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F O R O R D

HENSYN til eftertiden udgiver enhver organisation 
på jubilæumsdagene et festskrift eller en bog, hvor man kaster et tilbageblik 
over årene, der er gået.

Sådanne tilbageblik skulle gerne adskille sig fra de almindelige årsberet
ninger ved at holdes i festlig form og tone.

Sømændenes Forbund danner her ingen undtagelse, idet de forskellige for- 
mænd på forbundets runde dage har redigeret og udsendt festskrifter eller 
bøger.

Særlig bemærket var Th. Laur sens jubilæumsskrift i anledning af forbundets 
50 års jubilæum den 5. maj 1947. Det er takket være dette jubilæumsskrift, 
vi har kunnet udsende omstående jubilæumsnummer på forbundets 60 års 
fødselsdag, idet vi har haft et virkelig godt materiale at arbejde med.

Det er mit håb, at denne festudgave af »Ny Tid« må virke vejledende for 
de mange unge, der er trådt ind i organisationen, og at det vil få vore ældre 
medlemmer til at ranke ryggen, når de ser, hvad organisationen igennem årene 
har formået at gennemføre. —

Forhåbentlig vil den yngre generation fremover lidt mere retfærdigt be
dømme og værdsætte de resultater, vor organisation gennem hårdt arbejde har 
opnået gennem de nu 60 år, forbundet har virket til gavn for medlemmerne 
og til højnelse af den danske organiserede* sømandsstand.

København, den 5. maj 1957.
SV. FROM  ANDERSEN



Aksel Svendsen, 
forbundets stifter.



1897 * 60 ÅR * 1957
Det frie sømandsforbund.

I de år, da det begyndte at gå fremad for fagene 
i land, så det anderledes ud for søfolkene; det 

spredte område, som søfolkenes arbejdsmark var, 
ikke mindst på daværende tidspunkt, beredte store 
vanskeligheder for de søfolk, der forsøgte at tage 
opgaven op med at samle søfolkene til dannelse 
af et forbund, hvilket betød, at mange af forsøgene 
led skibbrud, forinden der kunne opnås den nød
vendige styrke, som kunne danne grundlaget for 
en fælles optræden, men da de historiske begiven
heder forud for det endelige grundlæggende tids
punkt for oprettelsen af vort nuværende forbund 
har den allerstørste betydning for det efterfølgende 
afsnit af forbundets historie, skal det ikke glemmes, 
at året 1887 faktisk var det indledende år for den 
første faglige bevægelse indenfor den danske sø
mandsstand.

Tanken fødtes imellem nogle forhenværende sø- 
mænd, der på dette tidspunkt arbejdede ved tele
fonvæsenet, og som stiftede »Det Frie Sømands- 
Forbund«, med Bjørnbo som formand.

Det fik dog ingen videre tilslutning, fordi tanken 
var for ung, og fordi der af det ringe kontingent, 
der svaredes, ikke kunne afses noget til at lønne 
nogen tillidsmand, som kunne påtage sig agitatio
nen ombord i skibene og blandt de ledige sømænd.

Bølgerne gik dog til tider ret højt, idet der af
holdtes en række møder for at agitere for forenin
gen og tanken om en sammenslutning. På disse 
møder mødte jævnlig nu afdøde kommandør G jø
desen, der stod som formand for »Sømandsforenin
gen af 1856«, for at værge sine kære sømænd mod 
at komme ind under socialdemokratisk påvirkning, 
og det kunne da i diskussionens hede hænde, at 
kommandøren svøbte sig ind i et stort dannebrogs
flag og — pegende på dette — råbte til tilhørerne: 
»Se, dette flag, vor nations stolthed, det vil social
demokraterne smæde«. Der skete på møderne også 
de tilfælde, at tilhængerne af »Foreningen af 56« 
placerede sig i den højre side af salen, medens »Det 
frie Sømandsforbund«s venner gik til venstre, og 
man kunne da ved et overblik se, hvem der den

aften havde flertallet. Ved disse møder og ved sel
skabelige sammenkomster lykkedes det dog tildels 
at indgive sømandsstanden den opfattelse, at det 
var nødvendigt for dem at organisere sig, hvis de 
ville ud af de forhold, hvorunder de i så mange år 
havde lidt.

Nogen tid gik på denne måde, og i sommeren 
1880 lykkedes det sømænd og fyrbødere, bistået af 
logiværterne, at rejse hyren fra 40 til 50 kr. måned
lig ved at nægte at mønstre, og i foråret 1890 kom 
der påny uro i blodet, og dette resulterede i en 
sammenslutning mellem sømænd og søfyrbødere i 
en fælles organisation under navn af: Skandinavisk 
Sømands- og Fyrbøder-Forbund.

Skandinavisk Sømands- og Fyrbøder-Forbund.
Efter udarbejdelsen af love, valg af bestyrelse, 

der tog skyldigt hensyn til begge parter (formand: 
Sømand C hr. Bødker, kasserer: Fyrbøder Ander
sen), vedtoges det at henvende sig til rederne med 
anmodning om en månedlig hyre af 60 kr. samt 
enkelte forbedringer af forholdene ombord.

Svaret var et brutalt afslag, d’herrer skibsredere 
med Tietgen i spidsen ønskede ingen forhandling 
med søens folk, de skulle nok selv bestemme, når 
det var tid at give hyreforhøjelse og indføre forbed
ringer ombord. Sømænd havde jo den dejlige sølov 
fra kapertiden, en sølov, der gav skibsføreren hånd- 
og halsret over sømanden fra den dag, han solgte 
sit legeme til rederiet, og indtil den dag, da han 
lovligt kunne afmønstres, den var såmænd god nok 
den dag endnu.

Der var da ikke andet at gøre end at prøve en 
strejke, og skønt forbundet kun havde en kasse
beholdning på 1000 kr., vedtoges det at erklære 
strejken, idet man stolede på ved frivillige indsam
linger at kunne understøtte medlemmerne. Dette 
havde også kunnet lade sig gøre, hvis ikke det uhel
dige tilfælde var indtruffet, at murerne i Køben
havn på samme tid var gået ud i en strejke. Man 
henvendte sig til »De samvirkende Fagforbund«, 
dels for at få tilladelse til indsamling blandt de 
organiserede arbejdere, og dels for at få tilladelse



Forbundets bestyrelse fra 1. maj 1956 til 1. maj 1957.
Børge Petersen, Milton Johansen, Henry Andersen, Aage Kjøller, C. F. Christensen, Niels Hansen, Karl Johansson, From Andersen, Chr. Oldager, Aksel Jensen, John Lund, Skjold Breiting, Jakob Rasmussen, Hans Andersen,Svend Pedersen.

til at benytte den socialdemokratiske presse, idet 
sømænd og fyrbødere stod udenfor »De samvir
kende«, og »De Samvirkende« bestemte så, at der 
af de indkomne bidrag skulle udbetales til murerne 
og sømændene de beløb, der svarede til forholdet 
mellem de to organisationers ledige medlemmer. 
Skønt de fleste og største bidrag blev givet til sø- 
mændenes indsamling, fik de dog på denne måde 
det mindste beløb, så at man ikke så sig i stand til 
at udrede så stor en hjælp, at medlemmerne kunne 
klare sig. Kilden til disse erindringer fik således 
f. eks. i et tidsrum af 3*/2 måned kun udbetalt ialt
11 kr., så det blev forældrene, der måtte holde for, 
da det i første instans galdt om at understøtte 
familieforsørgere med børn.

Strejken løb på denne måde i 4 måneder, idet 
folkene var villige nok til at forlade skibene, men 
når de havde gået nogen tid og ikke fik nogen 
understøttelse, gik de ombord igen. Der var i den 
forløbne tid valgt ny formand, da Chr. Bødker, 
som jo havde sit arbejde ved telefonvæsenet, og 
fra dette selskab fik den besked, at han måtte vælge 
mellem selskabet og forbundet, og da forbundet 
ikke havde midler til at kunne lønne ham med en 
nok så lille løn, måtte han meget mod sin vilje 
fratræde.

Den nye formand, en sejlskibsfører Bagge, fore
tog så nogle rejser til England for at få de engelske 
havnearbejdere til at nægte at losse danske skibe,

hvor der var skruebrækkere ombord. Det lykkedes 
også at få nogle penge, men dog ikke tilstrækkelig 
til at holde den gående, og ligeledes at stoppe los
ning og lastning, særlig på Newcastle revierer, og 
i sådanne tilfælde måtte så skibets besætning — 
lige fra kaptajn til messedreng — tage fat og ar
bejde som havne- og kularbejdere.

Efter 4 måneders forløb lykkedes det rederne at 
kvæle strejken ved hjælp af skibsofficererne og det 
overvældende antal af skruebrækkere fra alle ver
dens lande. Disse skruebrækkere var indkvarterede 
i logiskibe på Reden, og de førte her et slaraffenliv, 
bevogtet for tilnærmelser fra forbundsmedlemmer 
af politiet. Det havde været en hård tid for de med
lemmer, som havde holdt ud, med hjemmet ryddet 
til pantelåneren, men også rederne havde måttet 
bløde, så det mærkedes i deres årsregnskaber i år 
derefter, men hvad, det var jo ikke direktørerne, 
men aktionærerne, som måtte betale gildet, og når, 
som de jo troede, sømandsbevægelsen dermed var 
slået ned for mange år eller måske for altid, så 
mente de ikke, at det var for dyrt.

Efter strejkens afslutning skiltes fyrbødere og 
matroser fra hinanden, og bevægelsen døde hen.

På den tid stod det engelske sømandsforbund i 
sin blomstring under ledelse af Hav elo ck W  ilson, 
der havde formået at samle Englands spredte sø
mandsorganisationer under navn af NATIONAL 
SAILORS & FIREM EN’S UNION.



Forbundsformand Sv. From Andersen. Formandsassistent Chr. Oldager.

Dette forbund vedtog da at oprette afdelinger 
i de kontinentale havne, og der blev blandt andet 
oprettet afdelinger i Antwerpen, Rotterdam, Ham
burg, Kristiania, Gøteborg, Malmø, Århus og Kø
benhavn, og administrationen for disse afdelinger 
betalte det engelske forbund. I København ansat
tes en fra Australien hjemvendt sømand ved navn 
Carnevsky.

Det lykkedes dog ikke — måske på grund af det 
høje indskud og kontingent, indskud 5 kr. og kon
tingent 50 øre ugentlig — at få nogen nævnevær
dig tilslutning til Unionen, og det besluttedes da 
i 1894 at oprette en dansk forening med lavt ind
skud og kontingent, og denne fik navnet DANSK 
SØMANDSFORENING. Samtidig flyttede man 
fra de dyre lokaler, som Unionen havde i Havne
gade 11, til Tordenskjoldsgade 29.

Det lykkedes ikke formand Carnevsky, trods ihær
digt arbejde og personlige ofre af midler, bl. a. ved 
udgivelsen af et fagblad, der udkom i 8 å 9 numre, 
at vinde større tilslutning, således at foreningen 
kunne bære sig, og han så sig nødsaget til at bryde 
for sømændene og rejse hjem til Assens.

Nu stod vi igen uden organisation, og til trods 
for, at alle arbejdere var gået frem både med hen
syn til løn- og arbejdsforhold i den forløbne tid, 
stod søens arbejdere i stampe. Rederne havde end
nu ikke fundet tiden passende til at forbedre sømæn- 
denes kår, og denne tilstand varede til året 1897.

Omkring starten 1897.
Tiden omkring 1897 synes at have været særlig 

frodig med hensyn til oprettelse af faglige organi
sationer. — Selve året indledtes med oprettelsen af 
Dansk Arbejdsmands Forbund. Vor nærmeste orga
nisation, Søfyrbødernes Forbund, blev dannet den 
12. februar, og i løbet af året blev iøvrigt en lang

række organisationer stiftet, dels under Dansk Ar
bejdsmands Forbund, dels mere selvstændige uden
for.

Også i vort naboland, Sverige, groede organisa
tionerne kraftigt frem. Således blev Svensk Trans
portarbejderforbund stiftet i Stockholm i dagene 
18.— 19. april 1897, og rundt om i Europa var fag
foreningsbevægelsen i frodig vækst. Arbejderne, sam
fundet, underklassen eller tredje klasse, hvad man 
nu vil kalde dem for, var vågnet til bevidsthed om 
eget værd overfor samfundets andre to klasser.

For vort vedkommende var der ligesom opstået 
en lakune efter de forskellige, men forgæves forsøg 
på at få dæksfolkene organiserede. Vi havde vinden 
imod overalt, hvor vi vendte os, selv vore foresatte 
ombord i skibene følte sig beføjede til at øge vore 
vanskeligheder. Men så skete der noget effektivt; 
i februar 1897 ankom »Moskow«, D.F.D.S., til 
Libau. Der lå da en del af samme selskabs skibe, 
og ved væsentligt initiativ fra »Moskow«s side med 
den senere næstformand Axel Svendsen i spidsen, 
nuværende æresmedlem af Sømændenes Forbund, 
resulterede denne aktion i følgende henvendelse til 
bestyrelsen for Havnearbejdernes Forbund:
Til Bestyrelsen for Havnearbejdernes Forbund,
København.

Undertegnede matroser anmoder herved bestyrelsen for 
Havnearbejdernes Forbund om deres medvirken til oprettel
sen af en sømandsforening .under Havnearbejdernes Forbund, 
i lighed med den internationale havnearbejder- og sømands
union eller eventuel tilslutning til samme.

Libau, den 28. februar 1897.
SJS »Moskow«:

O. A. Christensen. Axel Svendsen. Peder Pedersen.
Johan Bidstrup. Niels Sørensen.

Hans Peter Mikkelsen. Charles J. Meyer.
S/S »Dagmar«:

J. P. L. Beyer. S. N. Meilby. M. L. B. Pedersen.
W. F. C. Petersen. H. C. Jensen.



Hovedkasserer Børge Petersen. Kasserer assistent Cariøs Qarstensen

S/S »Georg«:
H. G. Andersen. Frants Larsen. R. C. R. Jørgefåséftv 
G. L. S. Andersen. G. Svigtenberg. J. Madsen Jt&Sen.

SjS »An. N. Hansen«;
Aage Meisner. Søren Andersen. Bøye Lauritzen.

Albert Mogensen. Hansen Bayer.
A. Jønssen. G. Flygon.

SjS »Charkow«:
F. Ghr. Pedersen. N. G. Rasmussen*

SjS »/. N. Madvig«:
G. Pedersen. H. C. Larsen. Lars Petersen.

Peter Petersen. N. A. W. Mortensen. A. M. Ohen

Denne henvendelse hænger endnu på vort hoved
kontor som et minde om dens historiske betydning, 
forsåvidt som den jo på denne måde blev indled
ningen til starten af Sømændenes Forbund.

Og det viste sig, at de tilløb, der havde været gjort 
til at danne fagforening med skiftende mellemrum 
så langt tilbage som fra 1887, indeholdt endnu livs
kraft; denne blev sikkert yderligere animeret ved, 
at søfyrbøderne allerede forinden, den 12. februar 
s. å., havde holdt konstituerende møde, hvor deres 
organisation blev stiftet. Underskrifterne fra »Mos- 
kow« blev, da skibet ankom til København, gennem 
en mindre deputation, bestående af matroserne Axel 
Svendsen og Johan Bidstrup, overrakt Havnearbej
dernes Forbunds bestyrelse. Her stillede man sig vel
villig og lovede al den støtte, man kunne.

I den kommende tid iværksattes nu et kraftigt 
agitationsarbejde, både blandt de sejlende og blandt 
andre organisationer i land, og frugten af dette ude
blev ikke; den 5. maj 1897 meldte den første besæt
ning sig ind i forbundet en bloc direkte fra skibene, 
og man markerede forbundets start med denne histo
riske begivenhed. Såsnart man havde fået indmeldt 
et passende antal medlemmer, afholdt man derefter 
konstituerende generalforsamling, hvor den nystar
tede organisation blev døbt med navnet Sømænde-

Forbund, dog med en foreløbig undertitel af: 
Sømændenes Fagforening af 1897, kun omfattende 
København,

Sømændenes Fagforening af 18&7*
Til formand Vålgtés I . 8hr. Pétéråéii hiéd Bii 

ugentlig l@ti af I® kh* @g liåri vat sålédés forbundets 
føråte ©fffeiéilé rorniårid. Ved forhiårideris ihærdige 
arbejde med at bésøgé skibeiié gik dét gødt fremad 
med fårbliildét* idet der véd begyndelsen ai 1898 
Vår indmeldt ca. 600 medlemmer i forbundet. For
manden var så heldig at få en lejlighed i Nyhavn 55, 
hvad der sparede en del arbejde, da mange med
lemmer nu selv henvendte sig der i hans hjem for 
at indmelde sig og betale kontingent.

I april måned 1898 skete der så en henvendelse 
til rederiforeningen om hyreforhøjelse, og ved et 
møde mellem repræsentanter for rederne, søfyrbø
derne og sømændene bevilgedes dette. Hyren blev 
fastsat til 55 kr. for indenrigs- og europæisk fart, og 
for transatlantisk fart til 57*/2 kr., og samtidig blev 
organisationsretten anerkendt.

Der gik nu et år med stadig fremgang af med
lemstallet, og i april 1899 henvendte vi os atter til 
rederne om lønforhøjelse, men denne gang gik det 
ikke så glat; rederne strittede imod og nægtede at 
give denne lønforhøjelse. Forbundet erklærede da 
strejke, og folkene gik raskvæk fra borde, når ski
bene indkom i havnen, og for Nord- og Østersø- 
bådene samt for indenrigsfarten gjorde rederne ikke 
nogen indsigelse mod fratrædelsen, når opsigelsen 
lovlig var sket. Anderledes forholdt det sig med 
Middelhavsbådene, som indkom med part af lasten 
til København og resten af lasten til Østersøen, og 
de i disse både ombordværende medlemmer kunne 
naturligvis ikke få besked om strejken og opsigelse, 
før de ankom til dansk plads, og her fastholdt reder-



Fru Kirsten Schieck.
Forbundets kontorpersonale.

Fru Lizzie Thor sen. Frk. Lis Jensen. Fru Britta Hansen.

ne, at fratrædelse først kunne finde sted, når skibet 
havde udlosset sin ombordværende ladning, altså 
losse sin del af ladningen i København, derefter til 
Østersøen og losse den dertil bestemte ladning, ind
laste til Frankrig eller Italien, losse påny, laste til 
Danmark, og så først efter endt udlosning her i Dan
mark fratræde, hvis ikke det samme havde gentaget 
sig. Forbundet fastholdt, at folkene havde ret til at 
gå, når den sidste colli bestemt til København var 
udlosset.

Folkene fulgte da også forbundets ordre til at gå 
i land, hvorpå rederiet lod dem anmelde for røm
ning. Politiet satte sig nu, efter anmodning fra sø- 
og handelsretten, i bevægelse, gennemsøgte Nyhavns 
logihuse og kørte med sin fangst, ca. 20 matroser, 
i drosker kl. 8—9 op i sø- og handelsretten.

På vejen op til retten passerede vogntoget næst
formand Axel Svendsen. Pludselig stoppede en af 
droskerne på Nyhavnsbroen, ud sprang repræsen
tanten for »Det forenede Dampskibsselskab«, hr.

fuldmægtig Vestrup, og anmodede A. Svendsen om 
at følge med op i retten. Heri indvilligede Svend
sen, og kom således kørende til retten i fint selskab.

