitret Had vendte
sig imod Fagbevægelsen, mødte i 1932 med de eventyrlige Lønreduktionskrav,
Arbejdsgiverforeningen var blevet tvunget til at forlade. Da baade Slagteri

arbejderne og Kedel- og Maskinpasserne sagde Nej, udsendtes i Begyndelsen
af April de obligate Lockoutvarsler med paafølgende Forligsmandsindgriben,
hvorved Lockouten blev udsat til den 29. April. I Mellemtiden stilledes et For
slag, der for Kedel- og Maskinpasserforbundets Medlemmer betød en Løn
reduktion paa 3,3 pCt. Der rørtes dog ikke ved Opfyringstillæget. Forslaget
blev vedtaget af Privatslagterierne og Kedelpasserforbundet, men forkastedes
af de L. S.-inficerede Andelsslagterier og Slagteriarbejderne.
Konflikten, der derefter traadte i Kralt den 29. April, blev dog ikke al lang
Varighed. Den hørte op den 11. Maj og førte til det samme lønmæssige Resultat.
Det var vel ikke tilfredsstillende for Arbejderne, men Skuffelsen har sikkert
været større blandt de krigslystne L. S.’er, der havde stemt Tonen og Forvent
ningerne adskilligt højere op, end Situationen kunde bære.
Med Margarinefabrikerne fik Forbundet i 1930 en 3-aarig Overenskomst i
Smag med Bryggeriernes og Spritfabrikernes. Resultatet var dog lidt jævnere.
3,1 pCt. Forhøjelse, men det maatte ses paa Baggrund af den særlige Overens
komst af 1927, der gav 10 pCt. mere end den hidtil gældende Landsoverens
komst. Med et Fradrag af 2 Kr. om Dagen fik Medlemmerne her fuld Sygeløn
i indtil en Maaned, og der fastsattes i Lighed med Sprit-, Bryggeri-, og Slag
terioverenskomsterne en Uges Ferie.
Disse Hovedtræk af Forbundets Overenskomstarbejde i en decideret Ned
gangstid tegner et Billede af dets Styrke, men nægtes kunde det naturlig
vis ikke, at Arbejderbevægelsen var i Defensiven, og at de relativt lange
Overenskomster paa det Tidspunkt var at foretrække. Laurits Hansen ud
trykte det saaledes, at »fire Aar havde været et Aar bedre end de tre.« Han
fraraadede under disse Forhold med den stadig stigende Arbejdsløshed ind
stændigt Opsigelse af de Overenskomster — de var næsten alle afsluttet med
det private Erhvervsliv — der udløb i 1933.
Efter Laurits Hansens Skøn kunde der intet vindes ved Opsigelse. Dels stod
Arbejderne svagt som Følge af den katastrofale Arbejdsløshed, dels var Ar
bejdsgiverne under disse Forhold ikke saa bange for »at lukke Butikken«. De
havde stadig en Tendens til at spekulere i en Storlockout, da mange af dem
var i økonomiske Vanskeligheder og i Konflikttilfælde kunde paaregne en
klækkelig Lockoutunderstøttelse fra Arbejdsgiverforeningen. Yderligere havde
Arbejdsløsheden efterhaanden udmarvet mange Arbejderhjem, saa de under
en Lockout stod uden Reserver. Laurits Hansen gav i følgende Aforisme Situa
tionen i en Nøddeskal: »Vi vil ikke Fred for enhver Pris, men vi vil ikke Krig
for den Pris, som Forligsmanden i 1931 satte for Freden.«
Arbejdsløshedens Hærgen mærkedes da ogsaa lige saa haardt blandt Kedelog Maskinpasserne som i en Række andre Industrifag. Mange Virksomheder
arbejdede i disse Aar paa indskrænket Drift, og Tallet paa Fagets direkte
Arbejdsløse voksede stærkt. I 1932 var der inden for det lille Forbund paa et
vist Tidspunkt 337 ledige Medlemmer, og det laveste Tal var dette Aar dob
belt saa højt som det laveste Tal Aaret i Forvejen.

Denne alvorlige Udvikling rejste i Kedel- og Maskinpasserforbundet de
samme beskæftigelsesmæssige Problemer som i andre Fag. Trods den nye Ar
bejdsløshedslovs Adgang til Oprettelse af Fortsættelseskasser var Tilstandene
knugende. Massearbejdsløsheden var i lige Grad en Trusel mod Overenskom
sternes Standard og Værdi og en Undergravning af den faglige og menneske
lige Moral. Spørgsmaalet drejede sig i første Række om Beskæftigelse. Kunde
den ikke skaffes paa anden Maade, maatte Arbejderne solidarisk dele del Ar
bejde, der var, først og fremmest ved Afspadsering af Overarbejde, eventuelt
ved Anvendelse af mere radikale Midler. Her skulde Arbejdernes Kammerat
skab staa sin Prøve. Det var urimeligt og farligt, at nogle Arbejdere konstant
led under Arbejdsløshedens Ulykker, mens andre havde en til Tider betydelig
Merfortjeneste.
For dette Solidaritetssynspunkt gik Laurits Hansen baade nu og senere i
Brechen med stor Styrke. Ikke uden Grund fik han Tilnavnet »Laurits Afspad
sering«, der i denne Forbindelse nærmest maa betragtes som en Hæder.
For Forbundets kommunalt ansatte Medlemmer betød det en Del, at Madsen-Mygdal blev fældet. Der skabtes en anden Luft under Forhandlingerne, og
trods Tidernes Ugunst blev ogsaa her foretaget heldige Fremstød. Som et særlig
godt Eksempel fra denne Tid kan nævnes de Lønninger, der opnaaedes i Frede
riksberg Kommune. Her fastsattes Lønnen uden Reguleringsbestemmelser til
3800 Kr. stigende til 4400 Kr., og der sattes intet Skel mellem Gifte og Ugifte.
Endelig ydedes der Betaling for forskudt Arbejdstid og specielle Tillæg for
Turnusvagter om Søndagen.
Forbundets Virksomhed i disse vanskelige Aar kan ogsaa maales ved et Par
Tal over Forbundsledelsens Møder. I Kongresperioden 1929—32 havde den
deltaget i 187 Overenskomstforhandlinger med Arbejdsgiverne og i 26 Møder
af anden Art. Endvidere havde den sendt Repræsentanter til 69 Moder og
Generalforsamlinger, og der afholdtes 41 Forretningsudvalgsmøder og 5 Re
præsentantskabsmøder.
Gennem en Aarrække havde Tilstandene for de Medlemmer, der var ansat
paa Sanatorierne, givet Anledning til Utilfredshed og Klager. Ved en energisk
Indsats fra Forbundets Side naaedes en mere rimelig Løsning paa en Del utids
svarende Forhold. Forhandlingerne med Sanatorierne førtes i Fællesskab med
Smedeforbundet og Maskinmestrenes Forening, og Forbundet fik paa Sanato
rierne i Kolding og Silkeborg anerkendt Landsoverenskomsten og gennemført
Ret for Kedel- og Maskinpasserne til at gifte sig (!)
Forbundets internationale Forbindelser blev stærkt udbygget i disse Aar.
Der holdtes aarlige Møder, og Baandene knyttedes fastere ved Deltagelse i de
udenlandske Broderforbunds Kongresser, men en særlig Betydning, ikke mindst
for det danske Forbund, tør tillægges den første Kongres i »Internationaler
Bund der Maschinisten und Heizer«, der afholdtes i København den 22. og 23.
Juni 1931. Ved denne Lejlighed blev Retningslinjerne for den internationale
Unions faglige Virke skarpt trukket op, og et særligt Arbejde indlededes for at
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interessere det internationale Arbejdsbureau i Genéve for de enkelte Landes
Kedellovgivning.
Paa dette Felt bragte den hjemlige Lovgivning en Række Ændringer og
Forbedringer ved en ny Kedellov af 4. Oktober 1929. Forbedringerne skyldtes
i høj Grad Forbundets Arbejde og Indflydelse, og man var ikke mindre virksom
for at hindre nogle planlagte Forringelser. Saadanne indsneg sig trods alt i
Loven, bl. a. hævedes Grænsen for Kravet om Certifikat fra 8 til 10 Atm. Kedel
tryk — en lidet betryggende Bestemmelse. Til Gengæld skærpedes Reglerne
for Adgang til Kedelpasserprøven, og Statens faste Anlæg, der hidtil havde
været undtaget, blev nu underkastet Lovens Bestemmelser, ogsaa hvad Kravet
om Certifikat angik.
Som ved Revisionen af Loven i 1919 havde Forbundet ogsaa denne Gang
Repræsentation under det forberedende Arbejde. Forbundets Repræsentanter
deltog i ikke færre end 23 Møder i denne Anledning.
Laurits Hansens tidligere omtalte Planer om Udvidelse og Forbedring af
Fagbladet blev efter Kongressen i 1929 i nogen Grad ført ud i Livet. Det blev
ogsaa noget dyrere, men Bladets Standard hævedes væsentligt. Redaktøren,
Laurits Hansen selv, var en flittig Skribent, efter Smedeforbundets Fagblad
blev gengivet mange interessante Artikler om Politik og Økonomi fra Johs.
Kjærbøls Haand — han blev engang af Laurits Hansen betegnet som »uden
akademisk Grad Professor i Nationaløkonomi« — og endelig fik det tekniske
Stof, baade i Tekst og Billeder, den Plads og Systematik, det naturligt havde
Krav paa i et saadant Fagblad. Formanden for Ringsted Afdeling, Chr. Nymann, og Bladets særlige tekniske Medarbejder Anker Larsen udførte her et
fortjenstfuldt Arbejde ved Oversættelser og Bearbejdning af Artikler fra
»Energie« og »Deutscher Maschinist und Heizer«, men de skrev ogsaa ofte selv
om fagmæssige Emner.
Forbundets Fond, der stiftedes for at komme Madsen-Mygdal-Styrets Ofre
blandt Medlemmerne til Hjælp, blev bibeholdt i de følgende Aar, og ved en
Urafstemning i November 1931 vedtoges det med overvældende Majoritet at
udskrive et Ekstrakontingent paa 50 Øre pr. Maaned for at kunne bevare den.
Fonden var af stor Værdi for Medlemmer, der kom i Trang, men langt den
største Del af dens Midler anvendtes til ekstra Julehjælp til arbejdsløse og
andre vanskeligt stillede Kolleger.
At Fonden i Depressionsaarene havde en Mission, var sikkert nok. Den over
flødiggjordes heller ikke, da Delegeretmødet i Fagets Arbejdsløshedskasse ved
tog Oprettelsen af en Fortsættelseskasse. Kongressen i 1932 besluttede da ogsaa
at bevare Fonden om end under en anden Form.
Men Forbundet nøjedes ikke med at arbejde for Medlemmernes timelige Vel.
Gennem mange Aar havde faglig Viden og Oplysning om Samfundsproble
merne, et videre Udsyn og kulturel Udvikling haft Forbundsledelsens Interesse.
Nu toges et nyt vigtigt Skridt ad denne Bane ved det Tillidsmandskursus i For
bundets ydre og indre Problemer samt adskillige andre værdifulde Emner, der i
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Sommeren 1931 blev afholdt paa Roskilde Højskole, som Arbejderbevægelsens
egen Kulturorganisation, Arbejdernes Oplysningsforbund, havde overtaget
Aaret i Forvejen.
Disse Kursus, hvis Betydning for Forbundets Tillidsmænd og Medlemmer
er uomtvistelig, blev fortsat i de følgende Aar og hilstes i Fagbladet, paa Kon
gressen og i de enkelte Afdelinger med største Tilfredshed. En enlig mavesurt
kværulerende Røst lod sig dog ogsaa hore, men Vedkommende blev gennem
utallige Indlæg i Fagbladet og i Udtalelser og Vedtagelser paa Kongressen ud
trykkeligt vist Vintervejen.
Blandt de Medlemmer i Ildlinjen, som i disse Aar blev Dødens Bytte, er der
Grund til at nævne Forbundets Æresmedlem Lars Peter Jensen, Sorø, der døde
den 11. Februar 1930. Det var ikke længe, han kunde glæde sig over den Hæder,
Forbundet havde vist ham, men han havde dog inden sin Død opnaaet Kamme
raternes højeste Anerkendelse af sit mangeaarige, slidsomme og byrdefulde
Organisationsarbejde.
Aaret efter, den 20. Februar 1931, døde Carl Balleng i Kiel. Han var blandt
Pionererne i det tyske Broderforbund, og hans Navn havde en god Klang blandt
de danske Kolleger, der havde lært ham at kende fra hans ivrige Deltagelse i
det internationale Samarbejde. Ved liere Lejligheder havde han, som nævnt i
det foregaaende, gæstet de danske Kolleger og vundet sig mange Venner her.
Den 28. August 1932 ramte Døden en af de rankeste Forkæmpere for For
bundet i Provinsen, F. Chr. Henriksen, Vejle, som var Medstifter af Afdelin
gen, Bestyrelsesmedlem fra Starten og Kasserer i mere end 25 Aar.

1932 - Det store Jubilæumsaar
Man skal gaa paa Jorden, selv om den er gloende, siger et gammelt Ord.
Guderne skal vide, at de mørke Aar i 1930'erne ikke egnede sig til Fest. Særlig
svært var det vel at fremtrylle den store Stemning i 1932, da Krisen for fuld
Styrke gik over Danmark.
Ikke desto mindre fejrede Kedel- og Maskinpasserne dette Aar to store
Jubilæer. I Maj fyldte Københavns Afdeling 40 Aar og festligholdt Begiven
heden ved en Sammenkomst i »Folkets Hus« paa Jagtvej, hvor mange Medlem
mer og Gæster fra København og Provinsen var kommet til Stede. Laurits Han
sen hyldede i en Festtale Forbundets »Faderafdeling«, som han kaldte den,
fordi »det var rigtigt Mandfolkearbejde, der af Pionererne var udført ved
Organisationens Start.«
En særlig og straalende Hyldest blev som ved tidligere Lejligheder vist
Foreningens Stifter Johs. Christiansen. Den gamle Pioner kunde ogsaa være
stolt af sit »Barn«, der gennem de 40 Aar havde hjembragt store materielle

Fordele og umaalelige Værdier til Medlemmerne. Ogsaa Foreningens to øver
ste Tillidsmænd, Formanden Hans Jensen og Kassereren Svend Hansen, kunde
med Tilfredshed konstatere dens høje Standard ved Jubilæet.
Senere paa Aaret, da Krisen strammede endnu stærkere og den politiske
Situation omkring Valutaloven laa haardt, fejrede Forbundet sit 35 Aars Jubi
læum og holdt samtidig sin 14. Kongres i Studenterforeningen i København.
Kongressen begyndte paa selve Jubilæumsdagen den 10. Oktober og fortsattes
de følgende tre Dage.
Det ydre Festarrangement manglede ikke, men Jubilæumskongressen, der
indgaaende beskæftigede sig med Tidens ekstraordinære Tildragelser, fik tillige
et Forløb, som placerede den fint blandt dette Aars mange faglige Kongresser.
Laurits Hansen bød de Delegerede, Gæster og Tilhørere Velkommen i føl
gende smukke og manende Ord:

Ærede Kongres, Gæster og Tilhørere. Paa vort Repræsentantskabs Vegne
byder jeg alle velkommen til vort Forbunds 14. Kongres, der tillige er vor 35
Aars Jubilæumskongres.
Det er ikke alene en Arbejdets Dag, vi saaledes fejrer, men tillige en
Mærkepæl, en Festdag, der markerer 35 Aars Arbejde, siden vort Forbund den
10. Oktober 1897 stiftedes.
Det foregik ikke i denne Sal, men paa Solitudevej, og alene i Forskellen
mellem disse to Lokaler ligger en Tilkendegivelse af, hvad vort Forbund har
evnet at gennemføre.
Dengang, vi begyndte, havde vore Medlemmer kun at arbejde og finde sig
i, hvad Arbejdsgiveren kunde finde paa at diktere, og medens Lønnen var lille,
var Arbejdstiden lang.
Nu i Dag er dette Forhold forandret. Nu har vore Medlemmer overalt aner
kendt Forhandlingsret, og Arbejdstiden er blevet kortere, mens Lønnen er steget.
Tænk blot paa jeres Hjem nu og paa jeres Forældres eller paa den Opdra
gelse og Uddannelse, I fik, og den, der nu gives jeres Børn.
Alt dette er Udslag af Organisationens Arbejde, der her giver sig tilkende
i bedre Levevilkaar for dens Medlemmer. Det er ikke alene Organisationens og
dens Ledelses Arbejde, der her spores, det er tillige de mange navnløse Eneres
taalmodige Arbejde, der taalte alle Ofre i den maalbevidste March mod Frem
skridtet. Det var sammenbidt Energi, der under Solidaritetens og Sammenhol
dets Fane bragte Sagen til Sejr, og Sammenhold og Solidaritet maa stadig være
vort Skjold. Svigter det, vil Vejen blive lang og Maalet uopnaaeligt.
Vor Kongres er en Dag paa vor Vej mod Maalet. Det er en Dag, vi dvæler
ved vort Arbejde, hvor langt vi er kommet, og hvor vi bedømmer, om vi er
naaet saa langt, som de givne Forhold har tilladt. Det er en Dag, hvor vi efter
Bedømmelse af det forbigaaende lægger Taktikens Linjer for den kommende
Tid. Som Sammenhold og Solidaritet saaledes har været vort Motto hidtil, udta
ler jeg Haabet om, at det maa være Symbolet ogsaa for denne Kongres.

Som Repræsentant for De samvirkende Fagforbund var mødt Næstforman
den Chr. Jensen, Johs. Kjærbøl var ligeledes med, og »Social-Demokraten«
var repræsenteret ved sin faglige Medarbejder J. P. Nielsen (»Leis«), der til
lige fungerede som en af Kongressens Sekretærer. At Johs. Christiansen ogsaa
var til Stede ved sit andet »Barn«s Jubelfest, var en Selvfølge. Han fulgtes af
en anden af Pionererne, N. J. Hansen, Nakskov, der var en lige saa selvskre
ven Gæst ved denne Lejlighed. Som udenlandske Gæster mødte de gamle Med
kæmpere, Formanden for den internationale Union Hermann Klebe og Joh.
Dostal, Prag, samt P. Mayer, Kiel, der var den afdøde Carl Ballengs Arvtager.
De kom alle fra Egne, der vaandede sig under Million-Arbejdsløshedens
Tryk, men endnu anede Klebe næppe, at hans og andre Fagorganisationer i
Tyskland godt et halvt Aar senere skidde blive Ofre for Nazismens Rædselsherredømme, eller at han selv ved det danske Forbunds næste Kongres skidde
være til Stede som politisk Flygtning.
Senere under Kongressen indløb Telegram fra det tyske Broderforbund. Det
var afsendt af dets Sekretær Carl Balleng jr., der efter Nazisejren maatte følge
sin Svigerfader Klebe i Landflygtighed til Danmark. Senere lukkedes Balleng
over Grænsen og gik i Koncentrationslejrens Helvede en tragisk Skæbne iinøde.
Han endte som sindssyg.
Til Jubilæumskongressen var mødt 81 Delegerede (Hovedledelsen indbefat
tet) fra 59 Afdelinger. Kun Assens Afdeling var ikke repræsenteret. Antallet af
Afdelinger var 60 som ved Kongressen i 1929. men Medlemstallet var siden da
steget med næsten 100 til 2430. Af disse var dog ikke færre end 173 Alders
medlemmer, en Stigning paa 46 pCt. Det var et Moment af økonomisk Betyd
ning for Forbundet, da Udbetaling af Begravelseshjælp til disse Medlemmer
betød en stadig stærkere Belastning af Administrationskassen. Denne Udgift
var i 1932 4700 Kr. mod 1900 Kr. i 1917. Det var lige ved en Femtedel af
Administrationskassens Indtægt, og de nærmest følgende Aar steg Beløbet end
da adskilligt stærkere.
Inden de egentlige Kongresforhandlinger begyndte, afholdtes et ekstraordi
nært Delegeretmøde i Arbejdsløshedskassen for at tage Stilling til Oprettelsen
af Fortsættelseskasse i Henhold til Bestemmelserne i den nye Arbejdsløsheds
lov. Svaret til Arbejdsløshedsdirektoratet skulde egentlig have været afgivet
senest 1. Oktober, men under Hensyn til, at Forbundets Kongres og Delegeret
møde i Arbejdsløshedskassen skulde afholdes saa kort Tid efter, fik man Respit
til denne Dato, der da var sidste Frist.
Max Lauth, der var Arbejdsløshedskassens Formand, forelagde Forslaget
om en Fortsættelseskasse, der vilde medføre en Forhøjelse af Maanedskontingentet paa 50 Øre. Det vilde til Gengæld ogsaa betyde Understøttelse i ekstra
70 Dage allerede i Vinterhalvaaret 1932—33.
Delegeretmødet drøftede indgaaende Spørgsmaalet, men bortset fra en
enkelt, der fandt, at Forbundet havde saa gode Understøttelsesforhold, at det
ikke var nødvendigt at oprette Fortsættelseskassen, var der almindelig Enighed
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om at starte en saadan Kasse i Overensstemmelse med Lovens Regler. Forslaget
herom vedtoges med alle Stemmer mod 1.
Kongressens første Handling var at udnævne N. J. Hansen, Nakskov, til
Æresmedlem. Denne Udmærkelse var velfortjent. N. J. Hansens Virke i For
bundet fra dets første Dag, saaledes som det er skildret foran, sikrede ham en
Plads i dets Historie paa Linje med Johs. Christiansens.
I Anledning af Jubilæet vedtoges det at yde 12 Kr. til hver af de Arbejds
løse. Ydelsen gjaldt ogsaa dem, der under Kongressen var i Arbejde for en
Delegeret.
Laurits Hansens omfattende og klare Beretning om Forbundets Virksomhed
i Kriseaarene var stærkt krydret med skarpe personlige Betragtninger. Den
modtoges med største Anerkendelse, uden at de kritiske Røster derfor ganske
forstummede. Navnlig gav Forbundsledelsens Lovbrud under Forhandlingerne
i Foraaret 1932 Anledning til en Række principielle Indvendinger og Betænke
ligheder.
I det store og hele var Kongressen dog enig om at anerkende Nødvendig
heden af det ekstraordinære Skridt. Pudsigt nok kom den skarpeste Kritik af
Laurits Hansens og Forbundsledelsens Dispositioner til Orde fra hans gamle
Fag- og Kampfælle, den Delegerede fra Slagelse, der end ikke veg tilbage for
at rive Laurits Hansen i Næsen, at han i 1925, da han var Formand for Slagelse
Afdeling, ønskede Forbundet ud af D. s. F. Dette kunde ikke bestrides, men
som Laurits Hansen tørt bemærkede: »Der er mere Glæde i Jerusalem over
een Synder, der omvender sig, end over de 99, der ikke har Omvendelse behov.«
Lovændringerne paa denne Kongres var ikke omfattende. Det maa dog be
mærkes, at Forbundet nu gik bort fra den i 32 Aar anvendte Betegnelse for sin
Hovedledelse. Repræsentantskabet blev fra nu af til Hovedbestyrelse. Denne
fik samtidig en mindre Udvidelse, hvorved Bornholm fik det Mandat tilbage,
som den stedlige Afdeling saa længe havde eftertragtet.
Oprettelsen af Fortsættelseskassen vilde i høj Grad forøge Arbejdet paa
Forbundskontoret, og det var derfor naturligt, at Hovedbestyrelsen fik Ret til,
naar den fandt det nødvendigt, at udvide den kontormæssige Medhjælp. Det
var en Bemyndigelse, der saavist ikke blev misbrugt. Først i Oktober 1937
ansattes en særlig Forbundssekretær.
Kongressen gav sin Tilslutning til at fortsætte de paabegyndte Kursus paa
Roskilde Højskole — eventuelt paa Esbjerg Arbejderhøjskole — og det be
sluttedes at anvende 4000 Kr. om Aaret til disse Kursus. Tilfredsheden med de
allerede afholdte havde som nævnt været almindelig, og den blev ikke mindre
fremover. Hidtil havde det fortrinsvis været Tillidsmandskursus, men det betonedes, at »der i det Omfang, som Forholdene tillader det, aabnes Adgang for
Forbundets Medlemmer til at deltage i disse Kursus.«
Som en naturlig Følge af Forbundets politiske Indstilling og i Betragtning
af de spændte Forhold paa Tinge, der kort efter udløstes i et Folketingsvalg,
ydede Kongressen 500 Kr. til Socialdemokratiets Valgfond.
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Forbundets regnskabsmæssige Stilling belystes af Max Lauth. Den maatte
i Betragtning af de strenge Tider betegnes som tilfredsstillende. Ganske vist
var Beholdningen i Administrationskassen dalet fra godt 20.000 Kr. til knapt
15.000 Kr. i Løbet af Perioden, men til Gengæld var Beholdningen i Strejke
kassen steget fra 137.000 Kr. til godt 158.000 Kr., og desuden raadede denne
over 28.000 Kr., der var anbragt i Ejendommen, 10.000 Kr. i Arbejdernes
Landsbank. Obligationer for 5000 Kr. i »Social-Demokraten« og 8000 Kr., der
var udlaant til Fonden. Det var kun spagfærdige Bemærkninger, der mødte
Regnskabet, og det godkendtes enstemmigt.
Som i 1929 genvalgtes Forbundsformanden og Hovedkassereren med Ak
klamation, og det samme gjaldt Revisorerne.
Trods tykke Skyers Mulm havde Forbundet paa festlig Vis kunnet højtide
ligholde sin 35 Aars Fødselsdag. Kongressen havde vist en Organisation, der
arbejdsdygtigt og beslutsomt tog Kampen op mod et Utal af alvorlige Proble
mer og Vanskeligheder.
Ogsaa det efterfølgende Delegeretmøde i Arbejdsløshedskassen var præget
af Jubilæum. Selve Arbejdsløshedskasseloven rundede dette Aar det kvarte
Aarhundrede, og Fagets Arbejdsløshedskasse havde samme Alder. Den mørke
Baggrund for Delegeretmødet satte dog en Dæmper paa Jubilæumsstemningen.
Max Lauth gjorde som Formand for Kassen Rede for dens Status, der natur
ligvis var præget af den relativt store Arbejdsløshed. Denne aflæstes af de
udbetalte Understøttelser, der i Løbet af den 3-aarige Periode var steget fra
117.000 Kr. til 182.000. Kassens Formue var gaaet godt 5000 Kr. ned. og Kasse
beholdningen var den 31. Marts 1932 103.000 Kr.
Arbejdsløshedens Indhug viste sig ogsaa derved, at Kassen i de to Sommer
kvartaler 1932 havde en Udgift, der var 25.000 Kr. større end i de tilsvarende
Kvartaler af 1931. Dette i Forbindelse med de øgede Udgifter til Fortsættelses
kassen gjorde en Kontingentforhøjelse nødvendig. løvrigt forklarede Laurits
Hansen Kassens foreløbige Kontingentpolitik saaledes: »Tilskudene vil efter
Fortsættelseskassens Oprettelse blive 70 pCt., og i Forbindelse med Forhøjelsen
fra 4 til 5 Kr. pr. Maaned i Kontingent vil Kassen derfor raade over en Indtægt
paa 224.000 Kr., eller 20.000 Kr. mere end i det hidtil værste Aar. Da Kassen
ikke i de alvorligste Aar skal samle Formue, men paa den anden Side skal samle
en saadan, vil Ledelsen bevare Kontingentet nogen 1 id efter, at Arbejdsløs
hedssituationen er bedret. Saaledes opnaas, at man kan undgaa en Forhøjelse
under kommende daarlige Tider.«
Da Max Lauth siden 1925 havde været baade Formand og Kasserer for
Kassen, og de nye Love gjorde Arbejdet mere kompliceret, bad han sig under
Hensyn til sin Alder fritaget for Formandshvervet. Han afløstes paa denne
Post af Laurits Hansen. Som Slut paa Delegeretmødet holdt daværende Arbejdsdirektør Aage Vater til Orientering for de Delegerede et Foredrag om
den nye Arbejdsløshedskasselov.

Med de store faglige og politiske Situationer, der opstod umiddelbart efter
Forbundets Jubilæumskongres i 1932, indlededes en ny Fase i 1930’ernes Krise
tid. De sidste 3—4 Aar, Laurits Hansen sad ved Roret, blev ikke mindre begi
venhedsrige end den foregaaende Periode.

£aurits Hansens sidste ,,Regeringsaar“
En Del af de faglige og politiske Forhold, der i disse Aar kædedes saa stærkt
sammen, er omtalt i det foregaaende. For Kedelpasserforbundet som for Fag
bevægelsen i Almindelighed blev det første Aar efter 1932-Kongressen et for
holdsvis stille Aar, da den Lockout-Storm, det blæste op til i Foraaret 1933,
besværgedes ved Kanslergade-Forligets Indgriben i den faglige Situation. Dette
betød naturligvis ikke, at Forbundsledelsen kunde lægge Hænderne i Skødet.
Der var Sager og Problemer nok. der i dette Tidsrum trængte sig paa.
Men fra 1933 sporedes en vis Lettelse i Krisetrykket. Efter Arbejdsløs
hedens Højdepunkt i Januar 1933 — Forbundet havde da 380 ledige Medlem
mer — fugte en støt Nedgang i Tallet paa de Arbejdsledige. 1 Løbet al nogle
faa Aar var Arbejdsløsheden i Faget reduceret til et Minimum; i Juni 1930
havde Forbundet kun 77 ledige Medlemmer — 3.4 pCt.
Tallet paa de Sager, der var behandlet under Forbundsledelsens Medvirken,
viste derimod en væsentlig Stigning i de følgende Aar. Indtil Kongressen i Juli
1936 behandledes 1043 saadanne Sager. Det betød i og for sig ikke, at det var
vanskeligere at komme igennem med de behandlede Spørgsmaal. Tværtimod
drejede de to største Grupper af Sager (hos Entreprenører og Slagterier) sig
fortrinsvis om Merbeskæftigelse, og navnlig Slagteriernes Arbejdsgivere var
lydhøre over for Forbundets Ønsker. Men det kan ikke nægtes, at den store Stig
ning i Sagernes Antal stillede større Krav, end Forbundet med den Arbejds
kraft. der var til Raadighed. kunde svare til.
Det var særlig den skæbnesvangre Udvikling i vort sydlige Naboland og
den brutale Nedkæmpelse af den østrigske Arbejderbevægelse i Foraaret 1934.
der tog Interessen fangen. Nazismens og Dollfuss’ Sejr betød en alvorlig Øde
læggelse af Forbundets internationale Forbindelser og stillede det over for store
Hjælpeforanstaltninger for fordrevne tyske Kolleger, der søgte Tilflugt her i
Landet. Blandt dem var som allerede bemærket Formanden for det interna
tionale Sekretariat Hermann Klebe og Carl Balleng jr. Nazisternes Øverfald og
Ødelæggelse af Fagbevægelsen i Mellemeuropa bevirkede en stor Nedgang i
Unionens Medlemstal og et alvorligt Afbræk i det internationale Arbejde.
I 1933 tog Døden to af Forbundets gode Kammerater, der i mange Aar
havde beklædt ansvarsfulde Poster. Den 10. Maj døde den tidligere Formand i
Københavns Afdeling P. L. Christensen, der havde halt en fremskudt Position
i Forbundets første Aartier. Christensen var Formand for Københavns Afdeling

fra 1902—18, sad i mange Aar i Forbundets øverste Ledelse og gjorde sig, som
det ses foran, stærkt gældende baade paa Kongresserne og i Forbundets daglige
Arbejde. Samarbejdet med ham kunde være vanskeligt paa Grund af hans
stejle Standpunkter og kantede Væsen, men hans aldrig svigtende Interesse og
energiske Arbejde med Forbundets Anliggender gjorde ham agtet og respekte
ret blandt Kollegerne.
Ikke en Maaned efter, den 3. Juni, krævede Døden et nyt Offer blandt For
bundets Pionerer, da L. Bigum, siden 1929 den ene af Forbundets Revisorer,
maatte give op efter et langt og pinefuldt Sygeleje. Ogsaa han havde været med
fra Forbundets Kain])- og Frembrudsaar, var i mange Aar Medlem af Køben
havns Afdelings Bestyrelse og Afdelingens Kasserer i 7 Aar. Bigums Efterføl
ger som Forbundsrevisor blev J. E. Jørgensen.
Et Stykke Personalia af ulige glædeligere Art knyttede sig til Max Lauth. der
den 1. August 1933 havde været 25 Aar i Forbundets Tjeneste. Lauth blev For
bundssekretær i 1908 ved H. P. Hansens Fratræden og beklædte endnu denne
Post. I 1917 alløste han Anton Axelsen som Hovedkasserer og havde gennem
næsten 16 Aar varetaget dette Hverv. I en Jubilæumsartikel i Fagbladet hedder
det: »Selv om 25 Aars Arbejde inden for Fagbevægelsen slider paa sin Mand,
saa gaar Lauth dog stadig op i Forbundets Arbejde med den samme uselviske
Interesse som i yngre Aar; hans Glæde og Tilfredshed over en fastliggende
Kassebeholdning er stadig usvækket, og det er ikke med udelt Glæde, at han
som Sekretær nedskriver Beslutninger, som tvinger Hovedkassereren til Ud
betaling af større Beløb.«
Kort forinden havde Hovedbestyrelsen ved en Urafstemning loddet Stem
ningen blandt Medlemmerne over for Forbundets Oplysnings- og Kursusar
bejde, efter at det havde været drevet et Par Aars Tid. Skønt baade Artikler i
Fagbladet og Udtalelser og Vedtagelser paa 1932-Kongressen havde givet Ud
tryk for en levende Forstaaelse for dette Arbejde, fortsatte enkelte Modstan
dere med Murren og Agitation imod Oplysningsarbejdet og pukkede idelig paa
de store Beløb, der medgik hertil, og som blev taget af Strejkekassen.
Fra disse Medlemmers Side vedligeholdtes Uroen om Spørgsmaalet trods
Kongressens Beslutning, og der stilledes Krav om Urafstemning med den tyde
lige Hensigt at søge Kongressens Beslutning om Støtte til Oplysningsarbejdet
omstødt. Sagen egnede sig kun daarligt til Afgørelse ved Urafstemning, og
Forbundsledelsen var bange lur, at mange skulde se mere paa de Penge. Op
lysningsarbejdet kostede, end paa den Værdi, det havde for Forbundsarbejdet
og de enkelte Medlemmer. Men trods alle Betænkeligheder sendtes Spørgs
maalet til Urafstemning, og baade i Forbundsledelsen, i Oplysningsforbundet
og paa Roskilde Højskole afventede man med Spænding Resultatet. Det kunde
være retningsgivende for. hvordan andre Fagforbunds Medlemmer bedømte
Oplysnings- og Kursusarbejdet.
Forbundets Medlemmer bestod med Glans denne Modenhedsprøve. Ganske
vist var Deltagelsen i Afstemningen for ringe, da den kun omfattede lidt over
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Halvdelen af Medlemmerne, men de, der stemte, godkendte med stort Flertal
(767 Stemmer mod 478) Kongressens Beslutning om at fortsætte Oplysnings
arbejdet. Hermed var ikke blot den aktuelle Side af Sagen afgjort, men ogsaa
det betydningsfulde prinripielle: Medlemmerne afviste et Forsøg paa at ændre
en Beslutning, der paa lovlig Maade var truffet af Forbundets øverste Myn
dighed.
Den relative Ro i Forbundsarbejdet i 1933 afløstes det følgende Aar af en
betydelig Aktivitet paa alle Fronter. Den kan bl. a. aflæses af det store Antal
Møder og Forhandlinger. Forbundsledelsen i Kongresperioden indtil Juli 1936
var engageret i. Der holdtes i denne Periode 48 Forretningsudvalgsmøder, og
Hovedbestyrelsen var i samme Tidsrum indkaldt 5 Gange. Derudover havde
Forbundet været repræsenteret ved 225 Møder med Arbejdsgiverne og ved 248
andre Møder, fortrinsvis Generalforsamlinger i Afdelingerne. Heller ikke de
skriftlige Meddelelser forsømtes. Der udsendtes i denne Periode 103 Meddelel
ser til Hovedbestyrelsens Medlemmer og 80 Cirkulærer til Afdelingerne. Denne
stærke Aktivitet, der bl. a. skyldtes, at Forbundets Landsoverenskomst var den
eneste, som forhandledes direkte med Arbejdsgiverne af et Landsforbund under
De samvirkende Fagforbund, underbyggede yderligere Laurits Hansens Paa
stand om. at Forbundskontoret med den daværende Arbejdskraft var over
belastet.
Aarene 1934—36 bragte lige til den store Lockout det sidstnævnte Aar en
Række Overenskomstsituationer, som Kedel- og Maskinpasserne ofte var med i,
men ogsaa Forbundets eget Overenskomstarbejde var af betydelig Udstrækning.
Den i 1931 afsluttede Overenskomst søgte Forbundet i Slutningen af 1934
at faa forhandlet uden Opsigelse. Da Arbejdsgiverne ikke var uvillige hertil,
blev Forhandlinger indledet, men da Overenskomstsituationen for alle de
andre Fag, der laa i Forhandling med Arbejdsgiverforeningen, endnu hen i
Januar langtfra var afklaret, besluttede Forbundet efter Aftale med Arbejds
giverforeningen at ogsige Overenskomsterne og senere som et af de sidste Fag
forhandle om en ny. Men nu greb Forligsmanden ind og tog den opsagte Over
enskomst under Behandling. Forbundet protesterede omgaaende over for Ar
bejdsgiverforeningen, da Overenskomstforhandlingerne hverken var ført til
Ende eller afbrudt, hvorfor Forligsmandens Indgriben maatte forekomme over
flødig. Det lykkedes da ogsaa at komme fri af den, og ved fortsat Forhandling
med Arbejdsgiverforeningen naaede man til Enighed baade om en ny Lands
overenskomst og Entreprenøroverenskomst (de var jo efter Arbejdsgivernes
Krav at betragte som »et Par siamesiske Tvillinger«).
Den rene Pengegevinst ved disse Overenskomster var ikke stor. Lønningerne
fik en Forhøjelse fra 2—3,3 pCt., og Tillægene for Opfyring, Spisetid og Søn
dagsarbejde forhøjedes med fra 4,5—20 pCt. Men samtidig fik Forbundet gen
nemført et meget vigtigt Krav. Fremtidig skulde Kedelpassermedhjælpere, som
arbejder under en Maskinmesters Ansvar, have samme Løn som Certifikat
kedelpassere. Herved opnaaedes, at Arbejdsgiverne ikke længere kunde speku

lere i billig Arbejdskraft, fordi der paa Virksomheden var en Maskinmester
til at dække det lovmæssige Ansvar for Kedelpasningen.
Da det blev nødvendigt med en vis Overgangsperiode — det var jo ikke
Meningen, at den nye Bestemmelse skulde medføre Afskedigelser — besluttedes
det, at den først skulde træde i Kraft efter 2 Aars Forløb, og Afviklingen skulde
foregaa saa lempeligt som muligt. I Løbet af denne Periode var det saa Menin
gen, at de paagældende Kontrolbogsmænd — senest 3. April 1937 — skulde
have opnaaet Certifikat. Først da kunde de være nogenlunde sikre paa at blive
i de paagældende Pladser. Foruden den rent lønmæssige Fordel ved denne
Nyordning opnaaedes en Højnelse af Fagets Standard, idet der blev lukket for
Tilgangen af ukvalificerede Folk.
Helt let gik det dog ikke at gennemføre Ordningen. Cementindustrien, som
den i særlig Grad vilde berøre, gjorde Modstand, og der var navnlig Uoverens
stemmelser paa Cementfabrikerne i Aalborg. Ved et Voldgiftsmøde om Sagen
og ved yderligere Forhandlinger lykkedes det at faa en tilfredsstillende Løs
ning, saaledes at de paagældende Medlemmer fra Oktober 1936 skulde have
Certifikatløn, og Cementfabrikerne forpligtede sig til fremtidig kun at antage
Folk med Certifikat, hvis saadanne var ledige.
løvrigt medførte den trufne Ordning, at Forbundet besluttede at yde et Til
skud til en Del af de paagældende Medlemmer, der ønskede at indstille sig til
Kedelpasserprøven, da man fandt det naturligt baade for Medlemmernes og
Forbundets egen Skyld at yde dem en Haandsrækning. Udgiften var ikke stor
— 1250 Kr. — og saa meget maatte Forbundet nok kunne ofre for at faa gen
nemført sit principielle Krav om Certifikatløn.
Ikke desto mindre gav dette Tilskud Anledning til megen Forargelse og
Misfornøjelse i Fagbladet og paa den følgende Kongres, men her svarede Lau
rits Hansen sandt og virkningsfuldt, at vel var det rigtigt, at andre Medlemmer
selv havde maattet betale deres Uddannelse, men de vidste, hvad de gik ind til.
I det her foreliggende Tilfælde var det Forbundet, der fik gennemført et prin
cipielt Krav, og det maatte da være naturligt at støtte de Medlemmer, der berør
tes heraf, saa de kunde blive i Stand til at opfylde de Fordringer, der herefter
stilledes til dem. Det gjaldt dog om ikke at slaa noget i Stykker for Med
lemmerne.
Bestemmelserne i Landsoverenskomsten af 1935 overførtes stort set til
Aarets Entreprenøroverenskomst. Grundlønnen efter denne steg 1 Krone om
Ugen fra 63,25 til 64,25 Kr. Tillægene forhøjedes med fra 8 til 33*/s pCt., og
den særlige Kontrolbogssats forsvandt ligeledes her.
I den bemærkelsesværdige Overenskomstsituation i 1934 var Forbundet
inddraget i den da meget omtalte Slagterikonflikt. Forligsmanden maatte
bære Skylden for, at der i det hele taget opstod en saadan Situation, idet han
aabenbart havde glemt Slagteriarbe jderforbundet og Slagterikedelpasserne, da
han stillede Mæglingsforslag for alle de andre Fag, der dette Aar var i Løn
bevægelse.