I sø- og handelsretten havde retsformanden for
anstaltet et helt optog — rundt om skranken skibe
nes kaptajner og fuldmægtig Vestrup som anklager, 
på de forreste bænke sømændene som anklagede, 
og rundt om dem på stole et halvt hundrede til
hørere, hvoraf størstedelen var kvinder.

Retsformand Madvig holdt derpå et foredrag for 
søfolkene, som varede over en time, og i dette op
regnede han alle de straffe, de kunne pådrage sig, 
og hvoraf den værste vistnok var indtil 2 års tugt
hus, hvis ikke de indvilligede i at gå ombord. Rets
formanden tillod derefter, at A. Svendsen sammen 
med sømændene gik ind i et andet værelse for at 
drøfte stillingen. Svendsen fastholdt overfor folkene 
forbundets ordre om at nægte at gå ombord, hvor
på de atter indlodes i retssalen. På retsformandens 
spørgsmål om, hvad de havde bestemt sig til, ud

S. Chr. Petersen, Axel Svendsen9formand fra 1897— 1905. næstformand og agitator indtil 1911.



Arbejdsløshedskassens formand og hovedkasserer Milton Johansen.

talte Svendsen: »Folkene går ikke ombord. Dette er 
ikke nogen domstol, men en privat forestilling, sat 
i scene af retsformanden for at indvirke på folkene 
til fordel for rederierne. Dette møde er privat, og 
kunne lige så vel have fundet sted i en af Nyhavns 
beværtninger, med samme retsgyldighed!«, hvorpå 
denne trusel blev slynget ud imod Svendsen: »Jeg 
kan lade Dem arrestere for krænkelse af rettens vær
dighed!« Derefter blev søfolkene atter puttet i dro- 
skerne og kørt op i arresten på Nytorv.

J. Madsen Jensen.

Arbejdsløshedskassens kontorpersonale. Max Kolko. Gunnar Petersen.

Imidlertid begyndte havnearbejderne og fyrbø
derne at knurre, og for at undgå en udvidet kon
flikt, sendte rederiforeningen bud om forhandling, 
og man opnåede ved denne et løntillæg af 5 kr. pr. 
måned. Overtiden steg fra 33 øre til 45 øre pr. time, 
og endelig indførtes nogle forbedringer af forhol
dene ombord. De arresterede medlemmer blev løs
ladt, fik erstatning for udstået tort, samt en tak for 
deres optræden, der havde gjort sit til, at strejken 
var vundet af forbundet. Strejken var hævet.

Johan Bidstrup.



Kontrollør Henry Andersen. Kontrolassistent Svend Petersen.
Arbejdsanvisningen.

1900
Den 1. juni 1900 var en mærkedag i det unge 

forbunds historie. Der udsendtes på denne dag for 
første gang et fagblad. »Ny Tid« blev bladet døbt 
som symbol på vor stævnen frem imod nye tider. 
Titel-vignetten blev tegnet af en kunstner ved navn 
Alfred Larsen efter en skitse, der var trukket op af 
journalist ved »Social-Demokraten« Norman Bryn, 
og endvidere indeholdt bladet en af folketingsmand 
A. C. Meyer forfattet sang, tilegnet sømændene. 
Bladets start var blevet vedtaget kort forinden på 
en generalforsamling, der blev afholdt den 20. maj 
1900 i Tømrerkroen. Her blev samtidig Norman 
Bryn og Axel Svendsen, med sidstnævnte som an
svarhavende, valgt til redaktører af bladet. Denne 
udvidelse af forbundets virksomhed krævede mere 
selvstændige lokaler, og man flyttede nu ned i Told
bodgade 11, kælderen, hvor forbundet og »Ny Tid«s 
kontorer fremtidig blev i en årrække. Telefon blev 
installeret (6417). I bladets første nummer fremgår 
det, at Esbjerg Fagforening havde begæret sig op
taget som afdeling i Sømændenes Forbund fra 1. 
juni, altså samtidig med, at »Ny Tid« udkom. Hvad 
navnet Esbjerg Fagforening dækker over, fremgår 
iøvrigt ikke helt klart, men det har sikkert været 
matroser og søfyrbødere, der har sejlet ud fra Es
bjerg, der her er tale om, og som formentlig allerede 
på det tidspunkt havde dannet deres egen fagfor
ening. På det tidspunkt, »Ny Tid« udkom første 
gang, havde forbundet iøvrigt afdelinger følgende 
steder:

1. juni 1900.
M. Hansen, Nørrebro 73.
H. Simonsen, Frederiksgade 3.
F. V. Madsen, fiskehandler.
L. Hansen, Æblegade 11.
C. Thygesen, Havnegade 38 

(Sømandshjemmet).
Aalborg: A. H. Kaarup.
Esbjerg: H. Jensen, Fiskergade.
Marstal: H. J. Fabricius, Færgestræde.
Hertil kom fra 1. juli: Helsingør: J. Jørgensen, 

villa »Elisas Lyst«, Marienlyst sidealle.
Der blev herudover siden oprettet en afdeling i 

Horsens, J. Phødenphant, Havnen 13, og endelig 
en afdeling i Frederikshavn, Thomsen, Torden
skjoldsgade 17.

S. Chr. Petersen var forbundets forretningsfører 
og samtidig hovedkasserer. Axel Svendsen var som 
nævnt redaktør af fagbladet og formand for Køben
havns afdeling.

Organisationskravet for søens folk breder sig 
til Sverige og Norge.

Den grokraft, der var i fagforeningsbevægelsen 
i land på den tid, synes også at have forplantet sig 
til søens folk. Det fremgår således af de gamle op
tegnelser, at efter indbydelse af Svensk Transport
arbejderforbund under dette forbunds kongres i da
gene fra den 16.—21. april 1900 var Axel Svendsen

Udsendelse af første nummer af »Ny Tid«
Odense: 
Svendborg: 
Faaborg: 
Nyborg: 
Århus:
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gæst, og her blev der en resolution vedtaget, gående 
ud på at arbejde hen til at oprette en sømands- og 
fyrbøderorganisation for hele Sverige med hoved
kontor i Gøteborg. På samme kongres var en repræ
sentant for det norske transportarbejderforbund, og 
denne lovede ligeledes at arbejde for.en organisering 
af sømænd og fyrbødere i Norge.

International transportarbejder kongres.
Endelig var der samme år — på foranledning af 

den tyske transportarbejderbevægelse — gjort skridt 
til indkaldelse af en international sømands-, fyrbø
der- og transportarbejder-kongres. Denne blev af
holdt i dagene fra den 19.— 21. september 1900 i 
Paris. På denne kongres var repræsenteret 10 natio
ner med 47 delegerede, heraf 3 fra Danmark, nem
lig Axel Svendsen fra Sømændenes Forbund, Hans 
Jensen fra Søfyrbøderne og Oskar Jørgensen fra 
Havnearbejderne.

Oprettelse af Sømændenes Syge- og 
Begravelseskasse.

Det var ikke alene udadtil, at man sporede frem
gang i organisationen, men indadtil var der også 
grokraft. Man oprettede således en hjælpekasse un
der navnet »Sømændenes Fagforeningens frivillige 
Assurance, Syge- og Begravelseskasse«. Det ses, at 
denne kasse senere ændrer navn til: »Sømændenes 
Forbunds Syge- og Begravelseskasse«, og optog en
hver sømand fra 15—50 år med familie. Det frem
hæves særlig, at kassen i ulykkestilfælde udbetaler 
pengehjælp straks efter afmønstringsdagen. Det kan 
her bemærkes, at på det tidspunkt var der endnu 
ingen ulykkesforsikringslovgivning for søens arbej
dere. Endvidere udbetalte kassen dagpenge for syg
dom i udlandet, såvelsom i hjemlandet. Dagpenge
nes ydelse og kontingentet til sygekassen lader sig 
desværre ikke konstatere, idet også sygekassens pro
tokoller er forsvundne.

Det fremgår dog af en generalforsamling, afholdt 
den 11. juni 1900, at sygekassens kassebeholdning 
på det tidspunkt var 470 kr. og balancen 881 kr.

Iøvrigt forelå samtidig et andragende til rigsda
gen om oprettelse af ulykkesforsikring for søfolk. 
Anledningen var, at der i rigsdagen netop på dette 
tidspunkt blev vedtaget en ulykkesforsikringslov, gæl
dende for fiskere.

Overenskomst med Rederiforeningen 
af 15. oktober 1900.

Den 15. oktober 1900 blev der påny indgået over
enskomst med Rederiforeningen. Fra vor side blev 
denne overenskomst underskrevet af: Peter Louis 
Mejer, Søren Chr. Petersen og Axel Svendsen. For 
rederne: D. Torm, V. T. Hein og A. Carl. I denne 
overenskomst indførtes bl. a. princippet om faglig 
voldgift. Overenskomsten gjaldt til 31. december 
1901, og var derefter opsigelig med 3 måneders var
sel. I henhold til denne overenskomst blev tømmer
mandshyren 70 kr., matroshyren 60 kr. og letmatros
hyren 45 kr. Overtiden blev sat til 45 øre pr. time. 
Der indførtes også halve timer.

Der var mange og store betænkeligheder på det 
tidspunkt med vort forbunds vækst. Forhyringsagen- 
ter, mønstringsbestyrere, og hvem der ellers følte sig 
beføjet dertil, lod alle til at have et horn i siden på 
vor organisation, muligvis var det deres eller måske 
samfundets dårlige samvittighed overfor søfolkenes 
kår, der her igennem gav sig udtryk.—

Tiltalen skiftes fra fornavn til efternavn.
Trods alt var det imidlertid en kendsgerning, at 

organisationen voksede, og den 20. januar 1901 blev 
på en ordinær generalforsamling, der afholdtes i 
Tømrerkroen, oplyst, at forbundets medlemsantal nu 
beløb sig til ca. 2500 betalende medlemmer. Det var 
den samme generalforsamling, der vedtog at rette 
en henvendelse til Dansk Navigatørforening, der på
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dit tidåpUiifct syriés at Væré §Hiéié.t tålårøf loT navi
gatører, om åi torlfflidigé, åt Mtfald befarne 
dæksfolk ombord i skibene bleV tiltili nled éftéffiaVri 
og ikke længere, som hidtil, med fornavn.

Denne henvendelse, der var skriftlig, blev forelagt 
på Dansk Navigatørforenings generalforsamling, og 
det ses af datidens referater, at denne har erklæret 
det fremsatte krav for fuldt berettiget*

PdrBurid'éis juridiske konsuiérii:
Ser Var på deri tid, softi ri#, også brug for juri

diske rådgivere, og det har sikkert væfét §i- plus1 for 
V8rt unge forbund, at den allerede den garig kéiMté' 
og dygtige overretssagfører Viggo Lachmann erklæ
rede sig villig til åf overtage vore juridiske forret
ninger. Det har sikkert været iriteresse mere end ud
sigten til fortjeneste, der her har gjort sig gældende.

Dansk TrånspOrtårbéjderforbund 
og déis førsté kongfåS*

Parallelt med vort forbunds vækst vaf der her i 
landet allerede på et f aéllesb és ty f elsesmø de, beståen
de af bestyrelserne for Havnearbejdernes Forbund, 
Sømændenes Forbund og Søfyrbødernes Forbund 
dannet en slags fællesforbund under navnet: Dansk 
Transportarbejderforbund. Det hedder i dette for
bunds love, at formålet er at samle alle havnearbej
dere, sømænd og fyrbødere i Danmark til værn for 
fælles interesser. Der blev efter dette fælles bestyrel
sesmøde den 12. februar 1899 i Sømændenes For
bund indvarslet til ekstraordinær generalforsamling, 
der fandt sted ugen efter, nemlig den 19. februar, 
og her har vore love fået en første revision — altså 
knap 2 år efter starten. I disse loves § 22 hedder 
det: Sømændenes Fagforening af 1897 står som en 
lokal afdeling af Dansk Transportarbejderforbund. 
Det fremgår endvidere, at midlerne til opretholdel
sen af dette forbund tilvejebragtes på den måde, at 
de tilsluttede organisationer betalte 5 øre pr, med

lem pr. kvartal. Hovedledelsen for transportarbejj- 
derforbundet var 2 mand fra hver af de tilsluttede' 
organisationers bestyrelser, altså en fællesbestyrelse. 
Denne afholdt mindst 4 gange årlig møder, og den
2, ju#i 1901 afholdt dette forbund sin første kongres 
i RøiHefsgade. Kongressen overværedes da af 22 
delegerede, bvøf&£ de 20 var fra København og 2 
fra Esbjerg.

De 22 delegerede repræsenterede et samlet med
lemsantal på 5800. Fra Sømændte$«e& Forbund del
tog Søren Ghr, Pedersen, Axel Svendsen? Johan Her
man Håhn og Hans Jensen, Esbjerg. Man vedtog 
her bl. a. at søge optagelse i De samvirkende Fag
forbund. Til formand for dette transportforbund 
Vålgtfs havnearbejdernes formand Lauritz Ander
sen, til formand for søfyrbøderne Hans Jen
sen og til sekretær Axel Svendsen fra sømændene. 
Samme år — i juli 1901 — gav foretagsomheden 
indenfor vort forbund sig påny udtryk, idet der nu 
Oprettedes en tøjassurance for søfolk, altså en assu
rance, gennem hvilken man kunne sikre sig erstat
ning, f. eks. ved forlis. På samme generalforsamling 
den 14. juli blev det iøvrigt oplyst, at forbundets 
kassebeholdning nu var ca, 20.000 kr. Endelig ved
tog man her de nu reviderede love for Dansk Trans
portarbejderforbund, hvoraf Sømændenes Forbund 
nu var medlem.

Det ses af referatet, at bestyrelsen, der blev valgt 
her — denne blev valgt i 2 afsnit, henholdsvis i juli 
og januar — var C. Lodberg, C. Petersen, S. Sile- 
mann, Bernhard Petersen, J. Hald og N. Larsen- 
Revisorer: L. Chr. Jensen og H. Mikkelsen.

Forslag til sømandshotel.
Den 26. november 1901 søgtes et nyt led føjet til 

de mange andre, organisationen beskæftigede sig 
med, nemlig oprettelse af et sømandshotel. Det frem
går ret tydeligt, at uviljen imod organisationen, der 
gav sig udtryk gennem forhyringsinstitutionen, også 
syntes at have forvildet sig til logis-værterne i havne-
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kvarteret. For at skære igennem hele forholdet ved
toges det på et konstituerende møde at danne et 
aktieselskab, der fik navnet Aktieselskabet Sømands
hotellet. På dette møde forelå planer, tegninger af 
hotellet samt forslag til de nødvendige aktiebreve, 
der gik ud på aktier på 10,00, 50,00 og 100,00 kr.

Alt ialt ses årene fra 1899 og til 1901 at have 
været særlig gode for vor organisations trivsel.

På forbundets ordinære generalforsamling den 26. 
januar 1902 blev V. Andersen, Chr. Christensen, 
E. Lindberg og A. Andersen valgt til bestyrelsen — 
altså som anden halvdel af bestyrelsen. Suppleanter 
blev Møller, P. Nielsen, S. Jespersen og G. Petersen. 
Revisor blev for forbundet: F. Brun, suppleant: Chr. 
Jensen. Denne generalforsamling vedtog samtidig, 
at så snart et projekteret medlemsblad trådte i virk
somhed, udsendt af Dansk Transportarbejderfor
bund, da at lade »Ny Tid« gå ind igen.

Stilhed før stormen.
Tiden gik nu sin rolige gang til sommeren 1900, 

da der atter kom en forhandling i stand med reder
ne, og det lykkedes at få indført en del forbedringer 
i det daglige liv ombord. Overtidsbetaling for alt 
arbejde på søn- og helligdage samt hverdage efter 
kl. 6 aften, når skibet lå ved land, indførelse af 
1-mands vagtsystemet, betaling for vagten om nat
ten før søn- og helligdage samt en klarere opfattelse 
af kontraktens ordlyd, og dette skulle gælde indtil
1. april 1902. Fyrbøderne afsluttede samtidig, men 
ønskede ikke overenskomsten forlænget længere end 
til 1. januar 1902, og dette var det første skridt til 
adskillelse af de forhen ligeløbende overenskomster.

Imidlertid gik tiden med stadige trakasserier fra 
de overordnedes side, idet disse ikke kunne finde 
sig i, at mandskabet nu også havde noget at skulle 
have sagt, og at de, når der opstod meningsforskel 
ombord om, hvad der skulle betales overtid for, hen
viste til den trykte overenskomst eller foreslog, at for
manden, når de kom hjem, kom ombord og afgjorde

spørgsmålet. Om overenskomsten havde komman
dør Gjødesen udtalt i »Søfartstidende«, at det var 
en klar affattet overenskomst, som gjorde ret og skel 
til begge sider, og at han mente, dæksfolkene var 
villige til at overholde den, og deri naturligt blev 
retledet af deres ledelse; og han anbefalede dæks- 
officererne at gøre sig godt bekendt med samme, så 
at der kunne opstå rolige forhold ombord i skibene. 
Trods dette gode råd indløb der stadig klager til for
bundet, dels over anvendelse af nattevagtens arbejds
tid, dels over betaling af overtid, og samtidig bom
barderedes rederne med skrivelser og artikler i sø
fartsbladene om, at førerne ikke længere var herrer 
i deres eget skib, og at disse tilstande var uholdbare.

Det lykkedes ved disse skriverier at gøre rederne 
en del bitre på organisationerne, således at da fyr
bødernes overenskomst udløb den 1. januar 1902, 
ønskede rederne ikke at forhandle om det indsendte 
forslag, der blandt andet fordrede en månedlig hyre 
af 70 kr., samt 8^4 timers arbejdsdag (3-skiftet 
vagt) i den tid, skibet var i søen, men udstedte et 
forhyringsregulativ, som de forlangte, at der skulle 
mønstres efter.

Dette nægtede fyrbøderne og erklærede strejke. 
Rederne udlagde så på Reden logiskibe, som snart 
blev fyldt med skruebrækkere fra alle landes havne
byer, og som var pillet op rundt omkring på tøm
merpladser og deslige steder, hvor de havde søgt 
nattelogi. Mange af dem var i den tilstand, at de 
først blev ædru og vidste, hvor de var, når de fra 
logiskibet blev bragt ombord i de forskellige dam
pere. Skibene blev hurtigt tømt for organiserede sø
fyrbødere, og vore medlemmer måtte vise den største 
agtpågivenhed for ikke at komme i karambolage 
med hædersmændene, der — hellige og ukrænkelige 
som de jo var — ikke tålte, at der fra de organi
serede søfolks side blev set på dem. Nå, i enkelte 
tilfælde gik det jo også galt, men resultatet blev jo 
altid, at matroserne af skibets officerer blev beskyldt 
for at have yppet klammeri og dermed havde en 
alvorlig straf i vente.



Den 1. april tilsendte Rederiforeningen Sømæn
denes Forbund et reglement, som de fordrede, at der 
skulle mønstres efter. Forbundet prøvede at få un
derhandlinger i gang, men det mislykkedes. Da er
klærede Dansk Transportarbejderforbund, hvoraf 
sømændene var medlemmer, sympatistrejke for at 
støtte fyrbøderne, og i håb om med eet slag at slutte 
de nuværende uholdbare tilstande. Strejken besva
redes med en lockout fra redernes side overfor sø- 
mænd og havnearbejdere i danske skibe. Skibene 
fyldtes påny af udenlandske skruebrækkere, rundt 
omkring i havnens pakhuse indkvarteredes i hun
dredvis af russere til arbejde i skibene, der lossede 
i den gamle havn. Havnearbejderne i Frihavnen 
stod i Dansk Arbejdsmandsforbund, og da endelig 
De samvirkende Fagforbund gav ordre til nedlæg
gelse af arbejdet for havnearbejderne hele landet 
over, skulle der først gives strejkevarsel, og dette 
benyttede rederne til at få de skibe, som ikke kunne 
blive losset i den gamle havn, sendt ud i Frihavnen, 
hvor de så lossedes, eller til provinshavnene, og dels 
benyttede de det til at komplettere deres skruebræk
kerstab, så da strejken trådte i kraft, havde rederne 
tilstrækkeligt mandskab til også at optage arbejdet 
i Frihavnen.

Der blev fra sømænd og havnearbejdere udsendt 
flyveblade affattet på engelsk og russisk med oplys
ning om strejkens årsag samt anmodning om at ned
lægge arbejdet, da dette var skruebrækkerarbejde. 
Disse flyveblade smugledes ind til russerne, der 
havde deres hovedkvarter på Larsens plads, og i de 
3 logiskibe. På Larsens plads resulterede det i nogle 
optøjer fra russernes side; de forlangte at komme 
hjem, men dette blev dog snart dæmpet. Skruebræk

kerne i logiskibene erklærede rent ud: »Vi er ikke 
skruebrækkere, vi får 90 kr. om måneden, og I for
langer kun 70 kr.«

Der skete nu på foranledning fra Østasiatisk Kom
pagnis side henvendelse fra højere steder til Rederi
foreningen for at få en forhandling i gang og strej
ken hævet, men trods vore anstrengelser lykkedes det 
ikke at få Rederiforeningen med direktør Brandt i 
spidsen til at gå med til forhandling, så strejken løb 
stadig.

Den 4. maj afholdt De samvirkende Fagforbund 
møde, hvor det vedtoges at ophæve sømands- og 
havnearbejderstrejken grundet på den store arbejds
løshed, som rådede, og de udenlandske arbejderes 
mangel på sympati. Samme dag, som denne erklæ
ring vedtoges i De samvirkende Fagforbund, skete 
der henvendelse til Havnearbejdernes Forbund fra 
en, som det antoges, nærstående mand med en føler 
om havnearbejdernes betingelser for afslutning af 
strejken. Efter De samvirkende Fagforbunds beslut
ning om at hæve strejken, hvilken beslutning blev 
bekendtgjort samme aften gennem Ritzaus Bureau 
til bladene, hørtes der ikke senere til dette. Gennem 
den beslutning, der var vedtaget, var strejken mo
ralsk tabt, og det ansås nu for lovligt at optage 
arbejdet af folk, som stod udenfor sømændenes og 
havnearbejdernes organisationer.

Den 6. maj afholdt Sømændenes Forbund et mø
de, hvor formanden gjorde rede for den daværende 
stilling og forbundets økonomiske forhold, og det 
vedtoges at se stillingen an lidt endnu. 14 dage se
nere afholdtes en ny generalforsamling, hvor det 
vedtoges at ophæve sømændenes strejke samt ind
skrænke udgifterne.
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Da Axel Svendsen under sit arbejde for strejken 
havde pådraget sig redernes opmærksomhed i så høj 
grad, at han blev den eneste af ledelsen for de i 
strejken deltagende organisationer, som nød den ære 
at få et polititilhold om ikke at betræde noget skib 
i København havn, og da han mente, at han ikke 
under disse forhold kunne udrette noget for forbun
det, blev det vedtaget, at Axel Svendsen nedlagde 
sin stilling som forbundets formand, og Søren Chr. 
Petersen valgtes da til formand og samtidig kasserer 
for Sømændenes Forbund. Strejken var tabt, og vi 
havde været oppe på bølgekammen, nu gled vort 
skib atter ned i dalen; for anden gang troede og 
håbede rederne, at bevægelsen var knust, og at vi 
aldrig kom op mere. Kampen havde været hård 
og kostbar for rederne, hvis aktionærer i mange år 
måtte betale prisen for den vundne sejr; hos sømænd 
og fyrbødere efterlod den en bitterhed, der varslede 
godt for senere at kunne samle dem i organisation. 
Rederne oprettede nu et kontrolkontor med læge
eftersyn, hvor medlemmerne måtte henvende sig, 
efter at de hos forhyringsagenterne havde fået anvist 
hyre og fraskrevet sig retten til at stå organiseret 
i nogen i Danmark værende Fagforening. På dette 
kontrolkontor blev nu sømænd og fyrbødere ind
skrevne, og deres signalement samt mærker som tato
veringer og deslige blev indført i protokollen, som 
man kunne tænke sig, at politiet ville indføre og 
holde kontrol med forbrydere eller mistænkelige per
soner, derpå blev udleveret en vidnesbyrdbog, med

mandens nummer, på kontrolkontoret; den inde
holdt rubrikker, der skulle udfyldes af skibets fører 
eller 1ste mester, eftersom det nu var en matros eller 
fyrbøder, der var indehaver af bogen. Endvidere 
blev i bogen indført, hvor længe manden havde 
været om bord, hans ædruelighed og fordragelighed, 
dygtighed samt opførsel om bord. Denne bog skulle 
i søen, eller når manden var mønstret, opbevares af 
føreren om bord, når manden var ledig, af ham selv, 
og skulle forevises hyrekontorerne hver gang, der 
søgtes hyre. Man kan forstå, at denne ordning gav 
anledning til megen chikaneri om bord fra office
rernes side; selvstændigt tænkende sømænd mente 
ikke at burde tage imod alle urimeligheder fra de 
herrers side, fordi disse i øjeblikket havde overtaget 
og mente at kunne byde besætningen, hvad de fandt 
for godt. På kontrolkontoret kasserede de herrer, der 
havde kommandoen, rask væk den ene hyresøgende 
efter den anden, naturligvis kun når der var folk 
nok at vrage imellem. Snart var der én, der havde 
en prik i sin karakterbog, eller også havde de en rift 
eller plet på huden, og en eller anden sygdom, som 
vedkommende ikke var sig bevidst at lide af, selv 
om manden så henvendte sig til en specialist i den 
sygdom og fik erklæring om, at han ikke fejlede 
noget, eller at det ikke var til hindring for hans ar
bejde, lige meget hjalp det, han blev ikke antaget. 
Kontrolkontorets dom var den afgørende, den kunne 
ikke appelleres. Det lykkedes da også at gøre syste
met så forhadt iblandt folkene, at det, da de to for-
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Vidnesbyrdbog og Bevis 
for

Sejlads med 
Dansk Dampskibsrederiforenings Skibe

for

DAMPSKIBET
har forrettet Tjeneste ombord s o m .........
f r a ............................... . . 19...........
t i l ................................... . . 19...........
talt ................Aar . .
Ædruelighed .............
Fordragelighed .........
O pførsel......................
D uelighed ...................
Afmønstring Aarsag ,
Afmønstringssted

Forevist den j  19

Kan antages.

Fører.

bund igen ad åre havde fået samlet nogle medlem
mer, lykkedes at få afskaffet denne sorte kokarde, 
som dampskibsrederiforeningen havde påheftet sø
mandsstanden i Danmark.

Skippere, styrmænd og mestre, der jo ingenlunde 
synes at have været mandskaberne særlig gunstigt 
stemte i forvejen, skulle udfylde disse karakterbøger, 
og så vidt det kan skønnes, e r . der ingen tvivl om, 
at dette arbejde blev udført samvittighedsfuldt. Fra 
D.s.F.’s side blev der forsøgt at dæmme op for denne 
hetz, særligt da man krævede hver enkelt mand til 
at underskrive en erklæring for i det hele taget at 
opnå hyre i rederiforeningens skibe, var det ligesom 
bægeret flød over. Erklæringen lød som følger:

»Jeg erklærer herved, under Eds Tilbud, at jeg 
ikke er Medlem af nogen Fagforening i Konge
riget Danmark og forpligter mig til ikke at melde 
mig ind i nogen saadan, saa længe jeg staar i 
Tjenesteforhold til Medlemmer af Dansk Damp
skibsrederiforening, da jeg i modsat Fald har for
brudt min tilgodehavende Hyre.«

D.s.F. klager til den permanente voldgiftsret 
over boycot af organiserede sømænd.

De samvirkende Fagforbund indklagede nu Dansk 
Arbejdsgiverforening, hvoraf Rederiforeningen alle
rede den gang var blevet medlem, for den davæ
rende permanente voldgiftsret — forløberen for den
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faste voldgiftsret. Klagen imod rederiforeningen gik 
ud på, at man i anledning af den fortsatte stadige 
lock-out overfor fagforeningsmedlemmer indenfor 
skibsfarten ønskede rederiforeningen dømt.

Da denne klage fremkom, skyndte arbejdsgiver
foreningen sig at anlægge en kontrasag imod De 
samvirkende Fagforbund; herfra ønskede man D.s.F. 
dømt på grund af den udvidede sympatistrejke over
for søfolk blandt havnearbejderne.

Det fremgår af datidens meddelelser, at rederne 
synes at have ventet sig en hel del af dette modtræk 
overfor D.s.F., og det har sikkerlig været noget af 
en skuffelse både for rederne såvel som for søfolkene, 
da kendelsen forelå den 15. oktober 1902. Den gik 
kort og godt ud på, at Arbejdsgiverforeningen og

De samvirkende Fagforbund bør for hinandens Til
tale i denne sag fri at være. — Hermed var man 
altså lige vidt.

Det for søens arbejdere så bevægede år 1902 af
sluttedes med en international søfartskonference i 
London, hvor hele den internationale stilling ved
rørende søens arbejdere nu blev drøftet, og hvor der 
særligt blev fremhævet betydningen af de danske 
søfolks kamp til værn af deres interesser.
Ø.K. tager afstand fra Rederiforeningens hetz 
mod søfolkene.

Medens Rederiforeningen på daværende tids
punkt synes at have været indstillet på at slå alt, 
hvad der hed fagforeningsbevægelse ned for søens



folk, så deltog Det østasiatiske Kompagni ikke i 
denne kamp. Man var ikke medlem af Rederifor
eningen og holdt sig alene af den grund borte fra 
alle disse tvangsforanstaltninger, som udsendes her
fra imod den menige sømand, og Ø.K. overlod sø
folkene selv, om de ville være medlem af deres fag
forening eller ikke, og forhyringen til Ø.K.Y skibe 
foregik som hidtil med vort forbunds medvirken, 
efterhånden som dette, om end langsomt, rejste sig 
igen. Det var således et lille lysglimt i en ellers trist 
atmosfære. Skuffelser og bitterhed, ledsaget af selv
opgivelsens klamme gestalt, holdt nu sit indtog mel
lem os. Den rest af medlemmer, der var tilbage,

svandt stadig ind, og i sommeren 1903 —- altså godt 
et år efter, at konflikten var afsluttet — bestod for
bundet faktisk kun af 7 betalende medlemmer, altså 
i virkeligheden kun af tillidsmændene. På det tids
punkt forsøgte iøvrigt A. Svendsen og V. Weber 
efter bedste evne at få sat gang i agitationen igen; 
men der må være kommet en tvedragt indenfor selve 
ledelsen, og tilløbet til at få gang i arbejdet igen 
strandede i diskussioner om berettigelsen af indkal
delse til en ekstra generalforsamling. Det hele slum
rede derefter blideligt videre endnu et år, indtil det 
syntes, at nu kunne det være nok, og man begyndte 
igen at vågne op til dåd.

1904
Organisationen rejser sig igen.

Det var på den halvårlige generalforsamling i 
sommeren 1904, der siges kun at være besøgt af 4 
mand, og som gav stødet til, at nu måtte der tages 
fat igen. På næste halvårlige generalforsamling, der

S. V. Andersen, formand 1905— 11.

afholdtes den 27. januar 1905, trak Søren Chr. Pe
tersen sig tilbage, og S. V. Andersen blev valgt til 
formand; samtidig blev Axel Svendsen valgt til agi
tator. Af hensyn til Rederiforeningens forbud imod 
at være i fagforening, kaldte man til at begynde 
med den genrejste bevægelse for Sømændenes Un
derstøttelsesforening, samtidig med, at Sømændenes 
Forbund stadigvæk eksisterede som organisation. I 
februar måned samme år indkaldte man imidlertid 
til en ekstra generalforsamling, hvor man sammen
sluttede Sømændenes Understøttelsesforening og Sø
mændenes Forbund under ét og under navnet: Sø
mændenes Understøttelsesforening.

Russer-Brandt træder tilbage.
Karakterbøgerne afskaffes.

Den 14. oktober 1905 afsluttedes den Jacob 
Brandt’ske periode pludselig, idet Brandt, også kal
det Russer-Brandt — han havde været general
konsul i Riga — fratrådte som næstformand i Rede
riforeningen. Kort forinden var han fratrådt som 
direktør i D.F.D.S. Dermed afsluttedes en periode, 
der var ikke alene den danske søfart, men også det 
danske samfund fuldstændig uværdig. Det var lige
som en ond ånd ved Brandts afgang gled ud af til
værelsen. Medlemstallet steg indenfor vor bevægelse, 
og i begyndelsen af året 1906 passerede vi det første 
1000 betalende medlemmer. Dette tal blev iøvrigt 
hurtigt passeret i opadgående retning. Organisatio
nen havde rejst sig igen. Samme år — i begyndelsen 
af juli måned — gik Rederiforeningen med til at af
skaffe og inddrage de meningsløse karakterbøger. 
Det var blevet en ren parodi med disse bøger. Blev 
f. eks. en skipper gal på sin besætning, fik den om
gående dårlige karakterer, medens det så kunne 
hænde, at de samme mennesker på næste side i 
deres karakterbog i de næste skibe blev beærede 
med strålende karakterer. Det var altså det rene, 
vilkårlige spytslikkeri og øjentjeneste, som honore
redes som regel med gode karakterer, medens den 
mand, der gjorde sin pligt, men til gengæld krævede 
sin ret, gerne blev stemplet gennem dårlige karak
terer. Samtidig med karakterbøgernes afskaffelse, 
eller vel nærmest som følge af dette, blev Rederi
foreningens kontrolkontor ændret.

Udadtil var det vel nærmest meningen at give 
denne ændring udseende af en mere human indstil
ling overfor de søfarende, der besøgte kontrolkon
toret. Der var dog ingen tvivl om, at noget af den



mission, der var tænkt med karakterbøgerne, nu 
merd behændigt blev overdraget kontrolkontoret. 
Denne modtog nu rapporter fra skibene om ved
kommende, der ønskedes rapporteret, og når så den
ne kom op på kontrolkontoret for at få sit kort 
stempet mellem hvert skib, sad han i saksen; det vil 
sige, at han, uden egentlig at vide hvorfor, ofte blev 
stillet overfor en udelukkelse fra at søge hyre i Rede
riforeningens skibe i så og så lang tid, alt eftersom

disse selvbestaltede dommere fandt hans forseelse 
graverende.

Man kunne i de tider se de af Rederiforeningen 
udstedte kontrolkort overstregede med forskellige 
farver; disse farver havde hver sin bestemte betyd
ning, hvorefter lægekontoret eller forhyringskontoret 
så handlede. Den synlige afstempling var afsluttet, 
men den hemmelige fortsattes endnu nogle år — ja 
måske er der en rest endnu helt op til vore dage.

1907
Forbundets genopbygning fortsættes og »Ny Tid« udkommer 1. august 1907.

Imidlertid fortsattes opbygningen af vort forbund 
trods alle trakasserier, indadtil så vel som udadtil. 
Den 1. august 1907 udkom således fagbladet igen, 
efter at have været inddraget siden den 1. januar 
1903. Det hedder noget forsigtigt i det første num
mer af bladet, at man let kan opdage forandringen 
ved »Ny Tid« nu og da det udkom i tiden fra 1. 
juni 1900 til og med december 1902, men foran
dringen lå sikkert kun i, at man begyndte forfra 
med numrene, så vel som med årgangen. Denne 
noget umotiverede indstilling synes at tyde på, at de 
Mænd, der nu havde ansvaret for fagbladet og der
med for organisationen, ikke sympatiserede med den 
periode, der lå forud. Historien siger os imidlertid, 
at en sådan opfattelse har der ingen anledning 
været til.

Samtidig med, at bladet udkom igen, blev der 
fra vor organisations side rettet en henstilling til 
De samvirkende Fagforbund, og herfra blev nu igen 
rettet en Henvendelse til Arbejdsgiverforeningen om 
at få det forbud imod at stå i fagforening, der sta
dig stod ved magt over for vore medlemmer i Re
deriforeningens skibe, hævet. Den 21. juni 1907 
blev V. Weber valgt ind i forbundets bestyrelse sam
men med Chr. Borgland. Begge har siden den tid 
tilhørt ledelsen af organisationen; Weber dog med 
undtagelse af et par mindre perioder, og indtil 1938. 
Det var netop den generalforsamling, der vedtog 
udsendelsen af »Ny Tid« fra og med 1. august 1907. 
Endelig vedtoges det ligeledes her at rette en hen
vendelse til Ø.K. om en fastlæggelse af hyrerne for 
dæksfolk samtidig med, at vi gennem vor organisa
tion foretog anvisning af dæksfolk til kompagniets 
skibe. Denne ordning gik kompagniet med til, og 
dermed forelå den første kollektive aftale efter kon
flikten i 1902 mellem arbejdsgiverne og forbundet. 
Det er jo indlysende, at vort forbund ikke længe 
ville være i stand til at dække sig under sit »Nom 
de guerre« Sømændenes Understøttelsesforening, nu

da forbudet fra redernes side imod at stå i en fag
forening, var ophævet. Ganske vist var understøt
telsesforeningens navn understreget derigennem, at 
man udbetalte forlishjælp — indtil 200 kroner — 
til medlemmer, der mistede deres effekter ved forlis, 
men dette var jo alligevel ikke bevægelsens hoved
formål.

Navnet »Sømændenes Forbund i Danmark« 
atter antaget.

Den 26. januar 1908 afholdt »Sømændenes Un
derstøttelsesforening« da også sin sidste ordinære 
generalforsamling; da deltagerne forlod denne, var 
de igen medlemmer af en fagforening under navn 
af »Sømændenes Forbund i Danmark«. Ligesom i 
pietets-erindring til fortiden bibeholdtes dog navnet 
»Sømændenes Fagforening af 1897« for Køben
havnsafdelings vedkommende. Det har sikkert kun 
været en overgang, at man har ønsket dette navn; 
det ses nemlig ikke siden at være angivet, men på 
den anden side er det stille gledet ud ved en eller 
anden lejlighed, hvor lovene er blevet revideret, og 
hvor således forbundets navn og formål har været 
til behandling.

Sammen med indførelse af fagforening blev det 
også vedtaget at gå over fra det hidtidige system af 
medlemskort til nu at omfatte medlemsbøger. Inter
essant er det at se, at medens man før strejken 1902 
havde en række afdelinger i provinsen, fandtes der 
på daværende tid kun 6 afdelinger tilbage, nemlig:
Århus: Havnegade 28, stuen, Rasmus Jensen.
Aalborg: Kairødgade 2, stuen, H. Kaarup.
Esbjerg: Norgesgade 58, Niels Chr. Nielsen.
Odense: Nørrebro 50, D. Jahn, »Stadt Hamburg<
Svendborg: Annasgade 9, A. M. P. Larsen. 
Helsingør: Marienlyst sideallé 4, J. Jørgensen. 
Korsør: Færgestræde 14, V. Nielsen.