Slagteriarbejderne gik i Strejke, og Regeringen maatte omgaaende gribe ind
for, at Danmark ikke skulde faa et for stort Minus i Vareudforslen til England
og risikere at miste livsnødvendige Markeder dér. Konflikten blev derfor meget
kortvarig. Overenskomsterne blev ved Voldgift stort set fornyet uden Ændrin
ger, men for Kedelpasserne opnaaedes dog saadanne Forbedringer, at de næppe
fortrod, at de fulgte Slagteriarbejderne ud i Konflikten. De fik bl. a. for Hold
drift indfort en Bestemmelse, hvorefter der skulde ydes en halv Overarbejds
time inden for hver Vagt å 8 Timer som Erstatning for Spisetid. Det betød i
Penge 5,46 Kr. om Ugen. lovrigt var Slagterikedelpassernes Grundløn i 1936
60 Kr. Den skulde stige 1 Kr. det følgende Aar, og for forskudt Arbejdstid gaves
der forArbejde i Tiden fra Kl. 18 til Kl. 24 et ekstra Tillæg paa 27 Øre i Timen
og for egentligt Natarbejde mellem Kl. 0 og 6 et Tillæg paa 37 Øre i Timen.
Med Bryggeriforeningen og Spritfabrikerne fik Forbundet i 1934 3-aarige
Overenskomster, der ret nøje fulgte hinanden. Særoverenskomsterne for de
enkelte Bryggerier samledes dog nu i een. Heller ikke paa disse Virksomheder
var Lønstigningen i 1934 særlig stor. For begge Kategoriers Vedkommende
fulgtes det Pristal, der var udarbejdet i 1931 og da ansattes til 100. Lønstignin
gerne varierede fra 1,6 til 2.9 pCt. Det betød, at de bedst lønnede blandt Med
lemmerne paa de københavnske Bryggerier kunde naa op paa 85 Kr. om Ugen,
naar de arbejdede i Holddrift. Det betød mere, at Ferien forlængedes fra 6 til 9
Hverdage, og i Provinsen etableredes en Sygeordning med halv Ugeion under
Sygdom i 26 Uger inden for et Aar.
Efter 1931-Pristallet skulde Medlemmerne under de to Overenskomster
have Lønstigning, hvis det oversteg 113 — det var i 1936 naaet op paa 112 —
og Lønningerne kunde først nedsættes, naar det naaede ned paa 98. Den sidste
Mulighed var dog ikke nærliggende.
Med 1934-Overenskomsten med Spritfabrikerne kunde Forbundet notere en
Lønstigning paa 12,50 Kr. om Ugen, siden man i 1925 gik bort fra Landsover
enskomsten. Det var en Fremgang paa 23 pCt. foruden det særlige Søndagstil
læg og Forskydningstillæg. Hertil kan føjes, at Forbundet fik overdraget Anvis
ningen af Kedel- og Maskinpassere til Spritfabrikerne, noget lignende som det,
man nogle Aar tidligere havde paa Sukkerfabrikerne, men ved egen Skyld
satte til igen.
Ogsaa med Margarinefabrikerne fik Forbundet i 1934 en 3-aarig Overens
komst. Efter den laa Lønningerne fra 62 til 79,78 Kr. om Ugen plus Tillæg for
alt Arbejde i Tiden mellem Kl. 18 og (i. Paa disse Virksomheder indførtes et
særligt Tillæg, Afslukningstillæget, paa 7 Kr. om Ugen. Det gav mere, end hvis
Afslukningstiden skulde have været betalt med Overtid. Lønnen paa Marga
rinefabrikerne viste ligeledes en stor Stigning, efter at man — i 1927 — havde
forladt Landsoverenskomsten. Den var her steget 16,4 pCt. i det paagældende
Tidsrum. Det var ikke med Urette, naar en af de Kongresdelegerede i 1936
beklagede sig over, at Særoverenskomsterne gav langt bedre Lønvilkaar end
Landsoverenskomsten. Arbejdsanvisningen blev for Margarinefabrikerne som

for Spritfabrikerne og de nyoprettede Kartoffelmelsfabriker overtaget af For
bundets Arbejdsløshedskasse.
Af disse sidste var der efter Kartoffelmelsordningen af 15. Maj 1933 star
tet 7, hvoraf de 6 blev drevet ved Dampkraft. Her indførtes Landsoverenskom
stens Satser med et 10 pCt.s Tillæg, da det drejede sig om Sæsonarbejde.
Den aargamle Strid med det L. S.-beherskede Lodsejerlav ved Kolindsund
fandt nu sin Afslutning ved, at Lavets Ledelse godkendte Landsoverenskom
sten. Laurits Hansen bemærkede spydigt herom: »Det var med blødende Hjerte
de gik med, og vi havde her det bedste Samarbejde med Maskinmestrenes
Forening; men hvad der var den største Aarsag til, at de sluttede Overenskom
sten med de to Organisationer, var, at de ventede Tilskud fra Staten.«
En noget rodet Situation frembød Forholdene paa Sanatorierne. Med Natio
nalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse var der som tidligere berørt af
sluttet Overenskomster, der nu blev fornyet. Paa en Række andre Sanatorier
vilde Forbundet gerne ordne Løn- og Arbejdsforholdene for de ansatte Kedel
passere, men man kunde naturligvis først gøre det, naar disse Folk havde
erhvervet sig de nødvendige Papirer, saa de kunde blive Medlemmer af For
bundet.
Paa en lignende Maade forholdt det sig med Kedelpasserne paa Sindssyge
hospitalerne og Aanssvageanstalterne. Forbundet havde søgt at faa fat i dem,
men de lavtlønnede Folk stod »organiseret« i et saakaldt »Hospitals-Forbund«,
hvor Kontingentet var helt nede paa en Krone om Maaneden! Her stillede For
bundsledelsen sig paa det Standpunkt, at skulde der gøres noget for denne lige
gyldige Gruppe, maatte de alle ind i Forbundet. Dette var selvfølgelig beredt
til at klare deres Sager den Dag, de meldte sig ind, men sætte noget særligt ind
paa at faa dem som Medlemmer, var der paa det Tidspunkt ingen Grund til.
Med Kommuner, Amter og Stat fandt der i disse Aar et frugtbart Løn
arbejde Sted. Saaledes viste en i 1934 udarbejdet Lønstatistik for godt 500
Medlemmer ansat i 33 Kommuner, at denne Medlemskategori efterhaanden
havde tilkæmpet sig en respektabel lønmæssig Placering.
Højst laa Vejen Kommune med 4800 Kr., og i den bedste Tredjedel var iøvrigt Byer som Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Holstebro, København, Frederiksberg,
Randers, Svendborg og Vejle. I næsten alle de 33 Kommuner havde Forbundets
Medlemmer opnaaet 2 Ugers Sommerferie. Kun fire Kommuner: Frederikshavn,
Lyngby, Løgstør og Silkeborg »fedtede« med een Uge.
Blandt de Kommuner, hvor man havde opnaaet særlig gunstige Resultater,
og derfor fremhævede som Eksempler for de mindre gode, stod Aarhus Kom
mune ekstra fint. Her fik Medlemmerne 25 pCt. Tillæg for alt Arbejde, som
faldt i Tiden mellem Kl. 18 og 6 og 50 pCt. Tillæg for alt Arbejde paa Sønog Helligdage, som faldt inden for den 48 Timers Arbejdsuge.
Ogsaa i Esbjerg kunde Forbundet være stolt af sit Arbejde. I denne By
havde man under Ledelse af Hovedbestyrelsesmedlem i Forbundet Johs. Niel

sen i Forbindelse med Maskinmestrenes Forening faaet nedsat Arbejdstiden paa
det kommunale Elektricitetsværk til 421/« Time om Ugen, og paa Gasværket
havde Medlemmerne fri hver 6. Dag.
Lønmæssigt stod Frederiksberg Kommune næst Vejen i Spidsen. Det blev
dog sagt om den konservative Kommune, at »den pyntede sig med laante Fjer«,
og at det ikke var for Medlemmernes blaa Øjnes Skyld, at den laa saa højt —
smaa 300 Kr. over København. Det rigtige er der i alt Fald i denne Betragt
ning, at Kommunens konservative Flertal spekulerede i Stemmefiskeri ved for
visse Grupper Tjenestemænd og Arbejdere at betale højere Løn end i Køben
havn. Økonomisk spillede det kun en ringe Rolle paa den velhavende Kom
munes Budget.
Paa den anden Side var det dog ikke saadan, at Forholdet mellem Forbun
det og det socialdemokratiske Flertal i København altid var lige rosenrødt.
Denne Kommunes økonomiske Stilling var dog ogsaa paa Grund af Krisen ad 
skilligt sværere end saa mange andres. »Borgerlaanet« i 1932 var saaledes et
Symbol paa dens anstrengte Økonomi. Forbundets Lønforhandlinger med Kø
benhavns Kommune blev afbrudt i 1932, men D. s. F. stillede sig bag Forbun
det og Kommunalt Arbejderforbund for at faa en rimelig Løsning paa deres
faglige Problemer.
Et andet Bevis fra disse Aar paa, hvor godt Forbundets Lønarbejde havde
frugtet, forelaa i en af Københavns Skattedirektorat foretaget Udregning over
Indtægterne i de forskellige Fag og Erhverv. Her laa blandt Lønarbejderne
Typograferne højst med en Aarsindtægt paa 4073 Kr., men lige bag efter kom
Kedelpasserne med en gennemsnitlig Aarsindtægt paa 4026 Kr. Som Nr. 3
fulgte Murersvendene med 3987 Kr. Forskellige faglærte Grupper naaede kun
op paa 3441 Kr., og Arbejdsmændenes Gennemsnitstal laa paa 2447 Kr.
Det kan da siges, at Forbundets Overenskomstarbejde i disse Aar, da man
endnu mærkede Krisens Efterveer, havde givet et forholdsvis godt Udbytte. En
Del af de nævnte Fremstød foretoges i Forbindelse med andre Organisationer,
særlig Bryggeriarbejderforbundet, Smedeforbundet, Maskinmestrenes For
ening og Kommunalt Arbejderforbund. Indtil Slutningen af 193.5 arbejdede
Johs. Kjærbøl og Laurits Hansen sammen — og godt sammen — i »det lille
Grænseudvalg«. Da Kjærbøl efter Sejrsvalget i Oktober blev Handelsminister
i den rekonstruerede Stauning-Regering, traadte hans Efterfølger som For
mand for Smedeforbundet Peter Andersen ind i Udvalget, men han fik kun en
kortere Samarbejdsperiode med Laurits Hansen. Det Samarbejde med Maskin
mestrenes Forening, Laurits Hansen under megen Skepsis i Forbundet fik i
Stand i 1926, knyttedes stadig fastere. Tidligere er omtalt de Samarbejdsregler,
der fastsattes mellem de to Organisationer. I 1934 var man naaet saa vidt,
at der den 30. Oktober afsluttedes en Gensidighedsoverenskomst om Over
flytningsret. Den blev den 10. November godkendt af Arbejdsdirektoratet.
Samtidig blev Samarbejdsreglerne skriftligt formuleret. Hovedtrækkene i disse

er gengivet andet Sted. Her skal blot tilføjes, at ogsaa med Maskinmestrenes
Forening fik Forbundet et Grænseudvalg.
Forbundets Relationer til Kommunalt Arbejderforbund udviklede sig stadig
i den rigtige Retning. Ligesaa Forbindelserne med Dansk Arbejdsmands For
bund, med hvilket Forbund, der i 1935 blev truffet en Aftale om Organisations
forholdene i den Tid, Sukkerfabrikernes Kampagnearbejde stod paa. I Tilslut
ning hertil fastsattes nogle Overflytnings- og Tilbageflytningsregler, der god
kendtes af Arbejdsdirektoratet.
Laurits Hansens velkendte Interesse for Beskæftigelse af Forbundets Med
lemmer holdt ham stadig i Aande. Han havde i den Sag nær Føling med
D. s. F.s Næstformand og senere Formand Chr. Jensen. Sammen med andre
Medlemmer af Forbundsledelsen rejste han i 1933 Landet rundt fra det ene
Mergelleje til det andet for at fordele det Arbejde, der var og faa antaget liere
Kedelpassere ved disse Arbejder. Han mødte her lige saa megen Forstaaelse
hos daværende Landbrugsminister Kristen Bording, som han Gang paa Gang
mærkede Venstrepressens Surhed og Ondskab (den talte haanende om »Rege
ringen under Fagforeningsdiktatur«) og visse Medlemmers Uvilje mod enhver
Form for Arbejdsdeling.
Der opnaaedes dog »en fuldt ud forsvarlig Ordning«, der bestod i, at Med
lemmerne beholdt det Akkordsystem, der var traadt i Stedet for Procenttillæget for Overarbejde. De bevarede altsaa den højere Løn, som Akkorden gav'
dem, men maatte saa med visse Mellemrum afspadsere en Uges Tid. Paa den
Maade kom en hel Del arbejdsløse Medlemmer i Arbejde, og andre undgik at
ryge ud. Men denne Skifteordning maatte gennemføres med Tvang baade
over for Medlemmer og Mergelselskaber, og det betog den unægtelig en Del af
dens Værdi. Paa Kongressen i 1936 søgte da ogsaa en enkelt Afdeling ad Om
veje at komme den til Livs.
Afspadseringen af Overarbejdet er vel ikke det mest ideelle Middel til Be
kæmpelse af Arbejdsløsheden, men der er dog Arbejde i den, og den er et godt
Udtryk for Hjælpsomhed og Solidaritet. Tanken kom da ogsaa til at præge den
Lov om Forbud mod Overarbejde, der senere vedtoges af Rigsdagen. Afspad
seringen anvendtes ogsaa paa andre af Forbundets Arbejdsomraader, og Lau
rits Hansen naaede i betydeligt Omfang sit Maal: Arbejde frem for Under
støttelse, Kollegerne ind i Produktionen!
♦
I 1933 maatte Regeringen standse Arbejdsgivernes stort anlagte LockoutTogt. men Aaret efter var de klar til at gentage Forsøget. Overenskomsterne
blev i vidt Omfang opsagt, og Kravet om 20 pCt.s Lønreduktion rejstes atter.
Over for Kedel- og Maskinpasserforbundet var det dog begrænset til 12 pCt. —
kun Entreprenørerne forlangte 15. De samvirkende Fagforbunds Standpunkt
var til Gengæld: Uændret Forlængelse af samtlige Overenskomster i et Aar.
Parterne stod saaledes langt fra hinanden, og det føg atter med Lockouttrus

ler. Arbejdsgiverne havde intet lært af Situationen i 1933, men det havde der
imod Regering og Rigsdag. Resultatet af deres Overvejelser blev »Lov om
Mægling i Arbejdsstridigheder« af 17. Januar 1934, den nye Forligsmandslov,
der udstyrede Forligsinstitutionen med væsentlig større Beføjelser. Denne Lov
havde set med Fagforeningernes Øjne adskillige mørke Pletter, og specielt Af
stemningsreglerne og Sammenkoblingen af de enkelte Fag, der forfuskede Ur
afstemningsprincippet, vakte megen Betænkelighed. Men det er sikkert rigtigt,
naar Laurits Hansen hævdede, at uden denne Lov havde Forligsmanden i 1934
ikke haft Held til at gennemføre Mæglingen, da Arbejdsgiverne var »højt
oppe«.
Skønt Mæglingsforslaget af 14. Marts 1934 fejede Arbejdsgivernes Løn
reduktionskrav af Bordet og i Realiteten kun forpligtede Fagforeningerne til
ikke at lade deres Medlemmer arbejde for Underpris hos uorganiserede Ar
bejdsgivere, blev det vedtaget af begge Parter. Bortset fra Slagterikonflikten,
der blev afgjort ved en ny Lov om tvungen Voldgift, og en Sømandskonflikt,
der efter nogle Uroligheder og en Dags »Generalstrejke« i Esbjerg løb ud i San
det, skete der ikke større Ting.
I 1935 var den faglige Himmel nogenlunde ren. En lang Række Forhand
linger førte den 10. April til et Forligsmandsforslag, som Kedel- og Maskin
passerne glædede sig over »ved en i sidste Øjeblik hastigt gennemført
Manøvre« at være sluppet uden om. De fik som før bemærket en beskeden, men
reel Nettogevinst »uden Nittere«, og samtidig løstes det vigtige Spørgsmaal
om Certifikatløn paa Certifikatanlæg.
Aaret efter slog Lockoutlynet ned. I Modsætning til de foregaaende Aar
var det denne Gang Arbejdsgiverne, der under de nu opadgaaende Konjunk
turer — Resultaterne af Valutalovgivning og Planøkonomi — holdt paa uæn
dret Forlængelse af Overenskomsterne, mens Arbejderne ubetinget krævede
Tillæg til de laveste Lønninger. Der var Grund nok derfor i de stærkt stigende
Afkast i Erhvervene, som Arbejdsgiverne paa deres Side gerne vilde skaane.
Det viste sig ved Forhandlingerne plat umuligt at komme igennem — Ar
bejdsgiverne havde nemlig politiske Bihensigter og vilde gerne svække den for
hadte Regering ved det forestaaende afgørende Landstingsvalg — og Lock
outen iværksattes den 22. Februar. Da den havde varet en lille Maanedstid, stil
lede Forligsmanden Mæglingsforslag. Det vedtoges af Arbejderne, men for
kastedes den 25. Marts af Arbejdsgiverne. Derefter greb Statsmagten ind, og
den 29. Marts vedtoges en Lov, der henviste Sagen til Afgørelse ved en tvungen
Voldgiftsret paa 4 Medlemmer, bl. a. Forligsinstitutionens Formand. Dens Ken
delse, der faldt den 7. April, blev i det væsentlige en Stadfæstelse af det af
Arbejderne vedtagne Mæglingsforslag.
*
Paa Forbundets indre Front var Aktiviteten i disse Aar ikke mindre. Tid
ligere er sagt et Par Ord om, hvad den tyske Fagbevægelses Sammenbrud betød

for Forbundets Arbejde. En Del tyske Kolleger slap over Grænsen til Danmark,
og Forbundet paatog sig i Forbindelse med det internationale faglige Sekre
tariat foreløbig at sørge for deres Ophold. Der blev sat stærkt ind for at skaffe
Midler til disse Kolleger og deres Familier. De danske Kammerater vedtog ved
en Urafstemning at bevilge 25.000 Kr. dertil, og dette Beløb var endda over
skredet med 700 Kr. inden Kongressen i 1936. De udenlandske Bidrag var rela
tivt smaa. Det. der kom fra England, var personlige Bidrag fra Forbundets
Tillidsmænd. Det engelske Forbund havde nemlig Strejkekasse fælles med
Transportarbejderforbundet, saa det var vanskeligt at paaligne de enkelte Med
lemmer Bidrag. Man kunde altsaa ikke paaregne større Hjælp derfra. Den
Støtte, der kom fra de czekiske Kolleger, maatte efter Forholdets Natur være
beskeden, »thi de gav af deres Fattigdom«, men naturligvis saa meget mere
paaskønnelsesværdig.
Det lykkedes ogsaa at holde den værste Nød fra de tyske Kollegers Dør.
Men i det lange Løb slog Understøttelsen ikke til, og hvad værre var: den pine
fulde Lediggang gjorde sig gældende i stadig stærkere Grad. Det var i Virke
ligheden nødvendigt at skaffe dem Arbejdstilladelse. Deres faglige Duelig
hed var der ingen Tvivl om, men Sagen skulde jo gerne ordnes saaledes, at det
ikke gik ud over Forbundets egne arbejdsløse Medlemmer.
Var Traadene saaledes bristet til Tyskland og Østrig og svage nok til Czekoslovakiet og England, var der til Gengæld opnaaet en Forbindelse med de
norske Kolleger. I Norge havde Industriforbundene en Tid slaaet et selvstæn
digt Kedel- og Maskinpasserforbund i Stykker, men man havde atter faaet rejst
en Organisation, nærmest omfattende Oslo, der var blevet anerkendt af den
norske Landsorganisation. Formanden for det norske Broderforbund, Harald
Berntsen, havde nøje knyttet Traadene til det danske Forbund og havde bl. a.
deltaget i et af dets Kursus paa Roskilde Højskole. I særlig Grad var Berntsen
interesseret i at faa gennemført en Kedellovgivning i Norge efter dansk Møn
ster — men helst lidt bedre.
Apropos, den danske Kedellov. Det var jo sandt nok, og Forbundets Med
lemmer havde ofte nok Lejlighed til at konstatere, at enkelte af dens Paragrafer
var meget elastiske. Heller ikke ved Lovens Revision i 1932 havde man opnaaet
den tilstrækkelig Fasthed, og en Skrivelse fra Juni 1933 til Forbundet fra
Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet gav et ganske godt Indblik i. at
stærke Kræfter havde været i Virksomhed for yderligere at forringe Loven.
Direktoratets Skrivelse har følgende Ordlyd:
»Fra Socialministeriet har man modtaget Meddelelse om, at Ministeriet under 8. Juni 1933
har tilskrevet Københavns Magistrat og Industriraadet saaledes:

.21. Oktober 1930
Københavns Magistrat
»I Skrivelse af 23. r»
l
T ,
j
December
1930 har Industriraadet
forcslaaet en Tilføjelse til Dampkedel-Bekendtgørelsen Nr. 648 af 15. December 1919, hvorefter
Foresatte for Kedelpassere under særlige Omstændigheder skulde kunne overtage Ansvaret for Pas

ningen af en eller flere Kedler, saaledes at den eller de respektive Kedelpassere, selvom de havde
Kedel-Certifikat, derefter arbejdede som Hjælpere for den Foresatte og under dennes Ansvar.
Det er oplyst, at Sagen er rejst i Anledning af den af Østre Landsret den i 5. Maj 1930 afsagte
Dom vedrørende nedennævnte Overtrædelse af Bekendtgørelse Nr. 648 af 15. December 1919.
Den 22. Juli 1929 indtraf paa Københavns Belysningsvæsens Elektricitetsværk, H. C. Ør
steds Værket, en Driftsforstyrrelse, idet Vandstanden i 2 Fødevandsbeholdere sank som Følge af,
at en Kontra ventil paa en Trykledning havde sat sig fast. Da Dampproduktionen paa vedkom
mende Kedelstation herved blev reduceret, maatte de 3 Kedler i den anden Sektion præstere noget
mere Damp, hvorved Sektionens Fødeledningssystem blev overbelastet. Herved blev Fødevandstilførselen til de 3 Kedler utilstrækkelig, saaledes at Vandet i en af Kedlerne sank under det til
ladte Mærke paa Vandstandsglasset. I Overensstemmelse med Forskriften i § 36, Stk. 9 i for
nævnte Bekendtgørelse af 15. December 1919 tog vedkommende Kedelpasser Trækket fra Ked
len, saaledes at Vandstanden ikke yderligere sank. Dette bebrejdede 1. Maskinmester ham og be
falede ham at sætte Trækket paa igen.
Under Henvisning til den saaledes begaaede Overtrædelse af Dampkedelbekendtgørelsens
§ 36, Stk. 9, begærede Direktoratet begge de paagældende tiltalt. Ved Underretsdommen blev
Maskinmesteren dømt, medens Kedelpasseren blev frifundet. Denne Dom indankede Direktoratet
for Øste Landsret, der under 5. Maj 1930 statuerede, at ogsaa Kedelpasseren havde gjort sig skyl
dig i en Overtrædelse af Bekendtgørelsen, idet Retten udtalte, at da det faktisk havde været ham,
der havde forestaaet Pasningen af Kedlen, var han efter Vandstandsglassenes Udvisende uberet
tiget til imod de gældende Forskrifter at sætte Kedlen i fuld Drift, og Maskinmesterens modstaaende Ordre i saa Henseende kunde ikke befri ham for Ansvar.
Til Begrundelse af den nu forcslaaede Ændring har Københavns Magistrat bl. a. henvist til,
at det af driftsmæssige Grunde er nødvendigt at faa Ansvaret ved et større Dampkedelanlægs
Drift koncentreret hos en enkelt Person.
I en over Sagen afgiven Erklæring har Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet udtalt, at
der efter Direktoratets Formening ikke er Grund til at tro, at en Kedelpasser skulde nægte at
efterkomme en Foresats Ordre med Hensyn til Pasningen af Kedelanlæget, forsaavidt denne
Ordre ikke vilde føre hans Handlinger udover de Rammer for det lovlige, som Dampkcdellovcn
og Dampkcdelbekendtgørclsen fastsætter, og at det, Andragendet herefter tager Sigte paa, er det
enkeltstaaende Tilfælde, i hvilket der opstaar Konflikt imellem Kedelpasseren og den Foresatte,
fordi dennes Ordre kræver en Handling fra Kedelpasserens Side, som fører udover den i Damp
kedelloven og Dampkedelbekendtgørelsen givne Grænser for det lovlige. Endvidere udtaler Direk
toratet, at forsaavidt den forcslaaede Ændring herefter tager Sigte paa Handlinger indenfor det
lovliges Omraadc, er den overflødig, og forsaavidt den tager Sigte paa Handlinger i Strid med de
gældende Forskrifter for Pasningen af Dampkedler, er den af en saadan Karakter, at den ikke
vilde kunne sanktioneres af Myndighederne.
I denne Anledning skal man meddele, at Socialministeriet bortset fra, at Spørgsmaalet om
en Kedelpassers Ansvar i givet Tilfælde henhører under Domstolenes Afgørelse, maa være enig i
de af Dircktoratet anlagte Synspunkter, og at Socialministeriet maa holde for, at en Kedelpassers
Ansvar for Handlinger, der er i Strid med de gældende Regler, ikke kan bortfalde, fordi han
handler efter en af en Foresat given Ordre, med mindre vedkommende Foresatte direkte har
overtaget Pasningen af Kedlen paa eget Ansvar. Socialministeriet har derfor ikke fundet Grund
lag for at foretage en Tilføjelse til Dampkedelbekendtgørelsen eller eventuelt søge gennemført en
Ændring af Dampkedellovens Ansvarsbestemmelser.«

Hvilket herved meddeles under Henvisning til det ærede Forbunds Skrivelse af 8. November
1930 til Direktoratet.
sign. Dreyer.
| R. Nøhr.

Det kan i denne Forbindelse tilføjes, at Forbundet til det yderste søgte at
udnytte de Goder, der findes i Arbejderbeskyttelsesloven, og dets Tillidsmænd

havde altid nøje Føling med Direktoratets Embesmænd om at udnytte Loven
bedst muligt.
Et saadant Samarbejde havde Forbundet med Kedelinspektør Rønne, og
der blev i Slutningen af 1934 truffet Aftale om, at han for Forbundets Regning
skulde holde en Række Lysbilledforedrag om »Kedeleksplosioner, Aarsag og
Virkning«. Forbundet ønskede, at dette Foredrag skulde holdes i alle større
Byer Landet over med Arbejdernes Oplysningsforbund som Medindbyder. Man
vilde vise Offentligheden, hvilket farligt Apparat en Dampkedel er, hvilke
Farer det rummer, hvis ukyndige Personer overtager Pasningen og omvendt,
hvilken Betydning det har for Samfundet og den enkelte, at det er uddannede
og ansvarsbevidste Folk, der varetager det vanskelige Job.
Paa Grund af Inspektør Rønnes alvorlige Sygdom og Død naaede han des
værre ikke at holde Foredragene, men takket være Velvilje fra den Afdødes
Frue og Søn fik Forbundet Tilladelse til at tage Kopier af den betydelige Lysbilledsamling, ligesom Manuskriptet til Foredraget blev overladt Forbundet.
Dele af dette Manuskript og Billeder fra Lysbilledmaterialet er anvendt i dette
Skrift.
Det maa betragtes som et Gode, da Kongressen i 1932 vedtog at bevare For
bundets Fond. Tiderne var stadig saadan, at Kolleger kunde have dens Hjælp
nødig. I Kongresperioden 1932—36 udbetaltes til nødstedte Medlemmer 2913
Kr., og til Julehjælp blev der i samme Periode anvendt lige ved 20.000 Kr.
Med den Ferie — kortere eller længere — de ni Tiendedele af Forbundets
Medlemmer efterhaanden havde opnaaet, rejstes Spørgsmaalet om at udnytte
denne bedst muligt. For mange var det for dyrt at deltage i Fællesrejser i Ud
landet eller hjemme — Arbejdernes Oplysningsforbund i København arrange
rede ellers i disse Aar under Ledelse af daværende Sekretær Ih Kolbjørn mange
billige og velorganiserede Arbejderrejser til Ind- og Udland — men endnu
dyrere var det at rejse alene, og det var da naturligt, at Tanken om et Feriehjem
paa et naturskønt Sted dukkede frem.
Forbundsledelsen undersøgte meget nøje de økonomiske og praktiske Mulig
heder og ogsaa Risikoen for et saadant Foretagende. Man var i den Henseende
»indstillet paa at binde 40.000 Kr. for at skaffe et Fristed, et Opholdshjem for
vore Medlemmer i deres Ferie.« Efter at Forretningsudvalget havde drøftet
Spørgsmaalet, gik det til Behandling i Hovedbestyrelsen og sendtes endelig
efter Lovene til Urafstemning blandt Medlemmerne.
Planen mødte imidlertid stærk Modstand hos mange Medlemmer, der dels
frygtede den økonomiske Byrde, dels ikke forstod den Betydning for Medlem
merne, et Feriehjem kunde faa. Forslaget blev til Skuffelse for dem i Forbunds
ledelsen, der havde sat et uegennyttigt Arbejde ind paa at realisere Tanken,
forkastet ved Urafstemningen, og man skulde derefter have troet det skrinlagt
uden yderligere Bemærkninger. Sagen havde jo været forelagt og behandlet
paa fuldt lovlig Vis i Forretningsudvalg, Hovedbestyrelse og blandt Med
lemmerne.

Men nu rejste de ved Afstemningen sejrrige Modstandere en højst mærke
lig Aktion, der nærmest kan lignes ved Forsøg paa at slaa død Mand ihjel. De
Utilfredse rettede paa det voldsomste Skytset imod Forbundsformanden og
andre, der var gaaet ind for Feriehjemmet, og man fik nærmest Indtrykket af,
at det var en Forbrydelse mod Forbundet at have fostret en saadan Tanke.
Der blev slaaet haardt fra begge Sider — Laurits Hansen var jo ikke blid,
naar han var i Kamphumør. Efter nogen Tid ebbede Rumleriet ud, men en uhil
det Iagttager vil være tilbøjelig til at give Laurits Hansen Ret, naar han hæv
dede, at »med sundt og fornuftigt Organisationsarbejde har i hvert Fald ingen
Forbindelse det, der foregik afvigte Efteraar og her i Begyndelsen af 1936«.
Var Fagbladet i 1932 naaet op til en vis Standard, tør det trygt siges, at det
i de følgende Aar gennemgik en betydelig Udvikling og Modernisering. Lau
rits Hansen var selv en flittig Medarbejder, og hans Pen, der ikke var mindre
spids, end hans Tunge var hvas, boltrede sig deri med mange bidende Artikler,
der brændte sig fast. Medlemsdiskussionerne livede ogsaa fortsat op, men mest
mærkbar var Uvidelsen af det tekniske Stof, der efter at Nazisterne havde over
taget — stjaalet — det tyske Forbunds Blade, blev »dansk Arbejde«. Den tek
niske Medarbejder Anker Larsen udfoldede et omfangsrigt Forfatterskab, og
Fagbladet bragte nu til Stadighed »fuldt læseværdige Artikler« om tekniske
Emner, der havde Bud til Medlemmerne.
Anker Larsen tog sig ikke blot af den tekniske Redaktion. Han blev ogsaa
overdraget den forretningsmæssige Nyordning af Bladet. Gennem en halv Snes
Aar havde Bogtrykkeren haft Bladets Annonceindtægt mod at levere de første
4 Sider Tekst gratis og derefter faa en nærmere fastsat Pris pr. Side. Det for
bedrede tekniske Tekststof medførte imidlertid en betydelig Stigning i Annonce
tegningen, og Forretningsudvalget besluttede derfor at opsige Kontrakten med
Bogtrykkeren. Det overtog selv Annonceporteføljen, der overdroges Anker
Larsen mod en Provision paa 40 Procent.
Med de Besparelser, der efter Nyordningen vilde blive paa Fagbladet, fik
man Raad til at sende det direkte til Medlemmerne, hvorved et længe næret
Ønske blev opfyldt
I Johs. Christiansens lange Liv var der ofte Anledning til at hylde ham for
hans Gerning i Forbundet. Sjældnere var der Lejlighed til ogsaa at sige hans
Hustru Tak for den Opofrelse hun særlig i sine yngre Aar havde vist ved at
»afstaa« ham til det krævende Organisationsarbejde. En saadan Lejlighed bød
sig ved Ægteparrets Guldbryllup den 11. Maj 1934, da det blev hyldet paa
mange Maader, bl. a. i en Artikel i Fagbladet. En mere trist Anledning til Om
tale blev der, da Formanden for Forbundets næststørste Afdeling L. Leerbech
den 6. December samme Aar afgik ved Døden. Ganske vist havde Leerbech
skrantet det meste af 1934, men det vakte alligevel Overraskelse, at denne liv
lige og robuste Mand, der gennem mange Aar havde udført et stort Arbejde
paa ledende Pladser i Forbundet i en saa forholdsvis tidlig Alder blev revet

bort. Leerbech blev godt 64 Aar gammel. Knapt et Aar efter, den 30. Oktober
1935, døde en anden af dem, der havde været med fra de første Dage. Jørgen
Jensen, der var Forbundets første Sekretær, og som ogsaa en kort Tid havde
bestridt dette Hverv under H. P. Hansens Sygdom i 1908.

£aurits Hansen gaar fra Borde
Forbundets ordinære Kongresperiode var i sin Tid fastsat til 5 Aar. Hidtil
havde man dog kun haft een Periode af saa lang Varighed, nemlig fra 1920—
25. Senere havde forskellige Aarsager, bl. a. Forbundets 35 Aars Jubilæum,
bevirket en tidligere Indkaldelse af Kongresserne, og heller ikke efter 1932
skulde der gaa de fulde 5 Aar.
Aarsagen var denne Gang, at man »i Utide« stod over for Valg af en ny
Formand. I de Aar, der var gaaet under Laurits Hansens Formandsskab, havde
han med megen Iver og Interesse deltaget i De samvirkende Fagforbunds Ar
bejde og havde som den skarpe og klare Debattør, han var, ofte ladet sin Røst
lyde under Forhandlinger i Landsorganisationen. Selv om han repræsenterede
et af de mindre Forbund, havde han gjort sig stærkt gældende, og det ingen
lunde, fordi han sagde Ja og Amen til alt, hvad der foregik. Tværtimod havde
han ofte, som han sagde engang, ogsaa dér slaaet haardt og taget sine Klø.
Men der var blevet lagt Mærke til ham, og umiddelbart efter Lockouten i
1936 valgtes han som den ene af to nye Sekretærer. Den anden kom fra Ar
bejdsmandsforbundet. Det var Eiler Jensen. De to kom til at følges ad i D. s. F.s
Ledelse. Laurits Hansen blev i August 1939 efter Knud V. Jensens pludselige
Død Formand for Landsorganisationen, og da han i November 1942 udnævntes
til Socialminister, blev Eiler Jensen hans Efterfølger som Formand for D. s. F.
Laurits Hansen tiltraadte sin nye Stilling i Begyndelsen af Maj 1936, og i
Stedet for at holde Ekstrakongres for at vælge hans Efterfølger, rykkede man
den ordinære Kongres, Forbundets 15., der derefter afholdtes i København den
15.. 16., 17. og 18. Juli. Mødestedet var som ved Jubilæumskongressen i 1932
Studenterforeningens Lokaler.
Til Kongressen var mødt 78 Delegerede fra 55 Afdelinger. 5 Afdelinger
havde ikke ladet sig repræsentere. Blandt de Delegerede fra København var
Alfred Iversen, en ung, initiativrig Mand, der i de følgende Aar skulde gøre en
kort, men bemærkelsesværdig Indsats i Forbundet.
Som Gæster var ved denne Lejlighed mødt den fungerende Formand for
D. s. F., Chr. Jensen, der tidligere havde repræsenteret Landsorganisationen
paa Kongressen, den nye Formand for Smedeforbundet Peter Andersen og
К. A. Rasmussen fra Maskinmestrenes Forening. Med det nære Samarbejde,
der var indledet og udbygget mellem de to Organisationer, var det kun natur

ligt og glædeligt at se Maskinmestrenes Formand paa Kongressen. De tidligere
kendte Modsætningsforhold var nu forlængst ude af Verden.
»SOCIAL-DEMOKRATEN« var repræsenteret ved sin faglige Medarbej
der Johs. Sperling, der blev en af Kongressens Sekretærer, som hans Forgæn
ger paa Bladet havde været det ved den forrige. Endelig saa man med Glæde
de to Pionerer og Æresmedlemmer Johs. Christiansen og N. J. Hansen, Nak
skov, paa Kongressens Gæstestole.
Trods Lemlæstelsen af Fagets internationale Organisation savnedes dog
ikke udenlandske Gæster. Fra Norge var mødt Harald Berntsen, der i sit bryd
somme Arbejde i det vidtstrakte Land nok kunde trænge til Opmuntring og
Impulser fra det danske Broderforbund.
Fra det internationale Sekretariat gensaa man en af Pionererne Joh. Dostal
og den tidligere Formand Hermann Klebe, der nu maatte friste Tilværelsen
som politisk Flygtning i Danmark. Af Forsigtighedshensyn nævnedes han kun
ved *** i alt skriftligt fra Kongressen. Selv om Klebe mødte paa en anden
Maade end tidligere, var det ikke glemt, at det var ham, der havde grundet
Fagets internationale Organisation, og ingen var uberørt af det tyske Forbunds
og hans egen tragiske Skæbne.
Kongressen fik en pompøs Indledning. Et Orkester spillede Potpourrier
over Arbejdermelodier og danske Toner, og der var til Lejligheden skrevet en
udmærket Sang af en Kollega C. M. Jespersen, der ofte før havde vist, at han
kunde udnytte sin lyriske Aare.
Det tyske Ragnarok, hvis ulykkelige Følger dette Forbund havde mærket
saa godt som nogen, prægede naturligvis Laurits Hansens Velkomst og Gæste
talerne. Alle lyttede grebet til Hermann Klebes manende Ord om sit Fædre
lands politiske Tragedie, og heller ikke Dostals Beretning om det czkoslovakiske
Forbunds og Landets Trængsler — det var paa alle Sider omgivet af fascistiske
Stater — undlod at gøre Indtryk. Den sørgelige Udvikling i Midteuropa kunde
kun bidrage til at styrke Kampviljen for de demokratiske Staters Frihedsgoder.
For tredje og sidste Gang aflagde Laurits Hansen en omfattende og dog
stærkt koncentreret Beretning om Begivenheder og Forhold af Interesse for
Forbundet i den næsten fireaarige Kongresperiode.
Det fremgik heraf, at Forbundet havde 60 Afdelinger, det samme Antal
som ved forrige Kongres, og Medlemstallet havde næsten været konstant — i
1936 var det 2296. Derudover var der 265 Aldersmedlemmer, en Stigning paa
næsten 100 siden 1932. De dengang fremhævede Betænkeligheder over Begra
velseshjælpens stærke Stigning var kraftigt understreget af denne Opgang i
Aldersmedlemmernes Tal, og Udgifterne til Begravelseshjælpen, der i Løbet
af fire Aar var steget fra 4700 til 6500 Kr., var firedoblede siden 1917.
Allerede i 1932 havde Laurits Hansen sagt, at denne Begravelseshjælp før
eller senere vilde slaa Bunden ud paa Administrationskassen. Nu kunde han
sige, at det Tidspunkt nærmede sig, da Bunden ryger. Disse Betragtninger var

absolut ikke Uvilje over for en rimelig og haardt tiltrængt Hjælp til Aldersmedlemmeine og deres Efterladte, men tværtimod Udtryk for den naturlige
Bekymring over Belastningen af Administrationskassen, der kunde gøre en
Revision af denne Ordning for de gamle Medlemmer nødvendig.
Laurits Hansens Beretning modtoges med stort Bifald af Kongressen, og
der blev ikke lagt Skjul paa, at det var med Sorg, man saa ham gaa fra For
bundet. Gang paa Gang blev det
understreget, at hans energiske
Arbejde og klare, dygtige Ledelse
havde ført Organisationen op af
den Bølgedal, den befandt sig i,
da han blev Formand. Det var
kun en tvivlsom Trøst, da Chr.
Jensen lovede, at Laurits Han
sen skulde blive attacheret For
bundet i de Sager, det fik gen
nem D s. F,
Laurits Hansen gjorde selv om
hyggeligt Rede for de Grunde, der
havde bevæget ham til at modtage
Valg til D. s. F.s Ledelse, og de
maatte anerkendes. Men iøvrigt
var det forstaaeligt, at man i For
bundet saa dybt beklagede hans
Fratræden. Vel sandt. Laur. Han
sen var ikke egentlig nogen ven
lig Mand. Han var skarp og klar i
i sin Tale og dulgte aldrig sine
meget bestemte Meninger, selv
]. Herup, Forbundets nuvxrende Formand fra
hvor det kunde være ubehageligt
18. Juli 1916.
at fremsætte dem. Han kunde slaa
haardt og ubarmhjertigt, men alt
hvad han sagde og gjorde, var udsprunget af dyb og ægte Følelse for den Sag
og de Ideer, han brød Lansen for. Tænk blot paa hans stadige og stædige
Solidaritet med de arbejdsløse Kolleger og hans utrættelige Kamp for deres
Interesser. Derfor nød Laurits Hansen i de videste Kredse Agtelse og Respekt,
og de, der kom ham paa nærmere Hold, lærte bag hans kølige Væremaade og
hyppigt lidt overlegne Facon den vittige, muntre og i Virkeligheden godhjer
tede Laurits Hansen at kende.
Mens de Delegerede var enige i at anerkende Laurits Hansens Ledelse af
Forbundet i mere end et Tiaar. var de ingenlunde enige i alle hans Betragtnin
ger i Beretningen, men Debatten herom blev ført i den saglige og korrekte
Form, der havde kendetegnet de senere Kongresser.

Ogsaa Forbundets anden Funktionær, Max Lauth, stod paa Falderebet, men
hans Afgang var ikke saa umiddelbart forestaaende. Det var dog det sidste
Kongresregnskab, han forelagde. Af dette fremgik, at Administrationskassen
den 31. Marts 1936 havde en Beholdning paa 16700 Kr., mens Beholdningen i
Strejkekassen var paa godt 156000 Kr. Det var kun en Nedgang paa 2000 Kr. i
Forhold til 1932, skønt man for
uden Stre jkekassens andre Udgif
ter (hvoraf Strejker dog kun
havde taget en lille Brøkdel) i
1936 havde ydet et Lockoutbidrag
til D. s. F. paa 47.000 Kr. Udover
den direkte Kassebeholdning hav
de Strejkekassen anbragt 55.000
Kr. i Ejendommen, i Obligationer
i »SOCIAL-DEMOKRATEN« og
i Arbejdernes Landsbank.
Det lykkedes ikke paa Kongres
sen, skønt Alfred Iversen og en
kelte andre gik stærkt i Brechen
derfor, at skabe Stemning for at
oprette et Feriehjem. Skønt Iver
sens Forslag herom paa Grund af
en Misforstaaelse hele to Gange
kom til Afstemning, samlede det
hver Gang kun et beskedent Min
dretal. Sporene fra den vold
somme Batalje efter Urafstem
ningen var skræmmende. Derimod
vedtog Kongressen fortsat at yde
Svend Hansen, Forbundets nuværende Hovedkas
serer fra i. April 1917.
Hjælp til de tyske EmigrantKammerater og at arbejde hen til
at skaffe dem Arbejdstilladelse og Arbejde her i Landet.
Kongressen tiltraadte ogsaa, at man pensionerede de Tillidsmænd, der trak
sig tilbage paa Grund af Alder. Max Lauth var den første Funktionær, som
denne Bestemmelse kom til gode. En ny Behandling af det tidligere drøftede
Spørgsmaal om at ansætte en Forbundssekretær, resulterede i, at man gav
Hovedbestyrelsen Bemyndigelse til at ansætte en Sekretær fra 1. Oktober 1937
indtil den næste ordinære Kongres.
Datoen den 1. Oktober var ikke tilfældig valgt. Laurits Hansen kunde nem
lig paa Hovedbestyrelsens Vegne foreslaa en Ordning, der gik ud paa, at man
fra 1. August 1936 ansatte Kassereren i Københavns Afdeling Svend Hansen
som Sekretær og Kasserermedhjælper for Lauth indtil 1. April 1937. Derefter
»skulde Rollerne byttes om«, saaledes at Svend Hansen overtog Hovedkasserer-

posten med Lauth som Medhjælper, indtil denne trak sig tilbage den 1. Okto
ber. Denne Ordning vandt almindelig Tilslutning.
Fra mange Sider blev der endnu sagt Laurits Hansen Tak for hans Ledelse
og Samarbejde i Forbundet, og der indløb Telegrammer fra Afdelinger og
Venner. Men den største Hyldest var dog nok, da Formanden for Københavns
kommunale Afdeling Herup overrakte den afgaaende Formand et Guldur fra
Forbundet og udtalte følgende:
»Vor Formand Laurits Hansen staar nu paa Falderebet. Der har lydt saa megen Tak til
Laurits Hansen, at jeg ikke skal gentage, men blot paa Kongressens Vegne overrække dig en Gave
som Tak for alt dit Arbejde. Vi haaber, du bevarer din Energi i din nye Stilling.«

Laurits Hansen sagde bevæget Tak for Gave og Hyldest, »men mere glad
end for 100 Guldure vil jeg være, hvis I fortsætter den Linje, I har lagt paa
denne Kongres til Standens og hele Arbejderklassens Gavn«.
Medens Spørgsmaalet om Hovedkasserer allerede var afgjort med den
ovennævnte Beslutning, stod tilbage at vælge den nye Forbundsformand. Her
foresloges en Række Kandidater, men ved Omvalget, der stod mellem X.Brødsgaard, Kolding, og Formanden for den kommunale Afdeling i København
J. Herup, sejrede den sidstnævnte med 44 Stemmer mod 34 og var dermed valgt
som Forbundets nye Leder.
Dette Valg var forsaavidt ingen Overraskelse. Ganske vist havde Brødsgaard som en af Provinsens gode og energiske Tillidsmænd en Del Tilhængere,
men han var ikke gammel i Forbundsarbejdet og stod paa Kongressen over for
en af Forbundets kendteste Personligheder, der baade i sin Afdeling, som Med
lem af Forretningsudvalget og som Revisor i Forbundet gennem en Aarrække
havde et solidt Forbundsarbejde bag sig og havde et betydeligt større Kend
skab til dets Virksomhedsomraade og interne Forhold.
Med nye, men organisationstrænede Folk paa de øverste Poster gik Forbun
det ind i en Tid, der tegnede sig lysere end de svundne Kriseaar, de sidste Aar
inden den anden Verdenskrig, da Staunings Regering efter Sejren ved Lands
tingsvalget i September 1936 gennemførte et socialt og politisk Reformværk
efter de store Linjer. Det var i disse Aar, Stauning stod paa sin Magts Tinde
efter et partimæssigt og personligt Sejrsløb, der er enestaaende i vor politiske
Historie. Nu kom »Stauning-Tiden — den gode Sommer.«
★

Delegeretmødet i Forbundets Arbejdsløshedskasse viste, »at med Hensyn
til, hvad vore Kasser, Arbejdsløshedskassen og Fortsættelseskassen, yder vore
Medlemmer for et rimeligt Kontingent, tror jeg at kunne sige, at vi staar som
en ubestridt Nr. 1«, som Laurits Hansen udtalte ved Mødets Aabning. Naar
Fortsættelseskassen var i Virksomhed, kunde der udbetales Understøttelse 220
Dage om Aaret, og da der ydedes 3 Kr. for Ugifte og 4 Kr. for Gifte i alle
Ugens 7 Dage, kunde de fastslaas, at ingen anden Arbejdsløshedskasse gav
mere i Forhold til Kontingentet. Det var endda i 1935 blevet nedsat baade i

den ordinære Kasse og Fortsættelseskassen. Men det skyldtes naturligvis og
saa, at mere end Fjerdedelen af Forbundets Medlemmer som Arbejdere i offent
lige Virksomheder ikke var udsat for Arbejdsløshed, men alligevel var med til
at støtte de Kammerater, Arbejdsløsheden kunde ramme.
Arbejdsløshedskassens Formue, der den 1. April 1932 var paa 103000 Kr.,
viste i Periodens Løb en Fremgang paa næsten 217000 Kr., og Kasse- og Obli
gationsbeholdningen var den 31. Marts 320.000 Kr. Kassen havde aldrig staaet
bedre konsolideret, og dog havde den i denne Periode maattet bære den største
Arbejdsløshed i Forbundets Historie. Den laveste Kassebeholdning var den
31. Marts 1933 med 24230,54 Kr. Da var man nær ved at skrabe Bunden.
Fortsættelseskassen, der begyndte sin Virksomhed den 1. Oktober 1932, stod
ligeledes fint. Den havde i 1936 en Kassebeholdning paa 118000 Kr., og Udgif
ten i Perioden havde været ca. 47000 Kr. I denne Kasse kunde man ligesom i
Arbejdsløshedskassen i 1935 foretage en Kontingentnedsættelse.
Sammen med Forbundet skiftede Arbejdsløshedskassen Ledelse i 1936. Den
var for den nye Ledelse et godt Aktiv og opfyldte de Krav, Myndigheder og
Medlemmer kunde stille til den.

Nye Mand г Ledelsen
De første Aar under de nye Mænds Ledelse i Kedel- og Maskinpasserfor
bundet blev som sagt en Fremgangens Stortid for den danske Arbejderbevæ
gelse, men det blev trods alle sejrrige Fremstød absolut ikke en Periode, hvor
de Folk, der stod paa ledende Poster i Socialdemokratiet og Fagbevægelsen,
kunde hvile paa Laurbærrene. Det var i lige saa høj Grad som i de haarde
Kriseaar en Arbejdets og Sliddets Tid, men al Møje blev naturligvis i Fremgangsaarene langt lettere at bære.
Med J. Herup havde Kedel- og Maskinpasserforbundet faaet en Formand,
der stod i sin bedste Manddoms fulde Arbejdskraft. Han var, da han blev
valgt, i Slutningen af Fyrrerne, men havde trods de forholdsvis unge Aar
et langt Organisationsliv bag sig. Siden 1925 havde han været Delegeret paa
Kongresserne og havde i en Aarrække beklædt den vigtige Post som Forbun
dets Revisor.
Da Leerbech døde i December 1934, blev Herup ganske naturligt hans
Efterfølger som Formand i Københavns kommunale Afdeling og blev hermed
Leder af Forbundets næststørste Forening og Medlem af Forretningsudvalget.
En Del yngre af Aar, men velbefaren i Organisationslivet var den nye
Hovedkasserer Svend Hansen. Hans nøgterne Ro og ironisk-tørre Lune havde
skaffet den unge Kasserer i Københavns Afdeling mange Venner baade i Afde
lingen og blandt Kolleger ud over Landet, og hans Virke paa Kassererposten
gennem 15 Aar gjorde ham velskikket til den nye Post. Selv om Svend Hansen

først officielt overtog sin nye, krævende Stilling den 1. April 1937, var han dog
allerede efter Kongressen i 1936 Forbundets faktiske Økonomichef, og ved Max
Lauths Fratræden den 1. Oktober 1937 fik han det luide Ansvar lor Forbun
dets Finanser.
Ved deres Arbejde skabte de to Forbundsfunktionærer sig en grundfæstet
Tillid indadtil og udadtil. De er siden genvalgt som Forbundets øverste Ledelse
og har med Dygtighed, Besindighed og Ro taget deres Tørn i gode som onde
Dage.
Af de sidste fik de begge deres rundelige Part. Thi havde Laurits Hansen og
Max Lauth staaet i Spidsen for Forbundet under de foran beskrevne vanskelige
Aar under 1930’ernes Krise, faldt det i Herups og Svend Hansens Lod at tage
de langt, langt tungere Dage under den anden Verdenskrig, da den danske
Arbejderbevægelse i det af tysk Besættelse hærgede Land stred for Livet og
Friheden. Det tør uden Overdrivelse siges, at den godt halve Snes Aar, de to
indtil i Dag har været Forbundets øverste Tillidsmænd, har været de alvorlig
ste og mest begivenhedsrige i dets Historie.
Kun faa Uger efter, at Forbundet i August 1936 havde afholdt sin 16. Kon
gres, fandt det historiske Landstingsvalg Sted, der fældede Venstres og de Kon
servatives Landstingsflertal, der i 7 Aar havde slaaet Bom for den socialdemokratisk-radikale Regerings Reformbestræbelser. Takket være Lodtrækningen
ved Landstingsvalget paa Bornholm, hvor Heldet tilsmilede Stauning, skabtes
det socialdemokratisk-radikale Flertal, der øget med den nyvalgte Færing,
Redaktør Poul Xiclasen, sikrede Regeringen den fulde Kontrol med Lovgiv
ningsarbejdet. Den hidtil bastede og indestængte Reformpolitik vældede nu
frem »som en Stormflod efter et Dæmningsbrud«, som Folketingsmand Hartvig
Frisch har udtrykt det.
Den for Landets Erhvervsliv saa nødvendige Valutapolitik kunde herefter
uantastet videreføres, den af Arbejderne saa forhadte »Tugthuslov«, der var
vendt mod Fagforeningerne, ophævedes, og dybtgaaende Ændringer omkalfatrede Madsen-Mygdals uretfærdige kommunale Valglov af 1928. Der gen
nemførtes nu en betydelig skærpet Priskontrollov, og en dybtgaaende Revision
af Lærlingeloven sikrede Lærlingene Beskyttelse og en forsvarlig Uddannelse.
Sammen med Funktionærloven og Lov om Forbud mod Overarbejde, der en
T.J blev af stor Betydning, fulgte et stort Konpleks af sociale Love, der gav
mange Forbedringer for de Arbejdsløse og Alders- og Invaliderentemodtagerne. En ny Naturfredningslov gav den jævne Befolkning friere Adgang til
Skov cg Strand, og Ferieloven, der hilstes med Glæde af alle Lønarbejdere,
gav disse en virkelig aarlig Ferie med Løn. For Kedel- og Maskinpasserne
betød det 12 Dages Ferie med en Feriegodtgørelse, der i de fleste Tilfælde var
højere end den, der udbetalts før Lovens Gennemførelse.
En lang Række andre Love (Skolelove, Beskæftigelseslove m. v.) havde til
Formaal at give den brede Befolkning lettere Livsvilkaar og større Andel i det

moderne Samfunds Kulturgoder. Der skete i Løbet af et Par Aar en saa for
bløffende og rig Udvikling i dansk Politik, at det trods alle de mørke og frygte
lige Aar, der senere fulgte, har sat sit Præg paa vor Lovgivning den Dag i Dag.
Det var Folkets Danmark, der nu tonede frem. Samtidig drev den økonomiske
Krise over, og baade Landbrug og Industri fik nogle Aar med lønnende Priser
og stærkt øget Beskæftigelse.
Stauning-Regeringens politiske Sejrsmarch i Slutningen af 1930’erne betød
imidlertid ikke, at der var Ro paa Arbejdsmarkedet. I 1937 trak det sammen
til en af de store faglige Situationer. Skønt de Forhandlingsregler mellem
Arbejdere og Arbejdsgivere, der var aftalt i 1936, givet lettede Forhandlinger
nes Gang, stod dog i dette Foraar en hel Del Overenskomstforhold omfattende
75,000 Mand uløste. Arbejderne varslede Strejke i Marts, og der fulgte natur
ligvis omgaaende en Forligsmandsmægling, der ligesom i 1936 laa paa »den
sociale Linje«. Den tilbød Løntillæg paa 2—7 Øre i Timen, mest til de lave
Lønninger. Forligsmandens Forslag vedtoges af Arbejderne, men forkastedes
af Arbejdsgiverne, og en Storkonflikt hang atter truende over Landet. Endnu
engang greb Regeringen ind, og den 9. April, Dagen før Strejken skulde være
traadt i Kraft, blev Forligsmandsforslaget ophøjet til Lov. Skønt denne Lov —
ligesom det var Tilfældet i 1933 og 36 — mest var til Gavn for Arbejderne,
lød der rundt om i Fagforeningerne mange kritiske og advarende Røster mod
at fare fort ad den Bane. Statsmagtens Indgriben i Arbejdskonflikter var Arbej
derorganisationerne principielt ikke Tilhængere af, og praktisk kunde det med
føre, at eventuelt arbejderfjendtlige Regeringer vilde gribe ind til Arbejdernes
Skade.
Spørgsmaalet var egentlig vanskeligt, men det blev Gang paa Gang frem
hævet, at Arbejderne maatte bevare og hævde deres Aktionsret, men der blev
ogsaa jævnligt givet Udtryk for, at Lønkampen jo saa langt fra var det eneste
Middel til Bedring af Arbejdernes Kaar, men at et Samarbejde og et Vekselspil
mellem Fagbevægelsen og den politiske Arbejderbevægelse var den naturlige
Fremgangsmaade. Nogle af de foran nævnte Love er typiske Eksempler herpaa.
Det opadgaaende Pristal (det steg i 1936—38 fra 173 til 184) skabte ogsaa
en omfattende Lønsituation i 1938. Den udløstes dog kun i et Par Tilfælde i
Konflikt. Dette Aar fik 165.000 Arbejdere Løntillæg paa 6 eller 7 pCt., og der
ydedes et særligt Lavtlønstillæg. Den ene af de to Konflikter berørte Forholdet
mellem Vognmændene og Droskechaufførerne i København. Den afsluttedes
efter 8 Ugers Forløb med et Forlig, der var udarbejdet af et kommunalt Ud
valg. Den anden var en Slagterikonflikt, hvori ogsaa Kedel- og Maskinpasserne
var indblandet. Den vil blive omtalt senere.
1939 var et Aar i Storpolitikens Tegn, hvor Sindene var optaget af Regerin
gens store Grundlovsforslag, de Rigsdagsvalg og den Folkeafstemning, det
affødte. Desværre strandede Staunings yderst demokratiske Forslag, hvortil
han havde faaet Christmas Møllers og de Konservatives Støtte, paa Venstres
aktive og »Sofavælgerne«s passive Modstand ved Folkeafstemningen i Maj,

idet der manglede 0,4 pCt. for at naa de 45 pCt. Ja-Stemmer blandt samtlige
Vælgere, der kræves for, at en Grundlovsændring kan finde Sted.
Trods den politiske Højspænding bragte 1939 dog ogsaa en Række faglige
Konflikter, hvoraf en enkelt, en Typografkonllikt i København, kunde virke i
høj Grad generende i politisk Henseende, hvis den kom til Udbrud umiddelbart
foran Rigsdagsvalgene. Et Forligsmandsforslag forkastedes af Typograferne,
men da Strejken, der derefter kunde træde i Kraft den 11. Marts, højst sand
synligt under Grundlovskampen vilde blive udnyttet politisk mod Arbejderne,
besluttede Regeringen efter Samraad med De samvirkende Fagforbund at lov
fæste Forligsmandsforslaget. Paa lignende Maade gik det til stor Ærgrelse for
de politiske Spekulanter blandt L. S.-Bønderne med en Mejerikonflikt, der i høj
Grad kunde have skadet vor Landbrugseksport.
Udviklingen i Politik og Fagbevægelse bestemtes senere hen paa Aaret al
de stormende udenrigspolitiske Begivenheder, der med Nazi-Tysklands Over
fald paa Polen i Begyndelsen af September udløstes i den anden Verdenskrig.
Hvad der skete i den første Verdenskrig 1914 —18, gentog sig nu i forstær
ket Form, og de neutrale Lande — deriblandt de nordiske — kom straks i en
meget prekær Situation — ikke mindst efter Sovjetruslands Angreb paa Fin
land. Afspærringer, Søfartskontrol og Mineudlægninger lagde stærke Hindrin
ger i Vejen for deres Skibsfart og Samhandel med andre Lande, og baade disse
Hindringer, Udførselsforbud og allehaande Restriktioner besværliggjorde et
hvert Samkvem, saa Varemangel blev en oftere tilbagevendende Foreteelse. De
stadig hyppige Sænkninger af de neutrale Landes Skibe gjorde heller ikke Stil
lingen lettere.
Regeringen greb straks ind med Udførselsforbud, Prisreguleringer og
mange andre Foranstaltninger, men formaaede ikke trods alle hæderlige An
strengelser at hindre de Prisspring, den Dyrtid, der nu brød frem.
Klog af Skade fra den forrige Verdenskrigs første Aar tog Fagbevægelsen
straks Teten og indledede kort efter Krigens Udbrud en Aktion for at søge Ar
bejdernes Realløn bevaret. Ved Forhandling med Arbejdsgiverne under Med
virken af Forligsinstitutionens Formand, Direktør Dreyer, lykkedes det, skønt
Overenskomsterne først udløb i 1940, at faa tilvejebragt en Ordning, den be
rømte Overenskomst af 31. Oktober 1939, hvorefter der straks ydedes et al
mindeligt Dyrtidstillæg. Dette fastsattes til 2.45, 1.58 og 1,01 Kr. pr. Uge for
henholdsvis voksne Mænd, Kvinder og Ungarbejdere. Alle Overenskomster
forlængedes til Marts 1941, og det bestemtes, at der i denne Periode skulde ske
kvartalsvise Lønreguleringer efter følgende Regel: »For hvert Point Pristallet
er højere eller lavere end det Pristal, paa Grundlag af hvilket Lønningerne
sidst er fastsat, vil Lønningerne være at forhøje eller formindske for mandlige
Arbejdere med 0,85 Øre pr. Time, for kvindelige Arbejdere med 0,55 Øre pr.
Time og for Ungarbejdere med 0,35 Øre pr. Time.«
Ogsaa her fulgtes en Art »social Linje«, idet Arbejderne med Lønninger
paa eller under Gennemsnittet skulde have fuld procentvis Dækning, mens de

(forholdsvis faa), der laa over Gennemsnitslønnen, maatte nøjes med lidt
mindre.
Denne overenskomstmæssige Ordning omfattede ikke Landbrugets Arbej
dere — gennemgaaende de daarligst lønnede — hvad der senere kom dem i høj
Grad til Skade. I Henhold til Overenskomstens Bestemmelser nedsattes det saakaldte Overenskomstnævnet af
1939 til Behandling af Sager
»uden egentlig lønmæssig Ka
rakter.« Dette Nævn bestod af 3
Arbejder- og 3 Arbejdsgiver
repræsentanter med Forligsman
den som Opmand. Nævnet be
skæftigede sig i den følgende Tid
med mange Sager og afsagde en
Del Kendelser, hvoraf nogle af
principiel Karakter.
Vinteren 1939—10 blev meget
haard, og svære Isvanskelighe
der hæmmede Skibsfarten. I
Samarbejde med Det erhvervs
økonomiske Raad, der var ned
sat i Krigens Begyndelse — det
afløstes senere af Varedirektora
tet — søgte Regeringen i videst
muligt Omfang, men under sta
dig øgede Vanskeligheder at
skaffe Varer og Raastoffer til
Landet. Der blev paa et tidligt
Tidspunkt en alvorlig Mangel
Alfred Iversen, Forbundets Sekretær fra i. Okto
paa udenlandske Brændstoffer,
ber tov/ til 18. April 1940.
og indenlandske Produkter som
Tørv og Brunkul kom, som under den første Verdenskrig, i de følgende Aar til
»Ære og Værdighed«.
Dette Brændsel fik som dengang en kedelig negativ Betydning for Kedelog Maskinpasserne. De maatte nu atter slaas med det tarvelige Surrogat, der
støvede og svinede til paa Fyrpladserne og gav en Masse Arbejde, uden at
Fyringsresultatet blev synderlig tilfredsstillende. Ved Vintertid var det ofte
stenhaarde Frostklumper, der smeltede i Fyrene og voldte en Masse Ulemper
og Besvær.
Den alt mørkere Forsyningssituation og den usikre Fordeling gav Dyrtiden
forøget Næring. Priserne gik stadig kraftigt i Vejret, og Overenskomstens Løn
regulering fulgte naturligvis med, men allerede nu mærkedes det stedse dybere
Svælg mellem Lønninger og Priser, der i de kommende Aar beredte saa mange

Kvaler. To Gange i Løbet af Vinteren maatte man foretage Lønreguleringer
efter et opadgaaende Pristal, og da det i Maj 1940 var steget med 9,3 pCt..
vilde Arbejdsgiverne ikke være med længere. De raabte højt om »Skruen uden
Ende« og »den onde Cirkel« — det var dog stadig Priserne, der sprang foran
Lønningerne (!) — og Arbejdsgiverforeningen forbød sine Medlemmer at
udbetale det Tillæg, Arbejderne havde overenskomstmæssigt Krav paa.
Arbejdsgivernes Dristighed og pludselige Stædighed var dog let forklarlig.
Thi i Mellemtiden havde Tyskerne besat Danmark og Norge. Den tyske Okku
pation, som Regeringen i tidlige Morgentimer afblæste al Modstand imod for at
skaane Danmark »for en haardere Skæbne«, greb skæbnesvangert ind i det
danske Samfunds Funktioner. En ny, forfærdelig Tid var inde. Ikke mindst den
danske Fagbevægelse stod over for haarde Prøvelser, som den bestod med
Styrke og Glans.
*
Under de foran i grove Træk skitserede Forhold for den danske Fag
bevægelse formede Udviklingen sig for Kedel- og Maskinpasserforbundet i de
første Aar under Herups Ledelse. Det var som foran bemærket ikke just Sine
cureposter, de to nyvalgte Tillidsmænd gik ind til, og allerede de første Aar
gav et stærkt stigende Antal Sager fra Afdelingerne og andre Organisationer
Forbundsledelsen rigeligt at bestille. I det Tidsrum, der slutter med Kongressen
i 1940 gik Antallet paa Sager, hvor Forbundsledelsen medvirkede, i Vejret
med 15 pCt. — 1310 Sager i Løbet af fire Aar. Den rige Lovgivning, som disse
Aar var Vidne til, bl. a. Loven om Forbud mod Overarbejde med Afspadse
ringsordningen, den nye Arbejdsløshedslov, Ferieloven og senere hen de
Vanskeligheder og fagpolitiske Problemer, der opstod efter Krigsudbruddet,
gjorde denne Stigning naturlig.
Af andre Tal, der viser, at Forbundsledelsen havde travle Aar, kan nævnes,
at der afholdtes 65 Forretningsudvalgsmøder. Hovedbestyrelsen var indkaldt
hele 7 Gange, og ikke færre end 30 Sager blev udsendt til Afstemning i Hoved
bestyrelsen. Med Arbejdsgiverforeningen havde man 510 Forhandlingsmøder,
hvilket var mere end en Fordobling af den foregaaende Kongresperiodes Møde
tal for disse Forhandlinger, et tydeligt Bevis paa, at adskillige Situationer laa
haardt.
Forbundsledelsen var da heller næppe kommet gennem det omfangsrige
Arbejdsstof, hvis man ikke havde benyttet sig af den Bemyndigelse, Kongres
sen i 1936 gav til at ansætte en særlig Forbundssekretær. I Laurits Hansens Tid
havde det ofte knebet for ham og Lauth at komme igennem. Da Lauth efter et
halvt Aars Virke som Medhjælper for Svend Hansen trak sig tilbage den 1. Ok
tober 1937 — han blev ved sin Afgang efter næsten 30 Aars Tjeneste med Rette
hyldet som en af Forbundets bedste Mænd og udnævntes til Æresmedlem —
var Tiden inde til at optage den tredje Mand i den daglige Ledelse. Som den
nye Forbundssekretær valgtes en af den københavnske Afdelings unge, initia
tivrige og velskolede Tillidsmænd. Det var Alfred Iversen, der som Delegeret

paa 1936-Kongressen, hvor han indvalgtes i Hovedledelsen, var blevet et kendt
Navn. Iversen, der stammede fra Agger i Thy, havde adskilligt af den Sejghed
og Frygtløshed, som kendetegner de Folk, der daglig maa slaas med det stridige
Vesterhav, der tordner mod deres Kyst. Som Svend Hansen havde han deltaget
interesseret i andre Dele af den københavnske Arbejderbevægelse, men det var
først og fremmest det faglige Arbejde, der havde hans varme Interesse. I 1934
valgtes han ind i Københavns Afdelings Bestyrelse og overtog i 1936 Kasserer
posten efter Svend Hansen. Det var saaledes ikke længe, han havde dette Job.,
men Forbundet kunde kun være tjent med at kunne disponere over hans betyde
lige Arbejdskraft, der bares oppe af hans djærve, jyske Humør.
Uden at der bliver sagt for meget, tør det paastaas, at i Trekløveret Herup,
Svend Hansen og Alfred Iversen havde Kedel- og Maskinpassernes Hær en saa
god Generalstab, som den kunde ønske sig, baade i de Aar, det bar opad, og da
Krigen og Vanskelighederne meldte sig fra September 1939. Desværre forundtes det ikke Iversen at være med ret længe. Faa Dage efter Besættelsen blev han
angrebet af Meningitis og udaandede den 18. April efter fire Dages haarde
Lidelser. Han blev kun 37 Aar gammel. Da Iversen døde faa Maaneder, før
Forbundet sktdde have Kongres, udsatte man Valget af hans Efterfølger til
denne Lejlighed.

Herup og Svend Hansen havde næppe overtaget deres Stillinger, før de stod
over for en større Overenskomstsituation. Den var underkastet de nye Forhand
lingsregler mellem Hovedorganisationerne, der var et Led i Fredsslutningen
efter Foraarets store Lockout. Med al Respekt for disse Forhandlingsregler, der
efter deres Udformning antagelig kunde sikre en Realitetsbehandling af Sa
gerne, saa man kunde undgaa altid at skulle »spille paa Forligsmanden«, betød
det dog for Kedelpasserne, at man maatte slaa ind paa en helt ny Forhandlings
form og -taktik. Mens man før bevidst havde afventet Forhandlingernes Gang
i de store Fag, hvorved man oftest kom igennem uden Forligsmandsindgriben,
maatte man nu stille Forbundets Forslag paa et tidligere Tidspunkt. Ja, man
blev endda ved den nye Ordning rent taktisk stillet daarligere end de Fag uden
for De samvirkende Fagforbund, der som f. Eks. Bryggeriarbejderne ikke var
bundet af Forhandlingsreglernes Tidsfrister og derfor kunde optage Forbundets
hidtidige Taktik med at se Tiden an.
Endnu inden Fristens Udløb den 1. December 1936, havde Forbundet udar
bejdet et Overenskomstlorslag til Arbejdsgiverforeningen. Men da man gerne
vilde vide noget om Udsigterne for de store Fag, holdt man lidt igen, og For
handlingerne kom først i Gang efter Nytaar 1937. Parterne kom da forholds
vis hurtigt til et Resultat. Ganske vist naaede Forbundet ikke at faa gennemført
Kravet om Nedsættelse af 3-Ugers Arbejdstiden fra 160 til 144 Timer i Døgn
driftsvil ksomheder — det blev henvist til Forhandling mellem Hovedorganisa
tionerne — og man fik heller ikke den Tid, der medgaar til den daglige Opfyring før normal Arbejdstids Begyndelse, anerkendt som Overarbejde. Men

den nye Landsoverenskomst, som skulde gælde i 2 Aar, gav en Række Forhøjel
ser, der maatte betragtes som pæne, og som ingenlunde var ringere end det, der
blev budt i det Mæglingsforslag, som senere blev gennemført ved Lov.
Uanset at Overenskomsten som nævnt var sluttet paa 2 Aar, lykkedes det
alligevel det følgende Aar at komme i Forhandling med Modparten, Dansk
Arbejdsgiverforening, og der indførtes en betydningsfuld Bestemmelse. Der
kunde herefter kræves Ekstrabetaling, hvis Kedelpasseren blev sat til andet Ar
bejde. Ogsaa dette Aar gav en Forhøjelse paa godt og vel 6 pCt., og en lignende
Forhøjelse blev alleTillægene til Del. Et gammeltStridsspørgsmaal blev afgjort
ved Bestemmelsen om, at for saa vidt To-Holdsdriften ligger uden for Tidsrum
met Kl. 6—23, skal der betales som for 3-Holdsdrift. En anden Bestemmelse
sagde, at effektivt Arbejde i Spisetiden over en Time daglig skulde betales som
Overarbejde, og en ny betydningsfuld Regel fastslog Reservevagternes Ret til
Opsigelse og Sygeløn. Endelig indarbejdedes i den samme Overenskomst efter
de nye Love Aftalen om Afspadsering af Overarbejde og Feriebestemmelserne.
Lige saa selvfølgeligt indarbejdedes derpaa i 1939 de Dyrtidstillæg, der fulgte
af Hovedorganisationernes Overenskomst af 31. Oktober.
Landsoverenskomstens Tvillingebroder, Entreprenøroverenskomsten, blev i
1937 fornyet faa Dage efter og gav samme Tillæg som Landsoverenskomsten.
Det samme blev Tilfældet det følgende Aar, hvor der opnaaedes et Tillæg paa
godt og vel 6 pCt. til saavel Grundlønnen som Tillæggene.
Med Hensyn til Særoverenskomsterne var der i 1937 nogen Mudren blandt
Arbejdsgiverne. De stærkt monopoliserede Virksomheder, der omfattedes af
disse Overenskomster, undsaa sig ikke ved. skont de har rigere Indtjenings
muligheder end de fleste andre, at fremsætte et Forslag om Tillæg paa 37 Øre
om Ugen. Herup siger spottende herom: »Da vi mente, at vi endnu ikke var
kommet saa langt ud, at vi trængte til Fattighjælp, sagde vi selvfølgelig Nej
Tak.« Under Medvirken af De samvirkende Fagforbund blev Sagen, efter at
Arbejdsgiverne som et Ultimatum havde truet med at lade den gaa til Forligs
manden, ordnet derhen, at den Forhøjelse, Bryggeriarbejderforbundet fik for
sine Medlemmer, ogsaa skulde være gældende for Kedel- og Maskinpasserne.
Denne Ordning gav de paagældende Medlemmer 5 pCt. eller 3,50 Kr. om Ugen.
Forhøjelsen forsonede med det Lovbrud, Forbundsledelsen havde gjort sig
skyldig i ved at underskrive Overenskomsten uden at forelægge den for
Medlemmerne. Det maa i denne Forbindelse heller ikke glemmes, at Lønnin
gerne baade ved Bryggerierne og Spritfabrikerne allerede i Efteraaret 1936 var
blevet forhøjet i Overensstemmelse med Pristalsordningen. Der var altsaa trods
Arbejdsgivernes mærkelige »Tilbud« opnaaet et ganske hæderligt Resultat.
Ved dette Aars Fornyelse af de øvrige Særoverenskomster naaede man Løn
ninger, der gennemgaaende laa over Landsoverenskomstens. Dette gjaldt saale
des Margarinefabrikerne, hvor Forhøjelsen blev paa 4 Kr. + 1,50 Kr. i Opfyringstillæg. Tillæget for Arbejde mellem Kl. 18 og 6 forhøjedes fra 25 til 30
Øre pr. Time.

Forholdene ved Nationalforeningens Sanatorier lod stadig en Del tilbage
at ønske. Lønnen laa paa Landsoverenskomstens laveste Sats, og Arbe jdstiden
var ofte betydelig længere end Kedelpassernes i Almindelighed. Ved en ny
Overenskomst, hvor Forbundet førte Forhandlingerne sammen med Næstfor
manden i Smedeforbundet, Vilhelm Christensen, opnaaedes en Lønforhøjelse
paa 3—5 Kr. om Ugen, og Overenskomsten udstraktes til alle Nationalforenin
gens Sanatorier, hvor der fandtes Højtrykskedler. Ved et Par af dem, Nakke
bølle og Faksinge, hvor der hidtil delvis havde været anvendt ukvalificeret Ar
bejdskraft, gik man ind paa fremtidig kun at antage Kedelpassere, der havde
Certifikat.
Som i tidligere Overenskomstperioder frembød Stat, Amter og Kommuner
ogsaa i 1930’ernes sidste Aar et vidstrakt og til Tider ømtaaleligt Forhandlingsomraade, selv om det i Almindelighed maa indrømmes, at der paa disse Ar
bejdspladser vandtes gode Resultater. Eksempelvis skal nævnes, at Forbundet
i Foraaret 1938 fik en »efter de stedlige Forhold ganske antagelig Overenskomst«
med Esbjerg Kommune for de ugelønnede Medlemmer. Forhøjelsen androg her
fra 6—10 Kr. pr. Uge.
Derefter gik man løs paa Amterne for de paa Amtssygehusene beskæftigede
Medlemmer. I Aarhus Amt blev de Medlemmer, der arbejdede paa Amtssyge
huset, fast ansat efter de for Amtets Tjenestemænd gældende Regler, hvorved
et længe næret Ønske hos de paagældende blev opfyldt. Betydelige Forbedrin
ger kunde ogsaa noteres i flere andre Amter — størst i Vejle, hvor Kedelpas
serne blev normeret i en Lønklasse svarende til Statens Lønklasse for Haandværkere.
Forhandlingerne med Kommunerne blev systematiseret ved, at man optog
et Samarbejde med en Række andre Organisationer, og med en hel Del Kom
muner drøftedes Lønforhold, fast Ansættelse, Pensionsregler o. 1.
Det er tidligere nævnt, at Forbundet ønskede de i 1932 afbrudte Lønfor
handlinger med Københavns Kommune genoptaget. I Fællesskab med Kommu
nalt Arbejderforbund og under De samvirkende Fagforbunds Medvirken gen
nemførtes en ny Overenskomst, der gav en Nettogevinst paa 225 Kr. om Aaret.
Pensionsordningen blev ogsaa forbedret, idet Statens Pensionsregler paa dette
Omraade overførtes til Kommunen. Derimod blev en Række andre Spørgsmaal,
herunder Overarbejdsbetaling, udskudt til senere Forhandling. Da denne fandt
Sted i Vinteren 1937—38, stødte man paa kraftig Modstand hos Københavns
daværende Finansborgmester Peder Hedebol, der i sin sagnagtige Nidkærhed
som Vogter af Kommuens Kasse og paa Grund af sin ringe Smidighed ved For
handlingsbordet ofte var Organisationernes Repræsentanter en Torn i Øjet.
Da det viste sig umuligt at komme igennem, maatte De samvirkende Fag
forbund træde til, og Laurits Hansen fik Lejlighed til at yde sit gamle Forbund
en kærkommen Haandsrækning. Man blev enige baade om Overarbejdsbeta
ling og om Betaling for Vagter paa søgne Helligdage.

Af andre mere vanskelige eller principielle Kommune-Problemer skal fra
denne Periode anføres et Par Eksempler.
Med Aalborg Kommune forhandledes sammen med Arbejdsmandsforbun
det og Kommunalt Arbejderforbund om en Ændring i Pensionsreglerne. Her
under stillede Kommunen sig paa det Standpunkt, at man vilde gaa med til en
forsikringsmæssig Pension, eventuelt blive staaende ved den hidtil gældende
Ordning, mod at Tjenestemændenes Bidrag forhøjedes til 8 pCt. af Lønnen.
Dette Forslag blev afvist af de tre Forbunds Repræsentanter, men ved nye For
handlinger blev det tiltraadt af de lokale Afdelinger, efter at Bidraget var sat
ned til 7 pCt. Ingen af de paagældende Forbund vilde dog godkende dette For
lig, der helt maatte staa for Aalborg Afdelingernes egen Regning.
I Efteraaret 1936 anmodede Randers Afdeling Forbundet om at optage For
handling med Kommunen for at faa nogle i en Aarrække beskæftigede ugeløn
nede Medlemmer ansat med Ret til Pension. Da flere andre Forbund havde lig
nende Interesser, optoges i 1937 Forhandlinger herom. De blev baade vanske
lige og langstrakte, og en Overgang var der mellem Forbundet og Randers
Afdeling nogen kølig Luft i Anledning af den anvendte Forhandlingstaktik.
Resultatet, der ogsaa senere anerkendtes af Afdelingens Ledelse, blev, at de
6 Mand, det for Forbundets Vedkommende drejede sig om, fik fast Ansættelse
paa rimelige Vilkaar fra 1. Januar 1938.
Vanskelighederne ved de kommunale Forhandlinger øgedes ved, at Inden
rigsministeriets Embedsmænd Gang paa Gang lagde sig paa tværs af de Over
enskomster, der var bedre end Statens. Da det gjaldt de fleste af Forbundets
Kommunaloverenskomster, var man naturligvis ikke særlig begejstret over
denne Form for »Statsinitiativ«. Dette blev endda videreført ved flere Kom
muner, bl. a. Randers, der under Lønforhandlinger blev bistaaet af en Ekspert,
Ulrik Andersen, fra Finansministeriet. Skønt han var en personlig elskværdig
Mand at tale med. bidrog hans Hjælpsomhed over for Kommunerne naturlig
vis ikke til at lette Forhandlingerne. I Sandhedens Interesse skal det dog er
kendes, at dette Forhold senere har ændret sig til det bedre.
Trods Vanskelighederne i mange Kommuner — Pensionsspørgsmaalet, hvor
flere Byer præsenterede en temmelig værdiløs forsikringsmæssig Ordning,
voldte en Del Uro og Misfornøjelse — laa det dog saadan, at de kommunale
Kedel- og Maskinpassere var i den bedste Tredjedel blandt Forbundets Løn
satser. Det saas bl. a. af en Lønstatistik fra 1939 over de 33 tidligere nævnte
Kommuner. Den udviste ganske betragtelige Lønstigninger. Hertil kom nogen
lunde rimelige Ferieforhold. Over Halvdelen af de 33 Kommuner ydede 3
Ugers Ferie efter 10—15 Aars Tjeneste.
Hvordan det kan gaa, naar Forbundet ikke deltager i Overenskomstfor
handlingerne, viser et Eksempel fra Horsens. Her førte en »Kommunal Klub«
Forhandlingerne paa flere Organisationers Vegne. Resultatet blev det for For
bundet nedslaaende, at Kedel- og Maskinpasserne var de eneste, der ikke fik
Lønforhøjelse. Ærgrelsen blev ikke mindre ved, at Fremgangsmaaden var i

Strid med Forbundsloven og kun var blevet tiltraadt af Forbundet, fordi et
Medlem som Lyttepost havde deltaget i Møderne.
Overfor Statsvirksomhederne laa Situationen noget anderledes end for
Kommunernes Vedkommende. Forbundet har ikke Forhandlingsret for Tjenestemænd, der er ansat disse Steder. Alligevel søgte nogle Kedel- og Maskin
passere ved Sindssygehospitalet i Middelfart i 1936 Optagelse i Forbundet.
Efter nogen Overvejelse imødekom Forbundsledelsen denne Anmodning og
lovede de nye Medlemmer Forbundets Støtte i vidst mulig Udstrækning. Sam
tidig søgt man gennem Lokalafdelingerne at faa Kedelpassere ved de andre
Stats-Sindssygehospitaler ind i Forbundet, men kun Kedel- og Maskinpasserne
ved Hospitalet i Aarhus syntes interesseret heri. For disse Medlemmer gik
man da i Forhandling, bl. a. om Betaling for den saakaldte Raadighedstjeneste.
Det lykkedes ganske vist ikke at faa denne betalt, men man opnaaede, at de
paagældende Medlemmer blev fritaget for den.
Derpaa søgte Forbundet Omnormering til en højere Lønklasse for sine
Medlemmer ved Sindssygehospitalerne. I disse Bestræbelser modtog man ufor
beholden Støtte fra Formanden for Statstjenestemændenes Centralorganisa
tion I, Landstingsmand Charles Petersen, dog under den Forudsætning, at de
omhandlede Kedelpassere som Statstjenestemænd stadig opretholdt Medlems
skabet af en Afdeling (Økonomiforeningen) under Centralorganisationen. De
blev dog fritaget for at yde Bidrag til dens Strejkefond.
Det lykkedes ikke i første Omgang at faa Sindssygehospitalernes Kedelpas
sere flyttet til en højere Lønklasse, men Aaret efter, i 1938, skete det, saaledes
at Kedelpassere med Certifikat blev normeret i Haandværkerklassen paa samme
Maader, som det var Tilfældet med de paa Slotsholmen (Christiansborg Slot og
andre Statsinstitutioner) ansatte Kedel- og Maskinpassere. Den forbedrede
Ordning kom ogsaa til at gælde for de Kedelpassere, der ikke havde ønsket at
indmelde sig i Forbundet. De lukrerede altsaa uberettiget paa dets Anstren
gelser.
En Omnormering til en højere Klasse fandt Sted for de af Forbundets Med
lemmer, der var beskæftiget paa Statsbanernes Værksteder i København og
Aarhus. Ved denne Ordning medvirkede Formanden for Smedeforbundet
Peter Andersen og Formanden for Værksteds- og Remisearbejdernes Fælles
organisation Snedker Lauritz Hansen. Navnlig den sidste lagde sig stærkt i
Selen for denne Omnormering, der ogsaa medførte, at de dér arbejdende Med
lemmers Forhold fremtidig skulde behandles sammen med Haandværksfage
nes. Men iøvrigt kan det understreges, at Forbundet, selv om det ikke havde
Forhandlingsret for Fagfæller, der var ansat som Statstjenestemænd, alligevel
gentagne Gange havde Held til at skaffe disse betydelige Løn-og Arbejdsgoder.
Det kan i denne Forbindelse anføres, at Forbundet søgte Samarbejde med
Elektriker-, Smede- og Arbejdsmandsforbundene for at faa tilvejebragt en
mere rimelig Ordning af Organisationsforholdene for de Arbejdere, der vel
gaar i Statens Tjeneste, men som fortsætter med at udføre det Arbejde, de

havde før Ansættelsen. Forbundet fandt det meningsløst, at Folk, der bliver
Tjenestemænd, men fortsat beskæftiges ved det Arbejde, de tidligere udførte
som time- eller ugelønnede, skal overgaa til Tjenestemandsorganisationer og
derved spare Kontingentet til Arbejdsløshedskassen.
Man foreslog i den Anledning de nævnte Organisationer en Henvendelse
til De samvirkende Fagforbund og fik ubetinget Tilslutning fra Elektrikerfor
bundet. Ogsaa i Smedeforbundet var man villig til at gaa med, men man stil
lede sig paa Forhaand skeptisk over for Muligheden af at opnaa et Resultat.
Fra Arbejdsmandsforbundet blev der overhovedet ikke svaret.
Henvendelsen blev stillet i Bero, men Ledelsen for Kedel- og Maskinpas
serforbundet, der byggede paa egne Erfaringer, havde selvfølgelig Ret i, at
hvis disse Tjenestemænd blev staaende i de Fagorganisationer, hvor de hørte
hjemme, vilde det lønmæssigt være af Betydning. Men Tanken med Henven
delsen havde videre Sigte. Hvis det var muligt for de enkelte Fagorganisatio
ner, eventuelt gennem D. s. F. at opnaa Forhandlingsret for de paagældende
Tjenestemænd, vilde der paa Lønomraadet være større Mulighed for Aktivi
tet, og man kunde lettere komme Vilkaarligheder og Urimeligheder i Lønfor
holdet til Livs. I Virkeligheden havde Forbundet her peget paa et Spørj'smaal
af principiel Betydning.
Som flygtigt berørt i det foregaaende, blev Kedel- og Maskinpasserforbun
det i Foraaret 1938 Parthaver i en Lønkonflikt sammen med Slagteriarbejder
forbundet. Begge Forbund opsagde Overenskomsten med Slagteriernes Ar
bejdsgiverforening til den I. April og fremsendte derefter i Samraad med hin
anden i Februar et Forslag til en ny Overenskomst. Ved Forhandlinger, der
begyndte den 17. Marts, var Slagteriernes Repræsentanter hverken til at hugge
eller stikke i. De sagde blankt Nej til enhver Tale om Lønforhøjelse. De impli
cerede Forbunds Svar var et Strejkevarsel, hvorefter Forhandlingerne blev
genoptaget. Nu enedes man om visse Spørgsmaal. f. Eks. Ferie og Adgang til
Forhandling om et Tillæg til de af Forbundets Medlemmer, der udførte Repa
rationsarbejder samtidig med Pasningen af Kedler og Maskiner. Lønsagen
blev der imidlertid ikke Enighed om, og den 30. Marts tog Forligsmanden Af
fære. Efter næsten to Døgns uafbrudte Forhandlinger stillede han et Mæglings
forslag, der for Kedel- og Maskinpasserne betød en Lønforhøjelse paa godt
7 pCt.
Mæglingsforslaget vedtoges af Arbejdergrupperne, men forkastedes af
Slagterierne, hvorefter Strejken med dens alvorlige Fare lor Landbrug og
Industri i vort valutafattige Land stod for Døren. Selvfølgelig kunde Regerin
gen ikke staa ligegyldig over for den truende Udvikling. Den førte efter det
negative Afstemningsresultat omgaaende Slagterikonflikten frem i Rigsdagen
og fik trods heftig Modstand fra Oppositionspartierne Forligsmandens Forslag
gjort til Lov samme Dag, som Konflikten skulde være begyndt.
Medens Slagterikonllikten i 1938 løstes ved Statsmagtens Indgriben, bilag
des Aarets øvrige Arbejdstvister gennem Forligsmandsmægling, og skønt

Kedel- og Maskinpasserne i 1937 havde faaet en 2-aarig Landsoverenskomst,
lykkedes det under Indtrykket af den ret betydelige Prisstigning allerede i
1938 at faa den Overenskomstfornyelse, der er omtalt foran, og som gav baade
Forhøjelser og andre Fordele.
Entreprenøroverenskomsten fik dette Aar et Tillæg paa 6 pCt., og baade
den og Landsoverenskomsten, hvori Pristalsreguleringen atter blev indført,
forlængedes efter en Urafstemning til Marts 1940. Hos de uorganiserede Ar
bejdsgivere fornyedes Overenskomsterne paa de samme Betingelser og med
samme Varighed som Overenskomsterne med Arbejdsgiverforeningen.
Trods den ikke ubetydelige Opgang i Prisniveauet lykkedes det alligevel
ved de omfattende Overenskomstfornyelser lønmæssigt at vinde med, ja, mere
end det. Overenskomsterne i 1937 og 38 gav en saa stor Lønstigning, at Real
lønnen siden 1935 for Forbundets Medlemmer var steget 3,3 pCt.
Under de førte Overenskomstforhandlinger viste det sig desværre ret ofte,
at Forbundets Lønstatistik var temmelig mangelfuld. Trods gentagne saare
indtrængende Paamindelser viste mange Medlemmer en paafaldende Lige
gyldighed med Hensyn til Indsendelse af Statistikskemaer, og Følgen var, at
Forbundets Repræsentanter ofte stod usikre, for ikke at sige værgeløse over for
det Talmateriale, Arbejdsgiverne under Forhandlingerne stak ud. Det kunde
derfor ikke understreges stærkt nok, hvor vigtigt og nødvendigt det var, at
Medlemmerne og Afdelingerne medvirkede ved Udarbejdelse af en fyldig og
paalidelig Lønstatistik.
Flere af de nævnte Love fra denne Periode fik direke Betydning for Kedelog Maskinpasserne, f. Eks. Overarbejdsloven af 1937, Arbejdsløshedsloven fra
samme Aar, der senere vil blive omtalt, og Ferieloven af 1938.
Loven om Forbud mod Overarbejde traade i Kraft den 1. Oktober 1937, og
forinden havde der været forhandlet mellem Forbundet og de enkelte Arbejds
giversammenslutninger om en Afspadseringsordning efter de særlige Forhold
for Forbundets Medlemmer. Spørgsmaalet var ikke nyt for Kedel- og Maskin
passerne. Laurits Hansen havde jo i sin Tid vist denne Sag megen Inter
esse, og allerede i 1930 kendtes Afløsningsregler ved Mergelbanerne. Fra For
bundes Side tilstræbte man nu den Ordning, at Overarbejdet skulde sammen
spares til mindst 48 Timer, da man fandt, at det laa i begge Parters Interesse
at faa Afløsning for en længere Periode ad Gangen. Det gav den paagældende
Arbejder en samlet Arbejdstid og stabilere Arbejdsforhold, og det betød for
Arbejdsgiveren en mere øvet Arbejder, der ikke skulde udskiftes hver Dag. At
Loven vilde være af Værdi for Fagets Udøvere, var man paa Forhaand klar
over, men for at faa et mere haandgribeligt Materiale lod Forbundet udarbejde
en Statistik over Overarbejde og Afspadsering det første Aar, Loven virkede
(fra 1. November 1937—31. Oktober 1938). Det viste sig ved denne Opgørelse,
at 42 Medlemmer havde været beskæftiget hele Aaret paa Grund af Loven om
Forbud mod Overarbejde. Loven havde bestaaet sin Prøve blandt Kedel- og

Maskinpasserne, men af ikke mindre Betydning var det, at de afløste Arbejdere
lærte at skønne paa Fritiden som et personligt Gode og en Kulturværdi.
Hertil kan føjes et principielt Moment, som Forbundsledelsen flere Gange
pegede paa: Nu blev Fagorganisationerne medbestemmende om. hvorvidt og i
hvilken Udstrækning Overarbejde skulde udføres. Heller ikke var det uden
Betydning, at det ved Loven blev fastslaaet, at den overenskomstmæssige Ar
bejdstid ogsaa gjaldt for uorganiserede Arbejdere hos dito Arbejdsgivere. Det
gav Stødet til, at flere Fagforbund fik organiseret Folk, der tidligere stod frem
mede eller ligefrem fjendtlige over for Fagforeningen.
Ferieloven blev som tidligere bemærket et højt skattet Kulturgode. Feriens
Værdi kan ikke maales og vejes, men der er næppe noget Fremskridt i de sidste
Aartier, Arbejderne har været gladere for. Det blev ogsaa forstaaet blandt
Kedel- og Maskinpasserne, hvoraf langt de fleste allerede før Loven havde
Ferie i kortere eller længere Tid. Nu blev Ferien lovfæstet og af rimelig
Længde, og dens beskæftigelsesmæssige Virkning betydelig forøget.
løvrigt var Arbejdsløsheden i disse sidste Aar af 1930’erne stærkt paa
Retur. For Forbundet laa den i Kongresperioden 1936—40 paa et Gennemsnit
af 6 pCt., og baade Overarbejdsloven og Ferieloven havde deres Andel i dette
glædelige Resultat.
Af særlig Interesse for Forbundet var den Betænkning, der i 1938 blev af
givet af en Embedsmandskommission, der var nedsat af Socialministeriet i
Anledning af den planlagte Revision af Arbejderbeskyttelseslovene. Denne
Betænkning bød paa store Fremskridt i Overensstemmelse med den rivende
tekniske Udvikling, der havde fundet Sted siden Fabriklovens Revision i 1913.
Desværre bevirkede Udbrudet af den anden Verdenskrig, at hele Sagen blev
udskudt, men Grundlaget for en tidssvarende Lovgivning paa dette Felt er i alt
Fald nu til Stede.
Det var naturligt, at Forbundet paa dette for dets Medlemmer saa vigtige
Omraade vilde tale et Ord med. Forbundet stillede da ogsaa flere Ændrings
forslag til Kommissionsbetænkningen. Med Støtte af De samvirkende Fagfor
bund gik man blandt andet ind for, at de efter Fabrikloven tilladte 160 Timers
Arbejde paa 3 Uger i Døgndriftsvirksomheder skulde nedsættes til 144.
Forbundets Interesse i en effektiv Arbejderbeskyttelse gav sig ogsaa til
Kende ved det paapegede nære Samarbejde med Fabrikdirktoratet, og der blev
fra Forbundsledelsens Side Gang paa Gang og omgaaende skredet ind over for
Arbejdsgivere, der ikke holdt sig Loven efterrettelig. Derimod konstateredes
det, at det ret ofte kneb med de enkelte Medlemmers Interesse og Aarvaagenhed, bl. a. over for Forsyndelse mod Bestemmelserne om Arbejdernes Søn
dagsfrihed.
Modsat viste det sig ofte, at en Del af Kollegerne var næsten for villige til
at reagere, naar det drejede sig om Personer, man ikke troede kvalificerede
til at bestaa Kedelpasserprøven. I en Del Tilfælde var Forbundets Protest, som
man mente underbygget ved Medlemmernes Oplysninger, blevet afvist af

Direktoratet. Da det ikke var nogen Støtte for Forbundets Anseelse og Autori
tet den ene Gang efter den anden at faa sine Synspunkter underkendt, beslut
tede Forretningsudvalget ikke oftere at forebringe saadanne Klager for Direk
toratet. »medmindre Formanden for den Afdeling, der rejser Sagen, efter en
indgaaende personlig Undersøgelse kan dokumentere, at der er overvejende
Sandsynlighed for, at Kedellovens Bestemmelser om Adgang til Prøven ikke er
opfyldt.«
Til Gengæld for de Nederlag, som for lidt nøjeregnende Kolleger paaførte
Forbundsledelsen i Sagerne om Kedelpasserprøven, havde denne stort Held i
sine Bestræbelser for at hindre Konstitutioner af ukvalificerede Kedelpassere.
I disse Sager blev Overarbejde- og Ferieloven Forbundet til stor Nytte.
Det var med fuld Ret, naar Svend Hansen engang sagde, at sjældent
havde Forbundet haft et mere omfattende Arbejdsstof og flere paatrængende
Problemer end i de sidste Aar af 1930’erne, da baade Overenkomstsituationer,
Lovgivning og det daglige Forbundsarbejde stillede særdeles store Krav til For
bundets ledende Mænd. Men det var i disse Aar en paa mange Maader lykkelig
Udvikling, der satte sine Spor i Arbejdet. Anderledes blev det efter den anden
Verdenskrigs Udbrud og i særlig Grad efter den tyske Besættelse. Da blev Ar
bejdet ikke alene stærkt øget, men Vanskeligheder og Bryderier taarnede sig
op, og stadig skiftende, gennemgaaende alvorlige og ubehagelige Situationer,
stillede bestandig større Krav til Funktionærernes Arbejdsevne, Koldblodig
hed og Omsigt.
I de paa samme Gang løfterige og vanskelige Aar efter 1936 havde For
bundet en kraftig Støtte i Landsorganisationen, hvor dets tidligere Formand nu
sad paa en vigtig Post. Forlængst var Kravene om Udmeldelse af Samvirksomheden forsvundet fra Forbundets interne Drøftelser, og det vilde ogsaa
være urimeligt, om et Forbund, hvis Virkefelt berører saa mange andre Orga
nisationers Interesseomraader, var uden for Fagbevægelsens Hovedcentral.
At Erkendelsen af Samhørigheden med Landsorganisationen ogsaa voksede
i de udenforstaaende Organisationer, gav disse Aar mange Beviser paa. Diskus
sioner om Indmeldelse førtes livligt i de Heste af dem, og adskillige fandt i
Aarenes Løb Vej til Rosenørns Allé.
Som Led i Hovedorganisationen maatte Kedel- og Maskinpasserne under
kaste sig de Afstemningsregler, der vedtoges paa De samvirkende Fagforbunds
Generalforsamling i 1939. Disse Regler gaar i Korthed ud paa, at naar der fore
tages Fællesafstemninger, skal der være Urafstemning blandt de Forbunds
Medlemmer, der er interesseret i det paagældende Forslag. Der maa, for at
Afstemningen skal være et fuldgyldigt Udtryk for disse Medlemmers Opfat
telse være en Deltagelse paa mindst 75 pCt. Hvis dette Procenttal ikke naaes,
maa vedkommende Forbunds kompetente Forsamling (Hovedbestyrelse eller
Kongres) supplere op til de 75 pCt. Disse Afstemninger, der blev indarbejdet
i Forligsmandsloven, var afgjort et Fremskridt. Herefter foregik alle Fælles-
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afstemninger efter ensartede Regler, og Fejl og Misforstaaelser kunde undgaas. De fra visse Sider fremførte Paastande om, at Medlemmernes Selvbe
stemmelsesret ved Fællesafstemninger krænkedes gennem denne Afstemnings
form, kunde blankt afvises. Det stod til Medlemmerne selv at hindre, at Afgø
relsen overlodes de kompetente Forsamlinger — de var vel netop som kompe
tente, d. V. s. mere øvede og indsigtsfulde i Behandlingen af faglige Problemer
ikke de daarligste at betro denne Opgave — og det skulde heller ikke være saa
særlig vanskeligt at naa op paa en Stemmedeltagelse af 75 pCt. Kedel- og
Maskinpasserne viste i alt Fald, at dette meget vel var muligt. I Efteraaret 1939
deltog Forbundets Medlemmer i to Fællesafstemninger, og ved begge Uraf
stemninger mønstredes en Deltagelse paa mere end 75 pCt.
Ogsaa Reglerne for Samarbejde mellem de enkelte Forbund i Overens
komstsituationer, der vedtoges paa den samme Generalforsamling i D. s. F.,
var der for Kedel- og Maskinpasserforbundet kun Grund til at glæde sig ved.
Der skulde herefter under D. s. F.s Ledelse etableres et Samarbejde til Behand
ling af Spørgsmaal af fælles Interesse for de forskellige Forbund, og det var
givet, at Kedel- og Maskinpasserforbundet paa Grund af Medlemmernes sær
egne Arbejdsforhold havde en speciel Interesse i en saadan Fremgangsmaade.
1 denne Sammenhæng kan det fremhæves, at det Samarbejde med forskel
lige Fagforbund, som Laurits Hansen fik etableret, blev videreført og og videre
udviklet af Herup. Formanden for en af de Organisationer, Forbundet havde
Samarbejde, ja, oven i Købet Grænseudvalg sammen med, К. A. Rasmussen,
Maskinmesterforeningen, sagde herom: »Dette Samarbejde forløber godt. Man
anerkender hinandens Berettigelse, og der er ingen Uoverensstemmelser, bort
set fra de enkelte Undtagelser, der skal være, hvis det ikke skal blive kedeligt.«
Der var ganske vist i disse Aar Grænsetvister med forskellige Organisatio
ner, men de forligtes alle hurtigt med den ene Undtagelse, »der skal være, for
at det ikke skal blive kedeligt« — nemlig Maskinmestrenes Forening!
Sagen mod denne Forening opstod paa »Isefjordværket« ved Kyndby
Strand, hvor nogle Maskinmestre udførte Kedelpasningen. Forbundet mente
derfor, at de efter Grænseoverenskomsten mellem de to Organisationer skulde
overflyttes, men et Flertal i Maskinmesterforeningens Bestyrelse nægtede dette,
idet man gjorde gældende, at Pasningen af Kedler paa dette Værk var Maskin
mesterarbejde.
Efter De samvirkende Fagforbunds Raad gik Sagen til Afgørelse ved en
Voldgiftsret med Direktør Dreyer som Opmand. Den blev afgjort i September
1940 og vandtes af Forbundet. Den opstaaede Uoverensstemmelse afsatte dog
ingen Bitterhed mellem de to Organisationer, og Herups Bestræbelser gik kon
sekvent ud paa at vedligeholde det bedst mulige Samarbejde — naturligvis
under den Forudsætning, at man viste Respekt for det Arbejde, der efter sin
Beskaffenhed henhørte under et andet Fags Omraade, og ikke »huggede« saadanne Organisationers Arbejde eller Medlemmer.
Var Forbundets Forhold til de andre Organisationer inden for dansk Fag

bevægelse gennemgaaende udmærket, maa det indrømmes, at dets internatio
nale Samarbejde i Slutningen af 1930’erne svandt kendeligt ind. Forbin
delsen med det engelske Broderforbund opretholdtes, men den havde aldrig
være videre intim, de tyske og østrigske Broderforbund var knust af Nazismen
(i 1938 blev Østrig paa en egen haandfast Maade optaget i det tyske »Folkefæl
lesskab«), og endnu var Tiknytningen til Kedel- og Maskinpasserforbundene i
Norge og Sverige saadan, at det var disse, der havde Støtte og Raad behov fra
det danske Forbund, da de endnu var smaa og svage. Samarbejdet med dem
blev dog stadig stærkere befæstet med livlig Deltagelse i de enkelte Forbunds
Kongresser eller andre repræsentative Sammenkomster, bl. a. det svenske For
bunds Kongres i Malmø i Maj 1939. Tilbage var Forbundet i Czekoslovakiet.
som det danske Forbund fra det internationale Samarbejdes første Dage havde
haft nær Føling med.
Herup, der ved Rejser til de enkelte Lande gjorde sit for at bevare og ved
ligeholde det internationale Samarbejde, deltog i adskillige Konferencer og
Kongresser, saaledes ved de internationale Kongresser i København og London
i 1936 og 37 og det czekoslovakiske Forbunds Kongres i Prag i 1938. Ved denne
Lejlighed var ogsaa de gamle hærdede Medkæmpere Joh. Dostal og Hermann
Klebe, der nu levede i Prag, til Stede. Det følgende Foraar tromlede Naziban
derne ind over Czekoslovakiet, og hermed var ogsaa dette Forbunds Historie
bragt til en foreløbig Afslutning.
Med den anden Verdenskrigs Udbrud kappedes faktisk ogsaa Forbindelsen
til England, og det nordiske Samarbejde, der derefter var igen, gik i Hi, da
Danmark og Norge blev besat. Det var dog ingenlunde slaaet i Stykker, og
efter Krigen er baade det nordiske og det engelsk-danske Samarbejde kommet
i Gang igen.