Siden skete der dog den ordning, at Jahn fra
trådte som repræsentant for vor Odense afdeling og 
blev erstattet med A. Hansen, Dannebrogsgade 33. 
For Svendborgs vedkommende, der hidtil havde 
været at betragte som en mere selvstændig afdeling, 
blev nu også valgt en repræsentant gennem forbun
det, Alfred Andersen, Dronningholmsvej 23, stuen, 
således at Svendborg herefter sorterede direkte un
der Sømændenes Forbund; dette sidste skete dog 
først på en generalforsamling den 22. august 1909.

Forbundet udvider og skifter lokaler.
Vort forbund havde stadig til huse i Toldbod

gade 11 — her, hvor vi havde oplevet så mange 
sorger, men forholdsvis færre glæder. Disse lokaler 
blev nu for trange, og i maj 1909 flyttede vi o p i  
stuen i Toldbodgade 15. Samtidig blev vort telefon
nummer ændret til Palæ 1315 ydun. På den ordi
nære generalforsamling i april 1909 vedtoges det 
ikke at rette en fornyet henvendelse til Rederifor
eningen om oprettelse af overenskomst foreløbig. Til 
gengæld søgte man at få alle dæksfolk optaget i 
organisationen, vel vidende, at en 100 pct.s organi
sation ville betyde et 100 pct.s tryk på rederne.

Det første forsøg på sammenslutning 
af de to forbund fremføres.

At denne kraftanstrengelse indadtil har båret 
frugt, fremgår af, at på den ordinære generalfor
samling den 24. oktober samme år var forbundets 
kontante formue nu steget til kr. 24.980. På samme

generalforsamling forelå et forslag fra Søfyrbøder
nes Forbund om sammenslutning af de to forbund. 
Generalforsamlingen vedtog efter en diskussion at 
udsende spørgsmålet til urafstemning blandt med
lemmerne. Denne stemmeafgivning stod på indtil 
april 1910, og ved optællingen viste det sig, at fyr
bøderne havde vedtaget forslaget om sammenslut
ning med 364 ja imod 4 nej, medens matroserne 
havde forkastet det med 255 nej imod 121 ja. Det 
historiske i denne afstemning ligger i, at dét var 
første gang, at forslag om sammenslutning mellem 
de to forbund var sendt ud til urafstemning blandt 
forbundets medlemmer.

Overenskomster indgås udenom Rederiforeningen.
I marts 1908 gjorde vort forbund igen et frem

stød, idet både Grønlands Handel, Store Nordiske 
Telegrafselskab, Det danske Kulkompagni og Kryb- 
litselskabet, der alle stod udenfor Rederiforeningen, 
gik ind på at forhøje de gældende hyresatser med 
5 kr. pr. måned. Inspireret heraf forsøgte Søfyrbø
dernes Forbund og Sømændenes Forbund den 15. 
maj 1908 i fællesskab en henvendelse til Rederifor
eningen om oprettelse af en overenskomst mellem 
de to forbund og Rederiforeningen. Svaret på denne 
henvendelse blev ikke givet direkte. Rederif or enin^ 
gen afgav svaret til Arbejdsgiverforeningen, der så 
igen lod De samvirkende Fagforbund meddele, at 
udover den indrømmelse, Rederiforeningen havde 
givet søfolkene for et års tid siden (ophævelse af 
forbudet imod at stå i fagforening) havde man intet



mere at tilføje. Altså ville man ikke forhandle og 
altså heller ikke ind under overenskomstmæssige for
lok!.

Forhandling om overenskomst forsøges tilvejebragt.
I juni 1908 sendtes et nyt forslag om overens

komst mellem Dansk Dampskibsrederiforening og 
Sømændenes Forbund, samt en skrivelse, underskre
vet-af formændene for søfyrbødernes og vort for
bund, til Da,nsk Dampskibsrederiforenings bestyrelse. 
På denne skrivelse sendte Dansk Dampskibsrederi
forening intet svar ! Derimod sendte Dansk Damp
skibsrederiforening en skrivelse til Arbejdsgiverfor
eningen, som derpå lod den gå videre til De sam
virkende Fagforbund. Skrivelsen havde følgende 
ordlyd:

Den ærede Arbejdsgiver- og Mesterforenings skrivelse af 
13. ds., med hvilken følger genpart af en skrivelse fra De 
samvirkende Fagforbund, har vi haft fornøjelsen at modtage, 
og tillader os herved at meddele, at »Dansk Dampskibsrederi
forening« ikke ser sig i stand til at afgive nogen yderligere 
erklæring med hensyn til Søfyrbødernes og Sømændenes For
bund, end den, som på dampskibsrederiforeningens vegne 
blev afgivet af d’herrer Adolf Carl og Chr. Kronmann, under 
den venskabelige diskussion, som for et års tid siden fandt 
sted mellem nævnte herrer og formanden for »De samvir
kende Fagforbund« hr. Martin Olsen og hr. Lyngsie, i over
værelse af formanden fra arbejdsgiver- og mesterforeningen 
hr. Kaspar Rostrup og hr. ingeniør Verner. Nævnte erklæring 
gik, som De vil erindre, ud på, at Dansk Dampskibsrederi
forening i o g for sig anerkender arbejdernes ret til at organi
sere sig, men kan ikke på nogen måde anerkende eventuelle 
organisationers ret til, gennem sin bestyrelse at blande sig i 
forholdet mellem rederne og mandskabet om bord.

Med højagtelse 
Dansk Dampskibsrederiforening.

Sign.: Chr. Kronmann, 
formand.

Rederne ønskede ikke at forhandle med forbun
dene; der var endnu en rest af stejlhed fra direktør 
Brandts tid til stede, men det sidste ord var ikke 
sagt endnu.

Nogen tid senere vedtog forbundet på et bestyrel
sesmøde at søge en sammenkomst med repræsentan
terne for Rederiforeningen. Det lykkedes formanden 
og næstformanden at få et møde i stand. Fra reder
nes side indrømmede man, at forholdene om bord, 
hyrens størrelse etc. etc. ikke var så tilfredsstillende, 
som det kunne ønskes fra søfolkenes side, men for 
tiden var det umuligt at forhøje hyren på grund af 
de dårlige konjunkturer. Repræsentanterne fik imid
lertid det indtryk af redernes udsagn, at de ville 
ikke være uvillige til, så snart tiderne blev bedre,

at indrømme forskellige forbedringer om bord. Ind
til da gjaldt det altså for forbundet at holde ud 
under den gamle tingenes tilstand, og håbe på bedre 
tider.

Efter ca. et halvt års ventetid blev der bebudet 
møde imellem Dansk Dampskibsrederiforening, Sø
mændenes Forbund og Sø-Fyrbødernes Forbund, at 
afholde mandag den 3. oktober. Man havde fra vor 
side næret håb om, at rederne ville vise sig imøde
kommende overfor nogle af vore krav, men blev i 
den retning skuffede over al forventning. Efter reder
nes udtalelser var der ingen, som så nogen som helst 
mulighed for at nå til noget resultat angående vore 
krav.

I mødet deltog repræsentanter for Dansk Arbejds
giverforening, Dansk Rederiforening på den ene 
side, kontra repræsentanter for De samvirkende Fag
forbund, Sø-Fyrbødernes Forbund og Sømændenes 
Forbund. Fra vor side begrundedes ønskerne om for
bedring af arbejdsvilkårene, og om at få disse fast
slåede ved overenskomst, for derigennem at skaffe 
et naturligt afløb for arbejdernes klager, og at be- 
trygge en fredelig udvikling af søarbejdernes kul
turelle niveau. Men hr. Kronmann slog på redernes 
vegne og i det kraftigste sprog fast, at redernes stil
ling var: Ingen forhandling med fagforeningen, in
gen overenskomst, ingen forbedringer i arbejdsvil
kårene, førend rederne fandt det formålstjenligt, og 
i denne sag ønskedes ingen som helst indblanding 
fra vor side.

Overfor en sådan kynisme udvist overfor de mest 
dårligt stillede arbejdere, måtte alle argumenter 
prelle af. Hr. Kronmann undlod trods opfordring 
at give den lovede begrundelse af redernes stand
punkt, når noget sådant var lovet i arbejdsgiverfor
eningens skrivelse, var det »noget vås«, som rederne 
intet ansvar havde for, og arbejdsgivernes repræsen
tanter måtte smilende surt putte fornærmelsen i lom
men, akkurat som når forældre bærer over med 
unoderne hos de børn, som de ikke kan magte.

Redernes Internationale lægger hindringer i vejen.
Som baggrund for redernes holdning, og afslaget 

om at forhandle med søfartens organisationer, lå den 
grund, at rederne var medlemmer af Internationale 
»Shipping Federation«, og var bundne af en inter
national beslutning om, at der overhovedet slet ikke 
måtte indgås nogen overenskomst med nogen fag
forening. Rederiforeningen havde således bundet sig, 
at selv arbejdsgiverforeningen herhjemme med sin 
bedste vilje ikke var i stand til at ændre disse forhold 
eller til at bringe et forlig i stand. Der blev nu, i 
København og provinsen, afholdt offentlige møder



om sømændenes stilling, og sagen drøftedes i den 
arbejdervenlige presse landet over. På alle møder 
blev følgende resolution eenstemmigt vedtaget:

»Forsamlingen udtaler sin varmeste sympati for søarbejder
nes bestræbelser for at blive frie arbejdere, der behandles som 
mennésker. Hvis rederierne fremdeles fastholder deres stand
punkt ikke at ville have overenskomst med søarbejdernes 
organisationer, således at søarbejderne bringes til gennem 
kamp at sætte deres fordringer om menneskeret igennem, 
tilsiger vi søarbejderne vor moralske og økonomiske støtte 
i fuldeste mål.«

Det gærede overalt i Europa blandt søens mænd. 
I Stettin, Danzig, Rotter dam, Antwerpen, Frankrig 
og England var der underhandlinger med rederne 
om at få lettet det pres, som »Shipping Federation« 
havde lagt på sømændene over hele kontinentet, de 
fleste steder med ringe udbytte. Her i Danmark re
sulterede kampen i dagspressen i, at direktør Kron
mann, hvis hovne og bryske optræden på møderne 
i Arbejdsgiverforeningen var faldet den frisindede 
del af befolkningen, og vel til dels nogle af arbejds
giverne og rederne for brystet, måtte vige sit sæde 
som formand for Rederiforeningen, og direktør Cold 
indtog pladsen.

Imedens disse forhandlinger stod på, havde rege
ringen i henhold til lov af 12. april 1910 om forligs
institutionen, udnævnt en forligsmand, og valget var 
faldet på hr. Jerichau Kof oed, der af alle partier 
ansås for den rette mand til at udføre det vanskelige 
hverv at mægle i strid mellem arbejdere og arbejds
givere.

På forligsmanden, hr. direktør Kofoeds anmod
ning blev der torsdagen den 29. december 1910 i 
Arbejdsgiverforeningens lokaler afholdt et møde. 
Det var en ganske talrig repræsentation fra hoved
organisationerne (arbejdsgiverne og De samvirken
de Fagforbund), samt for dampskibsrederne og sø
folkene, der havde givet møde for at drøfte de strids
spørgsmål, der var parterne imellem. Direktør Cold 
og andre medlemmer af Rederiforeningeiis besty
relse var til stede. For Sø-Fyrbødernes Forbund Chr. 
Jæpelt, Carl Hansen og O. Schytte, for Sømænde
nes Forbund S. V. Andersen, A. Svendsen og V. 
Weber. Forhandlingerne, der begyndte kl. 2 og vare
de et par timers tid, fik et adskilligt fredeligere for
løb, end da hr. Kronmann mødte for rederné. Natur
ligvis nåede man ikke til en løsning i dette første 
møde, det håvde ingen ventet, men det lovede godt 
for en frugtbringende fortsat forhandling, at man 
enedes om at nedsætte et snævert fællesudvalg af 
redernes og søarbejdernes organisationer. Det første 
udvalgsmøde blev holdt den 3. januar 1911 i Rederi
foreningens lokaler i Amaliegade. Rederne var re

præsenteret ved d’herrer direktører Cold, A. C. An
dersen og Sass. Søfyrbøderne og sømændene ved 
ovennævnte medlemmer af deres bestyrelser.

Dette første møde gav dog intet resultat, dertil 
var der for store uoverensstemmelser mellem rederne 
og sømændene. Rederne fastholdt den stigende løn
skala, således at for folk, der havde gjort tjeneste 
i et år ombord i samme skib, skulle hyren stige. Dette 
kunne søfolkenes repræsentanter ikke gå med til, og 
mødet hævedes efter 3 timers forløb uden resultat.

I England agiteredes overalt for den planlagte 
strejke af sømænd i Europa. Norge, Sverige, Tysk
land, Frankrig og de latinske lande omkring Mid
delhavet havde på forhånd erklæret, at de ikke gik 
med. Der blev overalt i byerne afholdt møder, hvor 
sømændenes stilling drøftedes, men organisationsfor
holdene var yderst vanskelige grundet på den store 
tilstrømning af sydlændinge o.g farvede folk.

Shipping Federation fastholdt princippet: Ingen 
forhandlinger med organisationen, ingen voldgift og 
bibeholdelsen af den daværende hyreskala. Det så 
da også ret truende ud for en strejke i England, som, 
hvis den var kommet, efter al rimelighed havde dra
get flere lande med ind i kampen.

Den 15. marts 1911 samledes i Antwerpen en kon
gres med repræsentanter for følgende lande: Eng
land, Danmark, Norge, Sverige, Belgien, Holland, 
Tyskland og De Forenede Stater, for at drøfte et 
forslag fra England om at organisere en international 
strejke. Der herskede dog nogen meningsforskel mel
lem de delegerede om betimeligheden af sådan et 
forslag, og det vedtoges da at nedsætte et interna
tionalt udvalg for at undersøge spørgsmålet, og hvis 
det skulle være nødvendigt, træffe forberedelser til 
en strejke. Generalsekretæren for det engelske sø
mandsforbund, mr. Edmond Cathery, besøgte hav
nene i Holland og Belgien for at agitere for strejken. 
Her til Danmark ankom den engelske sømandspræst 
mr. Hopkins, ledsaget af Chr. Damm.

Der blev den 20. marts 1911 afholdt et offentligt 
møde i salonen »Phønix«, hvor pastor Hopkins i sin 
egenskab af international sekretær, oversat af Chr. 
Damm, gav en oversigt over stemningen i de forskel
lige lande. Denne præst øvede som taler en mægtig 
virkning, han var umiddelbart vindende, åbenbart 
gennemtrængt af dyb følelse, men henfaldt dog ikke 
en eneste gang til føleri eller deklamation. Han vir
kede ægte, fordi han, der selv havde sejlet som sø
mand, kendte sit emne tilbunds, og valgte sine ord 
godt.

Den store forsamling lønnede da også pastor Hop
kins ved slutningen af sin tale med et minutlangt 
bifald.

Sluttelig vedtoges følgende resolution:



»En forsamling af organiserede sømænd og søfyrbødere, 
samlet til møde søndagen den 19. marts 1911 i salonen »Phø- 
nix« i København, udtaler sin fulde sympati og anerkendelse 
af det arbejde, som »Den internationale Sømands-Komité« 
har udført på konferencen i Antwerpen den 12., 13. og 14. 
marts 1911.«

I midlertid fortsattes forhandlingerne med reder
ne i de forskellige lande for at opnå en overenskomst 
og afvende strejken med mere og mindre held. Her
1 Danmark lykkedes det ikke udvalget at komme til 
forståelse med repræsentanterne for Rederiforenin
gen. Det besluttedes da på et i Sømændenes For
bund afholdt bestyrelsesmøde, at formand S. V. 
Andersen og næstformand A. Svendsen skulle søge 
et personligt møde med direktør Cold. Det lykkedes 
ved direktør Cold’s medvirken efter nogle afholdte 
møder at få forslag til overenskomst færdig, som så 
skulle forelægges en generalforsamling. Denne fandt 
sted søndag den 23. april i Tømrerkroen. Men her 
indtraf det tilfælde, at formanden og næstforman
den, som havde forhandlet med rederne og på besty
relsesmøderne havde fremlagt forslagene for besty
relsen og fået dem godkendte som antagelige forslag, 
på det heftigste blev angrebne af nogle af bestyrel
sens medlemmer, der selv på bestyrelsesmøderne 
havde godkendt forslaget som et antageligt tilbud.

Efter en noget bevæget debat, som varede fra kl.
2 eftermiddag til kl. 9y2 aften, hvorunder det blev 
afslået at få spørgsmålet til afstemning i provinsen, 
lykkedes det oppositionen at få forslaget stemt ned 
med en majoritet af 4 stemmer.

Der søgtes nu atter forhandling med direktør 
Cold, og der opnåedes en enkelt forbedring med 
hensyn til betaling for vagten lørdag nat, der for
højedes fra 23 til 33 øre pr. time. Dette nye forslag 
blev nu forelagt for en generalforsamling, der af
holdtes søndag den 7. maj i »Kæden«s store sal.

Formanden S. V. Andersen oplæste den nye over
enskomst, og henviste til, at sø-fyrbøderne havde 
generalforsamling om samme spørgsmål i den lille 
sål, samt at der i begge forbund ville blive stillet 
enslydende resolutioner. Efter en debat om forslaget, 
der varede nogen tid, indfandt formand Chr. Jæpelt 
fra Sø-Fyrbødernes Forbund sig i salen for at med
dele det af sø-fyrbøderne vedtagne resultat. Chr. 
Jæpelt udtalte: Fyrbøderne havde vedtaget resolu
tionen og anbefalede sømændene at gøre ligesådan. 
Da der måske ville være medlemmer, som fandt det 
mærkeligt, at han havde skiftet standpunkt, at han
i stedet for at strejke nu tilrådede fredelig forhand
ling, villfe han blot oplyse, at han havde fået den op
fattelse, at den internationale sømandsbevægelse ikke 
var stærk nok til at gennemføre en strejke. Han til
føjede, at tilbudet ikke giav os, hvad vi ønskede, men

hævdede, at det burde foretrækkes fremfor en håb
løs kamp, og pointerede, at der absolut ingen hjælp 
var at finde hos De samvirkende Fagforbund. Der
for så han ikke rettere, end at man burde modtage 
den fremstrakte hånd og bjerge sine organisationer. 
Efter nogen diskussion sattes reslutionen under af
stemning, der havde følgende ordlyd:

»Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at søge 
eventuelle forbedringer gennemført i de af J&ederiforening^n 
fremsatte regler for forhyring m. m. Hvis de af bestyrelsen 
krævede ændringer ikke kan gennemføres, har de til forhand
linger udpegede repræsentanter fuldmagt til at slutte for
handlinger og godkende de af Rederiforeningen indforståede 
regler for forhyring m. m.«

København, den 7. maj 1911.
A. Svendsen, 
medl. nr. 4.

Denne resolution vedtoges med alle stemmer mod
11. Der prøvedes endnu en gang en forhandling 
med rederne, men uden resultat, og det besluttedes 
da at se tiden an endnu nogle dage. Imidlertid hen
vendte hr. direktør Høst sig pr. telefon til forbundet 
med forespørgsel om sømændene ville komme op 
og underskrive overenskomsten. På vort svar, at vi 
først ønskede at konferere med søfyrbøderne, fik vi 
det svar, at det kunne vi komme til med det samme, 
idet hr. Jæpelt fra søfyrbøderne var oppe på kon
toret og havde underskrevet overenskomsten på sø
fyrbødernes vegne.