Det var Laurits Hansens Fortjeneste at have skabt Forbundets Oplysnings
arbejde, som han overfor Skumlere og aabenlyse Modstandere i Forbundet gik
varmt i Brechen for. Men dette vigtige Arbejde interesserede i ikke mindre
Grad hans Efterfølger, der var aktiv Deltager i det københavnske Oplysnings
udvalgs Studiekredsarbejde.
1 1937 og 39 holdtes de sædvanlige Forbundskursus paa Roskilde Højskole.
Samtidig opdyrkedes et nyt Felt, idet man i Vinteren 1938—39 gjorde Alvor
af den Foredragsrække om Kedeleksplosioner, der var planlagt og lige paabe
gyndt i 1935, men som blev udsat efter Kedelinspektør Rønnes Død. Nu paatog
hans Efterfølger Kedelinspektør Er/Å Drewsen sig paa Forbundets Anmodning
Opgaven, og med Forbundet og Arbejdernes Oplysningsforbund som Arran
gører afholdtes Foredragsmøderne i 12 Byer rundt om i Landet.
Da der efter Foredragstourneens Afslutning endnu var noget tilbage af de
Midler, der var bevilget til Oplysningsarbejdet, og da Forbundet i Sommeren
1940 (umiddelbart efter Besættelsen) ikke fandt Tiden gunstig for et selvstæn-
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digt Kursus, bevilgedes Midler til Medlemmer, som ønskede at deltage i de
Kursus paa Roskilde Højskole eller Esb jerg Arbejderhøjskole, som Oplysnings
forbundet selv arrangerede.
Med den Udvikling, Fagbladet havde naaet i Slutningen af 1930’erne begaar man ingen Fejl ved at nævne det i samme Aandedræt som Oplysnings
arbejdet. Den Tilfredshed det i sit mere moderne Udstyr og stadig bedre Ind
hold gav Medlemmerne, stimuleredes, da det i Overensstemmelse med 1936Kongressens Beslutning blev udsendt pr. Post til de enkelte.
Glæden forblev dog ikke ublandet. Det første Aar efter Bladets Nyordning
kunde det udsendes med 20 Sider, deraf 8 Sider teknisk Stof. Senere maatte
man paa Grund af Prisstigningen paa Papir indskrænke Bladet til 16 Sider. Til
Gengæld gik man fra Nytaar 1937 over til et andet Trykkeri, idet Bladets
Trykning blev overtaget af »Bornholms Social-Demokrat« i Rønne.
Det betød en saa stor Forandring i Bladets Udstyr, at der nærmest var Tale
om en Forvandling. Opsætningen blev moderniseret, saa Bladet næppe var til
at kende igen, og Papirkvaliteten blev saa væsentlig forbedret, at baade Tekst
og Billeder fremtraadte med en Klarhed og Tydelighed, man saavist ikke havde
været forvænt med.
Da den nye Redaktion ogsaa havde Held i Bestræbelserne for at bringe
alsidige og afvekslende Artikler om aktuelle faglige, økonomiske og politiske
Emner foruden de nødvendige Forbundsmeddelelser og det tekniske Stof, blev
Fagbladet saa kær en Gæst hos Medlemmerne, at det var med Sorg, man saa

det skaaret ned til 12 Sider, da Prisstigning og Papirvanskeligheder efter Be
sættelsen for Alvor satte ind.

Ogsaa i de sidste Aar af 19,30’erne gjorde Døden sin Høst blandt Forbun
dets Medlemmer, og flere Pionerer og Mænd paa ledende Poster blev dens Bytte.
2. Juledag 1936 mistede Svendborg Afdeling sit Æresmedlem Chr. P. Pe
tersen. Petersen, der var Medstifter af Afdelingen og i mange Aar Medlem af
dens Bestyrelse, deltog fra sine tidligste Aar ivrigt i det faglige og politiske Ar
bejde i sin Hjemby og var en kendt og skattet Mand i den lokale Arbejder
verden.
Faa Maaneder efter, den 17. April 1937, døde Formanden for Herning Af
deling /. Krohn Jensen, kun 47 Aaf gi. Skønt han gik bort i sin Manddoms
bedste Aar, kunde han dog se tilbage paa et langt og virksomt Organisations
liv. I 17V2 Aar var Krohn Jensen Formand for Herning Afdeling, og i en Aarrække sad han i Forbundets Hovedledelse.
Det følgende Aar tog Døden med et Par Ugers Mellemrum to andre af For
bundets kendte Skikkelser. Den 18. Maj 1938 blev Formanden for Rønne Afde
ling /. Hansen-Riis kaldt bort, næsten 61 Aar gammel. Hansen-Riis var Stifter
af Rønne Afdeling og Formand fra dens Oprettelse i 1912 til sin Død, altsaa
i mere end 26 Aar. Han var ligeledes Medlem af Hovedbestyrelsen.
Den tidligere Formand for Odense Afdeling, Alders- og Æresmedlem af
Afdelingen Hans Jensen afgik ved Døden den 3. Juni. I mange Aar var Hans
Jensen Formand for denne forholdsvis store Provinsafdeling og havde i lang
Tid Sæde i Hovedledelsen.
Den 20. Februar 1940 ramte Døden Formanden for Viborg Afdeling Nedergaard Petersen, der paa denne Post gennem adskillige Aar havde udført et
solidt og stærkt paaskønnet Arbejde for sine Kammerater. To Maaneder senere
blev som foran omtalt Forbundets unge Sekretær Alfred Iversen revet bort fra
den Gerning, han gik op i med Liv og Sjæl, og hvor han allerede havde ydet en
Indsats, der var værdsat over hele Landet.

Forbundet under Frig og Besættelse
I det foregaaende er kort skitseret de økonomiske og faglige Begivenheder
i Danmark i det første halve Aar efter den anden Verdenskrigs Udbrud. De
formede sig strengt nok for den danske Befolkning og ikke mindst for Landets
Arbejderklasse. De var dog for intet at regne mod de Ulykker, der fulgte efter
den 9. April 1940. Danmark blev mørklagt i mere end een Forstand, da Besæt
telsens Uhygge, Ulykker og Forbrydelser styrtede ind over Landet.
Det blev hurtigt Arbejderklassen, der maatte holde for. Selv om de hidtidige
Oppositionspartier under Ulykkens Tryk sluttede op i en Fællesfront med Rege

ringspartierne til Værn for det nationale Liv og det danske Folkestyre over fol
de hidtil betydningsløse nazistiske Grupper, der med Besættelsens Vind paa
Ryggen søgte at komme det til Livs, var det dog klart, at vide Kredse vilde
udnytte den Svaghedstilstand, man mente, Socialdemokratiet og Fagbevægelsen
var kommet i. Det var jo ikke mange, der troede, vore »Beskyttere« vilde holde
de Løfter, de havde givet om at respektere den danske Forfatning, Lovgivning
og Organisationsliv, og det varede da heller ikke længe, før de nazistiske Magt
havere ved at lirke sig frem og ved Tryk og Tvang søgte at undergrave saa den
ene, saa den anden Del af det danske Samfunds Institutioner og Organisationer.
Et af de første Angreb paa Fagbevægelsen gjaldt Hovedorganisationernes
Overenskomst af 31. Oktober 1939 og den pristalsbestemte Dyrtidsregulering.
Arbejdsgiverforeningen fraraadede som nævnt meget bestemt sine Medlemmer
at udbetale Dyrtidstillæget for Maj, da Pristallet viste den betydelige Stigning
paa 9,3 pCt. Det blev de dog tvunget til, men Regering og Rigsdag tog derpaa
Spørgsmaalet op. Af Frygt for Inflation, men vel endnu mere, fordi man var
bange for, at Tyskerne skulde gribe ind, gennemførtes den 30. Maj en Række
Kriselove, deriblandt Lønstop-Loven, der gjorde det af med 31. Oktober-Over
enskomsten, og Dyrtidstillæget førtes tilbage til, hvad det var før 1. Maj. Over
enskomstnævnet blev gjort til Afgørelsesinstans for de Tvivlsspørgsmaal, der
kunde rejse sig efter Loven. Blandt de andre Love var som et lille Lyspunkt
Arbejdsfordelingsloven, der havde til Formaal at fastholde Arbejderne i Pro
duktionen ved, at de fik en Erstatning for Nedgang i Indtægt, hvis de kunde
opnaa Enighed med Arbejdsgiverne om at dele det Arbejde, der var, ved al
nedsætte Arbejdstiden.
Arbejdsfordelingen, der efterhaanden anvendtes i mange Fag (bl. a. dem,
hvor Afspærringens Raastofmangel bevirkede en væsentlig Nedgang i Produk
tionen), var Afspadsering »med omvendt Fortegn.« Det var ikke nogen til
lokkende Ordning, men den betød dog baade økonomisk, arbejdsmæssigt og
moralsk en hel Del i Kampen mod Arbejdsløsheden. For Kedel- og Maskinpas
serforbundets Vedkommende blev der den 26. Juni og den 9. Juli truffet omfat
tende Arbejdsfordelingsaftaler, dels med Arbejdsgiverforeningen, dels med
Andels- og Privatslagteriernes Arbejdsgiverforeninger. Midlerne til Arbejds
fordelingskassen fik man gennem den saakaldte Lønskat, der blev paalagt alle
Lønmodtagere, hvis Indtægt var over 1801 Kr.
Andre Love indførte kommunale Arbejdsanvisningsnævn, foreskrev' Ud
byttebegrænsning i Aktieselskaber, gav ekstra Tilskud til Arbejdsløshedskas
serne og fastlagde en Pris- og Avancebegrænsning.
Mens Lønstoppet var reelt nok, viste Prisstoppet sig hurtigt at være en
Narresut, en Illusion. Det var plat umuligt under Krig, Besættelse og Afspær
ring at holde Priserne i Ave. De røg hastigt og stærkt i Vejret, og i Eftersomme
ren 1940 maatte Regeringen give en Lov om ekstra Dyrtidstillæg — 3, 2 og
P/г Kr. for mandlige, kvindelige og Ungarbejdere — dog kun for saa vidt Løn
nen laa under 80 Kr. ugentlig. Land- og Skovarbejdere kom ikke med. En Vold-

giftskcndelse nægtede dem ethvert Dyrtidstillæg, og først efter mange og lange
Forhandlinger fik disse meget daarligt stillede Arbejdere et Tillæg paa 12*/з °/o.
Tyskerpresset skulde paa de faglige Omraader give sig nye Udslag. Saavel
De samvirkende Fagforbund som Arbejdsgiverforeningen var klar over, at
eventuelle Arbejdskonflikter vilde give »Vennerne« en kærkommen Lejlighed
til Indblanding i Arbejds- og Organisationsforholdene, og de to Parter enedes
derfor om en Henvendelse til Regering og Rigsdag med Forslag til en Ordning
af Løn- og Arbejdsforhold, saa faglige Konflikter indtil videre kunde undgaas.
Resultatet af Rigsdagens Behandling af et Lovforslag i Traad med denne Hen
vendelse blev — takket være Venstres og de Radikales Hyppen partipolitiske
Kartofler — det Misfoster, der under Titlen »Lov om Arbejdsforhold« i de føl
gende Aar lagde Fagbevægelsen i Arbejds- og Forligsnævnets Bast og Baand.
For Kedel- og Maskinpassernes Forhold i Maanederne omkring Besættelsen
har Herup givet en indgaaende Redegørelse, hvoraf følgende Afsnit gen
gives her:
Straks efter at Dyrtidsoverenskomsten mellem Hovedorganisationerne var en Kendsger
ning, gik vi for vort Vedkommende i Gang med Arbejdet for at faa de Arbejdsgivere, der ikke
staar som Medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening, men med hvem vi har Overenskomst, til
at tiltræde denne Dyrtidsordning.
Det lykkedes forholdsvis hurtigt at faa denne Sag bragt i Orden, idet samtlige Arbejds
givere, dog Slagteriernes Arbejdsgiverforening undtaget, gik med til at betragte den mellem Dansk
Arbejdsgiverforening og De samvirkende Fagforbund oprettede Overenskomst om Dyrtidstillæg
som gældende ogsaa for deres Vedkommende, saaledes at de dér eksisterende Overenskomster for
længedes til i. Marts 1941.
For Slagteriernes Vedkommende udartede det sig saaledes, at der i Midten af November
Maaned optoges Forhandling om Indførelse af en Dyrtidsordning paa Betingelse af, at Overens
komsterne forlængedes til 1. Marts 1941.
Der optoges flere Forhandlinger dels med og dels uden Medvirken af Forligsinstitutionen,
uden at det ønskede Resultat opnaaedes. Først ved et Møde paa Andelsslagteriernes Fælleskon
tor den 5. Januar d. A. (1940) lykkedes det at bevæge Arbejdsgiverforeningens Bestyrelse til at
gaa ind for, at der ydes Dyrtidstillæg til saavel Slagteriarbejderne som vore paa Slagterierne
beskæftigede Medlemmer. Ordningen fik tilbagevirkende Kraft, saaledes at Dyrtidstillæget ud
betaltes fra og med den Uge, hvori den 16. November 1939 indgik.
Ved Oprettelsen af denne Overenskomst enedes man om, at den skulde gælde til 31. Marts,
samt at man i Marts Maaned skulde optage Forhandlinger om Betingelserne for Forlængelse af
Overenskomsten.
For Landarbejdere, Skovarbejdere og Mejerister, der var undtaget i Hovedoverenskomsten
af 31. Oktober, lykkedes det ikke trods flere Forhandlinger, hvorunder De samvirkende Fagfor
bund var repræsenteret, at opnaa Enighed om, at der til disse skulde udbetales Dyrtidstillæg, dette
til Trods for, at man vist uden at gaa nogen for nær kan sige, at de er de lavest lønnede Arbej
dere i Danmark.
De for dem gældende Overenskomster blev derfor opsagt til Ophør den 31. Marts d. A., og
da de mellem Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger, Slagteriarbejderforbundet og vort Forbund i
Marts førte Forhandlinger om Betingelserne for Forlængelse af Overenskomsterne ikke havde ført
til noget Resultat, opsagde ogsaa vi vore Overenskomster.
Samtidig afsendtes første Varsel om Iværksættelse af Strejke fra og med 1. April at regne.
Dette bevirkede, at Forligsinstitutionen tog Affære og indkaldte samtlige Organisationer, der var
interesseret i Landbooverenskomsterne til Forhandling i Forligsinstitutionen.

Efter flere lange Forhandlinger, der strakte sig over saavel Dag som Nat, stillede Forligs
manden, Rigsadvokat Pihl, den 3. April et Mæglingsforslag, der udsendtes til Urafstemning
blandt saavel Arbejderne som Arbejdsgiverne.
Mæglingsforslaget, der indeholdt Bestemmelser om, at der til Slagteriarbejderne, Medlem
mer af Handels- og Kontormedhjælperforbundet, Mejeristerne og vore Medlemmer skulde ud
betales Dyrtidstillæg efter de i Hovedoverenskomsten af 31. Oktober fastsatte Regler, samt at der
skulde ydes Landarbejdere, Skovarbejdere m. fl. Dyrtidstillæg efter en nærmere fastsat Skala paa
Betingelse af, at samtlige Overenskomster forlængedes til 1. April 1941, vedtoges af Arbejderne,
men forkastedes af Arbejdsgiverne.
Svaret skulde afgives til Forligsmanden den 15. April, hvilket som bekendt var efter den
Dato, hvor Landet var blevet besat af en fremmed Magts Tropper, og vi oplevede da det ret
nedslaaende, at Arbejdsgiverne ikke undslog sig ved at udnytte den for os alle saa vanskelige
Situation til deres Fordel.
Forligsmanden var fuldt klar over Situationens Alvor, hvorfor han, uanset Arbejdsgivernes
Forkastelse af førnævnte Forslag, fortsatte Bestræbelserne for at finde frem til en fredelig Løs
ning, saaledes at Organisationerne selv viste, at de var i Stand til at ordne Forholdene uden Ind
blanding fra andet Sted.
Resultaterne af Forligsmandens Bestræbelser blev et Protokollat, hvori det fastsloges, at de
hidtidige Lønninger fortsat udbetaltes, dog foreløbig kun for 2 Maaneder, altsaa indtil 15. Juni.
Dette betød for Slagteriarbejderne, H. K. og vort Vedkommende, at Dyrtidstillæget, hvorom der
var opnaaet Enighed den 5. Januar, fortsat skulde udbetales.
Derimod var Stillingen betydelig daarligere for de andre Arbejdere, nemlig Landarbejderne,
Skovarbejderne og Mejeristerne, idet disse ikke tidligere havde faaet Dyrtidstillæg udbetalt, og de
fik derfor heller ikke efter denne Dato tilstaaet Dyrtidstillæg, men maatte fortsat arbejde for den
Løn, der var fastsat i Overenskomsterne Aaret forud, hvilket var ganske urimeligt, og det var
dér, Arbejdsgiverne udnyttede Situationen.

★

Paa Baggrund af den knugende Stemning, der efter Besættelsen havde gre
bet Befolkningen, afholdt Forbundet den 14., 15. og 16. August 1940 sin 16.
Kongres. Den prægedes naturligt af den frygtelige Skæbne, der havde ramt
Landet, men den bares ogsaa af sammenbidt Vilje til at bevare Forbundet og i
Samvirke med Arbejderbevægelsens øvrige Organisationer føre det uskadt
gennem de Storme, der maatte komme.
Kongressen afholdtes for 3. Gang i Studenterforeningen i København, og
der var trods de vanskelige Forhold mødt 82 Delegerede fra 57 Afdelinger.
Kun Sorø, Haslev og Frederikssund havde undladt Deltagelse. Forbundet havde
nu 2365 Medlemmer.
I en alvorlig, men tillidsfuld Aabningstale bød Herup de Delegerede og
Gæsterne Velkommen. Med sviende Ironi talte han om, at »visse Kredse, der
ynder at skilte med, at kun de er de eneste, der varetager Danskhedens Interes
ser i vort Land, i den foreliggende Situation ikke undser sig ved at iværksætte
en ganske urimelig og ubegrundet Mistænkeliggørelse mod Fagbevægelsen i
Danmark.« Og han føjede til:
»Lad os som Svar derpaa give hinanden Haandslag paa og bevise, at vi som
Danske er parate til at staa sammen i saavel ondt som godt. Lad os vise, at vi

har Evne og Vilje og Samhørigshedsfølelse nok til i Fællesskab at øve Dagens
Gerning, selv om de af Tidens Vanskeligheder skabte Forhold paalægger den
Enkelte Savn og Lidelser.
Gør vi dette, kan vi derefter med Rette kræve, at de, der i Tide og Utide
skilter med Danskhedens Navn, ikke alene i Ord, men ogsaa ved deres Gerning
beviser, at det er samtlige danske Borgeres og ikke en enkelt Gruppes Interesser,
de varetager.«
En veldrejet Advarsel til dem. der i Ly af »det nationale Samarbejde« vilde
benytte det jævne Folks Trængsler og Arbejderbevægelsens truede Stilling til
politisk Pengeafpresning — og desværre ogsaa senere gjorde det!
Blandt Kongressens Gæster var Formanden for D. s. F„ Laurits Hansen,
der nu paa Landsorganisationens Vegne hilste det Forbund, han ved forrige
Kongres selv stod i Spidsen for. Smedeforbundet var repræsenteret ved sin
Næstformand Vilh. Christensen og Maskinmestrenes Forening ved Formanden
К. A. Rasmussen. »SOGIAL-DEMOKRATEN« havde denne Gang sendt sin
nye faglige Medarbejder Flemming Madsen, der Traditionen tro valgtes som
en af Kongressens Sekretærer, og endelig mødte de tre Æresmedlemmer Johs.
Christiansen — nu næsten 80 Aar gammel — N. J. Hansen, Nakskov, og
Max Lauth.
Derimod manglede naturligvis under disse Forhold Gæster fra de udenland
ske Forbund med Undtagelse af det svenske, der var repræsenteret ved Sekre
tær Gosta Dahlslrom. Det var første Gang, »Svensk Driftspersonal Forbund«
havde Repræsentation paa det danske Forbunds Kongres. Senere indløb der
Hilsener for det svenske Forbunds Formand E. Nilsson og fra Smedeforbundets
Formand P. Andersen, der var forhindret i at møde.
I sin Hilsningstale til Kongressen fremsatte Laurits Hansen nogle Betragt
ninger, der havde skarp Brod mod de Kredse, der alt for villigt laante Øre til
den nazistiske politiske og økonomiske Ideologi, og som derfor paa Baggrund
af senere Hændelser ikke er uden Interesse. Han sagde:
Der tales i vore Dage meget om Tilpasningsproces, om Omlægning, om Indlemmelse i et større
økonomisk Rum. Disse Planer sætter Sindene i Bevægelse i Pressen. Planer til Nyordninger frem
sættes. Ofte bærer disse Planer Præg af, at man mere interesserer sig for en politisk Nyordning
end for en økonomisk Tilpasning. Herom vil jeg gerne sige, at det er rigtigt, at vi uanset hvornaar
og hvorledes Krigen slutter, staar overfor en Overgangsperiode til nye Former. Men de Opgaver,
som er forbundet hermed, kan kun løses af Regeringen, som i sin nuværende Sammensætning
repræsenterer det danske Folk og har dets Tillid.
Enhver tænker sig den fremtidige Ordning ud fra sine Ønsker. Det gælder ikke mindst Arbej
dernes Modstandere. Jeg tænker ikke alene her paa de yderliggaaende Bevægelser, som efter den
9. April er dukket frem, og som nu boltrer sig i en angiverisk Politik. Jeg tænker ogsaa paa de
reaktionære Kredse, som altid har lagt Folkestyret for Had. Fra den Side gøres Fagbevægelsen
og Socialdemokratiet til Syndebuk. Man angriber os, fordi Tilstandene her i Landet er blevet
for gode, som om det ikke var enhver Fagbevægelses Opgave at gøre Forholdene saa gode som
muligt for Befolkningen. Vor høje Standard socialt, politisk og kulturelt har vakt Beundring, men
den er i hjemlige reaktionære Kredses Øjne en Forbrydelse.

For første Gang aflagde Herup en Kongresberetning. Den gav ikke Forgæn
gerens noget efter i Fylde og faktiske Oplysninger om den svundne Kongres
periodes Væld af politiske og faglige Hændelser — ej heller i kritiske og posi
tive Betragtninger over Fagbevægelsens Stilling og Maal. Den modtoges med
almindelig Tilfredshed, og selv om mange af de Delegerede under de herskende
Forhold havde mange skarpe og kritiske Bemærkninger at fremsætte, var det
den almindelige Opfattelse, at Forbundets Ledelse i den bevægede Periode
havde holdt ret Kurs.
I sin Replik kunde Herup sammenfatte Forbundets Stilling til de nu forelig
gende Problemer i en Resolution af følgende Ordlyd:
Dansk Kedel- og Maskinpasser Forbunds Tillidsmænd, forsamlet til Kongres i Studenter
foreningen, Vester Boules’ard 6, i Dagene den 14., 15. og 16. August 1940, udtaler en Tak til
Regeringen Stauning—Munch for dens Indsats i de forløbne vanskelige Aar for at højne den
arbejdende Klasses Kaar. Vi har med Tilfredshed konstateret Resultatet af de mange sociale
beskæftigelsesfremmende Love, Regeringen har gennemført i den forløbne Kongresperiode.
Samtidig udtaler Kongressen sin uforbeholdne Anerkendelse af den mandige Beslutsomhed,
Regeringen med Statsminister Stauning i Spidsen udviste den 9. April om Morgenen, hvorved
Danmark forskaanedes for Krigens dødbringende Virkninger.
Kongressen erkender, at de for Danmark ændrede Forhold, derunder de stærkt begrænsede
Eksport- og Importmuligheder, nødvendiggør en Tilpasning til den nye økonomiske Situation,
og vi er klare til at bære vor Del af de Byrder, de ændrede Forhold har medført, idet vi som
en absolut Forudsætning forventer, at Samlingsregeringen — under Hensyn til, at Arbejdsløn
ningernes Pristalsregulering er ophævet ved Lov — modsvarende gennemfører saa effektive Foran
staltninger til Standsning af den i den seneste Tid stedfundne Forhøjelse af Priserne paa saa godt
som alle nødvendige Livsfornødenheder, at man derved forhindrer Arbejderhjemmenes økono
miske Sammenbrud.
Vi tilsiger Regeringen vor fulde Støtte i Arbejdet for at bevare et selvstændigt og demo
kratisk Danmark med politisk Frihed.

Resolutionen blev enstemmigt vedtaget og Forbundsformandens Beretning
lige saa enstemmigt godkendt.
Det første Regnskab, Svend Hansen skulde forelægge Kongressen, var præ
get af Periodens hektiske Arbejde og af Situationen efter Krig og Besættelse.
Ved Max Lauths Afgang blev Regnskabsformen lagt om, men det var nu ikke
Historien om de nye Koste om igen — det skyldtes ganske simpelt et Krav fra
Arbejdsdirektoratet vedrørende Arbejdsløshedskassens Regnskab, og saa var
det ganske naturligt, at Forbundsregnskabet førtes efter de samme Retnings
linjer. Det var imidlertid det rent formelle. Reelt forelaa der det. at det Budget,
der efter et forsigtigt Skøn var lagt for Forbundets Administrations- og Strejke
kasse, var blevet haardt belastet, dels af de mange Lønforhandlinger »med
deraf følgende Bunker af Mæglingsmøder,« dels af den Prisstigning, der var
sket paa alt, hvad der skulde bruges i det daglige Forbundsarbejde.
Og »saa er det jo efterhaanden sivet ud, at det eneste, der ikke er steget i
Kongeriget Danmark i de sidste 4 Aar, er Kontingentet til Dansk Kedel- og
Maskinpasserforbund«. Alligevel vilde Forbundsledelsen søge at komme igen
nem ogsaa den næste Periode uden Kontingentforhøjelse.

Administrationskassens Bank- og Kassebeholdning var ved Kongressen paa
godt 15000 Kr., og Strejkekassens samlede Formue var paa næsten 252000 Kr..
Hertil kom Ejendommen, der var vurderet til Ejendomsskyld 66000 Kr., mens
Gælden var paa godt 48000 Kr. Af Gældsposterne var dog de 25000 Kr. Laan i
Strejkekassen.
Trods de store og stigende Udgifter var Forbundskassens Status saadan, at
man stod nogenlunde rustet over
for de økonomiske Vanskelig
heder, der uundgaaeligt maatte
melde sig under Krig og Besæt
telse. For den følgende Kongres
periode — 4-Aars Perioden var
nu anerkendt officielt — bevilgedes 18000 Kr. til Oplysningsar
bejdet, og den hidtidige Bevilling
paa 500 Kr. om Aaret til Social
demokratiets Valgfond oprethold
tes.
Som Tak og Tillid for et dyg
tigt og solidt Arbejde og Ledelse
baade i de første lyse, men arbejdsfyldte Frcmgangsaar og i
den onde Tid, der foreløbig mar
keredes med Datoerne 3. Septem
ber 1939 og 9. April 1940, blev
Mændene fra 1936, Herup og
Svend Hansen, genvalgt med
Akklamation. Lidt vanskeligere
blev det at finde den nye For
bundssekretær, da der var hele 4
Anton Christensen, Forbundets Sekretær fra
16. August 1940 til 16. August 1944.
Mand om Budet. Et stort Flertal
samlede sig imidlertid om Anton
Christensen, der havde været Formand for Aalborg Afdeling gennem næsten
20 Aar. Han var af Hovedbestyrelsen enstemmigt indstillet til Posten. Anton
Christensen valgtes med 54 Stemmer mod 20 fordelt paa de 3 andre Kandidater.
Kongressen havde nok af tunge Problemer at tumle med. Men Solstrejf
over dens Arbejdsdage savnedes heller ikke. Det var naturligt, at Laurits Han
sen mødte som D. s. F.s Repræsentant i sit gamle Forbund. Det var lige saa
naturligt, at Forbundet, som han havde ført fremad og opad efter den daarlige
Tid i Begyndelsen af 1920’erne, vilde sige ham Tak for, hvad han havde været
for det i mere end et Tiaar. Som en festlig Afslutning paa Kongressen udnævn
tes han under store Ovationer til Æresmedlem i Forbundet.

Et mere vemodigt Øjeblik oprandt, da man tog Afsked med et af Forret
ningsudvalgets gamle Medlemmer A. Storm Hansen, der nu trak sig tilbage.
Det var ikke mange, der havde tjent Forbundet med større Ildhu end Storm
Hansen. Han var et stort Stykke af en Idealist, men han bar ikke sit Mellem
navn med Urette. Den tætte, hærdebrede Fynbo var et impulsivt, letbevægeligt
Gemyt. Han havde stærke, stejle Meninger og veg aldrig tilbage for at tage
outrerede Standpunkter. Men han var alle Dage en flittig og loyal Tillidsmand
og en god Kammerat. Med fuld Honnør tog Kongressen — ogsaa de, der jævn
lig havde brudt en Lanse med ham — Afsked med Storm Hansen.
Den første Mønstring i Herups Formandstid var til Ende. I en Tid saa
mørklagt, at man daarligt vidste, hvad Morgendagen vilde bringe, og hvor det
derfor var næsten umuligt at træffe Dispositioner paa videre Sigt, gik man en
Epoke imøde, der blev ulykkelig for Danmark og saavist heller ikke lod Kedelog Maskinpasserforbundet uberørt.
★

Ved Delegeretmødet i Arbejdsløshedskassen kunde Svend Hansen glæde sig
over de store Fremskridt, der efter Erobringen af Landstinget i 1936 var sket i
Arbejdsløshedskasselovgivningen. Resultater i den Retning lod ikke vente
længe paa sig.
Allerede i December samme Aar gav en midlertidig Lov Fortsættelseskas
serne Adgang til at fordoble Dageantallet fra 70 til 140 i Vinterhalvaaret
1936—37 og Ret til med Arbejdsdirektoratets Tilslutning at yde Understøt
telse til Arbejdere, der ikke opfyldte Betingelsen om at have haft 26 Ugers
Arbejde de sidste 3 Aar. Kassen var ikke sen til at benytte denne Lov i sin luide
Udstrækning.
Det største Gode var dog den omfattende Revision og Forbedring af selve
Arbejdsløshedskasseloven i 1937. Efter den nye Lov blev for det første givet
et forøget Tilskud til de daarligst stillede Kasser. Dernæst — og det var et
Hovedpunkt — bortfaldt den meget strenge Bestemmelse om, at man for at
kunne faa Understøttelse skulde have haft Arbejde i 10 Maaneder i de sidste
2 Aar. Samtidig blev 26 Ugers Bestemmelsen væsentlig lempet, saa det blev
lettere at generhverve Understøttelsesretten, naar den var gaaet tabt paa Grund
af Arbejdsmangel.
Dernæst blev Fortsættelseskassens Dageantal udvidet til det samme som i
Hovedforsikringen — dog ikke over 140. Kedel- og Maskinpasserforbundets
Arbejdsløshedskasse foretog straks denne Udvidelse, mod at Maanedskontingentet sattes 10 Øre op. Endelig lettedes Betingelserne for at aabne Fortsæt
telseskassen.
En meget vigtig og rigtig Bestemmelse i Loven fastslog, at en Arbejdsløs
ikke mere forskærtsede Retten til Understøttelse, fordi han nægtede at tage
Arbejde, der ikke betaltes med normal Tarifløn. Enhver Fagorganisation hilste
naturligvis denne Bestemmelse med Glæde. Det gav Fasthed i Organisations

forholdene, og den Arbejdsløse var ikke nødt til at underbyde sine Kammerater
for at faa Arbejde. Det var ligeledes en god Ting ved Loven, at den ophævede
»Kristeligt dansk Fællesforbund«s Arbejdsløshedskasse, der var blevet aner
kendt i Madsen-Mygdals Tid. Dette ubehagelige Foretagende i tysk Arbejdsfronts Lignelse med Medlemmer baade blandt Arbejdere og Arbejdsgivere var
fra sin Start en ilde set Skifting i dansk Fagbevægelse, og der havde aldrig foreligget det fjerneste saglige eller objektive Grundlag for at give »Fællesforbundet«s Arbejdsløshedskasse Statsanerkendelse.
De vidtgaaende Ændringer i Arbejdsløshedskasseloven kostede selvfølgelig
Penge, og derfor blev Arbejdsgiverbidraget til Arbejdsløshedsfonden sat op
fra 4,50 til 15 Kr. for hvert forsikret Helaarsarbejder. Svend Hansen sagde
træffende herom: »Naar man tager i Betragtning, at Arbejdsløshedsforsikrin
gen ogsaa i høj Grad er til Gavn for Arbejdsgiverne derved, at Arbejderne ved
Hjælp af Forsikringen lettere fastholdes for den bestemte Industri, saaledes at
der f. Eks. ved Sæsonfag og Specialarbejde ikke til Stadighed skal oplæres nye
Folk, maa denne Udgift for Arbejdsgiverne være en almindelig Driftsudgift.«
Han havde heller ikke Uret, naar han efter 1937-Loven karakteriserede den
danske Arbejdsløshedsforsikring som den bedste i Verden.
Forbedringen af de Arbejdsløses trods alt lidet misundelsesværdige Kaar
fortsattes med en Beskæftigelseslov, der stillede 30 Mill. Kr. til Raadighed for
Stats- og Kommunearbejder for langvarigt Arbejdsløse og Arbejdsløse under
22 Aar. Endelig kom senere paa Aaret en Lov om Brændselshjælp til Gamle,
Invalider og Arbejdsløse.
Ved Delegeretmødet meddelte Svend Hansen, at Kedel- og Maskinpasser
nes Arbejdsløshedskasse raadede over en Beholdning paa godt 600,000 Kr. I
Fortsættelseskassen var Beholdningen 186,000 Kr.
Forbundets Arbejdsløshedskasser var saaledes velkonsoliderede, og det lave
Arbejdsløshedstal, man en Aarrække havde kunnet glæde sig over, havde ikke
tæret haardt paa Midlerne. Til Gengæld tegnede Tiden efter Besættelsen
sig ikke lys paa Grund af Afsnøringen af vore Hovedhandelsveje og den svig
tende Raastoftilførsel. Det skulde dog i den Henseende gaa bedre end frygtet.

Trængslernes Aar
Paa Kongressen i 1940 havde Herup bedt de Delegerede være forvisset om,
at hvis Forbundsledelsen under de ved Besættelsen saa totalt ændrede Vilkaar
»bliver tvunget til at træffe Beslutninger, som vi normalt ikke vilde træffe, saa
er det kun for at gavne vore Medlemmer. Jeg haaber, at Kammeraterne paa
Arbejdspladsen vil forstaa Nødvendigheden af at handle.«
Der var vel ikke dermed tænkt paa en Art Generalfuldmagt til Forbunds
ledelsen, men der kunde jo let opstaa Situationer, hvor den maatte disponere

omgaaende, og dermed var baade de Kongresdelegerede og Medlemmerne ude
over Landet indforstaaet. De Aar, der kom, skulde i rigelig Grad medføre saadanne Situationer. Navnlig under den sidste Del af Besættelsen, da den passive
Modstand mod Tyskervældet afløstes af den direkte Aktivitet, men hvor ogsaa
baade Spekulanter og Provokatører var med i Spillet, maatte Forbundet gribe
ind og hindre Tilstande, der kunde blive til Skade for Medlemmerne og Sam
fundet.
Med Loven om Arbejdsforhold af 14. September 1940 indtraadte en helt ny
Situation for den danske Fagbevægelse. Efter denne Lov blev Arbejdskampe
med Undtagelse af ganske specielle Tilfælde forbudt og Organisationernes
Aktionsfrihed erstattet af tvungen Voldgift. I de 5 Krigsaar, denne Lov var i
Kraft (den udløb 1. November 1945). blev alle større faglige Stridsspørgsmaal
afgjort af det efter Loven nedsatte Arbejds- og Forligsnævn eller mere præcist
af Nævnets »neutrale« Formandsskab, der bestod af 3 af Staten udnævnte
Embedsmænd. Ved Loven om Arbejdsforhold blev ogsaa Forligsmandsloven
midlertidig sat ud af Kraft.
Den nu baade lovmæssige og faktiske Umulighed af under Besættelsen at
afgøre faglige Mellemværender ved Kamp var ogsaa efter Lovens Aand en
naturlig Opfordring til Parterne om at indstille sig paa ved reel Forhandling og
ved fornøden Smidighed og Forstaaelse at opnaa Resultater. Denne Linje fulg
tes af Fagforbundenes Ledere, omend det var svært, da den fortsatte Prisstig
ning og Forringelsen af Varernes Kvalitet gjorde det rimeligt at stille Krav,
man nu maatte holde tilbage for at komme igennem.
Arbejdsgivernes Stilling var anderledes. De indtog under næsten alle For
handlinger en afvisende og negativ Holdning, der medførte, at Sagerne gik til
Arbejds- og Forligsnævnets Afgørelse. Kun i to af disse Aars større Situationer
naaede Parterne til Enighed ved direkte Forhandling, nemlig ved den saakaldte Juleordning i 1942 og i August 1944, da der efter en særlig Skala indfør
tes Tillæg, der retfærdigvis i særlig Grad kom de lavest lønnede til gode.
Det ligger nu nær at spørge: »Hvordan blev saa Resultatet af den diktato
riske Myndighed over Løn- og Arbejdsforhold, der var lagt i Arbejds- og For
ligsnævnets (Formandsskabets) Haand?« Ja, Arbejderne, der kun nødtvungent
var gaaet med til den principielt forkastelige Volgiftsordning, var fra første
Færd skeptisk indstillet og havde al Grund til baade at forbløffes og harmes
over adskillige af Nævnets Afgørelser. F. Eks. vakte Nævnskendelsen i 1941
om uforandret Løntillæg til Foraaret 1942 den største Forbitrelse, da Arbej
derne paa den Tid manglede næsten en halv Snes Procent i Dækning af Dyr
tiden. Denne Kendelse fulgtes da ogsaa omgaaende af en Reaktion fra De sam
virkende Fagforbunds Side, en Henvendelse til Regeringen, hvori man i 7
Punkter rejste Krav om en Række Foranstaltninger til Imødegaaelse af den
Krise, der var en Følge af Prisstigninger og Varemangel.

Hovedpunkterne i De samvirkende Fagforbunds Henvendelse drejede sig
om Skærpelse af Priskontrollen, en anden Beregning af Pristallet, saa man
beregnede efter Priserne paa strengt nødvendige Varer og Goder — »det skræl
lede Pristal« — Revision af Arbejdsfordelingsloven. Udvidelse af Rabatkortordningen о. I. Flere af disse Ting blev ogsaa gennemført, og takket være Fag
organisationernes Energi, Vurderingsevne og Smidighed under Proceduren for
Arbejds- og Forligsnævnet opnaaede Arbejderne dog ogsaa dér Resultater. Thi
hvor meget man end følte sig utilfreds med Formandsskabets Kendelser, og der
var saavist heller ikke noget at raabe Hurra for, viser det sig dog, at Arbejderne
i Løbet af Krigsaarene indtil August 1945 gennem de Tillæg, Nævnskendel
serne og de direkte Forhandlinger gav, naaede op paa den samme Timeløn, som
de vilde have faaet, hvis Dyrtidsordningen efter Oktoberoverenskomsten af
1939 havde været gældende.
Dette maa dog ikke opfattes, som om Arbejderne har faaet Dækning for
Dyrtiden; thi Kvalitetsforringelserne — for ikke at bruge stærkere Ord — der
spillede en stadig større Rolle, jo længer Krigen varede, fik jo en ikke ringe
Indflydelse paa det reelle Løn- og Leveniveau. Men trods alt slap Arbejderne
bedre igennem den forfærdelige Periode, end man havde turdet haabe ved dens
Begyndelse. Og hvad endnu bedre var: Fagorganisationerne var uskadte, deres
Administrationsapparat funktionsdygtigt og deres Slagkraft bevaret.
Men selv om Fagbevægelsen i væsentlig Grad var berøvet Indflydelsen paa
Løn- og Arbejdsforholdene, havde den endda rigeligt med Opgaver i disse for
tvivlede Aar. Der var idelige Forhandlinger i Anledning af de Arbejdere,
Tyskerne krævede til Tyskland, men et endnu større Problem blev det store
Antal Arbejdere, der kom i Tyskernes Brød her i Landet ved Befæstnings
anlæg, Flyvepladser o. 1. Lonmæssigt var der paa det Felt ingen Vanskelig
heder. Baade Værnemagtens og Værnemagernes Arbejdere blev budt taarnhøje Lønninger — op til en Snes Kroner i Timen — der sprængte alle over
enskomstmæssige Rammer. Tyskerne var ligeglade, blot Arbejdet blev gjort.
Det var jo Danskerne selv, der skulde betale. Der skabtes faktisk i visse Byer og
Egne et Arbejderbourgeoisi, en Slags »Gullascharbejdere«, der kom i Modsæt
ning til den øvrige Arbejderklasse, som Krigsaarenes Ulykker trykkede haardt
nok. Situationen blev efterhaanden saa utaalelig, at baade Fagforeninger og
Lovgivningsmagt maatte skride ind.
Af andre Spørgsmaal, der trængte sig paa, kan nævnes Arbejdsfordelingen,
der efter Arbejdernes Krav i 1942 blev nyordnet ved Lov, saaledes at den for
hadte Lønskat faldt bort, og Staten overtog Udgifterne ved Ordningen. Af
andre Problemer og Krigsforeteelser, som Fagbevægelsen maatte slaas med, og
som ogsaa Kedel- og Maskinpasserne kom ud for, kan nævnes Lønforholdene
under Luftalarm, da der ofte var timelange Afbrydelser i Arbejdet, Fabrik
luftværn, Arbejdstabet paa Grund af de saakaldte »Telefonbomber« og Frem
skaffelsen af Arbejdstøj og Cyklegummi. De sidste Spørgsmaal havde en særlig
Interesse for Forbundets Medlemmer.

Ogsaa Arbejdsløshedslovgivningen stillede under Krigen Fagbevægelsen
over for en ny, alvorlig Situation, der var beskæmmende for de andre Partnere
i »det nationale Samarbejde.« Trods dette Samarbejde forte Venstrepressen og
Partiets Mænd paa Tinge en voldsom Kampagne mod Arbejdsløshedsloven og
angreb navnlig Kontrolreglerne haardt. De ydede efter Venstres Opfattelse
ikke tilstrækkeligt Værn mod Misbrug. Partiet rejste vidtgaaende Krav om
Ændringer, der formelt skidde sikde en bedre Arbejdsløshedskontrol, men reelt
sigtede paa en Forringelse af Arbejdsløshedskassens Ydelser.
Skønt de Faktorer, der kendte Forholdene paa Arbejdsmarkedet bedst, De
samvirkende Fagforbund og Arbejdsgiverforeningen, kraftigt advarede mod
Venstres monstrøse Kontrolapparat (den som det senere viste sig saa umulige
Arbejdskortordning) lykkedes det ved sejg Mistænkeliggørelse af den gældende
Ordning at faa baade de Konservative og Radikale med, og Socialdemokratiet
maatte bøje sig for at redde Samarbejdet, som Venstre truede med at sprænge.
»Mit Hjerte er ikke med i dette Forslag«, erklærede daværende Arbejdsmini
ster Kjærbøl ved Forelæggelsen.
De nye Lovbestemmelser, der blev Resultatet af Venstres Misbrug af Sam
arbejdet, tiaadte i Kraft den 1. Oktober 1942. De var direkte vendt mod Arbej
derne — især de unge. Hovedpunkterne var, at Kontrollen blev skærpet dels
gennem kommunale Beskæftigelsesudvalg, dels ved Arbejdskortordningen. For
Sæsonarbejdere og Ikke-Forsørgere under 25 Aar skærpedes Kravene for
Opnaaelse af Understøttelse. Samtidig ændredes ogsaa i Loven om offentlig
Forsorg, saa der kom strengere Regler om Tilbagebetaling af modtaget Kom
munehjælp, og dennes Virkninger blev mere følelige.
Senere vandt et andet Syn paa Arbejdsløsheden midlertidig Fremgang.
Understøttelsen blev til en Erstatning for tabt Arbejdsmulighed. Det blev
Grundlaget for den Lovanordning af 20. Marts 1945, der sikrede Arbejdsløse
og Arbejdsfordelte indtil 4/s af Fagets Gennemsnitsløn. Efter at Venstreregerin
gen Knud Kristensen i Slutningen af 1945 var traadt til, kunde disse Regler
ikke opretholdes.
Men ogsaa paa mange andre Maader søgte Samlingsregeringens konserva
tive Partier at udnytte Landets vanskelige Tilstand til Arbejdernes Skade. Paa
deres Side søgte Tyskerne at misbruge Fagbevægelsen og saa Splid mellem
denne og Socialdemokratiet. I November 1942 gennemtvang de en Omdan
nelse af Regeringen. Vilhelm Buhl, der var blevet Statsminister efter Staunings
Død i Maj, blev sammen med Finansminister Alsing Andersen skubbet ud, og
Formanden for De samvirkende Fagforbund Laurits Hansen maatte paa Ty
skernes Bud overtage Socialministeriet i det nydannede Ministerium Erik
Scavenius.
Men allerede paa det Tidspunkt var den aktive Modstand mod Tyskerne i
Gang. Dens første betydningsfulde Resultat var den storslaaede Mønstring og
Tilkendegivelse for Folkestyret ved Folketingsvalget den 23. Marts 1943, da de
demokratiske Partier samlede 95 pCt. af Vælgerne, og de hjemlige Nazisters

komplette Betydningsløshed blev saa kraftigt manifesteret, at Tyskerne helt
opgav dem som Murbrækkere i dansk Politik.
I Løbet af Sommeren traadte Kampen mod Besættelsesmagten ind i en ny
Fase. Sabotage mod Virksomheder, Jernbaneanlæg o. 1., der kunde være Ty
skerne til Nytte, blev almindelig, den illegale Presse florerede, og en Strejke
bølge gik over en Del store Provinsbyer. Tyskernes Reaktion udeblev ikke. De
noksom bekendte Krav, der helt vilde gøre det af selv med Landets formelle
Selvstændighed blev rejst — og afvist af den danske Regering. Herefter var
det aabne Brud med Tyskerne en Kendsgerning. Den 29. August blev en anden
Mærkedag i Besættelsens Historie.
Hvad der derefter fulgte: Spærretid, Mødeforbud og mange andre Udslag
af Tyskernes Voldførelse af den danske Befolkning, er velkendt. Ligesaa den
blodige »Folkestrejke« i Juni—Juli 1944, hvorunder 88 Mennesker blev dræbt
og 667 saaret. Endelig husker de fleste det sidste frygtelige Halvaar under Be
sættelsen, den politiløse Tid, da Mord, Voldsgeminger, Jernbanekatastrofer og
Brandstiftelser var daglige Rædsler i det retsløse Danmark, indtil endelig Bud
skabet lød den 4. Maj 1945, at nu var Besættelsens Mareridt endt og Danmark
atter frit.
Kedel- og Maskinpasserforbundets Historie er selvfølgelig nøje sammen
kædet med disse Trængselsaars Hændelser. I visse Situationer, som f. Eks.
under »Folkestrejken« var Fagets Udøvere selv Part i Sagen, og i andre var de
naturligvis paavirket af andre Fags Stilling.
Herups Haab paa Kongressen i 1940, om at Krigen var endt, naar Forbun
dets højeste Myndighed atter samledes til Raadslagning, gik ikke i Opfyldelse.
Derimod Hk Forbundsledelsen under Krigens Vilkaar et aldeles overvældende
Arbejdsstof. At de store Lønsituationer for det meste havnede i Arbejds- og
Forligsnævnet betød jo ikke, at Fagenes førende Folk kunde sidde med Hæn
derne i Skødet. Tværtimod stillede denne pinefulde Tid med det frygtelige Pres
og de strenge Forhandlingsvilkaar særlig store Krav til deres Arbejdskraft og
Fysik.
I Kongresperioden 1940—44, der varede nøjagtig 4 Aar, indbragtes for For
bundsledelsen 1259 nye Sager. Det var nogenlunde det samme som i den for
rige Periode, men mange af dem var nu adskilligt vanskeligere. Der afholdtes
58 Forretningsudvalgsmøder og 11 Hovedbestyrelsesmøder. 31 Sager blev ud
sendt til skriftlig Afstemning i Hovedbestyrelsen, og to Gange, i November
1940 og Februar 1943, blev Afdelingsformændene indkaldt til Drøftelse.
Hvor haardt Landet ofte laa, fremgaar af det store Antal Møder med
andre Organisationer, 650, hvoraf langt de fleste var med Arbejdsgiverne for
gennem Forhandling at naa de Resultater, man nu var afskaaret fra at naa
gennen Kamp.
De nye Tilstande mærkedes godt nok paa disse Forhandlingers Forløb. I en
kelte Tilfælde Hk de et nogenlunde godt Udfald, men i de fleste var det for lidt,
man opnaaede. og i visse Tilfælde slet ingenting. Selv om Arbejdsgiverne vid

ste, at Forbundets Folk ogsaa under normale Forhold foretrak Forhandling for
Kamp og^ i alt Fald aldrig valgte Kampen for dens egen Skyld, var de nu, da
denne Vej var spærret, umedgørlige og stædige ud over al Rimelighed.
Forbundets Medlemstal havde en ikke ubetydelig Stigning i disse Aar. Det
naaede op paa 2612 i Marts 1944, en Tilvækst paa 247. Denne væsentlige Stig
ning skyldtes naturligvis den særlige Udvikling i Erhvervsforholdene under
Besættelsen, hvor en Del udprægede Krigsforetagender skød frem. Det var der
for heller ikke ubetimeligt, naar Herup hævdede, at adskillige af dem ikke var
levedygtige under Fredsproduktion. Samtidig maatte ogsaa noteres en Stigning
i Tallet paa Aldersmedlemmer. Det naaede i Marts 1944 op paa 395. Trods
dette havde Begravelseshjælpen ikke vist Stigning; den androg det samme
Beløb, 25.000 Kr., som i 1936—40. Herup gjorde det klart, at denne Hjælp
der var hjemlet i Forbundets Formaalsparagraf. maatte man tage i Betragtning
ved Udarbejdelsen af Forbundets Budget. Tidligere Tiders Bekymring paa
dette Punkt maatte man se bort fra, selv om det ikke kunde nægtes, at det sti
gende Antal Aldersmedlemmer vilde forøge denne Udgiftspost.
Den erhvervsmæssige Depression i 1940—41 som Følge af Besættelse og
Afspærring fra vore gamle Handelsforbindelser, bevirkede, indtil nye Leve
randører og Aftagerlande var fundet, en ikke ubetydelig Arbejdsløshed. En
Overgang var et relativt højt Tal af Forbundets Medlemmer, ca. 400, paa Ar
bejdsfordeling. Tallene svingede noget gennem Krigsaarene. men var gennemgaaende for nedadgaaende og naaede i Løbet af et Par Aar ned paa 80—90
Medlemmer. Efter Lønskattens Bortfald og Statens Overtagelse af Arbejdsfor
delingsgodtgørelsen, der aflastede Arbejdsløshedskasserne, var Ordningen, sine
Mangler til Trods, alligevel til Gavn for Arbejderne. Gennem Forbundet blev
der i Arbejdsfordelingslovens Gyldighedsperiode udbetalt over en halv Mil
lion Kroner.
Det eneste, der blev tilbage af Overenskomsten af 31. Oktober 1939, var det
saakaldte Overenskomstnævn, der skulde tage sig af de Fortolkningsspørgsmaal, der kunde opstaa i Forbindelse med de afsluttede Overenskomster. I Lø
bet af Krigsaarene fik dette Nævn ogsaa forelagt flere Spørgsmaal vedrørende
Kedel- og Maskinpassernes Overenskomster. Her skal fremdrages en enkelt
Sag fra denne Periode.
Ved Sukkerfabrikerne havde Kedelpasserne ifølge Overenskomsten Ret til
under Sygdom at faa udbetalt et vist Beløb pr. Dag i indtil 13 Uger. Sukker
fabrikernes Ledelse gjorde gældende, at der ikke til Sygehjælp skulde udbeta
les Dyrtidstillæg. Heroverfor anførte Forbundet, at da Dyrtiden naturligvis
hviler mindst lige saa haardt paa den syge Mand som paa den raske, maatte det
være berettiget at kræve Dyrtidstillæg udbetalt. Sagen indbragtes for Overens
komstnævnet, hvis Afgørelse gik ud paa, at der skal udbetales Dyrtidstillæg for
lige saa mange Timer, som der udbetales Løn for. Det betød i det foreliggende
Tilfælde, at den udbetalte Sygehjælp omregnes til Timeløn, og der udbetales
saa Dyrtidstillæg for lige saa mange Timer.

Om Overarbejdsloven var der ogsaa forskellige Divergenser. Forbunds
ledelsen stod selvfølgelig paa det Standpunkt, at denne vigtige Lov skulde over
holdes, og at der kun kunde ses bort fra Afspadsering, naar Forbundet gav
Tilladelse dertil. Paa et vist Tidspunkt fandt der Overtrædelser Sted, skønt
Forbundet havde arbejdsløse Medlemmer til Afløsning.
I et særligt grelt Tilfælde havde en Arbejdsgiver maattet indgaa paa at
hetale en Bod paa 400 Kr. til velgørende Formaal, og nogle Medlemmer, der
havde været ham følgagtig i Undladelse af Afspadsering, maatte finde sig i at
blive nægtet Understøttelse, indtil Afspadsering af de paagældende Overar
bejdstimer havde fundet Sted.
Det stigende Behov for Arbejdskraft, der senere indtraadte, bevirkede dog,
at der ikke kunde anvises kvalificerede Medlemmer, hvis Afspadseringsreglerne
blev fastholdt, og Forbundet gik derfor efter Anmodning fra Arbejdsgiver
foreningen med til en Dispensationsaftale i Lighed med den, der var sluttet
mellem Jernindustriens Sammenslutning og Smedeforbundet. Baade i 1942 og
i Sommeren 1943 og 44 blev der givet lignende Dispensationer. Men det var en
Forudsætning, at der kun udførtes absolut nødvendigt Overarbejde, og at Virk
somhederne forpligtede sig til at antage de kvalificerede Medlemmer, der blev
anvist. Med Arbejdsministeriets Billigelse blev denne Ordning udvidet til at
gælde kommunale Virksomheder og Arbejdsgivere udenfor Arbejdsgiver
foreningen.
Vedrørende det tidligere omtalte Spørgsmaal om 3 Ugers Arbejdstiden i
Virksomheder med Døgndrift, hvor Forbundet havde taget Skridt til at søge en
Bestemmelse om Maksimum paa 144 limer indarbejdet i den kommende Fa
briklov, forelaa en Vedtagelse paa Kongressen i 1940. Efter denne paalagdes
det Forbundsledelsen »med alle til Raadighed staaende Midler at søge gennem
ført en Ændring i Arbejdstiden paa de Virksomheder, hvor man endnu arbej
der 160 Timer i 3 Uger, til 48 Timer pr. Uge, samt at man sammen med Hoved
organisationen søger Samarbejde med andre Organisationer, som er interesse
ret i Spørgsmaalet.«
Paa Grundlag af denne Vedtagelse havde Forbundsledelsen foruden Hen
vendelsen til Kommissionen, der arbejdede med Revisionen af Fabrikloven, i
Overensstemmelse med Kongresbeslutningen paa anden Maade taget sig af
Sagen. Desværre havde en Del af de Medlemmer, Sagen angik, ikke været nær
saa interesseret. I de strenge Vintre i Begyndelsen af 1940’erne, da det var
nødvendigt at holde Virksomhederne opvarmet Døgnet rundt, arbejdede de
gladeligt de 160 Timer, ja enkelte endog 168 Timer, skønt de øvrige Arbejderes
ugentlige Arbejdstid naturligvis kun var de 48 Timer. De gik uden om deres
Afdeling med dette Forehavende, skønt der paa det Tidspunkt var arbejdsløse
Medlemmer, som kunde træde ind i Stedet.
Forbundet laa ikke paa den lade Side, da Sagen kom frem. Man krævede
ved et Møde i Arbejdsgiverforeningen, at Arbejdstiden kun maatte være 48
Timer om Ugen, og at Lønnen skulde være den, der er gældende for Døgndrift

med 6 Vagter med Tillæg for Søndags- og Helligdagsvagter samt en søgn Fri
dag. Endvidere fastholdt Forbundet, at saafremt der skulde arbejdes paa denne
Fridag, maatte dette Arbejde betales som Overarbejde og senere afspadseres.
Arbejdsgiverne var til at begynde med meget vrangvillige over for dette Krav,
men bøjede sig tilsidst for Forbundets Argumentation. Mødet sluttede med en
Aftale, hvori det principielt fastsloges, at naar Virksomhedens øvrige Arbej
dere ikke arbejder mere end 48 Timer om Ugen, har Kedel- og Maskinpas
serne heller ingen Pligt til at længere Arbejdstid. For at skabe større Klarhed
om dette Forhold, vedtog Forbundets Kongres i 1944, at Spørgsmaalet om Ar
bejdstidsforkortelse for de Medlemmer, der arbejder i Døgndrift, herunder
ogsaa Week-end og 3 Ugers Sommerferie, optages som et Afsnit i selve For
bundsloven.

Som andre Forbund havde ogsaa Kedel- og Maskinpasserforbundet under
Loven om Arbejdsforhold meget træge Forhandlingsvilkaar. Arbejdsgiverne
fastholdt i næsten alle Tilfælde den Nej-Politik, der drev Sagerne »til Tops« i
Arbejds- og Forligsnævnet.
Det kan, som Herup ved flere Lejligheder gjorde opmærksom paa, heller
ikke skjules, at det. Forbundets Medlemmer under disse Vilkaar opnaaede, var
saare langt fra deres Ønsker og fra det. Prisstigningen, vanskelige Arbejdsfor
hold (Mørklægning og senere Spærretid) og daarligt Brændsel berettigede til.
Udfaldet af disse Aars Overenskomstforhandlinger blev da langtfra tilfredsstil
lende, hvad den efterfølgende summariske Gennemgang af de vigtigste Over
enskomstresultater fra dette Tidsrum tør vise.
1 1941 forhandledes Landsoverenskomsten. Her blev Lønninger og Tillæg
uforandrede, bortset fra de Tillæg, der dette Aar som de følgende fastsattes
ved Arbejds- og Forligsnævnets Marts-Kendelser. I 1941-Overenskomsten for
muleredes dog en klar Bestemmelse om, hvornaar en Virksomhed kan betragtes
som sæsondrevet. Der havde i det sidste Tiaar ofte været Meningsforskelle
herom. Videre indførtes en Bestemmelse om, at Kedel- og Maskinpassere, der
har Tjeneste paa en Søgnehelligdag, siden oppebærer et særligt Tillæg herfor.
Endelig fastsloges, at der skulde betales ekstra for Sodrensning. Da Sod
rensning ikke tidligere havde været nævnt i Overenskomsterne, mente Arbejds
giverne ikke, at de behøvede at betale særskilt for dette Arbejde, der dog efter
sin Karakter var særdeles ubehageligt og slidende paa Arbejdstøjet.
Ved dette Aars Overenskomstforhandling med Bryggeriforeningen maatte
Forbundet gaa med til at forlade den tidligere Pristalsregulering, og Lønnin
gerne skulde herefter reguleres efter Bestemmelserne i Hovedoverenskomsten
af 31. Oktober 1939. Ved denne Lejlighed fik Bryggerikedelpasserne ikke noget
Tillæg for Fyring med indenlandsk Brændsel, men det var et Spørgsmaal, der
med Ulemperne og Besværet ved dette Brændsel trængte sig stadig stærkere
paa, og der naaedes i 1944 og 45 Tilsagn om. at Bryggerierne vilde yde visse
Beløb herfor.

Heller ikke i 1942 opnaaedes der i Landsoverenskomsten Forhøjelser af
Ugeløn eller Tillæg. Undtagelsen var Tillæget for Søndagsarbejde, der fik en
lille Forhøjelse. Derimod gennemførtes som en Nydannelse et Tillæg for uvars
let Overgang fra Dagdrift til Holddrift. Det fik nogen Betydning for de Med
lemmer, der var beskæftiget i Jernindustrien. Samtidig fik man endelig ordnet
en Sag. der længe havde været paa Dagsordenen, idet det bestemtes, at alt effek
tivt Arbejde i Spisetiden skulde betales som Overarbejde.
Kedel- og Maskinpasserne nød selvfølgelig ogsaa godt af Juleordningen i
1942, den første Dyrtidsordning, der efter Loven om Arbejdsforhold gennem
førtes ved Enighed mellem Parterne. Ved Praktiseringen al denne Ordning
opnaaede Forbundet, at Skifteholdstillæg, der er medregnet i Ugelønnen og
derfor feriegivende, blev holdt uden for Beregningen af de før nævnte Skala
tillæg. Herved fik de Medlemmer, der arbejdede i Holddrift, et Tillæg paa ca.
2 Øre mere pr. Time end de strengt taget havde Ret til.
Aarets Forhandlinger med Entreprenørerne blev derimod aldeles frugtesløse. De vilde ikke gaa med til Forhøjelser eller Tillæg af nogen Art.
Mod disse Aars Arbejdsgiversædvane lykkedes det ved Aftale med Sprit
fabrikerne at faa forhøjet Grundlønnen med 1,50 Kr. pr. Uge, skønt ingen anden
Overenskomst dette Aar fik Forhøjelse, og skønt der efter en Aftale mellem
Hovedorganisationerne ikke var Adgang for Underorganisationerne til at for
handle om generelle Lønforhøjelser.
Da Spritfabrikerne gjorde den aftalte Forhøjelse afhængig af Arbejdsgiver
foreningens Godkendelse, og da Direktør Øslerberg fra Bryggeriforeningen
angst for Konsekvenserne energisk modsatte sig denne Forhøjelse, var den nær
ved at strande. Ved indgaaende Underhaandsforhandlinger med andre af Ar
bejdsgiverforeningens ledende Mænd lykkedes det dog for Herup at hale For
højelsen i Land. Ja, han fik mere endnu, idet der aftaltes et 'Fillæg for inden
landsk Brændsel, som man ellers forgæves havde forhandlet om i lange Tider.
Det var ganske vist ikke stort, men forhøjedes noget i 1945.
1943 var et endnu magrere Overenskomstaar. Med Bryggeriforeningen blev
der Enighed om Regler for Valg af Tillidsmænd, og et mere lokalt Problem
blev løst, da Kedel- og Maskinpasserne paa Bryggerierne i Aarhus rykkede op
i en højere Lønklasse. Dette Aar skete der endelig noget hos Entreprenørerne,
idet der fastsattes nye Regler for Opfyring md indenlandsk Brændsel. Hvor
dette Brændsel er en Del af Materialet, var Forhøjelsen 10 pCt., og hvis der
udelukkende fyredes med Brunkul eller Torv, forhøjedes med 20 pCt. Det maa
dog ikke overses, at Entreprenørerne fra 1939 havde givet Dyrtidstillæg til Til
lægene for Spisetid og Opfyring.
Saalidt som i de foregaaende Aar blev Landsoverenskomstens Lønninger
eller Tillæg forhøjet i 1944. Et Lyspunkt var der dog, idet en Bestemmelse om.
at der skulde arbejdes 24 'Fimer om Søndagen i Løbet af 3 Uger for at faa Søn
dagstillæg, nu forsvandt. Det betød, at der fremtidig skulde ydes Tillæg for
samtlige Søndagsvagter i 7-Døgnsdriften.

Endelig bekvemmede Arbejdsgiverne sig til at rykke ud med et lille Tillæg
paa 1 eller 2 Kr. for Fyring med daarligt eller indenlandsk Brændsel, og man
kom det Misbrug til Livs, Arbejdsgiverne hidtil havde gjort sig skyldige i, naar
de hævdede, at hvor der blev ydet Kedelpasserne ekstra Medhjælp, kunde disse
ikke samtidig kræve ekstra Tillæg. Allerede i 1942 var dette urigtige Stand
punkt fraveget ved et Protokollat, og nu blev Brechen udvidet.
De løn- og arbejdsmæssige Resultater i disse mørke Aar var til at overse, og
det kan ikke stærkt nok fremhæves, at Kedel- og Maskinpasserne som andre
Arbejdere maatte tage deres Broderpart af Krigens Byrder. Men det maa i
samme Forbindelse siges, at takket være De samvirkende Fagforbunds resolutte
Initiativ ved Krigens Begyndelse, kom Arbejderne aldrig lønmæssigt saa langt
bagefter som under forrige Verdenskrig.
En Lønstatistik for Kedel- og Maskinpasserne fra 1944 viser, at Gennem
snitsindtægten for Forbundets Medlemmer i private Virksomheder i 1989 ud
gjorde 76,88 Kr. pr. Uge; i 1943 var den steget til 103,40 Kr. Forskellen er
26,52 Kr. om Ugen. Da Dyrtidstillæget var 21,67 Kr., blev Merfortjenesten
4,85 Kr. pr. Uge eller 10,1 Øre i Timen. Paa Grund af Kedel- og Maskinpas
sernes faste Lønsystem, var dette lidt mindre end den af Arbejdsgiverne for
alle Fag beregnede gennemsnitlige Merfortjeneste, der var paa 13 Øre i Timen.
Men det kunde ikke nægtes, at Stigningen for Kedel- og Maskinpasserne var
meget ulige fordelt blandt Medlemmerne inden for de forskellige Industri
grupper. Opgangen var dog ikke nær nok til at dække Prisstigning og Kvalitets
forringelser.
Forbundets Medlemmer ved de offentlige Virksomheder fik ligeledes For
højelser og Tillæg, Erstatning for Helligdagsarbejde og forskellige andre For
bedringer. Statistiken for disse Arbejdere viste i 1944 en lignende Status som
for Arbejderne i Privatdriften, men det maa ikke glemmes, at Tjenestemændene baade i Stat og Kommuner var kommet langt senere i Gang med Lønar
bejdet og derfor stadig havde adskilligt til gode.
*
Samarbejdet med de andre danske Fagorganisationer var under Krigen det
bedst mulige. De Grænsestridigheder til forskellig Side, der tidligere havde
voldt Uro og Kvaler, mærkede man efterhaanden meget lidt til. Sammen med
de andre Organisationer under De samvirkende Fagforbund deltog Kedel- og
Maskinpasserforbundet i det Ekstrakontingent, der blev udskrevet til Støtte
for den socialdemokratiske Presse for at afbøde de økonomiske Vanskeligheder,
der under Krigens særlige Forhold havde ramt den. Det var jo i høj Grad i Fag
organisationernes Interesse at bevare og styrke denne Presse — den samlede
Arbejderbevægelses Talerør.
Derimod maatte det med Sorg konstateres, at det internationale Samvirke
under Krigen laa brak. Der var i den Tid ingen praktisk Mulighed for at komme
i organisationsmæssig Forbindelse med de gamle Kammerater.

Ogsaa Forbundets Oplysningsarbejde kom i Modvind. Det viste sig, at de
18.000 Kr., der i 1940 bevilgedes til dette Formaal. ikke var nok til de planlagte
3 Kursus. De maatte desværre paa Grund af Prisstigningerne skæres ned til 2.
men til Gengæld fik man skaffet Plads til 50 Deltagere paa hvert Kursus i Ste
det for de beregnede 40. Med den Vægt, Forbundsledelsen lagde paa dette Ar
bejde, der jo bl. a. skulde være en væsentlig Støtte for den frcmbrydende Til
lidsmandsordning, kunde man
kun betragte de nedskaarne Kur
sus som et beklageligt Tilbage
skridt. Men der kom andre Hin
dringer end de rent økonomiske.
Roskilde Højskoles Beslaglæg
gelse »til andet Formaal« i
1944—45 umuliggjorde Kursus
det sidstnævnte Aar. Først i 1940
kunde man genoptage den nor
male Kursusvirksomhed.
Den rent faglige Oplysning
var som bekendt en Sag, der laa
Forbundsledelsen stærkt paa Sin
de. Man hilste derfor med Glæde,
da der i 1941 kom en ny Lære
bog for dem, der ønsker at ind
stille sig til Kedelpasserprøven.
Bogen var forfattet af Kedelin
spektør Erik Drewsen, der jo
havde nær Tilknytning til For
bundet, og
Forbundsledelsen
gav den den bedste Anbefaling.
Det blev understreget — desK. Stensballe, Forbundets tekniske Medarbejder.
værre ogsaa af nogle Bemærknin
ger i Fabrikdirektoratets Beretning om daarlig Kedelpasning — at Kedelpas
serne, yngre som ældre, for at kunne udfylde deres ansvarsfulde Stilling, stadig
i teknisk Kunnen maatte være paa Højde med Situationen.
Af samme Grund fortsatte man den omhyggelige Pleje af det tekniske Stof
i Fagbladet. Dette Blad beredte under Krigen forskellige Vanskeligheder. Alle
rede i 1940 maatte man paa Grund af Papirnøden reducere Sideantallet til 12.
Men hertil kom, at forskellige uheldige Forhold gjorde det nødvendigt i Slut
ningen af 1940 at afskedige den tekniske Medarbejder Anker Larsen. Da For
bundsfunktionærerne under den stærkt øgede Arbejdsbyrde i det første Aar
efter Besættelsen havde mere end nok i det organisationsmæssige Arbejde, hilste
man det med Glæde, da en yngre, teknisk kyndig og interesseret Kollega meldte
sig som Larsens Afløser. Det var K. Stensballe, der siden Begyndelsen af 1941

har været Bladets tekniske Medarbejder og Annoncerepræsentant. Det tør vist
siges at være den almindelige Mening blandt Forbundets Medlemmer, at han i
de Aar, der er gaaet, har opdyrket sit specielle Felt med en Dygtighed og Flid,
der er ham til Ære og Forbundet til Gavn. Gennem hans fagtekniske Virksom
hed faar Medlemmerne et solidt teoretisk og praktisk Rygstød i deres daglige
Gerning.
I det øvrige Tekststof er Fagbladet ligeledes fulgt med Tiden, og selv om
Papirrestriktionerne lige siden 1940 til Dagen i Dag har været en alvorlig
Hemsko, har det baade i Udstyrelse og Indhold kunnet bevare det høje Stade,
det naaede i Slutningen af 1930’erne.
Midt under Krigen, i Maj 1942, kunde Forbundets Moderafdeling fejre sit
50 Aars Jubilæum. Det skete dels ved Udsendelsen af et Festskrift, hvoraf
det fremgaar, at ikke alene har Københavns Afdeling som den ældste og stør
ste i Forbundet i væsentlig Grad præget dettes Udvikling, men ogsaa dens
enkelte Medlemmer har i stort Tal besat dets ledende Poster. I sin Festtale
kunde Herup desuden hylde og takke Foreningens Stifter, Johs. Christiansen,
der sin høje Alder til Trods stadig var nærværende. Herup udtrykte Haabet
om, at Christiansen fortsat ogsaa under Besættelsestidens urolige Forhold
maatte have Grund til at være stolt af sine »Børn«, Forbund og Afdelinger, og
at disse i Fremtiden maatte arte sig vel. Københavns Afdelings Jubilæumsfest
var en Understregning af, at selv i onde Tider havde Forbundets Medlemmer
deres Optimisme og ukuelige Tro til Fremtiden i Behold.

Lige saa glad man festede for Familiens ældste »Barn«, lige saa smerteligt
berørt var man ved Meddelelserne om de mange af Forbundets bedste Mænd,
der i disse Aar gik bort.
Umiddelbart efter Kongressen i 1940, den 14. September, bortrev Døden
den tidligere Formand og Æresmedlem i Aarhus Afdeling S. Lauritzen, der
gennem 15 Aar havde ledet Afdelingen og været Medlem af Hovedbestyrelsen.
Han var en af de kendteste Skikkelser blandt de jyske Kolleger.
Faa Maaneder efter hinanden mistede Silkeborg Afdeling to fremtrædende
Medlemmer. Juledag 1940 døde en af Afdelingens Medstiftere Jens Andersen,
og den 11. Marts 1941 fulgtes han af Afdelingens første Formand Æ. P. Niel
sen, der i de haarde Aar lige efter Starten havde udført et brydsomt Pioner
arbejde. Et halvt Aars Tid senere maatte Afdelingen se endnu en af sine bedste
Mænd gaa bort. Det var dens Kasserer gennem 17 Aar C. Carlsen, der afgik
ved Døden den 13. September.
I Løbet af Oktober Maaned samme Aar mistede Københavns Afdeling to af
de Kolleger, der baade i Afdelingen og Forbundet havde lagt et Jættearbejde
og var i første Geled. Ved Kongressen i 1940 havde man taget Afsked med
Storm Hansen, da han traadte ud af Forretningsudvalget. Godt et Aar efter
var han ikke mere. Han døde paa Forbundets Fødselsdag den 10. Oktober.

Storm Hansen sad i sin Afdelings Bestyrelse i 21 Aar og i Forretningsudvalget
i 19.
Godt 2 Uger efter fulgtes han i Døden af sin mangeaarige Ven og Kamp
fælle, Formanden for Københavns Afdeling, Forbundets Næstformand Hans
Jensen, der var kendt af hver Kollega og af mange andre Landet over. Om
Hans Jensens Arbejde som konstitueret Forbundsformand i det kritiske Aar
1925 er fortalt foran. Han stod som sin Afdelings myndige Leder i 21 Aar, og
som Forbundets Næstkommanderende løste han gennem 16 Aar mange kræ
vende Opgaver. Han var altid som den nøgterne og erfarne Organisations
mand i Ilden for sine Kammeraters Interesser.
Endnu en af Forbundets betydeligste Mænd fulgte ved denne Tid Dødens
Kalden. Det var Forbundets anden Formand, N. Chr. Larsen, der den 11. Marts
1942 lukkede sine Øjne for stedse. Hans dygtige Ledelse af Forbundet i dets
Frembruds- og Vækstaar er udførligere behandlet andet Sted i dette Skrift. Her
skal kun understreges Betydningen af, at Forbundet i en vanskelig og kræ
vende Tid havde en saa fremtrædende organisatorisk Begavelse og viljefast
Personlighed paa sin fornemste Post.
Foruden de nævnte krævede Døden i 1942 endnu 2 Ofre blandt Forbundets
kendte Navne. Hillerød Afdelings Kasserer i 25 Aar Frederik Klywer døde
den 21. August, og Marius Pedersen, der var Medstifter af Nykøbing F. Afde
ling og dens Formand i 25 Aar, gik bort den 27. Oktober. Pedersen var ogsaa en
virksom Mand i andre Grene af sin Bys Arbejderbevægelse.
Den 3. August 1943 ramte Døden Medstifteren af Vejen Afdeling Hans
Kjær, der gennem mange Aar havde lagt et stort Arbejde i Forbundets Tjene
ste. Gennem 30 Aar var han Afdelingens Formand, og i 8 Aar sad han i For
bundets Hovedledelse, hvor han interesseret fulgte alle Forhandlinger og ofte
gav sine særprægede Meninger Udtryk. Aaret efter, den 10. Juli 1944, døde
hans Navne, X. Кjeer, Haderslev, der var Kasserer i sin Afdeling i en lang
Aarrække.

Stormfulde Tider
Det er før sagt, at jo længere Besættelsen varede, des stærkere blev Irrita
tionen og Hadet i den danske Befolkning, og den aktive Modstand voksede.
Begivenhedernes rivende Udvikling efter det danske Folks klare Xej til Nazis
men ved Folketingsvalget i Marts 1943 er almindelig kendt. De førte i Løbet af
faa Maaneder til Højspænding i Forholdet til Besættelsesmagten, og Fagbevæ
gelsen kom i en vanskelig Stilling, efterhaanden som det endelige Brud med de
tyske Okkupanter nærmede sig.
Sandheden var, at det illegale Arbejde i Foraaret 1943 endnu langt fra var
tilstrækkeligt organiseret eller effektivt, og at sporadiske og hovedløse Aktioner
kun gav Tyskerne en kærkommen Anledning til at slaa til. Ro og Orden var

stadig nødvendig for at undgaa de Provokatører, der fiskede i rørt Vande, og
derfor kom mange af de letforstaaelige, men uordnede Strejker og andre
Aktioner mod Tyskerne let til at virke mod deres Hensigt.
Derfor maatte Fagbevægelsens Ledere, der ligesom Partiets førende Folk
baade direkte og indirekte var med i Modstandskampen, tage Afstand fra denne
Strejkeagitation, der fandt Gehør i flere af de store Provinsbyer. Der var endnu
adskilligt at ordne, før Modstanden kunde gøres tilstrækkelig virksom, og ingen
kunde være interesseret i, at Fagbevægelsen som en af de stærkeste Faktorer i
det danske Demokrati blev lamslaaet eller i at give Tyskerne og deres Haand
langere altfor gode Kort paa Haanden.
Det skal siges til Kedel- og Maskinpassernes Ros, at de fulgte Opraabet om
at holde Hovedet koldt, der udgik fra De samvirkende Fagforbund, og Forbun
det greb ind i de Strejker, der forud for den berygtede 29. August fandt Sted
f. Eks. i Odense, Esbjerg og Aalborg. Her var bl. a. Tale om Standsning af Køle
maskinerne, hvorved Millionværdier af Fødevarer til Befolkningen i Somme
rens Hede stod i Fare for at ødelægges. Fra Forbundets Ledelse konfererede
man med Afdelingsformændene i de paagældende Byer for at Hensyn til Be
folkningens Forsyning at faa Køleanlægene i Gang igen. Efter Forhandlinger,
hvorunder der opnaaedes Tilslutning fra de lokale Fællesorganisationer, kom
Køleanlægene atter i Drift, og Fødevarerne blev reddet.
Da Tyskerne efter den danske Regerings Nej fra den 29. August tog sig paa
at »ave« Danskerne (de turde dog ikke begynde en egentlig Nazificering, men
slog sig til Taals med de danske Embedsmænds Civiladministration), begyndte
den ulykkelige Retsløshedstilstand, der staar som et uhyggeligt Minde i vort
Lands Historie. I de smaa to Aar, der nu fulgte, er den saakaldte »Folke
strejke« i København en ejendommelig blodbesudlet, men løfterig Begivenhed.
I ubændigt Had og afmægtig Trods rejste den københavnske Befolkning sig
mod sine Bødler. Hvad der kunde være sket, tør man næppe sige i Dag, men
efter et Par Dages Gadeterror og Forsøg paa at sulte og tørste Befolkningen
ud ved at lægge en Ring om den og afbryde de mest nødvendige Forsyninger,
slappede Tyskerne pludselig Taget, og Radioen stilledes ucensureret til de
Mænds Disposition, der, som Formanden for De samvirkende Fagforbund Eiler
Jensen, var med til at bringe Forholdene i Lave.
Tyskerne havde København i deres hule Haand, men turde ikke lukke den.
Københavnerne viste Fasthed overfor deres Fjender, men de forstod ogsaa at
holde op i Tide.
1 det Drama, der udspilledes omkring »Folkestrejken«, navnlig med Hensyn
til dens Afblæsning, spillede Kedel- og Maskinpasserne og Forbundsledelsen
en afgørende Rolle, og dette interessante Kapitel af »Folkestrejken«s Historie
skal da refereres her, saadan som Herup har fortalt det.
Fredag d. 30. Juni Kl. ca. 9,45 henvendte Formanden for den kommunale Af
deling, R. Frantzen, sig paa Kontoret for at konferere med os om Opretholdelse
af Driften paa de kommunale Værker. I den Anledning anmodede vi Frantzen

om at meddele vore Medlemmer, at vi stærkt maatte insistere paa, at de af
yderste Evne medvirkede til, at Værkernes Drift og dermed Befolkningens
Forsyning af Vand, Gas og Elektricitet opretholdtes.
Frantzen satte sig derefter i Forbindelse med Medlemmerne paa de forskel
lige Værker og forelagde dem Forbundets Opfattelse, og Frantzen kunde
Kl. ca. 11,40 meddele os, at Medlemmerne havde erklæret sig indforstaaet med,
at Driften paa Værkerne skulde opretholdes.
Lørdag d. i. juli 1944 om Morgenen henvendte jeg mig i D. s. F. angaaende den foreliggende
Situation. Det oplystes, at de kommunale Værker var besat af tyske Tropper. Rygterne om, at
Fagforeningslederne var arresteret, viste sig at være urigtige.
Eiler Jensen haabede, at der i Løbet af Dagen vilde vise sig en Klaring af Situationen.
Jeg kørte derefter i Vognmagergade for at tale med Kontorchef Sørensen, Belysningsvæse
net. Kontorchefen meddelte, at Gas- og Elektricitetsværkerne samt Vandværkerne var blevet
besat af tyske Tropper Fredag Aften uden Kamp. I Spidsen for Soldaterne var der gaaet en Par
lamentær, som indledede Forhandling med Værkernes Ledere og Chefen for Bevogtningsmand
skabet. Da ingen ønskede, at Værkerne skulde blive udsat for Ødelæggelse, skete Besættelsen
uden Uro eller Sammenstød.
Kort efter, at Besættelsen havde fundet Sted, blev Forsyningen til Byen af Lys, Gas og Vand
standset af Tyskerne.
Kontorchefen meddelte sluttelig, at Mandskabet paa Værkerne havde udvist en mønster
værdig Optræden i den vanskelige Situation. Vagtmandskabet var stadig paa Værkerne, og det
nødvendige for at undgaa Ødelæggelse af Værdier blev udført. Belysningsvæsenet havde sørget
for Mad, og der var blevet sendt Meddelelse hjem til Arbejdernes Paarørende om, at alle var i
god Behold og havde det efter Omstændighederne godt.
Jeg tog derefter tilbage til D. s. F. og meddelte Sekretær Carl P. Jensen ovenstaaende.

Umiddelbart derefter talte jeg med Christoffersen, Københavns Afdeling, som meddelte, at
et af vore Medlemmer fra Carlsberg havde været paa Kontoret, og paagældende havde udtalt,
at Kedelpasserne paa Carlsberg spekulerede paa at slukke under Kedlerne Kl. 12 og derefter
gaa hjem.
Christoffersen havde hertil udtalt, at Kedelpasserne havde Pligt til at fortsætte Arbejdet,
saaledes at Ødelæggelse af Værdier kunde undgaas. Herpaa svarede Medlemmet, at saafremt
Maskinmestrene blot startede Dieselmotorerne, skete der ikke noget.
Imidlertid var Christoffersen cg jeg ikke helt sikre paa, at Kedelpasserne forblev ved Arbej
det, og vi besluttede derfor at tage ud til Carlsberg for at tale med Medlemmerne. Vi ankom ti!
Carlsberg Kl. ca. 11,45, hvor vi traf $ a 6 Kedelpassere, som var i Færd med at klæde sig om.
Jeg gav dem en kort Redegørelse over Situationen og sluttede med at meddele, at Forbundet
bestemt maatte holde for, at Kedelpasserne havde Pligt til at fortsætte Arbejdet i den Udstræk
ning, det var nødvendigt for at undgaa, at Værdier blev ødelagt. Derefter forlod Christoffersen og
jeg Bryggeriet.

Søndag den 2. Juli forelaa følgende Situation: Tyskerne nægtede at trække
Tropperne tilbage. Svend Hansen, Frantzen og jeg henvendte os derpaa til
Alsing Andersen, og der blev aftalt et Møde med Eiler Jensen, der bekræftede,
at der var truffet en Aftale med Tyskerne, men at disse havde brudt den. Efter
en kort Raadslagning erklærede Eiler Jensen kort og bestemt: Det faar ikke

hjælpe. De kommunale Værker skal i Gang, og (henvendt til mig) det maa du
sørge for.
Lidt senere afholdtes Møde paa Belysningsvæsenets Kontor med daværende
Borgmester for Magistratens 5. Afdeling H. P. Sørensen, Belysningsdirektør
Børresen og Kontorchef Sørensen. Der var nogen Ængstelse for, at Arbejderne
ikke vilde gaa i Gang, saalænge Tyskerne var paa Værkerne, men det blev
oplyst, at Tyskerne havde givet Tilsagn om, at naar Arbejdet paa de kommu
nale Værker var blevet genoptaget, vilde de tyske Soldater blive trukket i Bag
grunden uden dog at forlade Værkerne.
Herefter besluttedes det. at Repræsentanter for Forbundet skulde besøge
Værkerne og sætte Arbejderne ind i Situationen og opfordre dem til at
genoptage Arbejdet. Vi blev i den Anledning udstyret med fornøden Legitima
tion fra Belysningsvæsenet.
Det første Besøg gjaldt Østre Gasværk. Udenfor Porten modtoges For
bundsrepræsentanterne af to Maskingeværer i Stilling klar til at brænde løs,
men efter at Kommandanten var blevet bekendt med Legitimationen (se ved
føjede Gengivelse), hvor han ivrigt studerede Stempel og Segl, hk vi Adgang
til Værket. Det samme Sceneri gentog sig paa H. C. Ørstedværket og Valby
Gasværk. Paa H. C. Ørstedværket fulgtes Delegationen af tre tyske Soldater
med Maskinpistol i Stilling i tre Skridts Afstand.
Trods det ubehagelige ved, at Tyskerne ikke vilde forlade Værkerne, viste
Medlemmerne dog Forstaaelse af Situationen og lovede at genoptage Arbejdet.
Værkerne kom i Gang i Løbet af Aftenen.
Mandag Morgen Hk jeg Meddelelse om. at en lang Række private Virksom
heder ikke var kommet i Gang, ja, mange Steder var der end ikke fyret op. Jeg
søgte da Eiler Jensen i De samvirkende Fagforbund, og han erklærede kort og
godt: Der skal være fyret op paa samtlige Virksomheder i Morgen tidlig. I
modsat Fald er jeg vidende om, at Tyskerne vil gaa til Anvendelse af yderst
drastiske Foranstaltninger.
Jeg vendte derefter tilbage til Forbundskontoret og samlede en Del Tillidsmænd og Medlemmer, der havde indfundet sig. Ved Samtale med Medlem
merne blev jeg bekendt med, at i adskillige Tilfælde havde Arbejdsgiverne
paa Virksomhederne — muligvis af Frygt for Sabotage — forbudt Kedel- og
Maskinpasserne at fyre op Mandag Morgen.
Da jeg erfarede dette, ringede jeg straks til Arbejdsgiverforeningen og
meddelte, hvad jeg vidste, og tilføjede, at saafremt Arbejdsgiverforeningen
ikke omgaaende drog Omsorg for, at Foreningens Medlemmer hk Paabud om
at medvirke til Igangsættelse Tirsdag Morgen, var Forbundet ude af Stand til
at paavirke Medlemmerne til at gaa i Arbejde med de Følger, der er nævnt i
det foregaaende.
Arbejdsgiverforeningen besluttede omgaaende at give samtlige Virksom
heder i København Besked om. at alt maatte gøres for at faa Arbejdet i Gang
Tirsdag Morgen.
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Derefter besluttede Furbundet at udsende en Meddelelse til Medlemmerne
af følgende Indhold:
TIL KOLLEGERNE!
Da en fortsat Arbejdsstandsning i København utvivlsomt vil medføre en for os alle skæbne
svanger Situation, henstiller vi saa indtrængende som muligt, at I i den Udstrækning, som det er
gørligt, medvirker til, at Virksomhedernes Kedelanlæg er opfyrct senest Tirsdag den 4. Juli til
normal Arbejdstids Begyndelse.
Med kollegial Hilsen
Dansk Kedel- og Maskinpasser-Forbund.
J. Herup.
Dansk Kedel- og Maskinpasser-Forbund, Københavns Afdeling.
Chr. Christoffersen.

Midt i den mørke og knugende Tid, da Danmark drev for Vind og Vove, og
ingen kendte Landets og Folkets Skæbne, holdt Kedel- og Maskinpasserfor
bundet sin 17. Kongres i Dagene 16.—18. August 1944. Mødestedet var for
fjerde Gang Studenterforeningens Lokaler.
Til Kongressen var mødt 86 Delegerede fra 58 Afdelinger. Som Gæster saas
Sekretær i De samvirkende Fagforbund Kai Lindberg, den nyvalgte Formand
for Smedeforbundet Hans Rasmussen, Formanden for Maskinmestrenes
Forening К. A. Rasmussen og Æresmedlemmerne Johs. Christiansen, N. J. Han
sen, Max Lauth og Laurits Hansen. Den sidste var endnu officielt Social
minister, men havde ikke fungeret siden den Dag, Ministeriet Scavenius indgav
sin Afskedsbegæring, som Kong Christian den X nægtede at modtage.
»SOCIAL-DEMOKRATEN« og den socialdemokratiske Provinspresse var
repræsenteret ved Redaktør Viggo Nielsen, Hovedbladets faglige Medarbejder,
og Journalist Lohmann-Krag. Som særlig Kongressekretær fungerede Trans
latør C. L. Skjoldbo.
Paa Forbundets Vegne bød Herup Gæster og Delegerede Velkommen, mens
L. Kammersgaard, der var blevet Hans Jensens Efterfølger i Københavns Afde
ling, hilste Provinsens Repræsentanter Velkommen til Hovedstaden.
Som ved den forrige Kongres allagde Herup en omfattende og af Tidens
brogede Tildragelser stærkt præget Beretning. Med den Stilling, man befandt
sig i, var det naturligt, at det ikke var Sejrsfanfarer, der lod. Beretningen
rullede nøgternt og usmykket Billedet op af de lidet lystelige Tilstande, der
navnlig for Arbejdere og Tjenestemænd havde hersket i hele Kongresperioden.
Som en Art Konklusion paa den indholdsrige Beretning foreslog Herup nedenstaaende Resolution, der enstemmigt vedtoges:
»Idet Kongressen anerkender de af Forbundet og D. s. F. i den forløbne Del af Krigsperioden
udfoldede Bestræbelser for at skabe et rimeligt Forhold mellem Løn og Varepriser, udtaler den
samtidig en stærk Beklagelse af, at Arbejdsgiverne i Ly af Lov om Arbejdsforhold og i Strid med
Forudsætningerne ved dens Tilblivelse i alle Tilfælde har afvist Kravene om Forhøjelse af Dyr
tidstillægget og Lønningerne iøvrigt.

Forbundets Kongres i 1944.

Udviklingen under den paa Grund af de opstaaede Forhold oprettede Nødlov har til fulde
understreget Rigtigheden af Arbejdernes principielle Uvilje overfor tvungen Voldgift. Kongressen
tilslutter sig derfor fuldt og helt D. s. F.s Repræsentantskabs Krav om, at Lov om Arbejdsforhold
maa ophæves, saa snart Krigen og Besættelsessituationcn muliggør det.
Kongressen har med Tilfredshed bemærket sig de af D. s. F. fornylig iværksatte Bestræbel
ser for Forbedring af det bestaaende Dyrtidstillæg, og saafremt Formandsskabet skulde faa Sagen
til Afgørelse, forventes det, at det denne Gang vil være lydhør overfor Kravet om Fastsættelse
af et Dyrtidstillæg, der staar i et rimeligt Forhold til Prisniveauet.
Samtidig protesterer Kongressen imod den stedfundne uretfærdige Fordeling af Krigstidens
Byrder og peger paa det i Længden utaalelige Forhold, at medens andre Samfundsborgere i stor
Udstrækning har opretholdt — ja, endog i adskillige Tilfælde forøget Realindtægten, er Arbej4 dernes Levestandard nedsat til Bristepunktet. Der maa derfor kræves en fortsat og eventuelt for
stærket Pris- og Avancekontrol.
Med Henblik paa at sikre den ubemidlede Del af Befolkningen de nødvendige Forsyninger
kræver Kongressen, at den gennemførte Rationering ikke blot opretholdes, men i Tiden efter
Krigen udbygges, saaledes at der tilsikres den ubemidlede Del af Befolkningen Fortrinsret til Ind
køb af Beklædningsgenstande, Linned m. v. ved en Rationering i Lighed med den nugældende
Skotøjsordning.

Endvidere kræver Kongressen, at den iværksatte Statskontrol med det kapitalistiske Samfund
opretholdes og yderligere udbygges for at sikre, at de store Krigsfortjenester og de ophobede
Kapitaler anvendes til Samfundets bedste og ikke, som det skete umiddelbart efter forrige Ver
denskrig. i Spekulationsøjemed.
I Erkendelse af at Arbejdsløsheden — foruden at den er en Svøbe for Arbejderklassen — i
sine Konsekvenser virker stærkt ødelæggende paa hele Samfundet, kræver Kongressen, at der fra
Lovgivningsmagtens Side i Forbindelse med Erhvervene iværksættes effektive Foranstaltninger til
Afværgelse af Arbejdsløsheden efter Krigens Afslutning.«

Ogsaa Beretningen blev enstemmigt godkendt, men det laa i Sagens Natur,
at hele Kongresperioden gav Anledning til en meget kraftig Debat, hvorunder
den alvorlige Tids Utal af Problemer blev endevendt og belyst, og hvor der
faldt mange skarpe og kritiske Ord over de Vilkaar, Arbejdere, Tjenestemænd
og Ligestillede i »det nationale Samarbejdes« Navn blev budt, mens andre
Samfundsklasser lukrerede. At en Del af Kritiken, naar en saa bevæget Periode
gjordes op, ogsaa lejlighedsvis rettedes mod Forbundsledelsens Dispositioner,
kan vel ikke undre, men Herup kunde med Rette betegne den som moderat, og
den enstemmige Godkendelse af Beretningen var et afgjort Tillidsvotum til
Hovedledelsen.
Saa meget mærkeligere og pinligere virkede under Diskussionen om Regn
skabet et Overfald paa Herup fra en af de københavnske Delegerede i Anled
ning af en beklagelig Kassedifference paa 4700 Kr., der var opstaaet under
Svend Hansens Sygdom i 1940—41. Kassedifferencen kunde ikke og søgtes
heller ikke bortforklaret, men Angrebet paa Forbundsformanden i den Anled
ning var ganske uberettiget. Efter at udtømmende Forklaringer var givet om
hele Sagen, vedtog Kongressen da ogsaa med 72 Stemmer mod 8 en Resolution,
der udtrykte Tillid til Herup. Kongressens langt overvældende Flertal slog
Kreds om ham, og ingen vovede at beklikke ham personligt.