Efter en konferense mellem S. V. Andersen og 
A. Svendsen besluttedes det, at Andersen skulle mø
de hos direktør Høst, og hvis søfyrbøderne havde 
underskrevet, da at underskrive på sømændenes 
vegne. Dette skete samme dag.

Dermed var den 8-årige overenskomst en kends
gerning. Den trådte i kraft den 1. juni 1911. Efter 
at der således var indgået overenskomst med Rederi
foreningen, blev der hurtigt oprettet overenskomst 
med alle udenfor denne stående rederier. Disse lød 
så godt som alle på 8 år.

Brydninger indenfor organisationen sætter ind.
Efter at overenskomsten var underskrevet og of

fentliggjort, begyndte agitationen mod formand og 
næstformand, og den ene. generalf orsamling afløste 
den anden. Her stod de samme folk, som havde an
befalet forslaget og stemt for det, op og kritiserede 
det og fordømte det i de hårdeste ord.

På ekstra-generalf orsamling, som afholdtes den 
15. juli 1911, suspenderedes formand S. V. Ander
sen, og da næstformand A. Svendsen nægtede at 
overtage formandsposten, valgtes V. Weber til for
mand. S. V. Andersen afgik således fra sin stilling



som formand efter 7 års ihærdigt arbejde for at 
bygge organisationen op efter nederlaget i 1902. Et 
arbejde, for hvilket organisationen er ham tak 
skyldig.

V. Weber3 formand 1911— 14.

Efter at Weber var valgt til formand, blev der 
afsluttet overenskomster med enkelte rederier, der 
ikke var medlem af Dansk Dampskibsrederiforening.
— Overenskomsterne fik dog samme ordlyd som 
den, der var afsluttet med Rederiforeningen.

Udmeldelse af De samvirkende Fagforbund.
Den 25. juni 1911 blev der afholdt generalfor

samling,med et punkt på dagsordenen: »Udmeldelse 
af De samvirkende Fagforbund«, hvilket blev ved
taget efter en længere debat. Den samlede bestyrelse 
underskrev da udmeldelsen på et bestyrelsesmøde 
afholdt den 28. juni. På denne skrivelse modtog for
bundet svar fra forretningsudvalget for »De samvir
kende Fagforbund«, at de godkendte udmeldelsen 
fra den 28. juni 1912 at regne. Dog kunne forbun
det ikke ved udmeldelsen af »De samvirkende Fag
forbund« frigøre sig fra September-Forliget af 1899.

Spørgsmålet om sammenslutning rejses, 
men udgår igen.

Det i sin tid forkastede spørgsmål om sammen
slutning med fyrbøderne blev påny på en ekstra 
generalforsamling den 23. januar 1912 rejst gen
nem Århus afdeling. Det blev her enstemmigt ved
taget at sende forslaget til urafstemning, således at 
stemmeafgivningen skulle være afsluttet den 1. april 
1912. Imidlertid blev der den 24. marts, altså for
inden stemmefristens udløb, afholdt en ekstra-gene- 
ralforsamling i Sømændenes Forbund, hvor den

bl. a. også behandlede spørgsmålet om sammenslut
ning med søfyrbøderne, og her vedtoges at udskyde 
stemmefristen til forbundets halvårlige generalfor
samling i oktober samme år, idet man fandt, at en
2 måneders urafstemning var alt for kort til et så 
vigtigt spørgsmål. Den ordinære generalforsamling, 
der afholdtes den 28. april samme år, altså en lille 
måned efter, godkendte udsættelsen til oktober gene
ralforsamlingen. Imidlertid forelå der fra søfyrbø
dernes side på samme generalforsamling en skrivelse 
til oplæsning, hvori disse meddelte, at hvis matro
serne på denne generalforsamling fastholdt udsæt
telsen af stemmefristen til oktober, så betragtede sø
fyrbøderne sammenslutningen som forkastet. Denne 
skrivelse ændrede som nævnt beslutningen om ud
sættelse, og formanden meddelte derefter, at forud
sætningerne for afstemningen, efter hele den udvik
ling, denne sag havde taget, nu måtte betragtes som 
bortfaldet i henhold til skrivelsen.

Lovene ændres.
På samme generalforsamling blev resultatet med

delt af en urafstemning, der havde været foretaget 
vedrørende en lovændring i vore love gående ud på, 
at ingen, der havde arbejdet i land over 6 måneder, 
kunne tilhøre forbundet. Dette ændringsforslag var 
ved urafstemning vedtaget med 120 stemmer. Imid
lertid vakte dette forslag for stærkt røre, måske ikke 
mindst fordi, at det gik ud over små 200 medlem
mer. Den halvårlige generalforsamling blev ikke 
færdig, og på en fortsættelse den 2. juni 1912 ved
tog man som en slags overgangsbestemmelse at op
rette en klub i tilslutning til forbundet, hvor de 
kammerater så kunne optages, der nu var afskåret 
fra at blive stående under hovedforbundet. Denne 
klub fik også nogen betydning frem i tiden, bl. a. 
for de af vore tidligere medlemmer, der havde fun
det beskæftigelse som motorbådsførere.

Året sluttede iøvrigt med en overmåde vellykket 
juletræsfest, og såvidt det kan ses, den første af den 
slags. Festen afholdtes i »Prins Wilhelms Palæ«.

I.T.F. repræsenterer på forbundets 
generalforsamling.

På den halvårlige generalforsamling den 17. no
vember 1912 kritiserede formanden den Internatio
nale Transportarbejder-Federation, der havde ho
vedsæde i Berlin, og intet kendskab havde til sø
mandsarbejde; omtalte kongressen i København 
1910, hvor der fra enkelte sider var gjort forsøg 
på at udelukke de engelske repræsentanter.

Sekretær Damm, som var til stede, gav en rede
gørelse for de aftaler, der var truffet på nævnte kon



gres. De engelske repræsentanter havde rådet de 
danske sømænd til at forhandle videre og ikke er
klære strejke, før de så, hvorledes situationen ville 
udvikle sig i England.

De danske repræsentanter havde indgået på dette 
og lovet intet at foretage sig, uden at give oplysning 
til transportarbejderforbundet. Overenskomsten var 
afsluttet, uden at sådanne oplysninger var indgivet. 
De engelske repræsentanter fik først meddelelse om 
overenskomsten ved at læse »Social-Demokraten«.

Formanden foreslog at anerkende Damm og 
Hawelock Wilson som æresmedlemmer af Sømæn
denes Forbund i Danmark, hvilket enstemmigt ved
toges.

Antwerpen afdeling oprettes. Strejke i Switzer.
I Antwerpen var i årets løb blevet oprettet en af

deling. Her blev E. Lindberg valgt til repræsentant. 
I Rotterdam varetog Hans Hansen interesserne som 
mere uofficiel repræsentant. I foråret 1913 udbrød 
der en mindre strejke mellem Switzers Bjergnings 
Entreprise og forbundene. Årsagen hertil var, at 
Entreprisen ingen overenskomst ønskede. Konflikten 
endte dog forholdsvis hurtigt, og den 14. marts 1913 
blev der underskrevet en overenskomst, som løb til 
15. marts 1914.

Revision af kostreglementet og hyrekrav.
Kort forinden — den 25. februar 1913 — havde 

ministeriet for handel, industri og søfart udsendt et 
revideret reglement vedrørende skibsmandskabets 
forplejning og opholdsrum ombord. Dette reglement 
afløste dels det gamle reglement af 1892, der dog 
for opholdsrummenes vedkommende blev afløst af 
et senere reglement af 1. juli 1908. Den danske 
koffardifart var på dette tidspunkt kommet ind i en 
højkonjunktur. Rederiet G. K. Hansen rejste løn
ningerne for deres skibsførere samt gav tillige pr. 
honnør 1 måneds gage ekstra til hver af deres styr
mænd og mestre, men der blev intet til dæksfolk 
og fyrbødere. Såre naturligt var det derfor kun, at 
de to organisationer foretog en henvendelse om løn
forhøjelse til Rederiforeningen. Ifølge overenskom
sten af 1. juni 1911 blev hyren dengang forhøjet 
fra kr. 60,00 for matroser og i henhold hertil for 
de øvrige grader til kr. 62,50 pr. måned.

Disse hyrer skulle dog igen rejses den 1. juni 1914 
med atter 2,50 til kr. 65,00. Dette sidste pålæg var 
imidlertid rederne indgået på at ville betale fra 1. 
oktober 1912, og hyren var således på det her om
talte tidspunkt 65 kr. for matroser og i henhold her
til for de øvrige grader. Svaret fra Rederiforeningen 
på vor henvendelse om hyreforhøjelse lød på, at man

ville rejse disse med kr. 2,50 pr. måned, således at 
matroshyren blev kr. 67,50. Herudover 5 kr.s tillæg 
til hyren i kulbådene. Dette tilbud forkastedes på 
en ekstra generalforsamling i Sømændenes Forbund 
den 4. maj 1913.

Korsør afdeling genoprettes.
I sommeren 1913 blev Korsør afdeling genop

rettet og Vilhelm Pind ansat som repræsentant i 
afdelingen. Samtidig blev der truffet den bestem
melse at forsøge endnu en tid med Cardiff afdelin
gen. Cardiff afdeling var blevet oprettet, men den 
ansatte repræsentant viste sig uheldig i sine dispo
sitioner, og man mente nu at have fundet den rette 
mand til at varetage vore interesser der, nemlig en 
mand, dér hed Olufsen. Det blev i årets løb ved
taget at antage fast fanebærer; det blev den fastløn
nede agitator.

Lovene ændres og udvides.
På forbundets halvårlige generalforsamling, der 

blev afholdt den 25. oktober 1913 og på følgende 
dage, blev forbundets love fremlagt i revideret stand. 
I henhold til ændringsforslag vedtog generalforsam
lingen nu at fastsætte indskud for alle kategorier til 
5 kr., og kontingentet blev fastsat til 35 øre pr. uge. 
Endvidere hedder det i en ny § 5:

Medlemmer, som har stået i forbundet i 6 måne
der, og som ikke står i ulovlig restance, har krav på 
understøttelse:

1)1 tilfælde af forlis, 2) under strejke, lock-out 
eller blokade, 3) retshjælp, 4) sygehjælp samt efter
12 måneders medlemsskab begravelseshjælp.

Dertil i visse tilfælde også arbejdsløshedsgodtgø
relse. Disse nye bestemmelser, der alle blev vedtaget, 
skulle træde i kraft fra 1. januar 1914. Det siger sig 
selv, at med disse bestemmelser, hvorefter forbundet 
overtog syge- og begravelseshjælpen, var den selv
stændige syge- og begravelseskasses saga dermed 
ude; rent juridisk skete der dog det, at de medlem
mer, der her havde betinget sig sygehjælp, måtte 
forbundet stadig yde den sygehjælp, imod at disse 
medlemmer til gengæld betalte et nærmere fastsat 
månedligt kontingent.

Samme generalforsamling tog endvidere under 
grundig behandling hele rederiforeningens kontrol
kontors virksomhed overfor vore medlemmer, og det 
blev her vedtaget at iværksætte blokade af dette 
kontrolkontor fra og med torsdag den 30. oktober. 
Ingen af forbundets medlemmer ville fra denne dato 
derefter henvende sig på kontrolkontoret. På samme 
generalforsamling blev valgt et mindre kontrolud
valg til at bistå formanden i det arbejde, den rejste



situation krævede. Dette udvalg kom til at bestå af 
J. Jensby og G. Borgland. Denne stille blokade sam
men med fyrbøderne viste sig at være effektiv, for så 
vidt som det lykkedes fra og med den 12. november 
1913 at få kontrolkontorets virksomhed i Kvæsthus
gade ophævet og de de beroende protokoller bfændt. 
Samtidig blev lægekontrollen ordnet på den måde, 
at medlemmer, der ikke ønskede at underkaste sig 
lægekontrollen, havde ret til at konsultere en privat 
læge, og at Rederiforeningen var pligtig til at aner
kende en af en sådan læge udstedt lægeerklæring.

Uroen indenfor organisationen fortsætter.
Dønningerne gik højt indenfor forbundet i de 

første år med stadige angreb på overenskomsten. 
Et bestyrelsesmedlem foreslog at oprette en klub, 
der skulle have til opgave at sprænge forbundet, og 
danne noget nyt. De besindige medlemmer fik dog 
til gavn for forbundet dette afværget.

Weber, der ved oppositionens hjælp var valgt til 
formand i 1911, håbede stadig, at oppositionen 
skulle falde til ro. Da dette ikke skete, meddelte han 
på den halvårlige generalforsamling i april 1914, at 
han ønskede at nedlægge sit mandat.

Efter at Weber på generalforsamlingen havde 
meddelt, at han ønskede at trække sig tilbage fra 
formandsposten, blev der den 7. maj 1914 afholdt 
et bestyrelsesmøde, hvor Weber meddelte bestyrel
se^ at han nu havde fundet en mand, der var villig 
til at overtage stillingen som formand, hvorfor han 
anbefalede at vælge C. Hansen, hvilket bestyrelsen 
godkendte, indtil der blev afholdt en generalforsam
ling. Denne afholdtes den 14. maj, hvor C. Hansen 
blev valgt, efter at der var ført en længere debat 
om den stilling, de forskellige medlemmer indenfor 
bestyrelsen havde taget med hensyn til at besætte 
formandspladsen. Yderligere valgte generalforsam
lingen 3 nye bestyrelsesmedlemmer, C. Damm, P. 
Bach og Sjøberg; samtidig besluttede generalfor
samlingen, at såfremt de forskellige rederier, der 
beskæftigede skibe i kulfart, ikke havde svaret på 
de skrivelser, der var afsendt til dem vedrørende 
opsigelse og anmodning om forhandling angående 
ny overenskomst, ville kulskibene blive blokeret fra
1. juni.

Imidlertid havde kulskibsrederne indmeldt sig i 
Dansk Dampskibsrederiforening, der indgav Klage 
til Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening. Et møde 
imellem parterne førte ikke til noget resultat; dog 
enedes man om at indbringe sagen for den faste 
voldgiftsret, der afsagde sålydende kendelse:

Sømændenes Forbund i Danmark er underkastet 
September-Forligets bestemmelser, hvorfor den af

forbundet ved skrivelse af 10. juni 1914 bebudede 
strejke ej kan anses for lovlig varslet. De under sagen 
omhandlede kulrederier kan ikke påberåbe sig 
Dampskibsrederiforeningens overenskomst af 1911 
med Sømændenes Forbund. Sagens omkostninger 
bæres af Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening 
med 50 kr. og af Smændenes Forbund med 50 kr.

Voldgiftsrettens kendelse blev forelagt en gene
ralforsamling afholdt den 12. juli, hvor en resolu
tion blev vedtaget, at såfremt der ikke ved forhand
ling var opnået et tilfredsstillende resultat til den 
21. juli, skulle strejken overfor kulrederierne iværk
sættes. Efter at der havde været ført adskillige for
handlinger mellem parterne, stillede forligsmanden

C. Hansen, formand 1914— 15.

et forslag, der blev forelagt generalforsamlingen den 
26. juli, og forkastet. Strejken var en kendsgerning. 
Men nu udbrød en anden krig: Verdenskrigen. 
Virkningen af, at en del kulskibe havde ligget stille 
grundet på strejken, gjorde sig snart gældende, lan
det begyndte at lide under mangelen af kul, og da 
ingen var i stand til at bedømme, hvorlænge krigen 
ville vare, greb forligsmanden ind og stillede føl
gende mæglingsforslag, som begge parter skulle af
give svar på inden lørdag den 15. august kl. 2 efter
middag :

Mæglingsforslag i Kulrederkoiiflikten.
Stillet af statens forligsmand i arbejdsstridigheder.

De under »Dansk Dampskibsrederiforening« stående rede
rier, der beskæftiger skibe i fast kulfart på danske havne, 
afslutter følgende midlertidige overenskomst med Sømænde
nes Forbund i Danmark:

Hyren pr. måned fastsættes til:
For tømmermænd og bådsmænd 80 kr. med et krigstillæg 

af 70 kr., for matroser 75 kr. med et krigstillæg af 70 kr., 
letmatroser 50 kr. med et krigs tillæg af 50 kr.



Ulykkesforsikringen fastsættes til 4000 kr. pr. mand, hvad 
enten han er familieforsørger eller ej. Opbringes skibet, drejer 
såvel hyre som gratiale, indtil den forhyrede er tilbage på 
udmønstringsstedet. I øvrigt arbejdes der, sålænge denne 
midlertidige overenskomst består, efter den mellem kulrederne 
og Sømændenes Forbund indtil 1. juni d. å. gældende over
enskomst.

Denne midlertidige overenskomst gælder sålænge den nu
værende krigstilstand i Europa begrunder dens beståen.

Spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for overenskomstens 
gyldighed er til stede, afgøres af et nævn, hvortil hver af 
parterne vælger 2 medlemmer og i hvilken forligsmanden 
er opmand.

Fredag aften den 14. sammenkaldte bestyrelsen 
til møde, hvor mæglingsforslaget blev enstemmigt 
vedtaget.

1914
Under den første verdenskrig 1914— 1918.

Hvem husker ikke den spænding og uro, medde
lelserne om krigserklæringen påførte den danske be
folkning. Folk stimlede sammen om avisudsalgene; 
alle ville de læse de første nyheder, som dagbladene 
bragte i alenlange spalter. Folk diskuterede ivrigt, 
hvilken af stormagterne, der ville klare sig; ingen 
ville tro, at krigen skulle vare så mange og lange år 
og bringe så mange ulykker over Europas befolk
ning; ingen kunne vel tænke sig, at krigen skulle 
ramme de neutrale lande i den grad, den gjorde.

Sømanden, der dengang som altid passede sin 
dont, var en af de, der. hurtig fik at mærke, at ver
den stod i brand. Krigen havde ikke varet længe, 
før den første meddelelse om søulykke indløb, idet 
to af D.F.D.S.5s skibe, »Chr. Broberg« og »Mary- 
land« minesprsengtes i Nordsøen.

Søfolkene i Esbjerg—Parkstone rutens både næg
tede at sejle over Nordsøen, medmindre der fra 
D.F.D.S. blev stillet garantier, for at ulykkesforsik
ringen blev forhøjet, således at deres familier ikke 
skulle lide nød i tilfælde af, at de satte livet til ved 
krigsulykke. Efter forhandling med direktør Høst,
D.F.D.S., enedes man om, at formanden skulle rejse 
til Esbjerg. Søndag den 9. august blev der afholdt 
et møde, hvor følgende overenskomst blev vedtaget:

Mellem »Det Forenede Dampskibs-Selskab« og søfolkenes 
organisation »Søfyrbødernes Forbund« og »Sømændenes For
bund«, er der dags dato indgået følgende overenskomst an
gående de vilkår, under hvilke søfolkene arbejder på rute
bådene mellem Danmark og England under den nuværende 
krigstilstand i Europa:

1. Helbefarne matroser og søfyrbødere erholder uforandret 
hyre og et gratiale af kr. 70,00 pr. måned.

2. Letmatroser og lempere får et gratiale lig med den 
månedlige hyre.

3. Ulykkesforsikringen, der nu er kr. 2800,00, forhøjes til 
kr. 4000,00 pr. mand, hvad enten han er familiefor
sørger eller ej.