Men det vil være naturligt at lade den kedelige Sag belyse af en Mand, der
bedre end nogen anden har Forudsætninger for at bedømme den. Hovedkas
serer Svend Hansen gav Kongressen følgende Redegørelse:
I December 1940 var jeg saa uheldig at blive syg. En Forkølelse, som normalt ikke regnes for
noget særligt, satte sig til en ondartet Lungehindebetændelsc, der varede godt 5 Maaneder. Ingen
regnede med, da jeg blev syg, at det vilde strække sig over saa lang Tid, thi havde man fra Begyn
delsen været klar over det, var der naturligvis blevet sørget for den nødvendige, regnskabskyn
dige Assistance, men vi plejer ikke, fordi en Mand melder sig syg, paa Grund af Forkølelse, da
straks at rekvirere Assistance. Tidspunktet for min Sygdoms Indtræden var saa uheldigt, som det
kunde være. Vi var midt i en vanskelig Periode, hvor der var fuldt op at gøre med Eftcrbetaling
af Understøttelse, Udbetaling af Brændselshjælp og Juleunderstøttelse i Forbindelse med de for
højede Satser for Børnetillæg og Dagpenge samt et meget omfattende Arbejde med Ompriorite
ring af Ejendommen. Hertil kommer, at Fagbladets tekniske Medarbejder A. Larsen ca. 14 Dage
forinden min Sygdoms Indtræden blev afskediget, og dette bevirkede, at Fagbladets tekniske Stof
skulde tilrettelægges paa Kontoret, ligesom Annonccstof og Tegning af Annoncer ogsaa maatte
ordnes der; saa man maa forstaa, at det var en vanskelig Tid. Da det var 2 nye Damer, vi havde
til Hjælp paa Kontoret, kunde vi naturligvis ikke forlange af dem, at de skulde kunne magte
Regnskabet alene.
Da vi naaede Januar 1941 begyndte Afdelingernes afsluttede Regnskaber og Understøttelses
kvitteringer at strømme ind, og det viste sig da, at en stor Part af dem maatte tilbagesendes flere
Gange til Rettelser uden at blive bogført. Man fik nu fat i vor tidligere Kontordame, der havde
taget sin Afsked. Hun kunde imidlertid heller ikke udrede det Kaos, der efterhaanden var blevet,
men det har alligevel senere vist sig, at det, hun fik fra Haanden, til sidst var rigtigt.
Vi har hidtil begaaet den Fejl ikke at sætte en af Damerne ind i Bogholderiet, saaledes at hun
i Sygdomstilfælde kan træde hjælpende til. Denne Fejl er nu rettet, idet vi har faaet en bog
holderikyndig Dame, der nu kan klare det Problem.
Ingen kan være i Tvivl om, at der fra Formandens Side blev ydet den Hjælp og Støtte, det
var muligt for ham at yde; og saa snart han havde en Anelse om, at det ikke gik, som det skulde,
satte han Forretningsudvalget ind i Sagen. Paa et bestemt Tidspunkt blev der fra Forbundets
Revisorer gjort Forsøg paa at faa en Revision i Gang, men da de fleste Bilag ikke var bogført (paa
Grund af de mange Rettelser) og Penge blev sendt frem og tilbage mellem Afdelingerne og Kon
toret, var dette ugørligt.
Først da Afdelingernes Regnskaber for Oktober Kvartal var afsluttet langt ind i det nye
Aar, kunde man foretage en Revision. Ved den første foreløbige Gennemgang var der en Manko
paa ca. 10.000,— Kr., men ved fælles Hjælp fandt vi Bilag frem forskellige Steder fra, saa Belø
bet efterhaanden blev bragt ned til det, som det staar paa i Dag.
Da Formanden blev klar over, hvorledes det stod til, forelagde han paany Sagen for Ud
valget, hvem han iøvrigt til Stadighed holdt underrettet. Herup ønskede en politimæssig Under
søgelse, men det var det øvrige Udvalg ikke indstillet paa, paa Grund af de urolige Forhold, som
vi lever under.
Fra Revisionsinstituttets Side blev der nu foretaget en yderligere kritisk Revision af Regn
skaberne af helt andre Folk end dem, der plejer at have med vore Regnskaber at gøre, men som
iøvrigt til Hverdag beskæftiger sig med Forbundsregnskaber. Heller ikke dette forandrede Resul
tatet. Man har fra Instituttets Side til Stadighed arbejdet med Sagen og prøvet de Muligheder,
der kunde tænkes at være for at komme til Bunds i den; men ikke nok hermed.
Et Medlem af Københavns Afdeling, H. Estrup, ønskede ogsaa at give sit Bidrag til Sagens
Løsning. Han henvendte sig til en Række Medlemmer med en Skrivelse med Anmodning om Ind
kaldelse af ekstra Kongres. For at faa Medlemmerne til at skrive under, fremkom han med en
Række injurierende Udtalelser og Beskyldninger mod Herup og mig, og det lykkedes virkelig at
fremskaffe godt ijo Underskrifter. Man maa jo gaa ud fra, at Underskriverne har haft begrun

det Formodning om, at Estrups Beskyldninger var rigtige, ellers havde de sikkert søgt nærmere
Oplysninger i deres Afdeling, inden de underskrev. Imidlertid tjener til Underskrivernes Und
skyldning, at der virkelig var en Kassedifference; men havde de kendt Estrup lige saa godt, som
vi kender ham, havde de sikkert betænkt sig. Yderligere skete der det, at Politiets BedrageriAfdeling modtog en anonym Skrivelse, hvori Herup og jeg sigtedes for Underslæb. — Som man
ser, har alle gode Kræfter været i Bevægelse for at opklare Sagen. Paa Københavns Afdelings
Generalforsamling i Januar 1942 fremsatte Estrup paany grove Beskyldninger ikke alene mod
Herup, men ogsaa mod mig i Særdeleshed — og hele Forretningsudvalget i Almindelighed. Vi
ansaa det derfor for nødvendigt at forelægge Hovedbestyrelsen Sagen paany med Anmodning
om Tilladelse til at anlægge Sag mod Estrup. Hovedbestyrelsen gav naturligvis sin Tilslutning
hertil, og det kom saa belejligt, at Sagsanlægget kom samtidig med, at Politiet paabegyndte en
Undersøgelse af denne paa Grundlag af den anonyme Anmeldelse.
Jeg skal ikke trække Tiden ud med at omtale alle de politimæssige Detaljer ved Under
søgelsen; men helt uden Dramatik var de ikke; — om det saa var i min Sommerferie, maatte jeg
ud at køre i Politibil.
Der blev rejst Sigtelse for Bedrageri mod Herup og mig, og vore Forhold fra Vuggen til
Dato blev nøje undersøgt, ligesom man afhørte alle, der havde haft Forbindelse med Kontoret i
den omhandlede Tid, herunder naturligvis samtlige Kontordamer.
Resultatet af den kriminelle Undersøgelse var negativt, og vi modtog fra Politiadvokaten
i 6. Undersøgelseskammer en saalydende Skrivelse:
»Herved meddeles, at Statsadvokaten for København den 28. Oktober 1942 har resolveret,
at der ikke vil blive foretaget videre i den Sag, hvorunder De har været sigtet for Underslæb.

O. Nirich.*

Med vort Sagsanlæg mod Estrup gik det noget anderledes. Da han mærkede, at det var
Alvor, blev han betænkelig, og den 6. September 1942 sendte han gennem sin juridiske Konsu
lent en i meget høflige Vendinger holdt Skrivelse med Tilbud om Forlig paa Grundlag af Tilbage
kaldelse af de fremsatte Beskyldninger — og en uforbeholden Undskyldning for sin Optræden,
samt Løfte om ikke mere at fortrædige os. Vi var ikke paa Skalpejagt og forelagde Skrivelsen
for Forretningsudvalget, der imidlertid fandt det rigtigst at lade Sagen afgøre i Retten, da man
ikke stolede paa Estrups Erklæringer, hvilket senere har vist sig at være klogt. Sagen blev ved
Østre Landsret forligt paa følgende Maadc:
»Sagsøgte Kedelpasser H. Estrup tilbagekalder de af ham mod Sagsøgerne Formand J. Herup,
Hovedkasserer Svend Hansen og D. K. og M. F.s Forretningsudvalg fremsatte Beskyldninger for
Bedrageri, Underslæb, strafbart Forhold m.m., idet han erkender, at de nævnte Beskyldninger er
ganske ubegrundede — og giver Sagsøgerne sin uforbeholdne Undskyldning. Sagsøgte forpligter
sig endvidere til at betale Sagens Omkostninger med Kr. 300.—, der erlægges inden 15 Dage fra
Dato.«
Den 17. November 1942.
Dommerens Underskrift.

Trods dette klare Retsforlig havde Estrup alligevel den Frimodighed kort Tid efter at sende
Forbundet en Regning paa 82,— Kr. til Dækning af sine Udgifter ved Sagsanlæget; i Dag har
vi faaet et nyt Brev fra Estrup, hvori han kræver et Beløb paa Kr. 115,— til Dækning af Udgiften
ved Sagsanlæget. Hvis vi ikke betaler, vil Beløbet blive indkrævet. — Jeg anbefalede at lade
Estrup prøve at inddrive Beløbet; og nu i Juli Maaned fremturer han paany i Københavns Afde
ling med nye Beskyldninger, ligesom han har indsendt en ny Liste med maskinskrevne Navne,
hvoraf nogle er skrevet uden Medlemmernes Tilladelse.
Jeg har nu forsøgt at at redegøre for denne kedelige Sag, og skal til Slut kun sige dette. Der er
fra Kontorets Side, fra Revisionsinstituttets Side og fra Kriminalpolitiets Side gjort, hvad der er
muligt for at skaffe Pengene til Veje, uden at man er naaet til det ønskede Resultat. Man har
maaske derfor Lov til at sige, at Pengene slet ikke er borte, men at det antagelig er Bilagene for

Pengene, der er borte. Dette er naturligvis i høj Grad kedeligt, men tilsyneladende kan de altsaa
ikke tilvejebringes, uanset hvilken Beslutning Kongressen tager.
Der er begaaet en Fejl ved, at der ikke straks ved min Sygdoms Opstaaen blev rettet en
Henvendelse til Revisionsinstituttet om sagkyndig Assistance; men dette har ingen mere end
Herup beklaget, ligesom han gentagne Gange har erkendt, at der her er begaaet en Fejl.
Endvidere er der paa Herups Opfordring, en Opfordring han forøvrigt for mange Aar siden
rettede til den daværende Ledelse, nu antaget en bogholderikyndig Dame paa Kontoret, saa vi er
garderet mod Gentagelse af den Art. En fortsat Diskussion om, hvor Pengene eller Papirerne er
blevet af, maa paa Forhaand efter de Undersøgelser, der har fundet Sted, anses for haabløs.
Tilbage er der dette, om Kongressen efter den her givne Redegørelse — heri indbefattet
Revisionens og Politiets Undersøgelse af Sagen — kan tage denne til Efterretning, eller om
Kongressen ønsker at bringe andre Foranstaltninger i Anvendelse. Herup har i sin Iver for at
tjene Forbundet paa bedste Maade paataget sig mere Arbejde, end han har kunnet overkomme,
og jeg har været syg uden paa Forhaand at sørge for, at der var behørig Assistance paa Kontoret.
Ingen af os, hverken Herup eller jeg, kan af Hensyn til Forbundets Renommé fortsætte vort
Arbejde inden for dette, hvis vi skal sidde paa et helt eller halvt Mistillidsvotum eller en hel
eller halv Mistanke om Uredelighed. Vi beder derfor Kongressen tage en klar Stilling til Sagen,
der nu har staaet paa i 3 Aar, og bringe denne til endelig Afslutning, af hvilken Art den end
maatte blive. Det er en Nødvendighed, at der paany tilvejebringes Arbejdsro indenfor Forbundet.

Efter denne Redegørelse var der ingen Tvivl om Sagens Realiteter, og
Afstemningen gav det ovennævnte Resultat. Herup kunde derefter udtale det
berettigede Haab, at der nu vilde blive Ro i Forbundet.
Regnskabet, Svend Hansen paa denne Kongres kunde møde med, var et
udpræget »Krigsregnskab«, saaledes forstaaet, at det vel havde været muligt
trods den meget store Udgiftsstigning at klare sig igennem uden Kontingent
forhøjelse, men kun ved at standse Konsolideringen af Strejkekassen og for
mindske Formuen. Formuenedgangen var paa godt 74.000 Kr. siden den forrige
Kongres, og den 31. Marts 1944 var Forbundets samlede Formue paa 193.000
Kr., heraf de 162.000 i Strejkekassen.
Det var givet, at det ikke kunde fortsætte. Der maatte en Kontingentfor
højelse til. Ganske vist var der i 1944 i Administrationskassen en Beholdning
paa 31.000 Kr., ca. dobbelt saa stor som i 1940, men det skyldtes netop, at
Administrationsudgifterne i vid Udstrækning var afholdt af Strejkekassen. Da
Juleuddelingen, Ekstrahjælpen og Begravelseshjælpen nogenlunde udgjorde
det samme Beløb som i den forrige Kongresperiode, var det klart, at det var
Omkostningskontoen, altsaa Forbundets Driftsudgifter, der havde slugt Pen
gene. Det maatte dog heller ikke overses, at der i disse haarde Aar med høje
Priser paa indenlandsk Brændsel var anvendt over 100.000 Kr. til Brændsels
hjælp til syge, arbejdsløse og arbejdsfordelte Medlemmer.
Det var saaledes haarde Angreb, der var rettet mod Strejkekassen, men det
kunde være gaaet værre, om man havde lyttet til de Røster, som under Indtryk
af Tidens opskræmte og nervøse Stemning havde talt om at dele Strejkekassens
Midler. Heldigvis havde Hovedledelsen slaaet koldt Vand i Blodet paa de
ængstelige og afviste saadanne Forslag, men senere var der altsaa alligevel
brugt saa mange Penge, at man kun havde en Beholdning i Strejkekassen sva

rende til 62 Kr. pr. Mand. Det var et ringe Beløb, hvis man en Dag stod i en
Kampsituation. Det vilde end ikke være muligt at fortsætte den hidtil ydede
Brændselshjælp uden yderligere Forhøjelse af Kontingentet.
Til al Lykke var Forbundets Ejendom nu et væsentligt Aktiv. Efter Loven
om Tilskud til Istandsættelse af Ejendomme var der foretaget en gennemgri
bende Restaurering af Bygningen, saa Reparationsudgifterne vilde i de kom
mende Aar gaa betydeligt ned, og man kunde snart være klar al Gælden til
Strejkekassen.
Efter det ovenfor omtalte Intermezzo omkring Kassedifferencen kunde
Svend Hansen takke for et godkendt Regnskab, »trods den usædvanlige Form.«
Til Socialdemokratiets Valgfond bevilgedes det sædvanlige Beløb paa 500
Kr. aarligt, og da den næste Kongresperiode kun vilde blive 3-aarig, fordi man
besluttede at holde Kongres i 1947 i Forbindelse med Forbundets 50-Aars Jubi
læum, blev Bevillingen til Oplysningsarbejdet fastsat til 15.000 Kr.
Ved Valgene af Forbundsfunktionærer fik Kongressen atter Lejlighed til at
markere Tilliden til Herup og Svend Hansen. De genvalgtes begge under stort
Bifald med alle Stemmer mod 1. Da Anton Christensen, der havde været For
bundssekretær siden 1940, ønskede at trække sig tilbage for yngre Kræfter, stod
Kongressen over for Valget af hans Efterfølger. Et Flertal al Hovedbestyrelsen
anbefalede Laurits Simonsen, den hidtidige Formand for Nørre Sundby Afde
ling. Han valgtes med 58 Stemmer, mens 24 faldt paa Fagbladets tekniske
Medarbejder K. Stensballe, der anbefaledes fra Københavns Afdeling, og 7 paa
S. Ferdinandsen, Lyngby.
Simonsen, der som sin Forgænger stammer fra en Limfjordsby, er i Dag
Forbundets Næstformand og Sekretær. Skønt han af Væsen er tilbageholdende,
er han, som Stemmetallene paa Kongressen viste, velkendt blandt Kammera
terne rundt i Landet, og hans Arbejde som Forbundsfunktionær har kun under
streget den rolige og stilfærdige Myndighed, der gør ham velskikket ved For
handlinger og vellidt i det daglige Arbejde.
En af de sidste Sager paa denne begivenhedsrige Kongres omhandlede en
Resolution, der var indsendt fra Københavns kommunale Afdeling. Den lød
saaledes:
Dansk Kedel- og Maskinpasserforbunds Kongres 1944 paalægger Forbundets Ledelse igen
nem De samvirkende Fagforbund at arbejde hen paa, at der bliver en mere retfærdig Skatte
udskrivning Landet over. Under det personlige Forbrug inddrages der sikkert et stort Beløb fra
den almindelige Skatteligning til Skade for os med den faste Løn, da Procentsatsen jo bliver saa
meget højere; man maa derfor kunne forlange tvungen Bogforingspligt for samtlige Erhverv, der
under ogsaa for Landbruget.

Resolutionen vedtoges enstemmigt. De anførte Betragtninger tiltrædes sik
kert ogsaa af adskillige andre end Kedel- og Maskinpasserne.
Kongressen sluttede som den var begyndt med en Sang af Forbundets Hus
digter C. M. Jespersen, der snart mange Gange havde glædet Kammeraterne
med sine Digte og Sange.

Trods Tidens Mørke — og end mørkere skulde det blive, da Tyskerne en
Maaned senere satte det danske Politi ud af Spillet — havde Kongressen for
trøstningsfuldt drøftet den nærmeste Fortid og lagt Linjen for Forbundets
fremtidige Arbejde. Selv om det endnu kunde tage nogen Tid, var det klart, at
Krigen lakkede mod Afslutningen, og man vilde staa overfor Fredens Opgaver,
der ingenlunde blev ringere eller
lettere.
*
Det er naturligt, at de af Ven
stre i 1942 gennemtrumfede reak
tionære Ændringer i Arbejdsløs
hedskasseloven var Genstand for
en indgaaende Behandling paa
Delegeretmødet i Arbejdsløsheds
kassen. Formanden Herup var
inde paa dem, og Kassereren
Svend Hansen gav i sin Beretning
det glatte Lag til dem, der
havde benyttet Nødvendigheden
af Samlingsregeringen til en saa
grov partipolitisk Udnyttelse.
Lykkeligvis fik en Del af Be
stemmelserne ingen eller kun
ringe Betydning for Fagets Kasse,
og enkelte af Nybestemmelserne
var allerede praktiseret i flere
Kasser og vilde i alt Fald ikke
genere Kedel- og Maskinpasser L. Simonsen, Forbundets nuvarende blast formand
og Sekretar fra tf. August 1944.
nes Arbejdsløshedskasse. løvrigt
havde man et saa velordnet og
godt indrettet Kartotek over arbejdsløse Medlemmer, at Arbejdsanvisningen
fungerede fortræffeligt. Men hertil kom, at Arbejdsløsheden blandt Medlem
merne i Krigsaarene havde været meget ringe. Som Følge af de stærkt skærpede
Kontrolregler havde Arbejdsdirektoratet forsøgsvis givet Tilladelse til Hverandendagskontrol, en Bestemmelse Kassen straks havde benyttet sig af. End
videre havde man udnyttet en Tilladelse fra Direktoratet til at udbetale Brænd
selshjælp til ledige og arbejdsfordelte Medlemmer. Det var dog ikke store
Summer, der var medgaaet hertil — 3400 Kr.
Foranlediget af de alvorlige Tider, hvor man maatte være forberedt paa
alt, havde Kassens Ledelse for det Tilfælde, at Krigshandlinger skulde afbryde
Forbindelsen mellem de enkelte Landsdele og København, udlagt »Depoter«
i Aarhus, Odense, Sakskøbing og Rønne, saaledes at Udbetaling af Understøt

telse kunde finde Sted disse Steder. Et noget uheldig Udslag af Krigsdemora
lisationen maatte det siges at være, at Kassen havde haft ikke færre end 20
Tilfælde af selvforskyldt Arbejdsløshed til Behandling. Ledelsen havde truffet
Afgørelse i hvert enkelt Tilfælde og faaet dem alle godkendt af Arbejdsdirek
toratet.
Paa Grund af den ringe Arbejdsledighed — en Overgang havde Kassen
kun haft 18 ledige Medlemmer — havde det været muligt trods væsentligt
forhøjede Dagpengesatser at forøge Kassens Formue betydeligt. Fremgangen
havde været paa ikke mindre end 41 7.000 Kr., og Formuen var i 1944 paa over
1 Million Kroner.
Paa lignende Maade forholdt det sig med Fortsættelseskassen. Den havde
siden 1940 kun været aaben for Udbetaling i ca. halvandet Aar, og Indbetaling
af Kontingent standsedes den 1. Oktober 1942. Denne Kasses Midler var steget
med 103.000 Kr. og var i 1944 over 272.000 Kr.
For begge Kasser tilsammen udgjorde Formuen den 1. April 1944 1.27О.ООО
Kr. eller 486 Kr. pr. Medlem, en Status, der maatte betegnes som overordentlig
gunstig og langt den bedste i Kassens hidtidige Historie. En betragtelig Del af
Midlerne, næsten 600.000 Kr., var anbragt i Obligationer, der forrentedes med
4—5 pCt. — en adskilligt bedre Anbringelse end at sætte Penge i Banken til
‘Л—*/» pCt.
Det var altsaa en god Konsolideringspolitik, Kassen havde ført, men det var
ogsaa nødvendigt at være velrustet; thi ingen anede jo paa det Tidspunkt,
hvordan Arbejdsmulighederne vilde forme sig, naar Krigen, hvad man
haabede, snart vilde være forbi.

'befrielsen - og hvad der fulgte
Den sidste Fase i den anden Verdenskrig blev en haard og blodig Tid for
Danmark. Efter »Folkestrejken« og under Indtrykket af Vanheldet paa Fron
terne blev Tyskerne og deres danske Haandlangere mere og mere desperate og
brutale i deres Fremfærd, og paa den anden Side voksede den organiserede
Frihedskamp i Styrke. Vinteren 1944—45 viste en Bølge af Terror og Volds
handlinger, der blev begunstiget efter, at Tyskerne den 19. September havde
taget Størstedelen af de danske Politistyrker til Fange. Denne gemene Hand
ling udløste en flammende Modstandsvilje mod Tyskerne og de danske Hipobanditter, der gik i Fjendens Sold. Hele dette sidste Afsnit af det danske Folks
Lidelseshistorie men ogsaa de Haab, der knyttede sig til de Allieredes ustandse
lige Sejrsmarch og Knusningen af den nazistiske Militærmaskine, er i saa frisk
Erindring, at det ikke er nødvendigt at skildre det her.
Vi husker ogsaa alle den bævende Glæde, der greb Befolkningen, da Bud
skabet lød gennem Æteren hin minderige Aften den 4. Maj 1945: Tyskland har

kapituleret i Danmark og Holland! Vort Land var atter frit, og faa Dage efter
kunde Norge deltage i Befrielsesfesterne.
Inden man naaede saa vidt, havde den danske Fagbevægelse haft en
travl Periode med Forhandlinger om Lønforhold, Dyrtidstillæg o. 1., og ogsaa
Tjenestemændene, der lønmæssigt var kommet bagefter Arbejderne i det pri
vate Erhvervsliv, havde faaet det rettet op og atter faldt tilbage, fik deres Lønvilkaar forbedrede.
Straks efter Kongressen i August 1944 fik Kedel- og Maskinpasserforbun
dets Ledelse Opgaver nok at tumle med. Man var bl. a. stærkt optaget af at
fremskaffe Arbejdstøj til Forbundets Medlemmer. Det lykkedes ogsaa, men
Kvaliteten var jo langtfra den bedste. Angaaende Cyklegummi fik man en
for Medlemmerne favorabel Ordning. Dette Spørgsmaal var jo særlig vigtigt
for Fagets Udøvere, da de oftest paa Grund af deres Arbejdstid var afskaaret
fra at benytte de almindelige Befordringsmidler. De fik en Fortrinsstilling med
Hensyn til Cyklegummi, og Forbundet kunde med Sindsro tage de Skumlerier,
der opstod i den Anledning. Det Hk tilstillet 700 Dæk og Slanger, saaledes at en
væsentlig Del af de Medlemmer, der absolut skulde bruge Cyklegummi, blev
forsynet.
Umiddelbart efter Kongressen i 1944 naaede Arbejdere og Arbejdsgivere
ved Overenskomstnævnets Hjælp til den før omtalte Dyrtidsordning med
Skalatillæg. Overenskomstnævnets Kendelse herom faldt den 24. August, og
den bestemte, at der til mandlige Arbejdere i København skulde ydes et ekstra
ordinært Dyrtidstillæg gradueret fra 15—3 Øre til Timelønninger fra 1,05 til
2,50 Kr. For Provinsen fastsattes det samme Skalatillæg til Timelønninger fra
1,00—2,30 Kr. Ved yderligere Forhandlinger Hk Kedel-og Maskinpasserforbun
det Arbejdsgiverne med til en lignende Ordning som den, man efter Juleord
ningen i 1942 naaede til Gunst for Skifteholdsarbejderne. Dyrtidsreguleringen
Hk ogsaa Tilslutning fra de uorganiserede Arbejdsgivere, som Forbundet havde
Overenskomst med. I Begyndelsen af 1945 gennemførtes en Del Overenskomst
fornyelser, hvis Hovedpunkter senere vil blive nævnt.
Efter Befrielsen opstod en helt ny Situation i Danmark. Til al Lykke stod
de hidtil samarbejdende Partier rede til under Vilhelm Buhis Ledelse at danne
en Samlingsregering, den saakaldte Befrielsesregering, der skulde bringe parla
mentarisk Orden i vor Lovgivning og Administration efter den regeringsløse
Tid siden den 29. August 1943. Det maa dog retfærdigvis pointeres, at den
»Departementschef-Regering«, Landet havde haft i denne skæbnesvangre Tid,
efter bedste Evne søgte at holde Administrationen i Orden og ved Lovanordnin
ger havde fornyet udløbne Love og givet nye, hvor dette var strengt nødvendigt.
Det blev en broget Tid i Sommeren 1945. Samtidig med at Kommunistisk
Parti, der havde været forbudt siden den 22. Juni 1941, da Venskabet mellem
Sovjetrusland og Nazityskland revnede, fik en Højkonjunktur, begyndte den

»Afnazificering«, det Opgør med Landsforrædere og nazismittede Danske, der
vel var en Nødvendighed, men som ogsaa slog ud i mange uovervejede Hand
linger, uordnede og ulovlige Strejker og Gadedemonstrationer, hvor Kom
munistene livligt tog Del i Arrangementet.
Det kan jo ikke nægtes, at trods den megen Tale og mange Forhandlinger
om Enhed i den danske Arbejderbevægelse, aad Spaltning og Splittelse sig
denne Sommer stadig dybere ind i Bevægelsen. Paa sin Generalforsamling
kort efter Befrielsen formulerede De samvirkende Fagforbund Fagbevægelsens
Krav efter de Ulykker, Arbejderbefolkningen havde maattet gennemgaa under
Besættelsen og anviste positive Forslag til Genopbygningen af Landets Er
hvervsliv. I Traad hermed formede Socialdemokratiet paa sin Kongres i August
et stort anlagt konstruktivt Genopbygningsprogram »Fremtidens Danmark«,
der i de kommende Maaneder blev Hjørnestenen i dansk politisk Drøftelse og
drev Borgerskabet fra de Radikale til det mest reaktionære og arbejderf jendske
Venstre sammen i en fuldkommen hysterisk »Socialiseringsrædsel«.

Det maa ellers indrømmes, at Befrielsesregeringen — sammensat af de
hidtil samarbejdende Partier og Modstandsbevægelsen — trods de mest for
skelligartede politiske Afskygninger, i den Overgang, den fungerede, præste
rede et fint Stykke Arbejde. Kendt er saaledes Finansminister H. C. Hansens
elegant gennemførte Pengeombytning, der afslørede uanede Rigdomme, og de
betydelige Lempelser i Lov om offentlig Forsorg, der havde Socialminister
Hans Hedtoft til Ophav. For ikke at tale om Justitsminister Busch-Jensens store
Straffelovstillæg til Afstraffelse af Tyskervennerne. Det er ikke hans Skyld, at
det efter almindelig Retsopfattelse er blevet saa sørgeligt misfortolket i sin
praktiske Anvendelse.
Men Befrielsesregeringen havde ifølge Sagens Natur begrænsede Opgaver
at løse. En af de vigtigste var at hidføre normale forfatningsmæssige Tilstande
ved Udskrivning af Folketingsvalg. Dette fandt Sted den 30. Oktober med den
triste Følge, at de »borgerlige« Partier sejrede paa Socialiseringsforskræk
kelsen, at Socialdemokratiet led et alvorligt Nederlag, og at Kommunisterne
paa Socialdemokratiets Bekostning fik en Fremgang, som de ikke aner, hvad
de skal bruge til.
Valgets Resultat blev en Regering Knud Kristensen, der hidtil har været
baaret oppe af et iøvrigt lidet harmonisk Samarbejde mellem Venstre, Kon
servative og Radikale. Hvad denne Regering bærer i sit Skjold, er kendt og
mærket af alle Arbejdere.
Heldigvis udløb Loven om Arbejdsforhold allerede den 1. November 1945,
og de faglige Organisationer fik deres Aktionsret tilbage. Men ellers er der
rettet det ene Attentat efter det andet paa de Love, der er af Betydning for
Arbejderne. Lovanordningen af 20. Marts 1945, der efter de reaktionære Par
tiers Mening gav for gode Kaar til de Arbejdsløse, forsvandt, Arbejdsfor
delingsloven og Overarbejdsloven ligesaa, og ved det berygtede Cirkulære af

19. Marts 1946 standsedes til stor Gene og Skade for mange Kommuner alle
Arbejder med offentlige Tilskud — paa et Tidspunkt, da Landbrugets Behov
for Arbejdskraft, som Regeringen argumenterede med, var minimalt og
Arbejdsløsheden stor i mange Fag.
Endelig gennemførtes en ny Arbejdsløshedslov, der kun havde den nega
tive Fordel, at det trods store Anstrengelser ikke lykkedes Regeringen at genop
live Kristeligt Dansk Fællesforbunds Arbejdsløshedskasse, da de Radikale
endelig havde Mod og Mandshjerte til at gaa imod. Et andet Lyspunkt var,
at Regeringen maatte ophæve det umulige Kontrolsystem, der hvilede paa
Arbejdskortordningen, og som havde vist sig ikke at være Besværet værd. løv
rigt er Regeringens Erhvervs-og Socialpolitik af en saa usikker og urolig Karak
ter. at store Dele af Befolkningen — langt uden for Arbejderklassen— ser hen
til det Folketingsvalg, der kan ende dens Liv og skaffe Norden den trejde social
demokratiske Regering.
*
Kedel- og Maskinpasserforbundet var lykkeligvis ikke videre befængt med
nazistisk Utøj, og man undgik de store Udrensningsdiskussioner og -aktioner,
der kendtes i andre Forbund. Derimod gav Æresmedlemmet Laurits Flansens
parlimcessige Holdning i visse Situationer under Besættelsen Anledning til, at
han maatte nedlægge sine Tillidshverv inden for Socialdemokratiet. Hans
Optræden blev drøftet indgaaende mellem ham og Forbundsledelsen, men der
fremkom herunder intet, der kunde anfægte Laurits Hansens Æresmedlems
skab i Forbundet.
Forbundets indre organisatoriske Forhold har formet sig roligt og harmonisk
i de tre Aar, der er gaaet siden sidste Kongres. Forbundsledelsens saa sandt
ikke overflødige Arbejdskraft har været koncentreret om de mangfoldige store
og smaa Opgaver, der har meldt sig i Overgangen mellem Krig og Fred.
I den første Tid efter Kongressen fungerede Sv. Hansen som Forbundets
Næstformand, indtil den nye Sekretær L. Simonsen havde orienteret sig i det
daglige Forbundsarbejde. Saa overtog han Posten og beklæder den stadig.
Paa Hovedbestyrelsesmødet den 15. Juni 1945 var Glæden over Befrielsen
naturligvis almindelig. Man kunde ogsaa kun være glad for, at ingen i For
bundsledelsen var kommet noget til i Besættelsens Mørke. Af yderste Evne
havde man støttet Voldsherredømmets Ofre baade i og udenfor Forbundet, og
Forbundsmedlemmer paa ledende Pladser havde været med i den aktive
Frihedskamp.
Ogsaa udenlandske Kammerater havde overlevet Nazismens Ragnarok.
Berntsen i Norge havde som Tyskerfange haft en uvis Skæbne, men et Tele
gram fra ham med et »Leve Friheden« fra Maj 1945 viste, at han var velbehol
den. Hermann Klebe og Joh. Dostal, de to Veteraner i det internationale
Arbejde, var stadig i god Behold i Prag. I Løbet af 1946 levede det internatio
nale Samarbejde mellem Fagfællerne langsomt op igen.

Ved Hovedbestyrelsesmødet i 1945 traf man ogsaa i Henhold til Kongres
beslutningen de første Forberedelser i Anledning af Forbundets tilstundende
50-Aars Jubilæum, bl. a. vedrørende Udarbejdelsen af nærværende Festskrift.
Iøvrigt var Parolen: Nu fuld Fart frem. Flere af Krigstidens kedelige Minder,
som f. Eks. Fabrikluftværn o. 1., var forsvundet, og man regnede med, at mange
Baand og Restriktioner nu vilde falde bort. Krigsaarenes Lænker paa Organi
sationslivet faldt da ogsaa temmelig hurtigt, og den Massearbejdsløshed, man
almindeligvis havde frygtet efter Krigen, udeblev til alt Held, selv da Krigsog »Tyskerindustrien« maatte likvidere. For Forbundet betød den gradvise
Overgang til Fyring med udenlandsk Brændsel en lille Nedgang i Medlems
tallet.

Forbundets Lønarbejde har i Tiden efter Befrielsen haft et betydeligt
Omfang og hjembragt særdeles pæne Resultater. Det vil løre for vidt at gaa i
Detaljer, men en Række Hovedpunkter skal her fremhæves.
Ved en Kendelse i Arbejds- og Forligsnævnet af 3. Marts 1945 forhøjedes
det almindelige Dyrtidstillæg med 8 Øre i Timen. Samme Aar blev Landsover
enskomstens Certifikatlønninger forhøjet med 1 Kr. om Ugen. Det lyder ikke al
meget, men Forhøjelsen maa ses paa Baggrund af Dyrtidstillæget og den
Kendsgerning, at næsten alle andre Overenskomster blev forlænget uden
Ændringer. Videre fik Skifteholdsarbejderne et særligt Dyrtidstillæg, og der
indførtes en Bestemmelse om, at i Tilfælde af Driftsindskrænkninger kan Uge
lønnen ikke reduceres, før der er givet Kedelpasseren overenskomstmæssigt
Varsel.
Ogsaa Entreprenøroverenskomstens Ugeløn fik dette Aar en Forhøjelse.
Derudover tilstodes et Tillæg for Fyring med indenlandsk Brændsel paa 3 Kr.
om Ugen + et Skalatillæg citer August-Kendelsen af 1944. Paa Spritfabrik
kerne blev det Tillæg, der i 1942 blev givet for indenlandsk Brændsel, forhøjet,
og der indførtes Regler for en Tillidsmandsordning. Af de andre Specialover
enskomster gav Slagterioverenskomsten — efter meget Besvær — en Forhøjelse
af 2,50 Kr. pr. Uge og en Forhøjelse af Opfyringstil læget paa 50 Øre om Ugen.
1 Bryggerioverenskomsten naaedes ganske vist ingen Forhøjelse af Grundløn
nen, men Smudstillæget for indenlandsk Brændsel forhøjedes med 4 Kr. om
Ugen til 6 Kr.
I 1946 — et af de største »Situationsaar« i Forbundets Filværelsc — fore
toges betydelige Lønfremstød. Ved Ændringer i Landsoverenskomsten blev
samtlige Lønninger og Tillæg forhøjet med betydelige Beløb. Skalati Hægene
blev lagt sammen med det hidtidige Dyrtidstillæg, og der blev fastsat et ens
artet Tillæg paa 86 Øre pr. Time. Det betød for de fleste af de paagældende
Medlemmer en Forhøjelse paa 5—6 Øre i Timen udover det, Grundlønningerne
var forhøjet med. Hvor Forholdene laa saadan, at en Kedelpasser maatte møde
2 Gange den samme Dag, fik han tillagt Vejpenge.

»Lillebror« — Entreprenøroverenskomsten — gav i 1946 Forhøjelse af
Ugelønnen, en mindre Forhøjelse af Opfyringstillæget og en ny Dyrtidstillægs
ordning. Ser man paa de andre Specialoverenskomster, gav Bryggerioverens
komsten et ganske fornemt Resultat. Grundlønnen fik en klækkelig Forhøjelse,
og Dyrtidstillæget kom op paa 91 Øre i Timen eller 43,53 Kr. om Ugen. Sam
tidig kunde der ydes Tillægsbetaling til de Medlemmer, der af og til udfører
Reparationsarbejde. Endelig indførtes en Pristalsregulering i Lighed med den,
der er gældende i Forbundets øvrige Overenskomster. Bryggerioverenskomsten
af 1946 afsluttedes for 3 Aar.
I Overenskomsten med Spritfabrikerne fra samme Aar blev baade Løn- og
Dyrtidstillæg forhøjet med forholdsvis store Beløb, og Nattillæget sattes op fra
25—35 Øre i Timen. Ogsaa her indføjedes Pristalsbestemmelsen, og Overens
komsten blev ligesom Bryggerioverenskomsten fornyet for 3 Aar.
Forbundets Slagterioverenskomst kneb det dette Aar overordentlig at faa
ført igennem, da den behandledes sammen med Slagteriarbejdernes Overens
komst, der førte til Konflikt og et Forligsmandsforslags Ophøjelse til Lov.
Kedel- og Maskinpasserne opnaaede herved et midlertidigt Tillæg paa 3 Kr.
for indenlandsk Brændsel, samt Forhøjelse af Lønnen og Dyrtidstillæget paa
tilsammen 10 Øre pr. Time.
Forbundets Medlemmer ved de offentlige Virksomheder blev heller ikke
snydt under disse Aars Forhandlinger, men det var aldeles ikke saadan, at der
var idel Tilfredshed eller kunde være det. En af Aarsagerne var den Lønpoli
tik. Finansministeren var inde paa: at Statens og de kommunale Lønninger (de
sidste har i mange Aar gennemgaaende været noget højere) skidde bringes i
Niveau ved, at de kommunale Lønninger ikke maatte forhøjes, selv om Statens
Lønninger fik »en Tand«.
Det var en for Kedel- og Maskinpasserforbundet og dets kommunale Med
lemmer meget farlig Tese, saa meget farligere som det er Statsmagten, der gen
nem Indenrigsministeriet skal godkende de kommunale Lønninger. Det var
derfor med nogen Skepsis, Forbundet indledede Forhandlinger med Køben
havns Kommune, men her naaede man til en Ordning, der ikke alene opretholdt
Lønforskellen mellem de kommunale og Statstjenestemændene, men endda
øgede den. Et Eksempel: Statens Kedelpassere i København fik en Forhøjelse
paa 738 Kr. aarlig, men Kollegerne under Kommunen naaede op paa 864 Kr.
En Kedelpasser paa 2. eller 3. Løntrin i Københavns Kommune har nu 680 Kr.
mere end de statsansatte. Tidligere var den aarlige Forskel 554 Kr. Ydermere fik
de københavnske kommunale Kedelpassere under Forhandlingerne i 1946 sat
Tillæget for forskudt Arbejdstid i Vejret med 9 Øre til 55 Øre.
Det lykkedes Overborgmester H. P. Sørensen at faa Indenrigsministeriets
Godkendelse af den foretagne Forhøjelse, men man mærkede Gang paa Gang
Uviljen »paa højere Sted« mod denne Forskel. Adskillige Kommuner har under
Lønforhandlingerne søgt Raad og Støtte hos Købstadforeningens Konsulenter i
Lønnings- og Pensionssager, den tidligere nævnte Afdelingschef Ulrik Ander

sen og Kontorchef Engmann. De har dog begge gentagne Gange vist Forstaaelse
for Forbundets Standpunkter, der jævnlig slog igennem i de store kommunale
Lønsager. Men ogsaa i Forhandlinger om de Statsansattes Løn- og Arbejdsvilkaar har Forbundet i de senere Aar pæne Sukces’er at opvise.
1946 var paa visse faglige Omraader et uroligt Aar, som 1947 blev det paa
andre. I Begyndelsen af Aaret var der en Arbejdsmandsstrejke og lidt senere
Slagterikonflikten, hvor Knud Kristensens Regering greb ind og som nævnt
gjorde det af Arbejderne forkastede, men af Arbejdsgiverne vedtagne Forligs
mandsforslag til Lov. I den Anledning opstod en Række ulovlige og planløse
Strejker i København, og en Del af Forbundets ellers saa nøgterne Medlemmer
paa de københavnske Værker sluttede sig til dem. Om denne ejendommelige
Situation, der ikke var uden Dramatik, fortæller Herup følgende:
Efter at Rigsdagen havde ophøjet Forligsinstitutionens Mæglingsforslag i Slagterikonflikten
til Lov, opstod der forskellige Steder, og da særlig i København, Uroligheder, der medførte om
fattende Arbejdsnedlæggelse. Det gik endog saa vidt, at man besluttede at standse de kommunale
Virksomheder, Gas-, Vand- og Elektricitetsværkerne. Arrangørerne mente aabenbart, at man her
ved kunde tvinge Regeringen Knud Kristensen væk.
Lørdag den n. Maj om Eftermiddagen ringede Formanden for vor kommunale Afdeling,
Klysner Nielsen, til mig i mit Hjem og meddelte, at der var Udsigt til, at Gas- og Elektricitets
værkerne vilde blive standset fra den følgende Dags Morgen. Jeg anmodede Klysner Nielsen om
at gøre Kollegerne opmærksom paa, at de havde Pligt til at fortsætte Arbejdet, og hvis de ikke
gjorde dette, begik de efter min Mening en ubeskrivelig Dumhed. Klysner Nielsen lovede at holde
mig underrettet om Situationens Udvikling, og ved den sidste Samtale, jeg havde med ham om
Aftenen Kl. ca. 23, gav han Udtryk for, at han mente, at der var Udsigt til, at Arbejdet paa de
kommunale Virksomheder vilde blive fortsat. Jeg anmodede Klysner Nielsen om at ringe til mig,
hvis der i Løbet af Natten skulde opstaa særlige Forhold, og ca. Kl. 2 ringede han og meddelte,
at nu havde Arbejderne paa Valby Gasværk vedtaget at standse Værket Kl. 6. Umiddelbart der
efter ringede Overborgmesteren og anmodede mig om at komme til Stede ved et Møde, der skulde
afholdes paa Valby Gasværk, der vilde komme en Bil og hente mig. 1 Mødet deltog udover Over
borgmesteren, Borgmester Sundbo, Ledelsen for Belysningsvæsenet og Gasværket, samt Repræ
sentanter for Arbejdsmandsforbundet, Smedeforbundet og vort Forbund. Man drøftede indgaaendc Sagen og henstillede paa det kraftigste til Arbejdernes Tillidsmænd at fortsætte
Arbejdet. Det lykkedes da ogsaa at faa Arbejderne paa Østre Gasværk til at fortsætte, hvorimod
de paa Valby Gasværk fastholdt Beslutningen om at standse Værket.
Mødedeltagerne tog derefter hjem for at overveje Situationen, og i Løbet af Formiddagen
blev Forbundenes Repræsentanter kaldt til et Møde i D. s. F., hvor Eiler Jensen paa Forretnings
udvalgets Vegne stærkt opfordrede Forbundene til at gøre, hvad der var muligt, for at Arbejdet
paa de kommunale Virksomheder blev genoptaget, og det besluttedes, at der skulde afholdes
Møde med Arbejderne paa Valby Gasværk Kl. 8 Mandag Morgen, hvor der vilde komme en
Repræsentant fra D. s. F. til Stede. Naar Mødet paa Valby Gasværk var tilendebragt, skulde vi
begive os til Østre Gasværk, der var nemlig der opstaaet den Situation, at Arbejderne havde ved
taget at standse Værket fra Mandag Morgen tiltrods for, at man ved Mødet paa Valby Gasværk
om Morgenen, hvortil Tillidsmændene fra Østre var tilkaldt, havde aftalt med Tillidsmændene,
at Arbejdet paa Østre Gaseværk skulde fortsætte, indtil Resultatet af det planlagte Møde paa
Valby var kendt.
Ved Mødet paa Valby-Værket blev der talt af Overborgmesteren, Kai Lindberg, D. s. F.,
samt Repræsentanter fra Arbejdsmændenes, Smedenes og vort Forbund. Fra alle Sider blev det
kraftigt henstillet til Arbejderne at gaa i Arbejde igen, men ved den umiddelbart efter Mødets
Slutning foretagne skriftlige Afstemning vedtoges det at fortsætte Arbejdsstandsningen.

Efter Afslutningen af Mødet begav Repræsentanterne for Magistraten, Belysningsvæsenet 03
Forbundene sig til Østre Gasværk, men da det viste sig. at Arbejdsstandsningen dér var en Kends
gerning, og at der stik imod den trufne Aftale Lørdag Nat paa Valby Gasværk havde været af
holdt et Møde, hvor det med stort Flertal var vedtaget at standse Værket blev d.t planlagt:
Møde, hvor ovennævnte Repræsentanter havde til Hensigt at tale, aflyst.
Vi begav os derefter til H. C. Ørstedværket, hvor Arbejdet ogsaa var standset og da prak
tisk talt samtlige Arbejdere var gaaet hjem, blev der heller ikke afholdt Møde dér.
Imidlertid opstod der i Løbet af Mandagen og Tirsdag Formiddag en vis Uenighed mellem
Arbejderne paa Valby og Østre Gasværk som result.rede i, at Arbejdsstandsningen ebbede ud,
og i Løbet af Onsdagen var Værkerne igen i fuld Gang.
Paa det efterfølgende Forretningsudvalgsmøde drøftedes Forholdene indgaaende, og man
vedtog enstemmigt følgende Udtalelse til Offentliggørelse i Fagbladet for Juni Maaned.

LOV ER LOV, OG LOV SKAL HOLDES.
U denomparlamentariske Aktioner maa være bandlyste.

Da Rigsdagens Flertal den ro. Maj vedtog Regeringens Forslag om at ophøje Forligsman
dens Mæglingsforslag i Slagterikonflikten til Lov, maatte det staa alle, ogsaa de reaktionære
Partier, klart, at denne Handling vilde vække Harme blandt Arbejderne, men skønt Arbejdernes
Repræsentanter stærkt advarede Regeringen imod at skride til saa drastiske Foranstaltninger og
raadede den til at gøre endnu et Forsøg til Løsning af Konflikten ad Mæglingens Vej, talte de for
døve Øren. Knud Kristensen vidste, at han havde Magten, og med Tilslutning fra sine trofaste
Støttepartier viste han, at han var indstillet paa at bruge den, men uanset Regeringens manglende
Forstaaelse af Arbejdernes naturlige Ret til selv at træffe Afgørelse om de Løn- og Arbejdsfor
hold, hvorunder de skal arbejde, maa vi saa stærkt som muligt tage Afstand fra de i Dagene
derefter af uansvarlige Kredse iværksatte Arbejdsstandsninger, hvorved der bl. a. i Hovedstaden
opstod alvorlig Fare for Standsning af livsnødvendige Forsyninger fra de kommunale Værker.
En Lov kan ikke tilsidesættes, blot fordi den kolliderer med vore Anskuelser. I et demokra
tisk Samfund ophæves en Lov ikke ved Iværksættelse af Strejker. I en folkestyret Stat gaar man
Folkestyrets Vej. Dér betragter man det som en selvfølgelig Ting, at en vedtagen Lov maa respek
teres af alle Parter. Er man utilfreds med det, de politiske Magthavere bestemmer, søger man
paa demokratisk Vis at erobre den politiske Magt, ved paa Valgdagen at stemme paa det Parti,
der paa Folkestyrets Grund vil varetage Arbejdernes Interesser og ikke ved Iværksættelse af
ulovlige Arbejdsstandsninger. Ulovlige Arbejdsstandsninger har aldrig gavnet dansk Arbejder
bevægelse og vil heller ikke gøre det i Fremtiden.
Vi opfordrer derfor vore Medlemmer til fremtidig rolig og bestemt at afvise alle, som under
det ene eller andet Paaskud forsøger at provokere til Ulovligheder.
Vi siger klart og tydeligt: I maa ikke lade tilfældige, uansvarlige Personer best.’mme over,
hvilket Standpunkt I skal tage, eller hvilke Handlinger I skal foretage Jer i denne eller hin
Situation.
Lad jer ikke paavirke af Paroler, udstedt af Provokatører, men følg nøje de Beslutninger,
som vedtages af Organisationernes kompetente Forsamlinger. Derved, og kun derved, medvirker
I til Fremme af Arbejderklassens Interesser. Den danske Arbejderklasse vandt sin Styrke gennem
et ubrydeligt Sammenhold om sine Organisationer paa Lovens Grund og ad Rettens Vej. Den
Linie maa følges i Fremtiden, om det skal gaa os vel, og vi forventer, at alle ansvarsbevidste
Medlemmer medvirker hertil.
Forretningsudvalget.
*

Krigsafslutningen aabnede atter de internationale Forbindelser, og Kedelog Maskinpasserne lagde sig straks i Selen for at knytte Forbindelserne til Bro-

derorganisationerne i Udlandet. Saaledes var Berntsen fra det norske og Nilsson
og Dahlstrom fra det svenske Forbund Gæster ved Hovedbestyrelsesmødet i
Maj 1946, og godt en Maaned senere deltog Herup. der havde paataget sig at
lægge Grunden til en ny international Samling af Fagets Organisationer, i det
engelske Forbunds Kongres.
Mulighederne for en Genrejsning af Kedel- og Maskinpassernes gamle
Internationale er vel til Stede, men Udsigterne er ikke de lyseste. Det tidligere
czekoslovakiske Forbund blev knust af Nazisterne, og hvordan Mulighederne
bliver for en ny Organisation under de nuværende Forhold, er vanskeligt at
bedømme. Hermann Klebe vendte tilbage til Tyskland og vilde forsøge at rejse
en Organisation dér, men stort mere end et Forsøg er endnu ikke gjort. Hvad
Forholdene i Sverige angaar, er de heller ikke gunstige, da de svenske Fagfor
bunds Omlægning til Industriforbund truer med at slaa det svenske Kedel- og
Maskinpasserforbund i Stykker. En Opløsning af Forbundet vil muligvis finde
Sted paa dets Kongres i 1948. Det norske Forbund er trods Landsorganisationens
Anerkendelse stadig lille og ubetydeligt.