4. Opbringes skibet, drejer såvel hyre som gratiale, indtil 
den forhyrede er tilbage på udmønstringsstedet.

5. Der skal udstedes kontrakt i 3 eksemplarer, hvoraf origi
nalen deponeres hos politimesteren i Esbjerg.

Krigen og de eksempler, som desværre alierede 
; havde vist sig, satte ganske naturligt sindene i bevæ
gelse, og til imødegåelse deraf afholdtes der en ekstra
ordinær generalforsamling, hvor flere medlemmer 
blandt andet stillede krav om, at den midlertidige 
overenskomst, der var oprettet i Esbjerg, fik gyldig
hed for alle skibe, der sejlede på krigsførende mag
ters havne, og i samråd med udvalget for de inter
nationale sømandsorganisationer og som lededes af 
C. Damm, udsendtes følgende opråb:
Til sømændene!

Efter den katastrofe, som er passeret i Nordsøen, ser vi det 
som vor pligt at oplyse eder om, at sølovens § 85 berettiger 
eder til at forlange at blive afmønstret fra skibe, som skal 
sejle på krigsførende magters havne.

Den overenskomst, som l  i 1911 blev forledt til at under
skrive, og som I hele tiden har overholdt, endskønt den ikke 
giver eder de fordele, som der blev eder fortalt, I ville få, 
kan ikke bringe eder til at fortsætte eders i forvejen fare
fulde arbejde, uden at I først har sikret fremtiden for eders 
familier.

Derfor nægt at mønstre i noget som helst skib, som skal 
anløbe krigsførende magters havne, medmindre I først har 
sikret eders familier fra at lide nød, dersom noget skulle  ̂
hænde eder.
På udvalget for internationale sømandsorganisationers vegne: 

C. Dam.
På Sømændenes Forbunds vegne:

C. Hansen. Julius Nielsen.

Der er ingen tvivl om, at dette opråb gav anled
ning til indførelse af de senere krigstillæg, farezone
tillæg, dyrtidstillæg o. lign. Rederne — og her igen 
specielt kulrederne — der havde holdt sig tavse, 
viste da også pludselig en ny interesse for en afslut
ning af den løbende konflikt. Rent privat udenom 
Rederiforeningen lod disse forhøre hos organisatio
nerne, om ikke man kunne lade nogle af kulbådene 
sejle.

Dette kunne dog ikke tilstedes, og nu gik det igen 
til forligsmanden. Her mødtes repræsentanter for de 
forskellige parter den 6. august til et møde. Efter en



længere forhandling, hvorunder bl. a. direktør Høst 
kom med den påstand, at der var ikke spor risiko 
ved at sejle, et standpunkt, hele højrepressen delte, 
idet denne ironiserede over det, man kaldte søfolks 
krigsfrygt. Denne hoveren fandt dog sted samtidigt 
med forhandlingerne, og muligvis ligger forklarin
gen heri.

Fredag den 7. august lykkedes det at opnå et for
ligsgrundlag. Der blev til hyresatserne 80 kr., 75 kr. 
og 50 kr. lagt et krigstillæg til på 70 kr. for de to 
første satser og 50 kr. for den tredie sats. Samtidig 
forhøjedes ulykkesforsikringen fra 2800 kr. til 4000 
kr., hvad enten det gjaldt familieforsørgere eller ej. 
Samtlige satser var at regne som et supplement til 
overenskomsten af 1. juni 1911 og omfattede kun 
skibe i fast kulfart.

Dette forslag blev samme dag forelagt bestyrelsen 
i vort forbund, der vedtog at anbefale det overfor 
medlemmerne.

Nu skete samme dag — altså fredag den 7. august
— det, at besætningerne på Esbjerg—Parkeston 
ruten nægtede at sejle med skibene, medmindre de 
fik mere i hyre. I deri anledning fandt der et møde 
sted i Esbjerg søndag den 9. august, hvor de to orga
nisationers formænd var til stede sammen med re
præsentanten fra vor side. Endvidere deltog redak
tør Sundbo i Esbjerg. Efter en meget langstrakt 
forhandling enedes man om følgende supplement, 
ligeledes til overenskomsten af 1. juni 1911:

1) Matroser og fyrbødere erholder et gratiale på 
70 kr. pr. mand pr. måned til de gældende 
hyresatser.

2) Letmatrosers og kullemperes gratiale er lig 
månedshyren.

3) Ulykkesforsikringen forhøjes fra 2800 kr. til 
4000 kr., uden hensyn til, om det drejer sig om 
familieforsørgere.

4) Opbringes skibet, drejer såvel hyre som gra
tiale, indtil den forhyrede et* tilbage på ud
mønstringsstedet.

5) Denne aftale udstedes i 3 eksemplarer, hvoraf 
det ene deponeres hos politimesteren i Esbjerg. 
Aftalen gjaldt fra påmønstring til afmønstring, 
og så længe krigen varer. Den omfattede samt
lige rutebåde, der af D.F.D.S. holdtes i ekspres
fart mellem Danmark og England.

Hele dette forslag blev enstemmigt godkendt på 
et fællesmøde af søfyrbødere og matroser i Esbjerg 
søndag den 9. august 1914. Samme aften genop
toges Englands-farten trods krig og blokade. Søfol
kene var ingenlunde bange for at sejle.

r

Minesprængt.

Samme dag fandt forøvrigt et medlemsmøde sted 
i Sømændenes Forbund i Rømersgade, og der blev 
det før omtalte forligsmandsforslag forelagt og god
kendt, dog således, at hyresatserne rejstes med 5 kr. 
over de gængse hyrer.

Hermed var den 11 ugers konflikt med kulbådene 
ude af verden, samtidig med at der var truffet en 
ordning for eksportfarten på England. Men hver 
dag meldte sig med sit problem. Mandag den 10. 
august rejste medlemmerne, der sejlede i D.F.D.S.5s 
rutefart på Østersøen, krav om, at bestemmelsen for 
eksportbåde på Esbjerg—-Parkeston også kom til at 
omfatte farten på de krigsførende magters havne 
i Østersøen.

Disse krav strandede imidlertid foreløbigt på di
rektør Høst, der ikke mente, der var nogen fare ved 
at sejle på Østersøen, og derfor nægtede at erkende 
Østersøen som farezone.

Dette afslag resulterede i, at besætningen fra s.s. 
»Anglo Dane« nægtede at gå med skibet til Stettin. 
Skibet fik nu 11 mand fra land og afsejlede. Medens 
denne lille affære stod på, gentog den samme historie 
sig i s.s. »A. N. Hansen«, og nu indbød hr. Høst 
organisationens repræsentanter til et møde angående 
hele sagen. På dette møde blev der nu stillet krav 
om krigstillæg for alle skibe, der besejlede krigsfø
rende magters havne. Mødet endte imidlertid resul
tatløst, efter at der var fremsat en påstand om, at 
»A. N. Hansen«s stykgodslast var transitgods, og 
dette burde der ikke betales krigstillæg for.



Sagen endte med, at de medlemmer, der var gået 
i land fra »Anglo Dåne« og »A. N. Hansen«, gik 
ombord igen, efter at der var meddelt, at D.F.D.S. 
ikke ville forfølge disse. Til gengæld måtte Forbun
dene så gå ind på, at de 11 mand, der sejlede »Anglo 
Dåne« til Stettin, heller ikke blev forfulgte.

Dermed endte det første, men også kun foreløbige 
forsøg på at få krigstillæg for sejlads på Østersøen. 
Vore to organisationer havde i anledning af hele 
situationen indbudt til en skandinavisk sømands- 
konférence, der blev afholdt i dagene 19.— 20. no
vember 1914 i København. Man formulerede resul
tatet af diskussionen i en række punkter, der alle tog 
sigte på et mere intimt samarbejde mellem de skan
dinaviske sømandsorganisationer, end tilfældet hid
til havde været.

Kongressen, der var besøgt af såvel danske som 
norske og svenske repræsentanter for søens arbej
dere, fik ikke direkte nogen praktisk anvendelse. På 
den anden side kan der ikke ses bort fra, at kongres
sen her netop har været den nødvendige forløber for 
det senere opståede skandinaviske samarbejde mel
lem de respektive landes søfolk. Den 18. februar 
1915 proklamerede Tyskland, at ethvert skib, der 
blev antruffet i den af dem etablerede krigs- og fare
zone, ville blive skudt i sænk.

Forinden denne proklamations fremkomst havde 
der indenfor vore organisationer været arbejdet for 
at få hyrerne hævet efterhånden, som risikoen steg 
ved at sejle, ikke indenfor bestemte farter, men over 
hele linien.

På en generalforsamling den 10. oktober 1914 
havde man vedtaget, at hvert medlem, der oppebar 
krigstillæg, skulle afstå 5 kr. af hver fortjente 70 kr. 
i krigstillæg. Disse penge gik direkte til en strejke
kasse og havde ingen forbindelse med den femkrone, 
der fradroges månedshyren og gik i redernes kasse.

Krigen fortsættes med stor bitterhed. Dagbladene 
meddeler daglig om flere skibe, der var løbet på 
miner i Nordsøen. Fragten stiger, og enkelte rederier 
indlader sig på spekulations-foretagender, således 
blev besætningerne mønstret på en rejse til neutral 
havn, skibene blev imidlertid dirigeret til en krigs
førende magts havn. I sømandskredse drøftede man 
dette spørgsmål, og man formente, at dette var i 
strid med søloven og brud på den bestående over
enskomst; man besluttede derfor at sende en protest- 
skrivelse til Rederiforeningen, samt at iværksætte 
strejke overfor rederierne tilhørende Dansk Damp-, 
skibsrederiforening fra 1. januar 1915. Rederifor
eningen indklagede forbundet for den faste vold
giftsret; den afsagte kendelse lød på, at strejken var 
ulovlig og idømte forbundet sagens omkostninger 
med 100 kr,

En opfordring til søfyrbøderne om at deltage i en 
strejke blev afslået. Sømændenes Forbund, der den 
gang stod tilknyttet International Transportarbejder 
Federation, vedtog da at overflytte forbundets mid
ler til denne organisation, og forbundets kassebe
holdning, der den gang udgjorde 70.000 kr., blev 
indsat i Dresdner Bank i Berlin under navnet Her
man Jockade for International Transportarbejder 
Forbund, W. J. Nielsen, Chr. Nielsen, J. Nielsen, 
C. Hansen for Sømændenes Forbund. Kontoret i 
Nyhavn nr. 17, der var lejet i International Trans
portarbejder Federations navn, og hvorfra ordrer 
blev givet, om hvorledes søfolkene skulle forholde 
sig. Forhandlingerne med Rederiforeningen resulte
rede imidlertid i, at parterne enedes om følgende 
forslag:

»De i overenskomstens periode indtil 1. juni 1919 gæl
dende hyrer forhøjes fra og med den 1. januar 1915, som
følger:

Tommermænd ..........................................  kr. 85,00
Bådsm ænd................................................ . . » 85,00
Matroser ...................................................  » 89,00
Letmatroser med mindst 2 års søfart . . .  » 60,00
Letmatroser med mindre end 2 års søfart » 55,00
Ungmænd .................................................. » 35,00
Fyrbødere ....................................... . » 80,00
Kullempere .................................... ..........  » 50,00

Udover nævnte hyrer betales fra og med den 26. februar 
1915 for alle under »Dansk Dampskibsrederiforening« høren
de skibe med undtagelse af sådanne, for hvilke der i det føl
gende fastsættes særlige regler, krigstillæg som følger:

Tømmermænd og bådsm æ nd.................... kr. 40,00
Matroser ............................................. .. » 35,00
L etm atroser............................................... . » 30,00
Ungmænd .................. . ...............................  » 25,00
Fyrbødere og kullempere ........................  » 35,00

Alt pr. rundrejse for Nordsøfart indenfor linierne Dover, 
Galais, Storbritanniens østkyst og 62 gr. nordlig bredde.

For en enkelt passage over Nordsøen betales halvdelen af 
ovennævnte krigstillæg, og samme beløb betales for en pas
sage af zonen Englands østkyst —  62 gr. nordlig bredde —
12 gr. vestlig længde — 47 gr. nordlig bredde.

Opbringes skibet, eller går det tabt ved en ved krigen for
årsaget ulykke, drejer såvel hyre som krigs tillæg, sålænge 
flaget bevares neutralt, indtil den forhyrede er tilbage på 
udmønstringsstedet Til vejledning ved beregningen af krigs
tillæg i sådanne tilfælde er man enig om at fastsætte tiden 
for to rundrejser til en måned.

For skibe i rutefart på England med landbrugsprodukter 
betales et månedligt krigstillæg, der er det dobbelte af de 
nævnte rundrejse tillæg.

For passagerskibe i transatlantisk fart betales pr. rundrejse 
et krigstillæg, der er det dobbelte af de nævnte rundrejse 
tillæg.

For fart på den finske side af den botniske bugt, og russiske 
havne betales et krigstillæg af kr. 17,50 pr. rejse, fra skibet 
passerer Ystad — Stevns sydgående, indtil denne linie atter 
er passeret nordgående.



Dette tillæg er basis for matroser, fyrbødere og kullempere. 
For den øvrige del af mandskabet fastsættes krigstillægget 
pr. rate.

I skibe i fast rutefart på norske havne mfellem den svenske 
grænse og Trondhjem inkl. betales et krigstillæg af kr. 40,00 
pr. måned.

Dette tillæg er basis for matroser, fyrbødere og kullempere. 
For den øvrige del af mandskabet fastsættes krigstillæget 
pr. rate.

Ulykkesforsikringen fastsættes for død og invaliditet til et 
beløb af indtil kr. 4000.0Q pr. mand og kommer til udbetaling 
ved dødsfald eller invaliditet efter en ved krigen forårsaget 
ulykke — uanset i hvilket farvand ulykken indtræffer — 
i overensstemmelse med de af Arbejderforsikrings-rådet i 
henhold til lov om søfolks ulykkesforsikring af 1. april 1905 
trufne afgørelser.

Krigstillæg samt den ekstraordinære ulykkesforsikring 
betales, så længe den nuværende krigstilstand i Europa be
grunder samme, og spørgsmålet om tidspunktet for ophør 
med betalinger af krigstillæg afgøres af et nævn, hvortil hver 
af parterne vælger to medlemmer og i hvilket statens forligs
mand i arbejdsstridigheder er opmand.

Ovennævnte hyrer med undtagelse af hyren for kullempere 
reduceres med 5 kr. pr. måned, sålænge krigstillæget og den 
ekstraordinære ulykkesforsikring er i kraft.

I henhold til ovenstående vil hyrerne efter fradrag af de 
nævnte 5 kr. pr. måned under den nuværende krigstilstand 
i Europa være som følger:

T øm m erm æ nd.........................................   . kr. 80,00
Bådsmænd ................ .......... ...................... » 80,00
Matroser ....................................................  » 75,00
Letmatroser med mindst 2 års søfart . . » 55,00
Letmatroser med mindre end 2 års søfart » 50.00
Ungmænd ................................................  »o 30,00
Fyrbødere ................ ....... ........................ » 75,00
Kullempere ........................................... . » 50,00

Forslaget, der blev forelagt en generalforsamling 
den 15. januar 1915, blev enstemmigt godkendt. 
Forhandlingsudvalget, der bestod af C. Hansen, C. 
Damm, E. Landberg og C. Borgland, fik et tillids
votum.

Den 1. maj samme år deltog Sømændenes For
bund i en maj demonstration, som de iøvrigt selv 
afholdt. Til denne demonstration ha,vde man kom
poneret følgende indskrift i et banner:

Landet har vedtaget en ny Grundlov. Den danske 
Sølov byder Sømanden Slave-Vilkaar og tvinger 
ham i Døden. Sømahden fordrer for sit Arbejde og 
for de Menneskeliv, han ofrer for Landet, en ny 
Sølov.«

Denne inskription vakte opmærksomhed overalt, 
hvor den kom frem, og den var på dette tidspunkt 
en ganske vist ubevidst protest mod den behandling, 
der blev den danske søarbejderstand til del senere

under krigens lange og farlige år, som tak for deres 
stolte offervillighed, de her bragte for vort land og 
folks eksistens. Thi det viste sig hurtigt, at de for
bedringer, søarbejderne overenskomstmæssig set 
havde opnået, kun var en dråbe i havet mod de for
hold, de nu måtte arbejde under.

Allerede i foråret 1915 kom spørgsmålet om en 
ekstra hjælp til den gældende ulykkesforsikring over 
for søfolk til behandling i rigsdagen. Spørgsmålet var 
rejst i finansudvalget og gik i korthed ud på at yde 
efterladte efter en på grund af krigen forulykket sø
arbejder erstatning efter andre regler end ulykkes
lovgivningen hjemlede.

Det blev en lang debat, og medens man fra alle 
sider var enige om at anerkende den store indsats, 
søarbejdernes offervillighed betød, var man ikke nær 
så enige om måden, man skulle imødekomme sø
arbejderne på. J. G. Christensen henviste til, at 
skulle der skabes noget betryggende for søfolkene, 
skulle og måtte dette helst ske gennem lovgivnings
magten. Daværende indenrigsminister Rode mente 
imidlertid, at man kunne overlade rederne selv at 
afgøre dette. Dette sidste standpunkt sejrede mærk
værdigt nok i den daværende officielt frisindede 
flertallige forsamling af lovgivere. Herimod stod 
J. C. Christensens standpunkt, at det i en lov burde 
fastslås, hvormeget de forulykkedes eller invalider
nes hutruer skulle have af staten. Det blev desværre 
ikke dette standpunkt, der blev praktiseret, skønt var 
de 5 kr., søarbejderne blev fradraget i hyren pr. må
ned blevet indbetalt til staten i stedet for til rederne, 
var det måske alligevel lykkedes at få staten til at 
overtage forpligtelserne ved denne påtænkte ud
videde ulykkesforsikring.

Forbundets kapital i fare.
Strejken var undgået, men nu indtraf en hindring, 

man ikke havde regnet med. Tyskland havde ud
stedt forbud imod udførsel af kapital, og sømæn- 
dene var afskåret fra at hæve forbundets kapital, 
der indestod i Dresdner Bank i Berlin. Sekretær 
Damm afrejste da straks til Berlin, og det skyldtes 
hans energiske arbejde, at forbundets kapital blev 
overflyttet til Den Danske Landmandsbank i Kø
benhavn.

Krigen rasede stadig. I august 1915 strandede en 
engelsk undervandsbåd E. 13 på Saltholmen. Tyske 
torpedobåde beskød den og dræbte 13 mand af be
sætningen. Ligene blev ført i land i København og 
hjemsendt til England. Til hver af kisterne sendte 
Sø-Fyrbøderne og Sømændenes Forbund en signeret 
krans, hvorfor der til forbundet fra chefen fra E. 13 
blev sendt en sålydende takskrivelse:



ROYAL NAVAL BARRACKS.
Mr. Carl Hamen. Copenhagen, August 25th.

Dear Sir,
Will you kindly convey to all concerned the profourid 

gratitude of myself, my Officers and men for their very kind 
thought in sending a wreath for our late Camrades today, 
and inform them how very much we appreciated this kindly 
action.

Yours sincerely,
P. H. Layton, 

Leuth-Comdr. »E. 13«.

Den 19.—20. november afholdtes en skandinavisk 
konference, hvor repræsentanter fra søfarts-organi
sationerne i Norge, Sverige og Danmark indgående 
drøftede krigssituationen og lagde grunden for et 
skandinavisk samarbejde.

Overenskomst med sejlskibene.
Det kan endelig nævnes, at det den 17. februar 

1915 lykkedes at få overenskomst med sejlskibs
rederne for Svendborg og Marstal tolddistrikter.

Gik det nølende og trægt med at få forholdene 
forbedrede for mandskaberne ombord i skibene, 
der dog var dem, som var mest udsatte, så strøm
mede guldet til gengæld ind i stride strømme til 
rederierne. Udbytter på et halvt hundrede % var 
ingen sjældenhed.

Krigstillægget udvides.
Samtidig steg livsfornødenhederne kolossalt. Der 

jobbedes og hamstredes på alle ender og kanter. De 
der ikke kunne følge med her, måtte finde sig i at 
stå i kø udenfor de respektive udsalg. Selv staten 
måtte gribe ind og fastsætte rationering på de mest 
nødvendige artikler ved hjælp af kort. Var dette 
ikke sket, var nogle druknet i overflod, medens andre 
ikke havde kunnet skaffe sig til livets ophold selv 
med penge i hånden. Sådan er menneskene. Under 
denne kehraus stilledes der fra vore to organisationer 
krav om dyrtidstillæg. Der kom dog intet ud af den
ne henvendelse lige straks. Derimod blev der et re
sultat med hensyn til udvidelse af de alt gældende 
krigstillæg.

Sådan udvidedes det for fart på den finske side 
af den botniske bugt, den finske bugt og russiske 
havne gældende krigstillæg fra og med den 1. juni
1915 også til at gælde østsvenske havne, altså hele 
den botniske bugt.

Samtidig forelå forslag fra rederiforeningen om 
at udvide det gældende krigstillæg med et yderligt 
krigstillæg også gældende fra 1. juni 1915.
1) For fart på Archangelsk betales, foruden de alle

rede gældende zone-krigstillæg, et yderligere 
krigstillæg af kr. 17,50 for strækningen fra 62°

N.B. til Archangel og igen fra Archangel kr. 
17,50 til 62° N.B.

2) For fart på Middelhavet fra Gibraltar passeres 
for indgående og til Gibraltar atter passeres for 
udgående, betales et krigstillæg af 70 kr. pr. 
måned og pr. rate pr. dag. Disse tø forhold 
gjaldt direkte for matroser. For tømmermænd, 
bådsmænd, letmatroser og ungmænd betales pr. 
rate pr. dag efter de for Nordsøfart fastsatte 
krigstillæg.

Samtlige mellem Sømændenes Forbund i Dan
mark og Dansk Dampskibsrederiforening aftalte 
krigstillæg — såvel forannævnte som tidligere af
talte — gælder for al fart — uanset lastens beskaf
fenhed — for så vidt rejsen er godkendt af den ved 
lov af 10. september 1914 oprettede krigsforsikring 
af danske skibe.

Disse bestemmelser tiltrådtes af vor ekstra gene
ralforsamling den 19. juni 1915; denne begyndte 
iøvrigt som medlemsmøde, da der ikke var mødt så 
mange, at generalforsamlingen var beslutningsdyg
tig, hvilket dog skete senere.

Der fastsættes bestemmelser for dyrtidstillæg.
For dyrtidstillæggets vedkommende forelå der 

først den 23. september et tilsagn om, at rederi
foreningen havde vedtaget at yde et gratiale efter 
følgende regler:

For udbetaling af de ved skrivelsen den 23. sep
tember 1915 tilståede gratialer pr. 1. oktober 1915 
og for pr. 1. april 1916 er samme dag aftalt føl
gende mellem deres og vore repræsentanter:

1) Ved en måneds hyre forstås nettohyren i hen
hold til Dansk Dampskibsrederiforenings forhy
ringsregler uden tillæg af nogen art.

2) Gratialerne udbetales kun til folk, der er forhy
rede på Dansk Dampskibsrederiforenings forhy
ringsregler, og f. eks. ikke til folk forhyret i ud
landet på højere hyre.

3) Ikke selvforskyldt sygdom, dokumenteret ved 
lægeattest eller militærtjeneste^ dokumenteret 
ved soldaterbog, regnes ikke som afbrydelse af 
tjenesten.

4) Til ommønstringer og lign. tilstås ved 6 måne
ders tjeneste 21 dage, ved 3 måneders tjeneste 
14 dage.

5) Gratialerne udbetales kun til folk, som den 1. 
oktober 1915, henholdsvis den 1. april 1916, er 
forhyret ombord i et under Dansk Dampskibs
rederiforening hørende skib.

6) Gratialerne gives ikke for folk, der er mønstrede 
på egen kost.



Torpedering. Besejret en værgeløs.

En særlig opsigtsvækkende kontrakt blev omtrent 
samtidig indgået med firmaet Brix Hansen & Co. 
i anledning af deres to skibe, »Thorvaldsen« og 
»John«s indladning af mineprops (krigskontreban
de) i Malmø med engelsk havn som bestemmelses
sted. Selve kontrakten ér en sålydende skrivelse:

»Refererende til stedfundne forhandlinger på vort kontor 
med repræsentanter for søfyrbøderne, sømændene og sø
restaurationsforeningens organisationer erklærer vi os herved 
indforstået med at yde et ekstra gratiale på 200 kr., skriver 
to hundrede kroner, pr. mand, til de under nævnte forenin
ger sorterende medlemmer for at foretage en rejse med hen
holdsvis s.s. »John« og s.s. »Thorvaldsen« fra Malmø til 
England, lastede med props, som bådene i øjeblikket ind
tager i Malmø.

Skulle folkene ved at gå i bådene efter torpedering miste 
deres tøj, erstatter vi samme med 300 kr., skriver tre hun
drede kroner, pr. mand.

Med højagtelse
Brix Hansen & Co.«

Det bemærkelsesværdige ved denne aftale er ikke 
mindst, at erstatninger for mistede effekter med tor
pederede skibe hermed er indført i skibene, ganske 
vist til at begynde med kun for de enkelte besæt
ninger selv.

På den ordinære generalforsamling den 31. ok
tober 1915 fratrådte C. Hansen efter eget ønske, 
og man valgte Poul Hansen med det næststørste

antal stemmer på stemmesedler, dog foreløbig kun 
for et tidsrum af 6 måneder indtil nyvalg havde væ
ret foretaget på behørig måde.

Tiden var dengang ladet med forklarlig uro. Den 
gav sig udtryk politisk som faglig, også inden for 
vore rammer trivedes den, hvad dog måske var til
giveligt. Verden var jo en heksekedel.

Den 1. januar 1916, efter en række forhandlin
ger, forhøjede rederne krigstillægget på Østersøen 
til 35 kr. pr. rundrejse. Dertil blev krigstillægget, 
der var 40 kr. pr. måned for fart på tyske Østersø
havne, sat op til 70 kr. pr. måned.

Poul Hansen, 
formand 1915— 18, 1920— 20, 1921— 25.



Dette var dog ikke tilstrækkeligt til at dæmpe util
fredsheden med de vilkår, man sejlede under, og 
den 25. marts 1916 blev samtlige krigstillæg opsagte 
såvel fra Sømændenes Forbund som fra Søfyrbøder
nes Forbund til udløb den 1. april, altså med 7 da
ges varsel, i følgende skrivelse:

Til Dansk Dampskibsrederiforening.
Ved nærværende tillader vi os at meddele den ærede for

ening, at bestyrelserne for Sømændenes og Søfyrbødernes 
Forbund i Danmark har vedtaget at opsige de mellem vore 
foreninger og Dansk Dampskibsrederiforening gældende reg
ler for betaling af krigstillæg til ophør fra og med den 1. 
april 1916. Grunden til opsigelsen er følgende:

Da aftalen om krigstillæg blev truffet, var krigssituationen 
anderledes, end den nu for tiden er, idet der nemlig i de 
senere dage er blevet torpederet flere neutrale skibe uden 
mindste varsel, og på grund af disse forhold ønsker vi gerne 
en forhandling.

Med højagtelse 
Sømændenes Forbund i Danmark:

P. Hansen.

Søfyrbødernes Forbund:
Chr. Jæpelt.

x\llerede dagen efter, altså den 26. marts, forelå 
der svar fra rederne i følgende vendinger:

I anledning af Deres skrivelse af 25. d. M. til Dansk 
Dampskibsrederiforening, hvorefter forbundene vil opsige de 
gældende regler for betaling af krigstillæg til ophør fra og 
med 1. april d. å., skal jeg på Dampskibsrederiforeningens 
vegne nedlægge protest mod dette skridt. De gældende over
enskomster hjemler ikke nogen ret til en sådan vilkårlig op
sigelse, men forudsætter tværtimod, at opsigelse ikke kan 
finde sted, ligesom de senere tillæg udtrykkelig har fastsat, 
at overenskomsten gælder for alle rejser, der er godkendte 
for krigsforsikringen af danske skibe. En opsigelse ses iøvrigt 
heller ikke at være reelt begrundet ved de foreliggende for
hold.

Jeg må derfor på Dampskibsrederiforeningens vegne op
fordre forbundet til at frafalde det bebudede skridt. Skulle 
De dog ikke være villig hertil, må spørgsmålet om opsigelsens 
berettigelse i henhold til den gældende overenskomst om reg
ler for behandling af faglig strid henvises til afgørelse ved 
voldgift.

Med højagtelse 
Axel Dam.

Det vil ses heraf, at rederne truer med voldgifts
retten.

Den 29. marts modtog imidlertid rederne et nyt 
svar fra de 2 organisationer, hvori disse fastholdt op
sigelsen til den 1, april. Herpå svarede rederne igen, 
dog ikke denne gang gennem sagfører, men nu ved 
selve herr Cold, der nu krævede sagen henvist til 
faglig voldgift med et mæglingsmøde forinden. Her 
gav organisationernes sagførere ligeledes møde, og 
man fik følgende regler truffet, og de blev forelagt 
de 2 forbunds bestyrelser og der godkendt med 19 
stemmer mod 1:

1) De for perioden fra 1. april d. a. til 1. april n. a. 
(1917) for 4’ måneders tjeneste tilhørende rede
rier, der er medlem af Dansk Dampskibsrederi
forening, betales tømmenmænd, bådsmænd, ma
troser, letmatroser og ungmænd et gratiale, sva
rende til en måneds gage. For udbetaling af gra
tialerne gælder de under 23. september 1915 
aftalte regler, dog med den modifikation, at der 
til ommønstringer o. 1. tilstås 21 dage for 4 må
neders tjeneste og 14 dage for 2 måneders tje
neste.

Gratialerne udbetales kun til folk, som den 1. 
august og den 1. december 1916 samt den 1. 
april 1917 er forhyrede ombord i et under 
Dansk Dampskibsrederifqrening hørende skib.

2) Derfra og med den 1. april d. a.., for al fart 
mellem Danmark og England, betales et krigs
tillæg af kr. 70,00 pr. måned og pr. rate pr. dag. 
Dette krigstillæg gælder for matroser. For tøm- 
mermænd, bådsmænd, letmatroser og ungmænd 
betales pr. rate i samme forhold som de tidligere 
gældende krigstillæg.

3) Den for død og invaliditet fastsatte ulykkesfor
sikring fra og med den 1. april d. a. skal gælde 
for alle, hvad enten de er forsørgere eller ej, dog 
med den indskrænkning, at der må skaffes rime
lige beviser for, at den forulykkede virkelig har 
haft pårørende, som han har forsørget økono
misk.

I tvivlstilfælde afgøres bevisernes gyldighed af 
den mellem Sømændenes Forbund og Dansk Damp
skibsrederiforening bestående voldgift for behand
ling af faglig strid.

Omtrent samtidig forhøjede D. K. forsikringerne 
for dæksfolk fra 6000 kr. til 10,000 kr.

Og endeligt opnåedes krigstillæg med sejlskibs
rederne i Svendborg og Marstal tolddistrikter, idet 
disse indgik på at betale 30 % af den månedlige 
hyre i krigstillæg, for propslaster (krigskontrebande) 
60 % fra indladning påbegyndtes, til udlosning er 
endt. Krigstillæg og den ekstraordinære ulykkesfor
sikring gælder sålænge krigstilstanden i Europa be
grunder samme.

Til rederiforeningens regler kom forøvrigt en til
føjelse, der gik ud på, at for fart på Portugal betales 
et krigstillæg efter 70 kr. pr. måned i lighed med 
farten på Middelhavet, regnet fra 47 ° nordi. br.

I voldgiftskendelse nr. 3, 1916, blev endeligt de 
mere specificerede fortolkninger til forståelse af be
regningen af de forskellige krigstillæg, truffet af og 
tilført den faglige voldgiftsrets forhandlingsprotokol, 
der beror i rederiforeningen.



Konference i Gøteborg. Plimsollerne florerer.
I dagene den 13. til 17. juni blev der afholdt en 

konference i Gøteborg, hvori deltog repræsentanter 
fra alle skandinaviske søfartsorganisationer, og her 
blev bl. a. vedtaget at arbejde i fællesskab vedrø
rende alle faglige forhold indenfor Skandinavien. 
Denne vedtagelse på dette tidspunkt var iøvrigt ikke 
omsonst. Rundt omkring i de neutrale lande skød 
nye rederier op som paddehatte. Det var særligt 
sejlskibsrederierne, bl. a. disse, det voldte besvær at 
komme tilrette med. Dels var det ofte ganske med 
søfartsforhold ukyndige mennesker, der var sat til 
at administrere disse rederier. Dels bestod selve rede
riet af en eller flere gamle kasser, der knapt kunne 
flyde. Sådanne plimsollerrederier var der ikke så 
ganske få af, og de var kun baseret på dette ene: 
Udbytte, enten gennem de nu høje fragter eller gen
nem en endnu højere assurance i tilfælde af forlis.

Det var et meget utaknemligt hverv for søarbej
derne, at sejle med disse vrag. Her var risikoen dob
belt stor, dels til søs og dels kneb det med, når man 
endeligt var sluppet helskindet gennem alle farer, 
at få det fortjente vederlag udbetalt.

Krav om oprettelse af et fond til krigsforlistes 
efterladte.

Den 8- maj 1916 rettede samtlige søfartsorgani
sationer en henvendelse til regeringen om, at der af 
den nylig vedtagne fragtskat blev hensat en sum, 
som kunne komme de omkomne søfolks efterladte 
til gode.

Som en begrundelse for henvendelsen anførtes, at 
det var såre naturligt, at der blev tænkt på de mænd 
og deres efterladte, som havde den største andel i, 
at transporten blev opretholdt. Skrivelsen blev stilet 
til Indenrigsministeriet og havde følgende ordlyd:

Til indenrigsministeren.
Undertegnede til søfarten knyttede foreninger, hvis med

lemmer alle har deres erhverv og tjener deres ophold på 
søen, skal i anledning af den i rigsdagen fremsatte fragtskat, 
hvis beløb, ifølge fremsatte udtalelser, er beregnet på at støtte 
andre erhverv — landbrug og industri —, der under de 
nuværende krigsforhold arbejder under mere eller mindre 
trykkende forhold, ærbødigst indgå til det høje ministerium 
med anmodning om, at der ved disponeringen af den ind
komne skat må blive taget hensyn til de folk, uden hvis 
pligttro og opofrende arbejde under de nuværende farefulde 
tilstande på søen dansk skibsfart aldrig ville have opnået 
at indsejle det, den nu har gjort, ligesom landbruget og indu
strien ville have været yderligere dårligt stillet, såfremt ex- 
porten og importen ikke var bleven opretholdt.

Vor ærbødige anmodning til det høje ministerium er der
for, at der af fragtskatten henlægges en sum til et fond, hvis 
renter skal anvendes til pensionering af de efterladte, der på 
grund af krigen har mistet deres forsørger, og til dem, som

under udførelsen af deres farefulde arbejde har pådraget sig 
invaliditet, samt til understøttelse af dem, der gennem krigs
forlis midlertidigt har mistet deres erhverv.

I betragtning af de farer, sømandsstanden i sin helhed 
fremfor nogen anden stand i Danmark nu er udsat for i 
arbejdet for at vedligeholde samkvemmet med andre lande 
under de nuværende krigsforhold, og under hvilket de øvrige 
erhverv ville være vanskeligt stillet, og når hensyn tages til, 
at de mulige udgifter afholdes af fragtskatten —  udredet 
af søfarten selv —, tillader vi os at udtrykke håbet om, at 
indenrigsministeren vil tage dette vort ærbødige andragende 
op til velvillig behandling; thi ihvorvel en del af sømands
standen er forsikret gennem rederierne og statsmagten, er 
denne forsikring ikke tilstrækkelig i de tilfælde, hvor der 
efterlades en stor børneflok og måske en svagelig enke; ej 
heller for en mand, der er bleven invalid.

København, den 8. maj 1916.

Med højagtelse 
For Sømændenes Forbund i Danmark:

(sign.) P. Hansen.
For Sø-Restaurations Foreningen:

(sign.) Carl C. Larsen.
For Søfyrbødernes Forbund i Danmark:

(sign.) C. Jæpelt.
For Dansk Styrmandsforening:

(sign.) Chr. Christensen.
For Kjøbenhavns Skipperforening:

(sign.) / .  Møller.
For Maskinmestrenes Forening:

(sign.) O. Mortensen.
For den almindelige danske Skibsførerforening af 1874: 

(sign.) Alfred Ørum.

Krigen fortsættes med større og større hensyns
løshed overfor neutrale skibe. Allerede i sommeren
1916 udsendtes meddelelse om, at 121 neutrale ski
be, deraf 22 danske, var sænket af tyske under
vandsbåde, og mange af vore kammerater var alle
rede på det tidspunkt faldet som ofre for krigen. 
Med de forskellige rederier var der stadig strid om 
beregningen af zonekrigstillæget, næsten ikke en 
skibsbesætning blev afbetalt, uden at der var tvivls
spørgsmål, om der skulle betales for den og den 
sejlads og zone, og det var ikke små beløb, der af 
forbundet blev indkasseret hos rederierne, som efter- 
betaling for sejlads i krigszbnerne.

På den ordinære generalforsamling i oktober 1916 
blev der stillet forslag om at lade forbundets regn
skab i fremtiden blive revideret af autoriserede revi
sorer, hvilket vedtoges. Kasserer W. J. Nielsen afgik 
som kasserer, og i hans sted blev valgt E. Lindberg 
midlertidig, senere valgtes Niels J. Nielsen.

I slutningen af året 1916 afholdtes et nyt møde 
mellem repræsentanter for søfartsorganisationerne, 
hvor man drøftede krigssituationen for de sejlende 
medlemmer, og følgende skrivelse blev da afsendt 
til rederiforeningen:



København, den 3. januar 1917.
Til

Dansk Dampskibsrederiforening, 
her.

Undertegnede organisationer af søfarende tillader sig her
ved at henvende til den ærede rederiforening angående 
spørgsnrålet om skibsmandskabers pligt til at sejle med skibe, 
der føret* krigskontrebande.