Forbundets Oplysningsarbejde led en Del Afbræk i Krigens sidste Maane
der. Roskilde Højskole var lukket, og Folke-Feries Ferieby ved Middelfart,
hvor man ellers havde faaet Husly til et Kursus i 1945, blev taget til tyske
Flygtninge. Da Roskilde Højskole atter blev anvendelig, slog Forbundsledel
sen straks til. og baade i 1946 og 1947 er Kursus'ene afholdt under de gammel
kendte Former.
Siden Befrielsen har Døden taget en Række af Forbundets bedste og gennem
Aaringer kendte Folk, blandt dem selve Forbundets Grundlægger og første
Æresmedlem Johs. Christiansen.
Den 19. November 1945 gik A. V. Cervin bort. Han var i forreste Række i
Københavns Afdeling og var som en af de livligste Debattører i Ilden paa Kon
gresserne allerede under den første Verdenskrig. I 1932 blev han Medlem al
Hovedbestyrelsen og i 1941 af Forretningsudvalget, og begge Steder gjorde de
særprægede Standpunkters Mand sig stærkt gældende.
Kort forinden døde den mangeaarige Kasserer for Københavns kom
munale Afdeling C. A. Petersen. Han beklædte denne Post fra 1920 til 1934.
Foruden havde han en kort Tid i 1915 været Medlem af Forretningsudvalget.
Den 11. August 1945 døde Forbundets Æresmedlem, tidligere Forbunds
sekretær og Hovedkasserer Max Lauth. Det turde være overflødigt at gentage,
hvad der tidligere er skrevet om denne Mand, hvis Gerning i 3—4 Aartier satte
saa dybe Spor i Forbundets Historie.
Den 30. April 1946 døde Formanden for Faaborg Afdeling Otto Hansen.
Det var ikke noget langt Aaremaal, han var sin Afdelings Førstemand. Han
blev Formand den 1. Oktober 1942 og var en flittig Arbejder i Forbundets
Tjeneste.

Knapt halvanden Maaned senere døde den mangeaarige Kasserer i Hel
singør Afdeling, E. Frandsen. Han kunde se tilbage paa en lang og tro Gerning
i Sundbyens Afdeling.
Meddelelsen om, at Johs. Christiansen ikke var mere, greb alle Medlemmer
over det hele Land. Forbundets hæderkronede Nestor, den, der lagde det Frø,
hvoraf det hele groede frem, var kendt af alle Medlemmer. Der var ikke den
Del eller Ting i Forbundets Historie, han ikke havde været med i, selv om han
de sidste 17 Aar af sit lange Liv ikke beklædte nogen Tillidspost. Men Johs.
Christiansen var ikke blot afholdt og respekteret som Organisationsmand. Han
var tillige elsket som Menneske, og alle, der lærte den milde, lunerige Mand at
kende, følte straks, at de var sammen med en god Ven og Kammerat.
Den Gerning »Medlem Nr. 1« har gjort i Dansk Kedel- og Maskinpasser
forbund, er søgt skildret paa de foregaaende Blade. Men det var, som man ved
hans Død ikke kunde gøre sig fortrolig med, at han, der havde været med fra
Forbundets første Dag, ikke mere skulde ses paa Kongresserne og modtage
»Børnenes« Hyldest. Johs. Christiansen døde den 14. September 1946, og For
bundet har ladet sætte en Sten paa hans Grav som en sidste Tak.
I 1947 er tre af Forbundets kendte Tillidsmænd revet bort. Den 20. Januar
døde Æresmedlem af Horsens Afdeling C/гг. Jensen, der i mange Aar var
Afdelingens Formand. Han fulgtes faa Dage senere, den 26. Januar, af For
manden for Esbjerg Afdeling Johs. Nielsen, der i mere end 15 Aar var Medlem
af Hovedbestyrelsen og en af Forbundets kyndigste og virksomste Tillidsmænd
i Provinsen.
Den 14. Marts døde Kassereren og tidligere Formand i Lyngby Aldeling,
J. Ferdinandsen, der var meget kendt blandt Kollegerne paa S jælland, og som
paa Kongressen i 1944 havde været Kandidat til Posten som Forbundssekretær.

Forbundets Samarbejde med Fabrikdirektoratet har i de sidste Aar formet
sig lige saa fordrageligt som tidligere. Dette til Trods hænder det selvfølgelig,
at der er divergerende Opfattelser. Man har navnlig fra Forbundets Side prote
steret mod de Dispensationer, Direktoratet har givet fra visse Lovbestemmelser
og da særlig m. H. t. ukvalificerede Kedelpassere. Forbundet er dog blevet raadspurgt i disse Sager og har ofte ordnet det saaledes, at Dispensation blev over
flødig. I Modsætning til tidligere har Forbundets Protester angaaende Aspiran
ter, der indstiller sig til Kedelpasserprøven, i de senere Aar været velunderbyggede og er næsten alle taget til Følge. Men det har ofte forekommet Forbunds
ledelsen, at man i Fabrikdirektoratet er lidt for lemfældig i Kravene, mens
Forbundet alle Dage af Hensyn til Arbejdets Vigtighed og Farlighed har holdt
strengt paa Nødvendigheden af en forsvarlig Uddannelse.
Med Hensyn til den nye Fabriklov har Herup gentagne Gange givet Udtryk
for Haabet om, at Knud Kristensens Regering skulde blive saa optaget, at den
ikke fik Tid til at lade den foreliggende store Betænkning udarbejde som Lov
forslag, thi under et saadant Styre kan Arbejderne, hvem denne Lov dog først

og fremmest angaar, vel kun vente Forringelser og for stærk Hensyntagen til
Arbejdsgiverinteresser. Formaalet maa jo netop være en betydelig Skærpelse
og Modernisering af den nugældende Lov i Overensstemmelse med den tek
niske Udvikling, der har fundet Sted i de seneste Aartier. Iøvrigt maa en kom
mende Beskyttelseslov ogsaa skærpe Kravene til Arbejdernes Agtpaagivenhed,
og navnlig er der i Betænkningen stillet Fordringer til de saakaldte Sikkerhedslepræsentanter.
I en enkelt bemærkelsesværdig Passus i Betænkningen foreslaas, at der »ikke
bør anvendes Arbejdere, som efter deres legemlige og aandelige Udvikling maa
anses for uskikket dertil.« Denne Bemærkning kan sikkert føres tilbage til en
Kritik fra Forbundets Side af.at man paa Bregning Aandssvageanstalt anvendte
Alumner som Kedelpassere, selv om det skete paa en Maskinmesters Ansvar.
Et andet Punkt i Betænkningen lyder: »Arbejds- og Socialministeren er
beføjet til efter Henstilling fra Arbejdstilsynet at udfærdige nærmere Forskrif
ter for Indretning og Benyttelse af særlig farlige tekniske Hjælpemidler
(Maskiner, Kedler, Apparater o. s. v.) og at paabyde, at Personer, som passer
saadanne Hjælpemidler, skal have gennemgaaet en nærmere angiven Uddan
nelse og eventuelt aflagt en Prøve.«
Herup siger herom:
Disse faa Ord vil komme til at afløse adskillige af de Paragrafer, der findes i den nuværende
Kedellov, men da Arbejdstilsynet i Henhold til et andet Forslag har Pligt til forinden Udstedelse
af omhandlede Bestemmelser at forelægge disse for de interesserede Organisationer til Udtalelse,
maa vi haabe, at vi, naar den Tid kommer, at vi skal udtale os om Uddannelse af Kedelpasser
aspiranter aa maa blive i Stand til at ovei bevise Tilsynet om, at en Skærpelse af Adgangs
bestemmelserne til Prøven er paakrævet.

1 Overensstemmelse med Forbundets Standpunkt foreslaar et Flertal i
Ai bejdsraadet, at ved Døgndriftsvirksomheder skal de 160 Timers Arbejdstid
i 3 Uger ændres til 114 Timer. Arbejdsgiverne er sig selv lig. Med Direktør
Boeck-Hansen i Spidsen gaar de endda ind for en Forringelse af det nugæl
dende og foreslaar principielt 168 Timer, eventuelt 160 Timer.
Der turde saaledes være al Grund til at understrege Herups Ord om, at den
nu siddende Regering ikke faar Fingre i Fabrikloven.

Status i Dag
Kedel- og Maskinpasserforbundets Kontororganisation led med Krigsaarenes hektisk forøgede Mængde Arbejdsstof stærkt under Pladsmangel. Thi Ejen
dommen, der ved Erhvervelsen i 1926 var en stor Gevinst i Forhold til Loka
lerne i Larsbjørnstræde, havde længe afgivet for ringe Kontorplads. Da man,
som den tekniske Medarbejder Stensballe engang udtrykte det, »nærmest sad
oven i hinanden«, under Kontorforhold, der grænsede til det uanstændige, og
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der samtidig ikke syntes at kunne blive den nødvendige Plads til Arkivet,
besluttede Hovedbestyrelsen i 1946 at søge Ejendommen afhændet og enten
erhverve en ny eller faa en stor Lejlighed.
Med den katastrofale Boligmangel viste det sig saa temmelig haabløst at
finde Lokaler eller Ejendomme af passende Størrelse og Beliggenhed — en
Villa i Brønshøj, man havde Tilbud paa, laa dog lidt for afsides — og man
maatte da søge at finde Udveje gennem en Omlægning af Kontorerne. Det viste
sig derved muligt at fremskaffe saa megen Kontor-og Arkivplads, at man regner
nu at have Plads nogle Aar frem i Tiden. Samtidig blev Kontormøbler og
Inventar i væsentlig Grad fornyet og forbedret, saa man nu trods den knebne
Plads har væsentlig bedre Arbejdsforhold og kan klare sig. indtil en bedre
Boligsituation gør det muligt at flytte til større Lokaler.
Forbundets Medlemstal var den 31. Juli 1947 2698 aktive Medlemmer og
426 Aldersmedlemmer. I Forbundets Administrationskasse var der den 31.
Marts en Bank- og Kassebeholdning paa 60213 Kr. I Strejkekassen var Behold
ningen 226,592 Kr. eller ca. 85 Kr. pr. Medlem. Det maa siges at være et beske
dent Beløb, hvis Medlemmerne virkelig i større Tal skulde komme i Konflikt,
men der er dog en betydelig Konsolidering i Gang efter Krigsaarenes haardhændede Greb i Kassen.
Arbejdsløshedskassens Midler var den 31. Marts 1947 1.271,760 Kr., et
Beløb, der svarer til 481 Kr. pr. Medlem. Der blev sidste Aar udbetalt Under
støttelse for 14.782 Dage. Fortsættelseskassens Formue er nu paa 270.000 Kr.
Den har dog været endnu bedre kørende, men der har været en Tilbagegang, da
Kassen er aaben for Udbetaling, hvorimod Indbetalingerne gennem længere
Tid har været afbrudt til Fordel for Administrationskassen.
Forbundets Ejendom er stadig et hæderligt Aktiv. Den erhvervedes for
66.000 Kr. og er nu vurderet til 86,700 Kr. i Ejendomsskyld. Forbundets Egen
kapital i den er 53.000 Kr.

Det tor roligt hævdes, at Kedel- og Maskinpasserforbundet ved 50-Aaret er
en solidt sammentømret Organisation. Vel er Forbundet blandt de mindre, men
dets Betydning som en »Nøgle« i dansk Industri er aabenbar, og dets Arbejds
felt er forholdsvis ensartet. Medlemmerne er efter Arbejdets Beskaffenhed
i en sjælden Grad fortrolige med Løn- og Arbejdsforhold over hele Landet, da
Forbundet, som Herup engang har udtrykt det, »har sin Næse allevegne«. De
Informationer, man ikke kan undgaa at faa. giver selvfølgelig Ledelse og
Enkeltmedlemmer et solidt Grundlag for Vurdering og Aktivitet paa Arbejds
markedet.
De fleste af Forbundets Medlemmer har en god Uddannelse svarende til
deres Arbejdes Betydning, og ved et energisk og maalbevidst Fremstød over for
private Arbejdsgivere og offentlige Institutioner er det lykkedes at sikre ordent
lige Lønninger for dette Arbejde.

Kedel- og Maskinpasserforbundet har gennem de svundne Aar søgt og forhaabentlig ogsaa formaaet at fylde sin Plads i Arbejderbevægelsen og det
danske Samfund.

Værnet for de -^Arbejdsløse
Bag i dette Skrift er Forbundets Udvikling belyst i grafiske Fremstillinger
og Tal, der netop ikke er tørre, men, rigtigt læst, i mange Tilfælde giver et
langt bedre og klarere Billede af Forhold og Udvikling i Forbundet end mange
Ord og lange Forklaringer. Medlemmerne vil have stor Interesse i at studere
dette fyldige og let overskuelige Materiale, hvortil der ogsaa vil blive henvist en
Del Steder i det følgende.
Lad det være sagt med det samme. Kedel- og Maskinpasserne er ifølge deres
Arbejdes Natur mindre udsatte for Arbejdsløshedens Svøbe end de fleste andre
Fag. Det blev engang udtrykt saaledes paa en Kongres: »Vi er som Regel blandt
de sidste, der hældes ud og blandt de første, der kommer ind igen«.
Derfor har Ledighedsprocenten blandt Fagets Folk gennemgaaende været
langt lavere end for de fleste andre Arbejdere. Selvfølgelig har Kedel- og
Maskinpasserne ogsaa mærket de skiftende Konjunkturer og Erhvervskriserne,
men alene den Omstændighed, at ca. en Fjerdedel af Forbundets Medlemmer
er beskæftiget i offentlige Virksomheder, er medvirkende til at holde Ledig
hedsprocenten nede. Siden Forbundet i 1907 fik statsanerkendt Arbejdsløsheds
kasse, har Ledigheden kun 3 Gange været over 10 pCt. Første Gang var i
1921—22, da den første Verdenskrigs økonomiske Eftervirkninger ramte Dan
mark og slog ud i stor Arbejdsløshed og svære Arbejdskampe. Tallet paa ledige
Kedel- og Maskinpassere var da 11 pCt.. Den næste større Ledighed indtraadte
i 1927—28, da Procenten blev 10,47. Den hidtil højeste Ledighedsprocent note
redes under den haardeste Erhvervskrise, Danmark endnu har haft, Industriog Landbrugsderouten i Begyndelsen af 1930'erne. I det værste Aar 1932—33
havde Kedel- og Maskinpasserne en Ledighed paa 12,20 pCt., men slap dog
naadigt i Forhold til de Heste andre Fag, hvoraf adskillige laa paa Procenter
mellem 30 og 40. Kassens hidtil laveste Ledighedsprocent maa søges helt til
bage til forrige Verdenskrigs hektisk-usunde Erhvervsliv. Den var den Gang
nede paa 1,59.
Men uanset større eller mindre Arbejdsløshed er den alvorlig nok for den
Enkelte, der rammes, og paa et tidligt Tidspunkt i Forbundets Historie var man
da ogsaa stærkt optaget af, hvad der kunde gøres for at hjælpe de Kolleger, der
kortere eller længere Tid blev arbejdsløse.
Den første Hjælp inden for Forbundet var frivillig og af mere tilfældig
Karakter, men Ønsket om en organiseret Understøttelse til de arbejdsløse
Kammerater var levende, og paa Kongressen i 1905, et Par Aar før Loven om

de statsanerkendte Arbejdsløshedskasser kom til Verden, vedtoges det at oprette
Kedel- og Maskinpassernes Understøttelseskasse. Den virkede, indtil Forbundet
i 1907 paa Basis af den nye Arbejdsløshedskasselov oprettede en statsanerkendt
Kasse.
Selv Datidens Pengeværdi taget i Betragtning var Hjælpen fra Kedel- og
Maskinpassernes Understøttclseskasse ringe. I Kassens regnskabsmæssige
Periode, de ca. halvtredje Aar fra 1. Juli 1905 til 1. November 1907, var Ind
tægterne 8446 Kr., og de udbetalte Understøttelser androg 5400 Kr. Behold
ningen var ved Kassens Ophør den 1. November 1907 4414 Kr., der overførtes
til den nye Arbejdsløshedskasse.
Denne startede med et Medlemstal paa 1164, og i 1945—46 var man naact
op paa 2725. Som andre Fags statsanerkendte Arbejdsløshedskasser har den
været undergivet den meget omskiftelige Lovgivning, der har fundet Sted i de
siden da forløbne 40 Aar, hvor Loven ved de foretagne Revisioner er ændret
efter de politiske Synspunkter hos de skiftende Regeringer. Der har her været
Tale om en Bølgegang af Forbedringer og Forringelser, hvoraf nogle Hoved
punkter er berørt i det foregaaende. Her skal blot understreges nogle af de tal
mæssige Oplysninger. Det første Aar, Kassen fungerede, blev der udbetalt
Understøttelse i 1116 Dage, og ialt er der til og med Regnskabsaaret 1945—46
udbetalt vedtægtsmæssig Understøttelse i 985.000 Dage, men det faktiske Dage
tab ved Arbejdsløshed har været 1.418.700 Dage. Forskellen ligger i Karens
dagene, opbrugt Understøttelse o. 1. Gennem det meste al Tiden har Kedel- og
Maskinpassernes Arbejdsløshedskasse haft en støt og til Tider meget stor For
muefremgang, men i nogle af de svære Kriseaar er en Del af Formuen atter
spist op. I 11 af Kassens 40 Aar har der været en saadan Tilbagegang.
Formuen pr. enkelt Medlem har været underkastet Svingninger. Der starte
des i 1907 med det fattige Beløb af 4 Kr. pr. Medlem, men det var dog fornemt
i Forhold til Kriseaaret 1921—22. Da blev faktisk hele Formuen brugt; i Kas
sen var der 10 Øre pr. Medlem. Det gik dog hurtigt op igen. Ved Forbundets
50 Aars Jubilæum er Formuen ganske antagelig — 481 Kr. pr. Medlem.
Under den særlig voldsomme Krise i Begyndelsen af 1930’erne skred man
efter det firkantede politiske Forlig om Arbejdsløshedskasserne i Sommeren
1932 til Oprettelsen af de saakaldte Fortsættelseskasser. Hertil modtog Kedel
og Maskinpassernes Arbejdsløshedskasse et Etableringstilskud paa 45.140 Kr.
I Kontingenter til denne Kasse er indgaaet 168.393 Kr. Fra 1. Oktober 1942 blev
Kontingentindbetalingen til Fortsættelseskassen standset, og Beløbet overførtes
til Forbundets Administrationskasse. Kassen har indtil 1945—46 haft en Ind
tægt paa 509.587 Kr., hvoraf 279.81 1 Kr. i offentligt Tilskud. For 50.063 Under
støttelsesdage er udbetalt 243.788 Kr. I dette Beløb er medregnet 1481 Kr., som
Godtgørelse for tabt Arbejdstid ved de saakaldte Telefonbomber under Besæt
telsen.
Skønt Arbejdsfordelingsordningen — et decideret Krigsfænomen, men iøvrigt i sit Princip et rigtigt Middel i Kampen mod Arbejdsløsheden, da Arbej-
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derne derved fastholdes i Produktionen — ikke egentlig vedrører Arbejdsløs
hedskasserne, bør dens regnskabsmæssige Resultat dog nævnes paa dette Sted.
I de 7 Regnskabsaar denne Ordning var i Kraft, modtog Forbundets Fordelings
kasse fra Staten 589.000 Kr., og for 50.566 godtgørelsesberettigede Dage udbe
taltes næsten 550.000 Kr. i Dagpenge og Børnetillæg, mens der af Resten ydedes
Feriegodtgørelse, Brændselshjælp og Juleunderstøttelse.
Naar man tillige tager den Støttevirksomhed i Betragtning, der under for
skellige Former i Aarenes Løb er ydet gennem Forbundets Fond, den store
Brændselshjælp under Krigen o. s. v., maa det erkendes, at et stort Arbejde er
gjort for at mildne Kaarene for de nødstedte Kammerater.

Forbundets Oplysningsvirke
»Viden er ikke det tørre, Viden er meget større«, skriver Digteren Oskar
Hansen et Sted, og det kan ikke siges rigtigere. Arbejderne i Danmark lærte at
Livet selv, hvor nødvendigt det er at lære noget, at Viden og Oplysning er nød
vendig, hvis Arbejdernes Organisationer og de enkelte Medlemmer skal gøre
sig gældende i Samfundslivets forskellige Funktioner.
Fra Arbejderbevægelsens første Dage stod det dens Ledere klart, at »ad
Kundskabens Stige du bliver din Overmands Lige«. Politisk, social, økonomisk
og almindelig kulturel Oplysning og ikke mindst en solid faglig Viden var saa at
sige en Forudsætning for Arbejderbevægelsens Organisationsliv og dens Kamp
for den samfundsmæssige Indflydelse, Arbejderne har rimeligt Krav paa.
Derfor var »Oplysningsfaklen evig tændt« i Arbejderorganisationerne, thi
den demokratiske Socialisme bygger jo ikke paa Massepsykose, hvor man blindt
tror paa, følger og lystrer en Fører, men er tværtimod de tusinde selvstændige
og selvtænkende Eneres Samvirke for at skabe bedre Vilkaar for en fri og men
neskelig Tilværelse.
I 1924 blev alle Arbejderbevægelsens Oplysningsbestræbelser organiseret
og de følgende Aar bragt til fuld Udfoldelse gennem Dannelsen al Arbejdernes
Oplysningsforbund, der fik Tilslutning og Støtte fra alle Arbejderbevægelsens
Grene. Den vigtigste Faktor i vort Lands Folkeoplysning var skabt.

I Kedel- og Maskinpasserforbundet har Oplysningsarbejdet tidligt været
omfattet med Interesse. Netop gennem en dybtgaaende og ved Prøver bevist
faglig Viden kunde Kedel- og Maskinpasserne stille faglige og økonomiske
Krav. Deres Duelighed og Kunnen blev deres sociale Løftestang, men de op
dagede hurtigt, at fagteknisk Viden alene gjorde det ikke. Kendskabet til Sam
fundslivets mangeartede Former, til Fagbevægelse, »faglig Jura« og andre
Retsregler, økonomisk og politisk Orientering o. s. v. var mindst lige saa vigtigt
for et moderne Menneskes Liv.
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Derfor gjorde man i København Medlemmerne interesseret i Landets ældste
Arbejder-Kulturorganisation. Arbejdernes Læseselskab, og de senere saakaldte
Aftenhøjskoler, der grundlagdes af Folketingsmand Vilhelm Rasmussen. Støtte
blev givet til Socialdemokratiets Ungdomsorganisation, der havde politisk og
socialistisk Oplysning som Maal.
Medlemmerne animeredes til Deltagelse i Studiekreds- og andet Oplys
ningsarbejde, men det. der i den Henseende fik størst Betydning for Forbundet
som for dets enkelte Afdelinger og Medlemmer, var de selvstændige Kursus, der
planlagdes i Forbindelse med Arbejdernes Oplysningsforbund og med enkelte
Afbrydelser har været gennemført de sidste 16 Aar.
Det er naturligt, at disse Kursus, der fortrinsvis er søgt af Forbundets Tillidsmænd, i særlig Grad har beskæftiget sig med de mangeartede Problemer.
Fagbevægelsen stilles overfor. Aar efter Aar er ved disse Kursus, hvor Fagets
og Forbundets vigtigste Spørgsmaal er belyst, og hvor Forbundsfunktionærerne
har været kyndige Kursusledere og -lærere, lagt en solid Grund, de enkelte Del
tagere har kunnet bygge videre paa under deres Arbejde i de lokale Afdelinger.
Det er rigtigt, at der en Tid stod Strid om Nytten og Nødvendigheden af
dette Arbejde, og mere gammeldags indstillede Medlemmer søgte — for
gæves — at spænde Ben for det. Den ivrigste Modstander blev dog engang
inviteret med paa et Kursus paa Roskilde Højskole og blev vistnok nogenlunde
overbevist om. at det var det helt rigtige.
Medlemmernes store Flertal forstod, hvor vigtigt dette Arbejde var. Inter
essen blandt Tillidsmænd og »Menige« har været stigende Aar for Aar. For

bundsledelsens Bekymring er i Dag den modsatte. Man kan ikke økonomisk
magte, hvad det vil koste at afholde endnu liere Kursus!
Hvad beskæftiger et saadant Kursus, hvortil der normalt er Adgang for et
halvt Hundrede Deltagere, sig da med? Et Udpluk af en Kursusplan vil give en
Forestilling herom, men det skal straks siges, at det ikke blot er alle de interes
sante Emner, behandlet i Foredragsform og Gruppearbejde, der giver disse
Kursus Kulør og Værdi. Det er i mindst lige saa høj Grad det kammeratlige
Samvær, hvorunder Problemerne bliver drøftet, hvor man udveksler Erfarin
ger og faar Impulser til det daglige Arbejde.
Planen for det sidst afholdte Kursus paa Roskilde Højskole i Juni 1947 saa i
Hovedtrækkene saaledes ud: Deltagerne deltes i to Grupper. I den første
behandledes Overenskomsterne. Tillidsmandsreglerne, de fagretslige Regler og
Forhandlingsreglerne. Denne Gruppe lededes af Herup. I Gruppe 2 behand
ledes Organisationernes Regnskabsvæsen og Arbejdsløshedslovgivningen, her
under Vedtægterne for Forbundets Arbejdsløshedskasse. Her var Svend Han
sen Gruppeleder. Udover Gruppearbejdet, hvor man selvfølgelig ved Samtaler
og Diskussionsindlæg kan komme ind paa Livet af Spørgsmaalene, holdtes en
Række Foredrag af Arbejderbevægelsens kendte og kyndige Mænd.
Saaledes talte en af de fagretlige Eksperter, den tidligere Formand for
Typografernes Fagforening i København, Borgerrepræsentationens Formand
Sigvald Hellberg om »Fagretlige Regler i Praksis«, forhenværende Finans
minister H. C. Hansen gav en indgaaende politisk Oversigt, Fuldmægtig i
Arbejdsdirektoratet, Lauge Kallestrup, redegjorde for ArbejdsløshedskasseLovgivningen, og Formanden for Hovedstadens Brugsforening, Direktør Kaj
Nielsen, sluttede af med et Foredrag om »Fagbevægelsen og Kooperationen«.
Forbundets Indsats i Oplysningsarbejdet er ikke udtømt med Kursusvirk
somheden, som jo kun et Faatal af Medlemmerne faar Lejlighed til at deltage
i. Af stor Betydning er de oplysende Specialartikler, redaktionelle Betragtnin
ger og det andet Stof, der bidrager til at give Fagbladet Værdi.
Og sidst, men ikke mindst, maa det understreges, at den enkelte Deltager i
Oplysningsarbejdet, den opmærksomme Læser af Fagbladet som oftest er en
Vækker og Ildner, der faar andre til at give sig i Lag med Opgaverne. Stadig
liere Medlemmer drages mere eller mindre aktivt ind i Oplysningsarbejdet til
Gavn for Faget og til Glæde for en Ledelse, der i Aaringer har betragtet denne
Gren af Forbundsarbejdet som sin Øjesten.

Udblik over Grænserne
Det vil vel efter den tidligere anførte lidt pessimistiske Bedømmelse af det
internationale Samarbejdes Muligheder i Dag være forstaaeligt, hvis en eller
anden spørger, om dette Samarbejde overhovedet har nogen praktisk Værdi.
Men Spørgsmaalet er forkert. Dette, at noget møder Modstand paa Grund af

ydre Forhold, og maaske for længere Tid vil være vanskeligt, ja. umuligt at
realisere, giver dog ingen Grund til at tro, at det er værdiløst. Det er sandt, at
det internationale Samarbejde, Kedel- og Maskinpasserne i Danmark har været
med i, har haft en krank Skæbne. Først Nazismens Sejr og senere den anden
Verdenskrig afbrød og ødelagde et Samarbejde, der baade med Hensyn til en
ensartet Kedellovgivning for de enkelte Lande og angaaende Lønforhold og
Arbejdsbetingelser, Overflytning af Medlemmer o. 1. kunde have faaet stor
praktisk Betydning.
Der er al Grund til at tro, at naar de nu saa flydende Forhold ude i Verden
engang trækker sig i Lave, vil de længe afbrudte Forbindelser blive knyttet
igen. En international Union af Kedel- og Maskinpassere, der virkelig faar Op
gaver at løse, skulde have store Muligheder.
Det danske Forbund kom fra første Færd med i det internationale Arbejde.
I det forrige er glimtvis fortalt om Faserne i dette Arbejde, der begyndte med
en Brevveksling mellem danske og tyske Kolleger og en mere uformel Sam
menkomst i København i November 1924. 1 1925 var en Række udenlandske
Gæster Repræsentanter paa det danske Forbunds Kongres. Senere mødtes de
enkelte Forbundsledere oftere ved Forbundenes repræsentative Sammenkomster,
og man førte Samtaler, der skulde modne de i København udkastede Tanker.
En egentlig international Organisation for Kedel- og Maskinpassere dan
nedes i 1927. I Begyndelsen af dette Aar gik det tyske Forbund under Ledelse
af Hermann Klebe stærkt i Brechen for en saadan Organisation. Det danske
Forbund fandt paa dette Tidspunkt endnu ikke Tiden moden og foreslog at
fortsætte Samarbejdet under de hidtidige lrie Former.
Men kort efter, den 28. April, fandt der en Konference Sted i London, hvor
Klebe deltog, og lidt senere kom han til København og aflagde Beretning om
Mødet i London, hvor Tanken om en international Organisation var blevet
indgaaende drøftet. Efter Klebes Besøg i København blev de danske Kolleger
interesseret i en virkelig international Organisation, og de sendte Deltagere til
et internationalt Møde, der var indkaldt af det tyske Forbund og afholdtes i
Zoologisk Haves Mødesal i Frankfurt a. M. den 23. November 1927. Ved dette
Mode blev den internationale Union for Kedel- og Maskinpasserne grundlagt.
Fire Landes Forbund havde sendt Repræsentation til Mødet. Det tyske For
bund. der havde været initiativtagende i Sagen, sendte Hermann Klebe og
Carl Balleng jr., fra England mødte George Parker og Kennaird, fra Czekoslovakiet Dostal og Prasse, og det danske Forbund var repræsenteret ved Laurits
Hansen, Max Lauth og Hans Jensen.
Kedel- og Maskinpassernes Internationale tog Navnet »Internationaler
Bund der Maschinistcn und Heizer« (det internationale Forbund for Maskinister
og Fyrbødere). Det fik indtil videre Sæde i Berlin, og det tyske Forbund paatog
sigat afholde Kontorudgifterne. Umiddelbart efter Stiftelsesmødet i Frankfurt
a. M. tog Deltagerne til Berlin, hvor Vedtægterne blev udarbejdet i detailleret
Form og underskrevet.

Den internationale Union var levedygtig, og Samarbejdet, specielt mellem
de tre Lande paa Kontinentet, blev meget intimt. Der arbejdedes navnlig meget
stærkt for gennem Det internationale Arbejdsbureau at faa gennemført en ens
artet og effektiv' Dampkedellov og andre Beskyttelsesforanstaltninger.
Der hengik dog fire Aar, inden Unionen havde sin første Kongres. Den af
holdtes som tidligere omtalt i København i Juni 1931. Ved denne Lejlighed
vedtoges en Resolution, hvori man krævede 40-Timersugen med Lønudligning
gennemført. Det paavistes, at Kedel- og Maskinpasserne har lidt særlig haardt
under Virkningerne af Rationaliseringen, der stiller ekstra store Krav til deres
Arbejdsydelse. Kongressen krævede derfor en Deling af Døgnet i fire Arbejdsskifter med fuld Lønudligning. Det paavistes ogsaa, at Antallet af Ulykker for
denne Fagruppe var alt for højt, og at en Beskyttelse af Liv og Sundhed var
nødvendig.
Kun to Aar senere fik den internationale Union et føleligt Knæk, da det
tyske Forbund ødelagdes af Nazisterne, og dets førende Mænd dreves i Land
flygtighed. En væsentlig Del af Unionens Virksomhed blev herefter den mere
indadvendte: at støtte de tyske Kolleger, det var lykkedes at undslippe Nazi
sternes Terror.
I de følgende Aar optoges den Forbindelse med Kolleger i Norge og Sverige,
som tidligere var blevet efterlyst paa en af det danske Forbunds Kongresser.
Samarbejdet, først med Nordmændene, senere med det svenske Forbund, var
ogsaa meget hjerteligt, og Navne som Harald Berntsen, Erik Nilsson og Gosta
Dahlstrom havde en god Klang blandt danske Fagfæller. Men de smaa nordiske
Forbund vejede nu i det internationale Samarbejde ikke meget til over for
Tabet af det tyske.
Trods Vanskelighederne fortsattes Samarbejdet op gennem 1930’erne, og
det er jo almindelig kendt, at baade Laurits Hansen og Herup lagde megen
Vægt paa at bevare Forbindelsen med de udenlandske Kolleger, selv om de vel
aldrig fristedes til at overdrive dens praktiske Betydning.
I 1937 og 38 afholdtes internationale Konferencer i København og London,
hvor man atter rejste Krav til Lovgivningsmagten i de enkelte Lande og drøf
tede Samarbejdet med beslægtede Organisationer og Fagbevægelsen i det hele.
Tyskernes Erobring af Czekoslovakiet i Foraaret 1939 slog det andet af
Unionens store Forbund ihjel, og da den anden Verdenskrig brød ud samme
Aar, var dens Virke foreløbig endt.
Men ogsaa kun foreløbig. Thi næppe var Krigen forbi, før Traadene knyt
tedes igen, og det danske Forbund blev i særlig Grad det nye Samarbejdes For 
midler. Ved Herups Deltagelse i det engelske Broderforbunds Kongres i 1946
blev Indledningen gjort til Genoprettelsen af det internationale Samvirke, men
meget — herunder det svenske Forbunds Forhold — ligger endnu i det uvisse.
Dog, eet er sikkert. Under en eller anden Form vil de internationale For
bindelser atter komme i Gang. Det er nemlig af største Vigtighed, ikke mindst
for Kedel- og Maskinpasserne, at kende den tekniske og organisatoriske Ud-

Det engelske Broderjorbunds Kongres i 1946.

vikling i Udlandet. En nøgtern Betragtning vil næppe overvurdere det inter
nationale Samarbejde — dets Vanskeligheder er store og aabenbare — men
endnu større Varsomhed bør man vise med Hensyn til at undervurdere det.

Wesse/sgade 4
I den største Del af sin Levetid har Kedel- og Maskinpasserforbundet haft
beskedne, ja, til Tider nærmest tilfældige Boliger. I den første Tid holdt man
til paa Solitudevej 3, og senere havde Forbundet i en længere Periode Kontorer
i Wesselsgade 7. Her var Forholdene, som det fremgik af Diskussionerne paa
Kongresserne, langt fra ideelle, og en Overgang var Forbundskontoret instal
leret i Max Lauths Hjem i Valby. Denne Sammenblanding af Kontor og Privat
hjem var principielt forkastelig — den relativt afsides Beliggenhed var ogsaa
uheldig — men hertil kom det meget spændte Forhold mellem den daværende
Forbundsformand Chr. Jensen og Max Lauth. Det gjorde Tilstanden helt
uholdbar.
Det endte da ogsaa med, at Max Lauth simpelthen hældte Forbundet ud, og
i 1920 rykkede man ind i Larsbjørnstræde til Kontorer, der saavist var prunk
løse nok. I alt Fald syntes Laurits Hansen, da han overtog dem ved sin Tiltræ
den i 1925, at de var mørke og uhyggelige sammenlignet med den lyse, næsten
festlige Fyrplads i Slagelse, der hidtil havde været hans Arbejdssted.

Forbundsformandens Kontor.

Hovedkassererens Kontor.

Næstformandens og Forbundssekretærens Kontor

Forbundskontorets Skrivestue.

Næstformandens og Forbundssekretærens Kontor

Forbundskontorets Skrivestue.

Det blev da ogsaa Laurits Hansen, der tog Initiativet til at faa mere vel
egnede Lokaler til det stadig voksende Forbundsarbejde. Det forekom For
bundsledelsen bedst at faa sit eget Hus, og man kom i Forbindelse med en Suk
kervarefabrik, der havde en lidt ældre, mindre Ejendom, Wesselsgade 4, som
den ønskede at afhænde. Forbundsledclsen fandt Ejendommen egnet til Formaalet og Vilkaarene akceptable, og en Urafstemning gav stort Flertal for at
laane 28000 Kr. af Strejkekassen til Køb af denne Ejendom. Fra 1920 har For
bundet boet i sit eget Hus og her haft brugelige Kontorer, men heller ikke mere.
Gentagne Forbedringer og omfattende Vedligeholdelser har bragt Ejen
dommen i god Stand, men Pladsforholdene (Udvidelsesmuligheder savnes
ganske, da Lejerne for Tiden ikke kan opsiges) er blevet stadig mere trange,
efterhaanden som Forbundsarbejdet er udvidet og Personalet er vokset. Foran
er nævnt de sidste Aars forgæves Forsøg paa at finde en større Ejendom eller
Lejlighed samt den Omlægning, der i det sidste Aar har fundet Sted for at
bøde paa de værste Mangler. Ved at inddrage det hidtidige Mødeværelse til
Kontorbrug (her har Hovedkassereren nu faaet Arbejdsværelse) lykkedes det
at skaffe en yderst haardt tiltrængt Udvidelse af Arkivpladsen. Samtidig blev
der indrettet en særlig Skrivestue, og Forbundssekretæren fik et større Kon
tor. Kun Herups Kontor forblev uberørt af Forandringerne, bortset fra, at det
fik sin Andel i de nye, adskilligt mere pyntelige og hensigtsmæssige Kontormøb
ler og andet moderne Inventar, der blev anskaffet.
Selv om der stadig er Pladsmangel, har Forbundsledelsen dog nu faaet lyse
og smukt udstyrede Kontorlokaler, hvor man under langt mere praktiske og
behagelige Forhold kan udføre det daglige Arbejde.

Slutning
Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund kan ved 50 Aars Jubilæet se tilbage
paa en rig og frugtbringende Virksomhed, der fuldstændig har ændret de per
sonlige, økonomiske og arbejdsmæssige Vilkaar for Fagets Udøvere. Fortidens
forslidte og forkuede Fyrbøder, der hellig og søgn maatte trælle det halve Døgn
for en elendig Løn, findes ikke mere. Vor Tids Kedel- og Maskinpasser har en
saa fyldig Uddannelse og udfører en saa vigtig og ansvarsfuld Samfunds
funktion, at han med Rette betragtes som Elitearbejder, og hans Lønforhold
og Arbejdsvilkaar er bragt i Overensstemmelse hermed.
Man er dog ikke kommet sovende til disse Resultater. I Forbund som i de
enkelte Afdelinger er af dygtige og offervillige Medlemmer udført et Arbejde,
der har stillet strenge Krav til aandelige og fysiske Kræfter.
Kaster vi et Blik paa det statistiske Materiale, der som alt bemærket er et
grundigt Studium værd, kan Fremgangen konstateres i talende Tal. Ved For
bundets Oprettelse var den gennemsnitlige Ugefortjeneste 20,52 Kr. Indtil den

første Verdenskrig lykkedes det under Forhandlinger og Kampe at presse den
jævnti Vejret, men derefter foretog den under Trykket af Krigens Dyrtid i 1918
—19 nogle store Spring opad. Kriscaarene i Begyndelsen al 1920’ernc og en
halv Snes Aar senere i 1932—33 tvang den vel atter noget ned, men gennem
1930’erne, under den anden Verdenskrig og indtil nu har Medlemmerne baade
i offentlige og private Virksomheder opnaaet betydelige Lønstigninger. Navn
lig Overenskomsterne af 1946 gav »Brød i Skabet«. Den gennemsnitlige Uge
løn andrager nu 137,61 Kr. — en Syvdobling af Lønnen ved Forbundets Op
rettelse.
Det er dog ikke blot den nominelle Lønstigning — den reelle materielle
Fremgang er trods Prisstigning og Kvalitetsfald sikker nok — men ogsaa den
sociale Højnelse og Forbedringen af de arbejdsmæssige Vilkaar, man maa
lægge Mærke til. Her giver Tabellen over Arbejdstiden et klart Bidrag til Forstaaelse af, hvad der er naaet. I 1898 var den gennemsnitlige faktiske Arbejds
tid 72 Timer om Ugen. I Dag er den 49,8 Timer ugentlig. Hvad den vundne
Fritid har betydet som personlig Fordel og Kulturgode i et Fag, hvis Udøvere
ofte har baade Nat- og Helligdagsvagter og derfor maa lægge Fritidslivet helt
om, kan enhver tænke sig.
I det foregaaende er søgt tegnet et Billede af Kedel- og Maskinpasserfor
bundets Udvikling gennem dets 50-aarige Bestaaen. Mange dygtige, flittige og
interesserede Medlemmer har i disse Aartier paa ledende Pladser i Afdelinger
og Forbund med uegennyttig Indsats af Tid og Arbejde været deres Kam
meraters Tillidsmænd og er gaaet i Brechen for dem over for Arbejdsgivere,
offentlige Myndigheder, i Forholdet til andre Fagorganisationer o. s. v.
Men dette Arbejde, der gennem det halve Aarhundrede har givet saa store
Resultater, har kun været muligt, fordi der bag Forbundsledelse og lokale
Tillidsmænd stod en Hær af vaagne, skolede og interesserede Enkeltmedlem
mer, der forstod, at Organisationens Trivsel var deres Velfærd.
Nederlag har i denne lange Periode været uundgaaelige, men Forbundets
Sejre og Medlemmernes Fremgang har i de svundne 50 Aar været saa uom
tvistelig. at man ved en Milepæl kan standse op og med Tilfredshed konstatere,
at det har løst mange vanskelige Opgaver og udført en krævende Mission.
Paa Vej mod nye Kampe og forhaabentlig endnu flere Sejre staar Kedel- og
Maskinpasserforbundet i Dag som i Fortiden ubrydeligt sammen med den
øvrige Arbejderbevægelses Organisationer for at bygge et nyt Samfund paa
Samvirkets og Solidaritetens sikre Grund.

I. Lønudviklingen, Prisudviklingen og Reallønnen 1898—1946
‘Tabel 1. Den gennemsnitlige Ugefortjeneste i Kroner.

Private Virksomheder

Aar

1898.............
1899.............
1900.............
1901.............
1902.............
1903.............
1904.............
1905.............
1906.............
1907.............
1908.............
1909.............
1910.............
’9”.............
1912.............
1913.............
1914.............
’9’5.............
1916.............
1917.............
1918.............
1919.............
1920.............
1921.............
1922.............
1923.............
1924.............
1925.............
1926.............
1927.............
1928.............
1929.............
■93°.............
1931.............
1932 .............
’933 .............
’934 .............
’933.............
’936.............
’937 .............
’93».............
’939 .............
’94°.............
’94’ .............
’942 .............
’943 .............
’944 .............
’945 .............
’946 .............

Offentlige Virksomheder

Gennemsnit for begge
Grupper

Ant. statistisk
berørte Medl.

Gnst. Fortj.
Kr. pr. Uge

Ant. statistisk
berørte Medl.

Gnst. Fortj.
Kr. pr. Uge

Ant. statistisk
berørte Medl.

Gnst. Fortj.
Kr. pr. Uge

23’
299
438
422
423
438
490
481
53°
856
867
778
95’
977
1073
”59
”99
1386
’4’3
’49’
1668
1908
1886
1680
i?”
’533
1561
’43°
’43°
1189
1222
1328
1221
1129
866
887
933
827
IO2O
1015
1026
973
796
861
989
1130
1244
”44
”23

20,83
20,99
21,18
21,71
22,20
22,65
23.’S
23,86
24,11
24.84
25.21
25,61
26,05
26,69
27,26
27.79
27.97
28,45
33,37
36,83
47,32
7 S,°7
99,08

75
89
”3
120
’3’
140
’52
147
’65
216
230
33’
333
225
229
230
227
225
275
282
3°3
43’
503
503
534
534
54°
55°
55°
552
600
603
596
606
578
542
5’2
602
606
680
59°
640
660
646
706
7’5
738
728
730

’9,5°
19,96
20,52
20,99
21,90
22,34
22,82
23.63
23,96
24,80
25,29
26,25
26,72
26,82
27,44
28,29
28,68
29,54
31,62
38,94
S 0,03
83,29
101,83

326
388
58’
542
554
578
642
628
695
1072
1097
1109
1284
1202
1302
’389
1426
1611
1688
’773
’97’
2339
2389

9’,24
88,62
88,32
90,88
84-74
8’,55

2045
2067
2101
1980
2000
’74’

80,94
82,20
78,14
75,74
75,66
75,62
81,64
80,59
85,7°
86,61
88,59
92,29
99, S 8
104,61
”1,05
118,64
129,89
’45,6’

’93’
1817
’735
’444
’4,29
’445
’429
1626
’695
1616
1613
MS6
1507
’793
’845
1962
■ 872
’»53

20,52
20,75
21,04
21,55
22,13
22,57
23,07
23,81
24,07
24,83
25,23
25,80
26,22
26,71
27,29
27,87
28,08
28,60
33,08
37,17
47.74
76,59
99,66
96,18
79,73
76,9°
79,33
81,53
73,0°
72,”
71,48
7’,S3
73,54
73,’o
70,58
70,82
7°, 5 7
73,05
74,4’
79,02
79,48
80,79
88,43
95,28
99.46
106.29
”2,63
”4,97
137,61

75,66
72,82
76,22
77,93
68,55
67,73

67,26
69,32
70,43
68,29
67,87
67,80
66,92
70,7 S
74,5 5
75,38
75,67
85,40
92,22
95,95
103,43
109,01
121,84
’32,90

DEN GENNEMSNITLIGE UGEFORTJ EN ESTE 1914-1946
FOR PRIVATE OG OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER

PRIVATE VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER

Tabel 2. Forholdstal for Bevægelsen i Ugefortjenesten

med 1898, 1914 og 1939 som Udgangspunkt:

Private Virksomheder

Aar

1898.............
■899.............
1900.............
1901 .............
1902.............
>903.............
>904.............
1905 .............
1906.............
1907.............
1908.............
1909.............
1910.............
1911 .............
1912.............
1913.............
1914.............
1915.............
1916.............
1917.............
1918.............
1919.............
1920.............
1921.............
1922.............
1923.............
■9*4.............
>9*5.............
1926.............
1927.............
1928.............
19*9.............
193°.............
1931.............
193*.............
1933 .............
1934 .............
1935 .............
I936.............
1937 .............
I938 .............
1939 .............
1940.............
1941.............
194*.............
1943 .............
1944 .............
1945 .............
1946.............

Offentlige Virksomheder

Gennemsnit for begge
Grupper

Indeks
Indeks
Indeks
1898 100 1914 100 1939 100 1898-100 1914 100 1939 100 1898 = 100 1914 = ICO 1939= ICO
IOO
IOI
102
IO4
106
109
111
114
116
"9
121
1*3
1*5
128
131
133
134
136
160
177
**7
360
475
453
363
349
365
374
3*9
3*5
3*3
3*3
333
338
3*8
3*6
3*5
3*i
340
358
36*
363
410
443
461
496
5*3
585
638

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
IOO
102
49
13*
169
268
354
338
270
260
*7*
*79
*45
242
*4i
240
248
*5*
*44
*43
242
*39
*53
266
269
270
305
33°
343
37°
39°
436
475

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

IOO
113
122
i*7
137
144
1 61
176

IOO
102
105
108
I 12
114
1'7
I2I
1*3
1*7
'3°
135
137
>37
141
MS
M7
О'
162
200
236
4*7
S**
5*3
468
454
45*
466
434
418
410
415
4*1
401
388
388
388
419
413
439
444
454
473
SU
536
569
608
666
747

—
—

_
—

—

—
—

—

—
—
—
—

—
IOO
103
I 10
136
174
290
355
355
318
3°9
308
317
*95
284
*79
282
*87
*7*
264
264
264
*85
281
*99
3°*
309
3**
347
365
387
4M
453
$08

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
IOO
104
I 12
I l8
1*5
134
147
164

IOO
IOI
102
1°S
108
110
I 12
I l6
117
121
1*3
126
128
130
133
136
137
1 39
161
181
*33
373
486
469
388
375
386
397
356
351
348
348
358
356
344
345
344
356
363
385
387
394
43"
464
485
518
549
609
671

—
_
—
—
—

—
—

_
_
—
—
—
—
—
IOO
102
118
132
17°
*73
354
342
*84
*74
282
290
260
*57
*54
*55
262
260
2$I
*5*
*51
260
*65
281
*83
288
315
339
354
378
401
445
49°

—
_
—
—
—
—
—

—
_
_
—
—
—
—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

IOO
109
118
1*3
131
139
155
170

Aar

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
190s
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
191s
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
192s
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
T933
1934
193S
1936
1937
I938
1939
1940
I94I
1942
:943
1944
I94S
1946

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
..........................................
...........................................
...........................................
...........................................
..........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

1898 = 100

1914 — 100

1939 = 100

100
103
105
10s
107
107
108
108
109
113
116
117
119
120
125
129
133
1SS
180
207
239
287
348
309
267
27s
288
281
24s
236
233
231
220
207
207
212
221
228
232
240
244
249
3”
361
373
381
384
388
387

_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
100
116
133
133
179
2is
261
232
200
206
216
211
184
177
17s
173
16s
155

_.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1s9
166
171
174
180
183
187
234
271
281
286
288
291
290

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—•
100
I2s
14s
1so
43
134
is6
iss

Private Virksomheder

Offentlige Virksomheder

Indeks
1898

1898.............
■899.............
1900 .............
1901 .............
1902 .............
1903 .............
1904 .............
>9°S.......... .'.
1906 .............
1907 ............
1908 .............
1909 .............
1910 .............
1911 .............
1912 .............
'9'3.............
'9'4.............
'9'S.............
1916.............
'9'7.............
1918.............
'9'9.............
1920 .............
1921 .............
1922 .......
19-23.............
1924.............
’925 .............
1926.............
'9^7.............
1928.............
'929.............
'93°.............
'93'.............
1932.............
'933 .............
'934 .............
'93 5 .............
1936.............
'937 .............
1938.............
'939 .............
1940.............
'94'.............
'942.............
'943 .............
'944 .............
'945.............
'946.............

100

I OO
98
97
99
99
IO2
'°3
'OS
106
'OS
104
■05
'OS
■07
10$
'°3
IOI
88
89
SS
95
125
>36
'47
136
'27
'27
'33
'34
'3«
'39
140
'S'
163
158
'S4
'47
'4'
146
'49
148
146
'32
'23
'23
130
I36
'5'
16$

1914

KM)

— ■
—
—
—
—
—
—

Gennemsnit for begge
Grupper

Indeks

Indeks
1939

—

—
—

—
—

—
—

—

—
IOO
88
88
8$
94
'25
136
146
'3$
126
126
'32
'33
'37
'38
'39
'SO
162
157
'S3
146
140
'45
'48
'47
'44
'3°
122
122
129
'35
'SO
164

—
—
—
——
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

IOO
90
84
»S
89
93
'°3
"3

100

1898

100

IOO
99
IOO
103
1O$
106
108
I 12
"3
I 12
I 12
"S
"5
"4
"3
I 12
I 10
97
90
97
107
'49
'SO
169
'75
16$
'57
166
'77
'77
176
180
'9'
'94
'87
'83
'75
184
178
'»3
182
182
'52
141
143
'49
i$8
172
'93

1914

100

—
—
—
—

—
—
—
—
—

IOO
89
81
88
97
'35
136
'S3
'59
I$O
'42
'SO
160
160
1$8
163
'74
'75
170
166
'59
167
161
166
I6$
i6$
>38
128
'30
'35
144
1$6
'75

1939

—

—
—
—
—
—
__
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

IOO
83
77
79
82
87
94
106

100

1898

100 1914

IOO
98
97
IOO
IOI
103
104
■07
'07
'°7
106
108
107
108
106
10$
103
90
89
87
97
130
140
152
'45
136
'34
'4'
'45
'49
'49
163
'72
166
163
i$6
1$6
i$6
160
'$9
'$8
138
128
126
136
'43
'57
'73

ICO 19.39

100

—
—
—
—
—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
IOO
88
87
85
95
127
136
'47
142
'33
'3°
'37
'4'
'45
'45
'47
'59
168
162
i$8
'S i
152
'52
156
'57
'54
'35
'25
126
132
139
'S3
169

—
—
—
—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

IOO
87
81
82
86
90
99
110

LØN-OG PRISUDVIKLINGEN
1939 - 1946

Omraaderne ordnet alfabetisk

Omraadets Art

Kr.

Bagerier og Brødfabriker ....
Bogtrykkerier og Papirfabr. . .
Briket- og Tørvefabriker ....
Bryggerier.................................
Cementfabriker ......................
Chokolade- og Eiskuitfabriker
Entreprenørvirksomheder ....
Fodermelsfabriker ..................
Gas- og Elcktricitetsv. (Priv.)
Grusgrav- & Skærvefabriker . .
Handelsmøller .........................
Jernindustrien..........................
Læderfabriker ..........................
Margarinefabriker ..................
Mejerier og Mælkekondenseringsfabriker..........
.
Oliefabriker .............................
Skibsværfter .............................
Slagterier og Fedevarefabriker
Spritfabriker.............................
Sukkerfabriker.........................
Svovlsyref. og Kem. Fabriker
Sæbefabriker.............................
Teglværker og Kaolinfabriker
Tekstilindustrien .....................
Tobaksindustrien .....................
Træindustrien ...........................
Vaskerier og Tøjrensningsamt.
Andre Virksomheder..............
Samlet Beregning for private
Virksomheder ......................

Komm. Virksomheder.............
Amtsvirksomheder ..................
Statsvirksomheder ..................
Samlet Beregning for offentlige
Virksomheder .......................

Samlet Beregning for private
og offentlige Virksomheder

Omraaderne ordnet efter Lønhøjde.

Gennemsnit
lig Grundløn
for 48 Timer
'37.9°
I 20,10
139.73
• 38,54
128,05
1 14 20
130 10
115,06
• 24.97
116.57
122,84
• 21 95
123 62
124 66

Omraadets Art

Gennemsnit
lig Grundløn
for 48 Timer

lorUtHslal

•03
90
•05
104
96
86
98
86
94
87
92
91
93
93

130,68
126 42
•19 >9
120,67
•33'35
106 09
124 48
122 78
1Ю.45
121,90
123,68
I I I 21
114,14
123,20

98
95
89
90
100
80
93
92
83
91
93
83
86
92

• 25.34

94

•47.71
130,71
129 26

111
98
97

145,42

109

133,25

100

1.
2.
34.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
25.
27.
28.
29.
30.

Komm. Virksomheder . . .
Briket- og Tørvefabriker .
Bryggerier .................. ....
Bagerier og Brødfabriker.
Spritfabriker .....................
Amtsvirksomheder ..........
Mejerier og Mælkekon
denseringsfabriker .............
Entreprenørvirksomheder .
Statsvirksomheder.............
Cementfabriker.................
Oliefabriker .......................
Gas- og Elektricitets
værker (Private) ..............
Margarinefabriker ............
Svovlsyref. og Kem. Fabr.
Tobaksindustrien..............
Læderfabriker ..................
Handelsmøller ..................
Sæbefabriker .....................
Jernindustrien ..................
Tekstilindustrien ..............
Slagterier og Fedevaref. . .
Bogtrykkerier og Papirf. . .
Skibsværfter......................
Grrsgrav- og Skærvefabr.
Fodermelsfabriker.............
Chokolade- og Bisk litfabr.
Vaskerier og Tøjrensnings
anstalter .............................
Træindustrien ..................
Teglværker og Kaolinfabr.
Sukkerfabriker...................

) Den samlede Gennemsnitsløn 133,25 Kr. er sat lig med 100.

93
93
93
93
92
92
91
9«
9°
90
89
«7
S6
86
86
83
«3

106,09

80

II. Aars-Lønninger i Kommunerne
(Begyndelsesløn og Slutløn, incl. Tillæg)

‘Tabel 6. Aarslønnen i Kroner. 1931—1946.

Kommunen

»93»

*935

»939

1943

1946

Beg.løn Slutløn Beg.løn Slutløn Beg.løn Slutløn Beg.løn Slutløn Beg.løn Slutløn

Aalborg .........................
Aarhus ...........................
Esbjerg ...........................
Faaborg .........................
Fredericia .....................
Frederikshavn ..............
Frederiksværk..............
Hillerød.........................
Hjørring .......................
Holeby...........................
Holbæk .........................
Holstebro .....................
Horsens .........................
Kolding.........................
Korsør ...........................
Køge .............................
København ...................
Frederiksberg ..............
Lyngby .........................
Maribo...........................
Marstal .........................
Nakskov .......................
Løgstør .........................
Nykøbing F....................
Næstved.........................
Odense...........................
Randers.........................
Ribe ...............................
Ringsted .......................
Rødby ...........................
Rønne ...........................
Nexø .............................
Silkeborg .....................
Skive .............................
Slagelse .........................
Svendborg . ..............
Sønderborg ..................
Thisted .........................
Vejen.............................
Vejle .............................

Gennemsnit

3642
4184
3500
3192
3338
3424
2600

4278
4384
4100
3792
4178
3459
3600

3861

3861

3520 3520
3460 4068
4050 4030
3480 4080
4080 4380
4068 4438
4160 4760
4160 4160

3600

3600

3486
3183
2878
3386

4386
3819
3658
4536

3586
3114
3346
3525
4062
4000
355»
4332

3586
3270
4062
3525
4062
4000
4061
4332

3884 3884
4800 4800
3780 4366

3676

4045

397°
4100
3700
3662
3636
3364

4615
4700
4455
4198
4272
3904

2910
3835
2922
339°
3582
3542
3480
4586
ЗЗ80
4125
4172
4420
4368

3210
4375
3522
399°
4218
4242
4080
4580
3380
4495
4772
4420
4368

3640
2282
3600
3414
3342
З464
337°
3700

3848
2982
4500
4014
4188
455°
337°
4100

3802
3056
3752
3608
3644
3858
3831
4042
3200
3901

4318
3500
4552
4058
4124
4458
3831
4042
4900
4487

4275 5°6i
4344 4944
4016 4616
3926 4462
3900 4536
3494 3976

5222
5496
5408
4838
5052
4946

6008
6096
6008
5374
5688
5534

7262
7612
7579
6638
7189
7239

7922
8272
8099
7358
7909
7859

4196
343»
3648
4152
4040
4190
4293

4736
3881
4084
4872
4490
4820
4893

5108
45$8
5646
$064
4952
5242
5572

5648
5008
5646
5784
5402
5866
5572

6798
6428

7638
6878

7465
7102
75»9

8425
7852
8179

4606
4702
4680

4986
5302
4680

7900
8170
7020

3462
4108
3676
4764
4692
3182
4708
3670
4629

5944
6038
5828
5902
4704
6244
4588
5871
5604
6510
6099
4940
5526

7380
733°
7020

2862
4108
3076
3864
4092
4426
4108
3670
3636

S564
5438
S228
53°2
4254
S128
3988
4971
5004
5754
5769
4940
4890

6174
7465

6624
8425

7448
7405
7680
7559
6130
6978

8108
8065
8340
8129
6130
7698

3824 4340
3472 3922
4160 4960

5202
44i6
4892

5720
4816
5648

7271
7°9S
6882

7792
7615
7482

4112
4086

5012
4722

S°96
4998

5994
5634

7615
7168

8015
8008

4608 4608
3840 3840
4095 4645

S69»
49t2
B06

6027
4912
5856

7336
6768
7719

7856
7248
8379

5648

7175

7780

3998

4524

Tabel 7. Aarslønnen i Procent af Gennemsnitslønnen.
'93'

Kommunen

1935

1939

1946

1943

Beg.løn Slutløn Beg.løn Slutløn Beg.løn Slutløn Beg.løn Slutløn Bcg.lø n Slutløn

Aalborg ....
Aarhus ........
Esbjerg........
Faaborg ....
Fredericia . .
Frederikshavn
Frederiksværk
Hillerød ....
Hjørring ...
Holeby........
Holbæk ....
Holstebro . .
Horsens . ...
Kolding ....
Korsør ........
Køge ...........
København .
Frederiksberg
Lyngby -----Maribo........
Marstal . ...
Nakskov ...
Løgstør ........
Nykøbing F. .
Næstved........
Odense..........
Randers . ...
Ribe ..............
Ringsted ...
Rødby ........
Rønne ..........
Nexø .............
Silkeborg . ..
Skive .............
Slagelse .........
Svendborg . .
Sønderborg . .
Thisted . ...
Vejen...........
Vejle ...........

Gennemsnit*)

98
”3
94
86
95
92
7°
—
104
—
95
93
109
94
110
—
109
1 12
I 12
—
—
97
—
94
86
77
9'
—
96
84
95
95
109
108
95
"7
—
104
129
102

IOO

107
109
103
97
99
9'
—
74
IOI
82
93
98
98
95
106
78
104
111
102
IOI
—
89
69
104
93
97
106
78
95

95
"7
107

107
III
IOO
99
98
91
—
78
i°3
79
9'
97
96
94
124
91
111
I I2
119
118
—
98
62
97
92
90
93
91
IOO
—
103
82
IOI
97
98
104
'°3
109
86
'°5

IOO
81
106
94
96
103
89
94
"4
104

104
106
98
95
95
85
—
—
102
83
89
IOI
98
102
IO4
—
I 12
"4
' '4
—
70
IOO
75
94
99
108
IOO
89
88
—
93
84
IOI
—
IOO
99
—
I I2
93
IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

104
I 12
IOO
93
102
84
88

94

86
99
99
IOO
I 12
108
116
102

—
88
107
93
89
111
88
80
99
86
99
98
99
106

109
106
99
96
97
85

'07
"4
IOI
—
74
88
79
102
IOI
III
IOI
79
99
—
93
84
'07

IOI
106
'OS
93
98
96
—
—
99
88
109
98
96
IOI
108
—
108
'05
IOI
102
82
99
77
96
97
"S
"5
95
94
—
IOI
85
95

108
IOI
—
99
82
IOO

98
97
—
110
95
103

'°3
10$
IOI
102
81
108
79
IP2
97
"3
106
86
96
—
99
83
98
—
104
98
—
104
85
IOI

IOO

IOO

IOO

—
102
83
88
105
96
104
'°5

104
106
104
93
99
96

—
98
87
98
IOO
94
102
97

IOO
104
104
91
99
99
—
—
93
88
102
97
■03

IOI
IOI
96
—

IOO
104
102
93
IOO
99
—
—
96
87
—
106
99
103
—
—
IOO
103
88
—

85
102
—
102
102
1O$
104
84
96
—
IOO
97
94
—

84
106
—
102
102
los
'°3
77
97
—
98
96
94

'OS
98
—
IOI
93
106

IOI
IOI
—

IOO

IOO

99
9'
106

*) Gennemsnittet er her beregnet alene for de Kommuner, for hvilke Lønnen er opgivet for
alle 5 Aar. Disse Gennemsnit er for henholdsvis Begyndelsesløn og Slutløn. 1931: 3715 og 4093;
i?35: 3704 °g 4308; 1939: 4109 og 4632; 1943: 5170 og 5766; 1946: 7279 Og 7917.

Tabel 8. Kommunerne ordnet efter Lønhøjde i 1946?)

Slutløn

Begyndelsesløn

1. Vejle ................................................. 106

1. Holstebro ......................................... 106

2. Odense ............................................... 105

2. Nakskov ........................................... 106

3. Slagelse ............................................. 105

3. Vejle ................................................. 106

4. Aarhus

............................................. 104

4. Odense ............................................... 105

5. Esbjerg

............................................. 104

5. Aarhus

............................................. 104

6. Randers ............................................. 104

6. Kolding ............................................. 103

7. Kolding ............................................. 103

7. Frederiksberg ................................... 103

8. Holstebro ......................................... 102

8. Randers ............................................. 103

9. Nakskov ........................................... 102

9. Nykøbing F........................................ 102

10. Nykøbing F........................................ 102

10. Esbjerg ............................................... 102

11. Næstved

11. Næstved

........................................... 102

12. København ....................................... 101

........................................... 102

12. Slagelse ............................................. 101

13. Thisted ............................................. 101

13. Svendborg

14. Frederiksberg ................................... 101

14. Aalborg ............................................. 100

15. Rønne ............................................... ico

15. Fredericia ......................................... 100

16. Aalborg ............................................. 100

16. København ....................................... 100

....................................... 101

99

17. Frederikshavn

.................................

99

18. Ti^<^<^i^ri<^i;a .........................................

99

18. Thisted .............................................

99

19. Svendborg .........................................

98

19. Horsens .............................................

99

20. Horsens .............................................

97

20. Rønne

...............................................

98

21. Nexø .................................................

97

21. Ringsted ...........................................

97

22. Lyngby .............................................

96

22. Hjørring ...........................................

96

23 .

17. Frederikshavn

.................................

..........................................

96

23. Nexø .................................................

96

24. Silkeborg ...........................................

94

24. Silkeborg ...........................................

94

25. Hjørring ...........................................

93

25. Faaborg .............................................

93

26. Vejen .................................................

93

26. Vejen .................................................

91

27. Faaborg .............................................

91

27. Lyngby .............................................

88

28. Holeby .............................................

88

28. Holeby .............................................

87

29. Marstal .............................................

85

29. Marstal .............................................

84

30. Ribe ...................................................

84

30. Ribe ...................................................

77

Ringsted

:) Gennemsnitslønnen i Tabel 7 lig 100.

III . Arbejdstiden 1898—1946
Tabel 9. Den gennemsnitlige, ugentlige Arbejdstid?)

Aar

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
194
191$
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
>930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
J937
1938
'939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
................................. '■...................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

) Det faktisk arbejdede Antal Timer.

Antal Timer

72 ■ 0
7i 8
7M
7M
7<°3
70 0
69-5
69 0
68 6
68. i
67 6
66 у
66 6
66o
65 8
65.3
64 8
63,6
62 6
6i 8
60 6
55 §
54 0
53 5
S3 0
52 S
S2.2
S2 0
5i .0
5°,2
49. 8
49 ■ 7
49,8
5°,5
50,3
5°<7
50,0
49,5
51,0
50>2
49,6
49,4
49,5
49,5
49,3
49,5
49,8
49,S
49,8

Forholdstal
i8$>8 = i00

i00 0
99 7
99-3
98,8
97,6
97,2
96 5
95,8
95-3
94 6
93 9
92 9
92-5
9i,7
9i,4
907
90,0
88,3
86 9
85,8
84 2
77,5
75.0
74,3
73,6
72 9
72.5
72.2
70. 8
69.7
69,2
69 0
69,2
7°,i
69 9
70,4
69.4
68.7
70.8
69,7
68,9
68,6
68,7
68,7
68,5
68,7
69,2
68,7
69,2

Tabel 10. Medlemstallet 1898—1947.*)

Aar

1898 ...........................................
1899 ...........................................
1900 ...........................................
1902 ...........................................
1903 ...........................................
1904 ...........................................

1906 ...........................................
1907 ...........................................
1908 ...........................................
1911 ...........................................

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

København

223
271
396
378
395
44
455
482
424
666
65i
695
738
361
591
596
620
619
699
720
742
903
1019
981
932
918
907
914
899
880
916
848
867
890
877
896
896
888
879
902
919
916
936
914
916
974
998
1022
1038
1041

Provinsen

135
162
239
227
235
250
275
240
326
50i
588
566
634
719
785
868
897
1084
i°75
1169
1405
1588
1512
1519
i433
i373
i379
i357
1384
484
i339
i368
4347
i374
i38i
12402
i.428
i437
i4i9
Г428
i439
i4i8
i437
I456
477
i55i
i63i
i705
i685
i640

Hele Landet

3S8
433
635
605
630
665
730
722
7'°
ii67
i2 39
i26i
i372
i280
i376
1464
4'7
'7"3
i774
i889
2i47
249i
254i
2S00
2365
229i
2286
227i
2283
2264
2255
22i6
22i4
2264
2258
2298
2334
2325
2298
2330
2358
2334
2373
2370
2493
2525
2629
2727
2723
268i

') I Tallene er ikke medregnet Forbundets Aldersmedlemmer, der pr. 1/4 1947 udgjorde 412.

Oversigt over Arbejdsløshedskassens Medlemstal, udbetalt Understøttelse
Formue m. v.

Antal
nydende
Medlemmer

Aar

1907 ...
1907—08 . ..
1908—09 . .
1909—10 . ..
19Ю — II • • •
I9II-- 12 ■ . .
1912—13 ...
1913—14 . .•
19M—15 • • •
191S —16 • ■ •
1916—17 ...
1917—18 ■ ••
1918—19...
,919—20 ...
1920—21 . . .
1921—22 . . .
J922—23 . . .
1923—г4 • • •
1924—23 . ..
1923 — 26 . . ,
1926—27 . . .
1927—28 . ..
1928—29 . . .
1929—30 . . .
l930—3t . ..
i/ii

I931—3»
1932—33
1933—34
1934—33
1933—36
1936—37
1937—38
1938—39
1939—4°
,940—41
194'—42
1942—43
1943—44
1944 43
1945—46

■
• ••
--•
• •■
. ..
• ••
- •.
• ••
...
...
• ••
• •■
...
• ••

! 907—46 . ..

т.164
1.190
1-249
1.267
1.382
1.308
1.421
1.480
1.667
1.700
1.778
2.007
2.160
2.438
2.443
2.383
2.260
2.242
2.2$O
2.259
2.2$I
2.2Я4
2.216
2.214
2.246
2,237
2.292
2.307
2.303
2.296
2.323
2.342
2.362
2.365
2.368
2.423
2.506
2.612
2.706
2.725

Vedtægts
Samtlige
mæssigt
underst. Dage tabte Dage

—
1.116
4.082
5.218
5-7° S
5-315
4-93 3
4-174
6.672
4-987
5-343
16.107
13-830
10.630
21.291
49-432
34.624
27.426
25-372
43-341
48.004
46.106
38.662
28.917
31-237
4MI*
63.446
3 3-077
36.938
37-039
32.322
33-234
41-437
39.08Я
34-6i7
28.180
18.307
В-348
17-471
26.469

43-031
43-238
31.126
23.615
18.154
20.154
40.363

984.809

1.418.683

—
3-353
10.12$
12.751
12.440
10.542
8.800
8.648
12.903
9-444
8.439
23.414
29-997
18.407
29.IOI
82.732
60.221
41.902
32.459
54.830
65.713
73.608
62.225
50.321
41.031
56.139
84.479
65.467
49.221
47.638
42.297
43-449
44.866

Kassens
Formue ved
Regnskabsaarets Slutn.

Formue
Fremgang

Formue
Tilbagegang

Formue
pr. Medl.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

4.666,38
4.900,72
5.551,69
5.269,85
5.615,16
7.620,94
9.840,20
13.817,86
14.776,53
19.669,1 5
24-703,14
7.614,25
4-450,15
12.185.65
1.164,04
242,79
14I.474.19
*43-5*3,33
334.131,01
300.645,50
228.501,23
154.224,84
108.421,74
118.868,81
134-407,13
103.068,30
37-959,54
1*2.777,33
223.214,03
319.747,64
407.398,30
493.226,80
531-197,18
600.705,19
634.400,20
710.350,45
837-804,75
998.610,97
1.125.266.88
1.150.193,84

4.666,38
*34,34
650,97
—
345,31
2.005,78
2.219,26
3-977,66
958,67
4.892,62
5-033-99
—
—
7.735,50
—
—
141.231,40
102.049,14
90.607,68
—
**
—
—
10.447,07
15.538,32
—
—
84.817,79
102.436,70
94.533,61
87.650,66
85.828,50
37.970,38
69.508,01
33.695,01
75.950,25
1*7-454,30
160.806,22
1*6.655,91
24.926,96

—
—
—
281,84
—
—
—
—
—
—
—
17.088,89
3.164,10
—
11.021,6t
9*1,25
—
—
—

33.485,51
72.144,27
74.276,39
45.803,10
—
—
31.338,83
65.108,76
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

4,00
4,00
4,00
4.00
4.00
6.00
7,00
9,00
9,00
12.00
14,00
4,00
2.00
$,00
o,$o
0,10
63.00
109,00
148,00
133,00
102,00
69,00
49.00
54,0°
60,00
46,00
17,00
53,00
98,00
139.00
175,00
21 1,00
22 5,00
254ОО
268,00
293,00
334,00
382,00
416,00
422,00

Forbundet

Aar

Kontingent

Renter

Diverse

Samlet
Indtægt

Samlet
Udgift

Bank- og
Kassebeh. v.
Aarets Udg.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

3-679-44
6.433.03
3-537,10
5-632,95
6.260,30
5-391.3O
5-912.35
5.751,35
6.201,65
7.603,10
14.092,25
14.338,00
14.853,00
15.074,00
15.338,00
I 1.211,50
8.295,00
10.510,00
9.977,00
11-956,25
18.020,25
20.590,00
28.504,85
26.125,00
25.304,00
25.485,00
25.832,00
24.488,00
24.564,00
24.288,00
33-5*4.5°
27.814,00
*4-959.0°
*7-544,00
35-575,5°
37-231.5°
38.340,00
38.382,00
41-971,9S
43-°i3>85
44-033.9°
44-361,65
44.160,10
46.091,25
57.071,25
68.806,45
91-844.3°
111.047,50

16,66
130,60
194.21
78,33
186,62
204,32
295,68
334,98
233Л7
245,83
5*7,8°
5*3-54
7**,81
708,05
761,97
685,25
335.1*
364,3*
360,50
387,37
*75.6*
249,29
172.08
199,69
83.*S
331,*3
575,9*
365,36
68,04
82,09
286,01
366,83
39*.°7
*54,95
273,30
16,88
50.19
503,74
7-849,5i
7-7*3,87
7.219,98
9-18S.44
9.860,11
7,542.71
6-954-49
6.709,18
3-370.57
641,90

1.331,60
77.85
') 14.070,34
244.20
436,27
237,50
312,25
321,20
282,76
*57.*S
283,02
1-347,68
2-345,5°
i-S92,ii
1.423,25
1.467,24
1-225,77
1-263,25
1.300,25
1.291,10
668,49
145,60
1) 10.727,20
2-038,73
860,00
533,25
564,00
3*8,75
572,00
7.866,00
462,00
*) 9-5O7,oo
’) 3-5*4,00
SO4-5O
8-457,5°
B) 3.668,00
3.203,00
2126,75
644,25
689,00
8.424,09
89,5°
59.00
99.65
,0) 15-1*6,75
139.85
174.75
140,50
3.891,50

1.331,60
3-773.95
*o-65S.97
5-975.Si
6-147.55
6.684,42
S-907.87
6.529,23
6.369,09
6.692,47
8-131.95
15-967.73
I7-*°7,O4
17-167,9*
I7-*O5,3O
17.567,21
13-1*2.5*
9-893,37
12.174,57
11.628,60
13.012,11
18.441.47
31.566,49
30.715,66
27.184,69
25.920,50
26.380,23
26.736,67
*5-4*5.36
32.498.04
24.832,09
43-317,51
31-704.83
*5-855,57
36.256,45
39.516,80
40-451,38
40-516,94
39-5*9,99
50.510,46
59.161,81
Si-343,38
53.606,09
54.119,86
68.760,71
64.165,59
75.690,38
95-355,37
115.580,90

1897—1946......................... 1-283.043,37

78.901,83

116.346,00

1.478.291,20

1898.....................................
1899.....................................
1900.....................................
1901 .....................................
1902.....................................
1903.....................................
1904.....................................

1906.....................................
1907.....................................
1908—09 .............................
1909—10.............................
1910—II .............................
1911 —12.............................
1912— i я ............................
1913—14 .............................
1914—И.............................

1917—18 .............................
1918—19 . ........................
1920—21 .............................
1921—22 .............................
1922—23................... ... ... ..
1923—24.............................
1924—25.............................
1925—26 .............................
1926—27 .............................
1927—28 .............................
1928—29 .............................
1929— яо.............................
1930—З1 .............................
1931—3*.............................
193*—33.............................
1933—34 .............................
1934—35 .............................
1933—36.............................
1936—37.............................
1937—38.............................
1938—39.............................
1939—4°.............................
1940—41 .............................
1941—4*.............................
>942—43.............................
1943—44 ..............................
1944—45 .............................
1945—46 . .........................

3-733.91
г) 15.898,02
7.522.60
4.876,61
6.420,29
3.278.12
5-001.33

1-371.64
6-1*9.59
4-582,50
S-8S3.44
6.117,57
8-747,3*
10.275,22

5-969.24
5.199,67
12-Ч7.93
11.750.51
11.516,34
21.099,30

7-410,51
10-342,79
14.162,59
19.619,12
25-270,7°
*1-376,7°

s) 28.989,66
9.803,67

IO-335-O*
10.424,72

16.983.52
17.514,04

9,611,00
10-538,43

30.192.98
1) 29.148,67
19.248,41
18.588,44
32-473,40
33-553-73
31-516,13
22.780,99
32.645,49
36.094,46
31.062,77
32.201,62
’) 51.641,61
38.214,51
33-776,i3
34-579,75
52.408,82
62.863,16
48.872,24
51-901,41
59.660,46
56.442,83
62.341,96
4) 68.406,80
88.402,02
98.844,11

8.095,32
6.131,34
12.803,43
*0.595,22
14.858,49
6.730,12
7-71*,03
9-763,13
*0-435,15
16.045,52
10.838,32
14-893,15
*•768,34
$.005,21
11.746,02
16.696,26
14.797,90
11.096,55
13.567,69
'5-*7*,37
9-731,77
22.049,65
23-873.28
31.156,86
38.110,21
S4-847,oo

l-423-444,2O

’) Heraf Indtægt under Lockout Kr. 14.061,34. 2) Heraf Udgift under Lockout Kr. 11.398,46. 3) Heraf overført
Kr. 15.000,00 til Strejkekassen. *) Heraf laant hos Strejkekassen Kr. 10.000,00. 5) Heraf betalt Strejkekassen Kr.
10.000,00 tilbage. •) Heraf laant af Strejkekassen Kr. 9.084,50 til Fonden. ’) Heraf laant af Strejkekassen Kr.
3.123,00 til Fonden. 8) Heraf laant af Strejkekassen Kr. 3.000,00 til Fonden. “) Heraf tilbagebetalt til Strejke
kassen Kr. 11.000,00. *•) Laant i Strejkekassen Kr. 15.000,00 (ikke medtaget i Status før). ") Tilbagebetalt til
Strejkekassen Kr. 15.000,00.

Strejkekassen

Kontingent

Renter

Diverse

Samlet
Indtægt

Udbetalt
Strejkebidrag

Andre
Udgifter

Samlet
Udgift

Bank- og
Kassebeh.
v. Aarets
Udgang

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

319,66
i35,oo
—
—
158,43
24,00
1.700,00
—
732>2°
1.821,90
13.50
187,50 2) 23.780,80
$.429,00 ■') 27.406,47
3.777,80 '■) 59-453’79
6.947,00 ’) 35.086,23
2.663,50
3.562,00
2.146,39
5.719,50
116.637,36
89.097,00
2.577,00 ") 39.828,15
94.00
4-937,41
550,2$ ") 13.081,54
14.165,40 ,0) 18.776,67
8.812 48
1-037,40
22.989,61
2.821,5$
3-145,00 ,2) 17.511,29
2J.$00,42
846,50
15.156,63
89,50
1.141,00
74.584,81
22.116,48
—
22$,OO
7-574,05
36,00
12.058,67
—
7.3°°,13
—
57-497,84
—
43,244,92
46.265,53
—
—
38-779,94
21.842,8$
—

319.66
135,00
158,43
1.724,00
732’2°
1.835,4°
23.968,30
32,835,47
63-23i,S9
42-озз,2з
6.225,50
7-865,89
2О5-734,Зб
42-4O$,i$
5-031,41
13-631,79
32.942 07
9.849 88
25.811.16
20.656,29
24.346,92
15.246,13
75.725,81
22.116,48
7-799,0 5
12.094,67
7-300,13
57-497,84
43.244,92
46.265,53
38.779,94
21.842,85

20.855,91
31.848,91
45-498,13
57-354,17
71-343,22
86.411,46
82.003,73
81.760,07
90.939,11
10$.2$ 1,00
129.019,$ 1
152.898,55
106.084,82
96,489,12
120.744,89
i 37.051,08
133-874,09
1S3-817-92
158.381,55
178-542,IS
185.031,04
200.213,66
156.331,39
158.835,46
I74-3S2,94
184.592.87
226.801,59
191.670,65
196.770,98
I74.996,5O
161.843,61
170.468,90
2°3-393’38

767.288,06

909.387,05

5.987,40
9.950,40
12.606,00
11.972,40
12.672,60
14.416 80
16.45940
28.507,10
26.125,00
25.304,00
25.485,00
25.832,00
24.488,00
24.564,00
24.288,00
24.440 00
24.689,00
24.959.00
24.686 00
23.717,00
24.821,00
2$.$60,00
25.$88,OO
22.620,5$
22.1 $8 6$
22.334 60
22.508,8$
22.366,90
23.345,2$
24.491,05
25.647,0$
26.446,90
26.012,55

725.050,45

188,17 ') i $.000,00
360,00
817,60
1.201,6$
1.607,64
2.048,65
2.486,84
—
3-101.17
4.084,71
2.787,63 ’) 43.498,00
2.438,12 ") 28.603,00
63,00
4.446,01
84.00
5.828,93
130.186,66
4-245,97
4.160.00
4-085,4$
I 2 1,00
4.878,18
$6,00
$.441,98
—
$.076,08
32,00
4.802,71
$.688,79
6.099 89 *’) I I.ООО 00
I.ООО. 00
$.014 81
6.00
4-862,7$
102,00
6-IJ3.54
*3) 2.000.00
“) 1.157.88

—
—
—
3.816,24
6.686 93

'") 25.000,00
—
—
18 $,00
22$,00

ii.«75.57
11,128,00
13.807,6$
13.580,04
14.721,2$
16.903,64
19.560,57
32.591,81
72.410,63
$6.345,12
29.994,01
31-744.93
i $8.920,63
32.809,45
29.287,18
29-937,98
29.765,08
29-793>7i
30.374,79
40.816,89
30-835,81
30.428,7$
3i.843,54
24.620,$$
23.316,53
22.334,60
49.508,8$
22.366,90
48.345,25
24.491,0$
25.647,05
30.448,14
32.924,48

97.89044

289.839,54

1.112.780,43

,s) 27.000 00

142.098,99

i) Overført fra Forbundskassen Kr. i $.000,00. 2) 2 Aktier Kr. 8.000,00. Udlaant til Administrationskassen Kr.
10.000,00. ’) Udlaant til Arbejdsløshedskassen Kr. 17.108 00. ') Arbejdsløshedskassen betalt Laan Kr. 37.000,00
og Administrationskassen Kr. 10.000 00. 5) Laant til Arbejdsløshedskassen Kr. 37.000.00. “) Arbejdsløsheds
kassen betalt Laan Kr. 24.000,00. 7) Arbejdsløshedskassen laant Kr. 24.000,00. 8) Udlaant til Ejendommen
Kr. 28.000,00. 9) Laant Adm. Ks. Kr. 9.084,50 til Fonden. 10) Laant Adm. Ks. Kr. 3.123,00 til Fonden. *■) Til
bagebetalt Laan fra Adm. Kassen Kr. 11.000,00. *2) Udlaant til Adm. Ks. Kr. 11.000,00. I3) iste Afdrag fra
Ejendommen Kr. 2.000,00. ,4) Tilbagebetalt Laan af Ejendommen Kr. 1.000,00. ,5) Aktier Kr. 27.000,00 (ikke
medtaget i Status før. ,e) Laan til Ejendommen Kr. 25.000,00 (ikke medtaget i Status før).

Oversigt over Indtægter i Tiden 1:11 1907—314 1946
Indtægter
Aar
Kontingent

Kr.

1907— 08 ......................................................
1908— 09 ......................................................
1909— 10.....................................................
1910— 11 ......................................................
1911— 12 ......................................................
>94—13.....................................................
>9>3—>4......................................................
>9>4—>3......................................................
1913—16 ......................................................
1916— 17 ......................................................
1917— 18 ......................................................
1918— 19 ......................................................
1919— 20......................................................
1920— 21 ......................................................
1921— 22 ......................................................
1912— 23......................................................
1923—24.....................................................
>924—25......................................................
1925— 26 ......................................................
1926— 27 .....................................................
1927— 28......................................................
1928— 29 ......................................................
>929—30......................................................
1930—31 ......................................................
>93>—32......................................................
>932—33 ......................................................
>933—34 ......................................................
>934—35 ......................................................
>933—36......................................................
.......................................................................
>937—38 .—...............................................
>938—39......................................................
>939—4°......................................................
1940—41......................................................
>94>—42......................................................
1942—43......................................................
>943—44 ......................................................
>944—43 ......................................................
1945—46 ......................................................

2.055,20
4-944.90
5-264,13
6.052,85
6.344,80
6.373 60
6.741,20
7-537.62
10.665,82
10.734 76
11.893,30
13.288,60
27.079,06
61.407,16
155-275.26
179-550,62
96.012,50
95-446,92
68.216,50
68.365,50
67.952,80
77-3^5,5°
106.669,00
107.607,00
108.746,80
122.868,50
138.570.50
166.675,50
138.992,85
138.968,00
140.675,00
141.870,00
142.610,00
142.100,00
146.340,10
150.429,00
156.021,90
162.004,00
>62.543,65

>907—1946 .................................................

3.362.300,42

Andre Indt.
Off. Tilskud (herunder op
tagne Laan)

Kr.
—
1.412,85
4.130,12

Kr.
—

Renter

Ialt Indtægt

Kr.

Kr.

4-79 >,49
5-590,52
5-756,55
5.780,89
6.114,16
6.683,62
7-741,45
9.118,12
98.746,07
40.158,37
31.510,32
43.571,80
110.656,65
121.630,51
98,888,6 I
69.105,03
51.929,60
44.064,50
36.299,50
32-783,73
41.148,70
47-655,30
75.179,60
138.100,80
100.977,30
142.016,60
97-235,10
97.046,60
96.177,25
108.137,40
95-498,45
110.214,37
117.719,18
119.804,27
115.118,10
120.482,34

>40,23
—
—
15,00
12,00
8.25
—
—
12,55
72,00
810,67
>78,41
—
44.652.02
24.000,00
—
1,78
214,16
243,63
156.43
>43.95
35-66
78,65
52,00
515,25
—
—
—
500,00
—
30,00
—
3-005,03
3-763,87
3-402,50
4.655,56
8-545,49
4-i74,30

69,49
204,17
236,04
240,62
247,81
3>4,12
429,45
53>,76
580 28
716.29
882.18
104,86
53-04
36i,93
334-15
444,80
5-125,97
9-576,22
I3-7O7 95
11.900,98
8.S10.81
5-850,64
4->>3,»3
4.287,68
5-120,74
3-348,59
1.310,70
2.936,18
8.242,74
12.341,03
14.986,09
17.700,19
21.817.08
23.060,32
24-043,31
27.169,17
31-047,52
32.687,47
33-271,85

2.124,69
6.702,15
9.630,31
11.084,96
12.198,13
12.466,27
12.959,79
14-203,54
17-929,72
19.205,05
21.965,60
I 12,950 20
67.468.88
93-279 4'
243-833,23
314.652 07
222.768,98
203,913,53
151.243,64
132-4З9.71
120.684,54
i>9-679,S9
143.601,52
153-122,03
161-574-84
201.911,94
277.982,00
270.588,98
289.252,19
249-O44,i3
252.707,69
2 5 5-777,44
272.564,48
263.663,80
284.361,65
298.719,85
311-529,25
318.355,06
320.472,14

2.458.975,82

99-4'9,39

327-917,35

6.248.612,98

Oversigt over Udgifter i Tiden 1/11 1907—31/3 1946
Off. Tilsk. i % af ud
betalt Understøttelse**
Vedt. og Andre Udbet. Henlagt til Tilskud til
Fonden for Afdelingernes
(herunder
ekstraordn.
fortsat
Tilbagebet. af
Administra
Under
tion
optagne Laan)
Hjælp
støttelse

Kr.

1-573,5°
5.657,80
7.832,90
9.380,35
8.824,73
8.078,90
7-1.33,>5
11.716,05
10.989,88
12.156,15
35-О37.65
42-555,94
63.986,67
85.664,39
198.046,90
>39-927,55
i io.oi 3,65
102.424,40
175-852,55
>95-740,50
184.763,00
>5 5-4>4.oo
117.062,50
126.539,00
>82.479,50
255-248,50
183.041,40
153.855,00
149.889,00
131.918,00
144-694, >0
193.341,00
>81.359.40
186.698,30
170.835,30
>31-467.45
IO9-33I.7S
>37-i77.i5
340.568,67
4.538.276,63

Kr.

Kr.
—
—
-*
—
—
—
—
—
317.28
533.53
578.31
654.34
971.78
2.206,35
1.523,76

Kr.

—
—
140,23
55.12
—
—
—
20,32
—
—
—
—
93.4«
—
37-648.15
26.066,32
3.089,84
—
8 s.00
85,00
—
30.67
35,66
91,00
5 2,00
642.00
1.905,00
690,00
2.831,77
456,41
195,00
785.39
155.00
50,00
368,37
4.688,29
7.622,90
263,83
2.207,73

*) 6.796,35
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
88,74
87,65
70.42
48,13
>42,71
231,3>
47,33
44,96
800.81
527,53
—
—
—
—
—
—
—
1.675,50
1.662.00
1.660,50
1.684,50
>•692.75
3.438,00
3.460,50
3-454,5°
3-444.00
4.646,00
4.684,00
4-724,00
4-730,00
9-510,50
9-099,39
9-865,84
9-312,97
9-632,71
>0-875.71

90.354.41

6.796,35

101.342,96

Admini
strations
udgifter

Ialt
Udgifter

Kr.

Kr.

64,85
253.15
2-079,25
>•215,44
1-279,97
2.097,69
1.800,85
1-365,79
1.488,63
I-434.O5
3-393.57
2.416,52
2.603,71
7.666,25
7-535,67
7.426,80
7-616,35
10.881,45
8.876.60
8.758,48
8-437,4 3
8.376,02
>4-395,79
9.269,21
8.689,42
21.421,20
>3-458,31
13-145,78
13.030,81
14-373,06
17.306,09
18.956,67
16.812,07
33-709,99
28.108,34
28.154,83
27.864,08
38-373,43
29-417,90

>•638,35
5.910 9s
10.052,38
10.739,65
10.192,35
10.247 01
8.982,13
13-244,87
13-O37,io
14.171.06
39-054 49
116.427,61
68.184,10
95-536,99
244-754 48
>73.420,67
120.719,84
113.305,85
184.814,15
204.583,98
'94-875.93
165.482,69
>33-154 45
137-S83 71
192.9'3,67
280.749,70
201.865,21
171.245,28
169.195,58
>61-393,47
166.879,19
217.807,06
203.056,47
229.968,79
208.411,40
174.176,41
i54-i3i,70
185-447,12
383.070,01

For hvert
Aar

For 5-aarig
Periode

89,79 °/o
72,99 "/0
65,16%)
61,17 %
59,57°/"
65,23 %
71,55 "/»
85,7> %
57,04 %
70,77°/°
70,44 %
75,00 %
28,18°/»
35,б70''"
65,54 »/0
49,24 %
50,86 %
55,87°/"
86 92 "/»
89,88 "/0
53,26%
67,46 "/<>
29.53 %
22,51 %
19,64 %
21,09 "/0
3SU S % / 30,41 %
37,66 "/0
41,19 %
54,10 "/0
55,16 %
92,30%
65,83%
64,87 %
73,56 "/»
66,46 °/o
5 5,93 %
52,65 %
60,18%
59,03 °/o
68,90 °/o
91,12 "/0
105,29 %
87,82%

453-655,50 5.190.425,85

♦) Beløbet overført til Indtægt for Kassen i Aaret 1923.
*♦) Det offentliges Tilskud i Procent af det foregaaende Regnskabsaars udbetalte Understøttelse.

O

о

*) Heri medregnet Etableringstilskud Kr. 45,140,00.
*) Udbet. som Godtgørelse for tabt Arbejdst id i Anledning af Telefonbomber under Besæt telsen .
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Oversigt over Arbejdsfordelingskassens Regnskaber i Tiden
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Kedel- og Maskinpassernes Understøttelseskasse
i Danmark

Regnskab fra 117 1905 til 1/11 1907.

Udgifter

Indtægter
Aar
Kontin
genter

Renter

Diverse

Ialt
Indtægter

Under
støttelse

Ialt
Udgifter

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

1-318.50
2-740.57

5.407>00

i/7 1905—31/12 1903 ....
i/i 1906—31/12 1906 ....
i/i 1907—i/n 1^07.........

1633,85

2.79

16.50

3-339.35
3-283,45

47.9!
84,56

24,00

1-653.14
3.411.26

13.50

3.381.51

1.318.50
2.740. $0
1.341.00

8.256,65

135,26

54.00

8.445.91

5.47o,oo

Bank- og Kassebeholdning.

Kr.

Dato
Pr. 1/7 1905 ......................................... ...................................

1.368 .47

» 31/12 1905

................................... ...................................

i-7°3 .ii

» 31/12 1906

................................... ...................................

2.373.87

» i/ii 1907 ....................................... ...................................

4-414.38

i^i^g

Gennemsnitlige Ledighedsprocenter

Finansaar

Novb. 1907—Marts 1908 . . . .

°/o

2.12

Finansaar

1927—28 ..................................

2.67

»/0

10.47
8,22
6.12

1909—10 ...................................

3>32

i929—3O

I9II —12 ...................... ...........

2.41

i93J—32 ..................................

1913—14 ..................................

i. 96

1933—34 ..................................

9.67

I9M—IJ
1915—16
1916—17
1917—18
1918—19

2.83
i. 88

1934—35 ..................................
'935—36 ...................................

7.45
7 08

i.59

i936—37 ..................................
'937—38 ..................................

6.44
6.07
6.24

..................................

6 .14

..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

1919—20 ..................................
1920—21 ..................................
I92I—22 ..................................
1922---23 ...................................

1923—24 ...................................

1924—25 ...................................
1925—26 ..................................
1926—27 ...................................

4.5°
4.93
2.83

3.63
11.00

'938—39 ..................................
'939—40 ..................................
1940—41 . . . .■..........................

8.57

6,09
6.01

1941—42 ..................................

4>29

8.55
6,II

'942—43 ...................................
1943—44 ..................................

3.94

4.72

'944—45 ...................................
'945—46 ..................................
'946—47 ...................................

8.47

9.95

3.13
3.09
6.00

2-74