Da i sin tid bestemmelserne om, at mandskaberne var 
pligtige at følge skibene, når disse kunne forsikres i den 
danske krigsforsikring, fastsloges i overenskomsterne mellem 
den ærede rederiforening og de søfarende organisationer, 
skete dette efter den ærede rederiforenings repræsentanters 
forslag, idet denne ordning fra disses side motiveredes der
ved, at krigsforsikringen, i hvilken regeringen og rederifor- 
ehingen var repræsenteret, ikke vil tegne for skibe, der førte 
krigskontrebande, hvorfor såvel krigsfprsikringens som rede
riernes og besætningernes interesser var ens i dette forhold 
og ydede garanti mod., at der ville blive tegnet for laster 
med krigskontrebande.

Dette var den gang i det store og hele rigtigt, men siden 
da er forholdene forandrede i så betydelig grad, at der nu 
af den danske krigsforsikring tegnes forsikring, uanset hvilken 
last et skib måtte føre til de krigsførende lande, således, at 
der i virkeligheden kun var en vare, nemlig »props«, for 
hvilken krigsforsikringen hidtil ikke har villet tegne forsik
ring, og i den sidste tid er definitionen af denne art endda 
bleven meget problematisk.

Fra de søfarende organisationers side er der gentagne gange 
protesteret mod denne sagernes udvikling, men den ærede 
rederiforening har gang på gang slået enhver protest ned 
under henvisning til de en gang trufne aftaler.

Vi skal i denne forbindelse bemærke, at forudsætningerne 
fra alle sider ved oprettelsen af omtalte overenskomst var, 
at kigsforsikringen ikke ville indlade sig på at assurere et 
skib, hvis last helt eller delvis bestod af krigskontrebande.

Da imidlertid disse forudsætninger nu er bristede, tillader 
undertegnede organisationer sig at meddele, at vi betragter 
den i sin tid trufne aftale som bortfaldet, idet der nu så godt 
som udelukkende sejles med krigskontrebande, i hvilken an
ledning samtlige organisationer forbeholder sig at meddele 
deres medlemmer, at de er frit stillede i spørgsmålet om, 
hvorvidt de er pligtige at følge et skib, når dettes last helt 
eller delvis består af krigskontrebande, hvis der ikke bliver 
vedtaget nye regler herfor ved fælles forhandlinger mellem 
den ærede rederiforening og undertegnede organisationer, 
hvortil vi når som helst er beredt, såfremt den ærede rederi
forening måtte være tilbøjelig til at deltage heri.

Med højagtelse 
For Dansk Styrmandsforening:

(sign. N. O. Petersen.
For Dansk Sø-Restaurations Forening:

(sign.) C. O nsager.
For Maskinmestrenes Forbund:

(sign.) O. Mortensen.
For Søfyrbødernes Forbund:

(sign.) Chr. Jæpelt.
For Sømændenes Forbund:

(sign.) P. Hansen.

På denne skrivelse modtog foreningen følgende 
svar:

Til
Sømændenes Forbund} 

hersteds.
»Dansk Dampskibsrederiforening« anerkender herved mod

tagelsen af fællesskrivelsen fra Dansk Styrmandsforening, 
Dansk Sø1Restaurationsforening, Maskinmestrenes Forening, 
Søfyrbødernes Forbund og Sømændenes Forbund af 8. januar 
angående spørgsmålet om skibsmandskabers pligt til at sejle 
med skibe, der fører kontreband^.

Rederiforeningen kan ikke anerkende rigtigheden af den 
i den nævnte skrivelse givne fremstilling angående forhand
lingerne om dette spørgsmål. Det blev netop fremhævet, hvad 
der også var de ærede organisationer bekendt, at adskillige 
skibe, der blev godtagne af krigsforsikringen, førte krigs
kontrebande, således f. eks. kullast fra England til dermed 
allieret land. Der er ikke os bekendt fra krigsforsikringens 
side indført nogen ændring i dets politik siden forhandlin
gerne herom førtes med forskellige af de ærede organisatio
ner, sidst i september f. a.

Rederiforeningen må på det bestemteste protestere imod, at 
de ærede organisationer ganske ensidigt tilkendegiver, at en 
truffen aftale skulle være bortfalden, så meget desto mere, 
som forskellige fordele, der af rederiforeningen er bleven 
indrømmet de ærede organisationer, alene er givet under den 
udtrykkelige forudsætning, at det, så længe krigen varede, 
skulle anerkendes, at mandskaberne var forpligtede til at 
sejle med skibe, når krigsforsikri^gen godkendte rejsen.

Da såvel rederiforeningens formand som de medlemmer 
af bestyrelsen, der har deltaget i de ovennævnte forhand
linger, for tiden er bortrejste, må rederiforeningen foreløbig 
indskrænke sig til den omtalte protest, idet Deres skrivelse 
skal blive forelagt de nævnte bestyrelsesmedlemmer ved deres 
hjemkomst, der formentlig vil finde stede i løbet af måneden.

Med højagtelse 
Dansk Dampskibsrederiforening:

F. V. Greibe, 
sekretær.

Den uindskrænkede blokade træder i kraft.
I januar 1917 udsendte Tyskland meddelelse om, 

at fra 1. februar ville ethvert skib, uanset om det 
var neutralt eller tilhørte de krigsførende magter, 
blive sænket uden varsel inden for en bestemt af 
Tyskland etableret zone. Der oprandt nu en ræd- 
selsperiode på søen: De »sporløses« sænkningers og 
lidelsernes tid. Den danske damper »Lars Kruse« 
var den første, der blev sænket i farezonen. Hele 
besætningen druknede på nær 1. maskinmester, og 
nu fulgte torpederingerne slag i slag. Tyskland hå
bede at kunne afskære Englands tilførsler. Alt, hvad 
der opnåedes, var kun større og bitrere fjendskab 
imellem de krigsførende magter, og da Amerika ikke 
havde fået tilfredsstillende svar på en note, der var 
afsendt til Tyskland efter sænkningen af den engel
ske kæmpedamper »Lusitania« i maj 1915 ved Ir
lands kyst, erklærede Amerika Tykland krig. Tysk
lands hensynsløse undervandsbåds-krig bevirkede, at 
rederne oplagde en stor del skibe og opsagde besæt



ningerne. Arbejdsløsheden øgedes; man besluttede 
da, førend der kunne være tale om at gå ombord 
igen i de skibe, hvor besætningen var opsagt, at der 
skulle optages forhandlinger med rederne om nyt 
krigstillæg. Alle de søfolk, der var i land, afleverede 
deres søfartsbøger på forbundets kontor, således at 
ingen kunne udmønstres uden forbundets vidende, 
og det blev besluttet at udbetale 15 kr. om ugen i 
understøttelse til alle, der den 23. februar havde 
været arbejdsløse i 14 dage.

Den 27. februar blev der afholdt generalforsam
ling i Rømersgade, hvor formand Poul Hansen af
lagde beretning om de forhandlinger, der var ført 
med rederiforeningen i forbindelse med de øvrige 
søfartsprganisationer om sejlads med landbrugspro
dukter. Parterne var efter et 10 timers møde i ar
bejdsgiverforeningen bleven enige om følgende:

Ved et fællesmøde i dag i Arbejdsgiverforeningen mellem 
repræsentanter for Dansk Dampskibsrederiforening, Maskin
mestrenes Forening, Dansk Styrmandsforening, Dansk Sø- 
Restauratør-Forening, Fyrbødernes Forbund, Sømændenes 
Forbund og Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening enedes 
man om, at eksportfarten genoptoges med det samme, idet 
rederiforeningen indgår på at betale et tillæg stort 60 °/o af 
det alt betalte krigstillæg for fart med landbrugsprodukter; 
dette tillæg drejer fra på- til afmønstring. Det er dog en 
forudsætning, at denne fart foregår udenfor den af Tyskland 
erklærede farezone. Livs- og ulykkesforsikringen for krigsfare 
forhøjes til det dobbelte for denne fart.

Forhandlinger om anden fart genoptages snarest, senest 
i løbet af 3 dage.

København, den 26. februar 1917.

For Dansk Dampskibsrederiforening:
(sign.) A. O. Andersen.

For Dansk Styrmandsforening:
(sign.) N. O. Petersen.

For Søfyrbødernes Forbund:
(sign.) Chr. Jæpelt.

For Maskinmestrenes Forening:
(sign.) O. Mortensen.

For Dansk Sø-Restaurations Forening:
(sign.) C. Onsager.

For Sømændenes Forbund:
(sign.) P. Hansen.

For Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening:
(sign.) Carl Weitemeyer.

Minister Stauning var til stede og gav en udførlig 
redegørelse for landets eksport og den overenskomst, 
der var opnået mellem Danmark og de krigsførende 
lande. Det var, udtalte Stauning, en livsbetingelse 
for vor neutralitets skyld, at vi opretholdér ekspor
ten, og anbefalede at vedtage det foreliggende for
slag; den danske befolkning skulle da ikke kunne 
sige, at den danske sømand ikke ville hjælpe befolk

ningen under denne vanskelige situation. Forslaget 
vedtoges med alle stemmer mod 2.

Eksportbådene kom derefter i fart. Sejladsen 
skulle foregå uden om farezonen til Bergen, hvor 
lasten skulle omlades i engelske skibe, og de danske 
indlades med kul. Englands tonnage var imidlertid 
på grund af torpedering bleven forringet, så de dan
ske både lå stadig i Bergen og ventede, indtil det 
ved list lykkedes eksportkompagniet eller — skibenes 
rederier at få besætningen til at gå med nogle en
kelte både over farezonen for en ducør, stor kr. 
500,00. Enkelte skibsbesætninger nægtede at gå i 
farezonen og blev afmønstret og erstattet med andre 
af deres kammerater, der ved rygterne om de 500 
kr. lod sig lokke til at gå ud. Direktør Høst5s 
(D.F.D.S.) optræden i dette tilfælde var ikke ros
værdig. Mange af de kammerater, der sejlede med 
eksportbådene over farezonen, blev sørgelig skuf
fede, da de ikke fik udbetalt ducør en på de 500 kr. 
ved deres hjemkomst. Forbundet stod magtesløs 
overfor dette spørgsmål.

Da eksportens opretholdelse var en nødvendighed 
for landet, såvel som kultilførsel, måtte sejladsen på 
England optages.

Forligsmanden indkaldte da parterne til en for
handling, der blev afholdt i Arbejdsgiverforeningens 
lokaler, og varede i næsten 2 døgn. Sømændenes 
repræsentanter forlangte 100 % forhøjelse til det 
bestående krigstillæg for sejlads i farezonen. Rederne 
ville kun betale 2 kr. pr. dag, det samme, som be
taltes i norske skibe. Forligsmanden stillede da føl
gende forslag:

Mæglingsforslag 
fra Forligsmanden den 7. marts 1917.

Sømænd og fyrbødere.

A. K r i g s t i l l æ g .  For fart i
1) Østersøen og Nordsøen undtagen rejser indenfor lini

erne Skagen-—Vinga og Ystad— Gedser,
2 ) Middelhavet,
3 ) Atlanterhavet og Nordhavet i en zone begrænset af 

32 gr. n. br., 25 gr. v. 1., indtil 62 gr. n. br., herfra indtil 
15 gr. v. 1. og videre til 85 gr. n. br., 30 gr. ø. 1., og herfra 
til Kap Kanin betales et krigstillæg af 70 kr. pr. måned og 
pr. rate pr. dag for matroser og fyrbødere og forholdsmæssigt 
for de øvrige mandskabsklasser. Dette tillæg betales såvel 
under sejlads, som når skibet ligger i havn, og drejer fra 
påmønstring respektive til afmønstring. For Passagerskibe i 
transatlantisk fart betales dobbelt krigstillæg.

B. F a r e z o n e t i l l æ g .
For fart i de af centralmagterne etablerede farezoner be

tales yderligere fra ankomst, respektive afgang fra havn, til 
farezonegrænsen passeres, 10 kr. pr. dag pr. mand af alle 
mandskabsklasser. Dette tillæg betales ikke under ophold i 
havn.



Krigstillæg og farezone tillæg gælder for al fart — uanset 
lastens beskaffenhed, forsåvidt rejsen er godkendt af krigs
forsikringen for danske skibe.

G. F a r t s  t i 11 æ g betales indenfor linierne Skagen— 
Vinga og Ystad—Gedser med 25 kr. pr. måned og pr. rate 
pr. dag for alle mandskabsklasser.

D. U l y k k e s f o r s i k r i n g e n  forhøjes fra 4000 kr. 
til 8000 kr.

Fast hyre og dyrtidstillæg som hidtil.

Forslaget blev forelagt på en generalforsamling, 
afholdt i Rømersgade den 7. marts.

Poul Hansen, der havde deltaget i den lange for
handling, redegjorde for den stilling, redernes re
præsentanter havde indtaget under forhandlingerne, 
og formente, at selv om sømændene indgik på for
slaget, som det var stillet af forligsmanden, ville det 
ikke kunne udføres i praksis. Forslaget vedtoges med 
alle stemmer mod 2.

Sømændene viste atter deres gode vilje til at op
retholde skibsfarten.

Det viste sig hurtigt, at det af forligsmanden stil
lede forslag ikke kunne praktiseres. Allerede 14 dage 
efter, at forslaget var vedtaget, måtte rederne bøje 
sig for kendsgerningerne og optog nye forhandlin
ger, der resulterede i en overenskomst gældende fra 
1. april.

1) Dyrtidstillæget fra og med 1. april d. a. udbetales med 
een måneds gage hver anden måned — 50 % } eller pr. rate 
for kortere tjenestetid.

2) Farezonetillæget af 7. marts d. a. fra og med 1. april
d. a. erstattes med følgende:

For fart i de af de krigsførende magter etablerede fare
zoner betales tredobbelt krigstillæg.

Tillæget drejer fra påmønstring, eller hvor sømændene er 
mønstrede, fra skibet begynder at indtage ladning til en havn 
i et af de krigsførende lande eller, hvor skibet ligger i et af 
disse landes havne, fra det begynder at indtage ladning til en 
havn inden- eller udenfor farezonerne, og det drejer, til skibet 
efter at have nået sit bestemmelsessted er udlosset, dog såle
des, at der for ophold i havn kun betales farezonetillæg for 
ophold indtil 8 dages varighed pr. rejse.

Hvor et skib i fart udenom farezonen dog bliver indbragt 
til en inspektionshavn eller får lignende tvungent ophold i 
farezonen, drejer farezonetillæget fra farezonegrænsen pas
seres, men ophører efter 8 dages ophold i havn. Det begyn
der atter at dreje fra skibets nye afgang, og indtil farezone- 
grænsen passeres.

Går et skib fra en af de krigsførende landes havne til 
Amerika, betales farezonetillæg fra afgang fra havn til fare
zonegrænsen passeres.

I alle tilfælde, hvor farezonetillæget under ophold i havn 
ophører, beregnes almindeligt krigstillæg.

Sømændenes ret til ifølge sølovens § 85 at nægte at gå ud 
i farezonerne forbeholdes, men de må ikke, som betingelse 
for at sejle, stille større krav end de her aftalte vilkår.

På den halvårlige generalforsamling den 29. april 
1917 aflagde formanden beretning over de forhand
linger, der var ført i det forløbne halve år, og om

talte den sidste overenskomst om krigs- og dyrtids
tillæg. Krigstillæget i farezonen var efter denne ord
ning 3 gange 70 kr., hvilket var et gode i forhold 
til forligsmandens forslag af 7. marts. Endvidere 
omtaltes en henvendelse, der var rettet til Inden
rigsministeriet om hjælp til de medlemmer, som var 
bleven arbejdsløse på grund af blokaden, iværksat 
af krigsførende magter og torpederinger af danske 
skibe, iciet man formente, at det var samfundets 
pligt at hjælpe, og håbede at vinde forståelse ved 
lovgivningsmagten. Beretningen blev enstemmig 
godkendt.

Under behandlingen af regnskabet oplystes det, 
at forlisfondet var opbrugt, og at der var lånt af 
forbundets kasse 25,000 kr., og da der stadig skulle 
udbetales forlishjælp til medlemmerne, der hjem
kom fra torpederede skibe, vedtoges det at påligne 
et ekstra-kontingent af 10 kr. pr. medlem.

I »Ny Tid« for juni refereres en artikel fra »Na
tionaltidende« af 18. maj, skievet af fru Agnes 
Slott-Ad øller, hvor der bliver slået til lyd for en ind
samling til understøttelsesfond for efterladte efter 
danske søfolk, der har mistet livet under krigen. Som 
svar på denne artikel, blev der fra Ghr. Jæpelt og 
Poul Hansen skrevet en artikel, hvori de formente, 
at skulle der samles ind i sømændenes navn, bør 
sømændenes repræsentanter først høres, og ligeledes 
have indflydelse på summens anvendelse. Efter at 
disse artikler var skrevet, udsendtes der meddelelse 
om, at Dansk Dampskibsrederiforening havde grebet 
fru Slott-Møllers tanke og besluttet at oprette et 
fond på 1 million kr. Rederiet A. P. Møller havde 
skænket 50,000 kr. og Østasiatisk Kompagni ville 
støtte fondet.

Efter krigen vil man — hedder det i den ud
sendte meddelelse — sætte sig i forbindelse med 
besætningernes organisationer for at træffe bestem
melse om, hvorledes fondets midler bedst kaii an
vendes til støtte for den danske dampskibs- og sejl
skibsflådes førere og besætninger og deres familier.

I samme nummer af »Ny Tid« omtales krigstil
læget for skibe i fart på Amerika, der efter forhand
ling med rederiforeningen skulle betales med 70 kr. 
pr. måned fra og med 1. maj; ligeledes skulle ulyk
kesforsikringen gælde alle, for så vidt rimelige bevi
ser fremskaffedes for, at den pågældende havde haft 
pårørende, han støttede økonomisk.

I dagene 16.—21. maj blev der afholdt en skan
dinavisk konference i Kristiania, hvor den indgå
ende drøftede krigssituationen, og deri i de tre lande 
bestående sølov. Det vedtoges at deltage i Interna
tional Sømands Kongres i London i august.

I juni forsøgte forbundet at få optaget en forhand
ling med sejlskibsrederne om farezonetillæg. Der



blev i den anledning vekslet en del skriverier mellem 
forbundet og Dansk Sejlskibsrederiforening, som af
slog enhver tanke om forhandling, sålænge krigs
forholdene var så usikre.

Efter indbydelse af N. S. & F. Union afholdtes i 
London august 1917 en international konference, 
hvor søfarende af alle grader var repræsenteret. Der 
var repræsentanter fra De forenede Stater, Frankrig, 
Italien, Ruslånd, Holland, Belgien, Australien, Nor
ge, Sverige og Danmark. Konferencen var præget af 
stor afsky mod de tyske undervandsbådes mandskabs 
handlemåde overfor besætningerne i handelsskibe, 
tilhørende såvel de krigsførende magter som neutrale 
lande. Der krævedes på denne konference, at op
rejsning skulle ydes af Tyskland og ØstHg for den 
inhumane krigsførelse, og det besluttedes, at den 
internationale konference forpligter sig til — med
mindre de nuværende metoder for tysk undervands
krig ophører — i fremtiden at nægte at sejle med 
noget skib, der har folk fra centralmagterne om 
bord. Og det besluttedes, at alle de tilstedeværende 
delegerede skulle anbefale deres organisationer at 
udmelde sig af »International Transport-Arbejder- 
Federation«, samt at der valgtes et internationalt 
forbunds-udvalg af repræsentanter for de søfarendes 
foreninger i de allierede og neutrale lande. Frem
deles, at der nedsattes et internationalt udvalg for 
at tage de nødvendige skridt til forberedelserne af 
en fremtidig international konference, — Udvalget 
sammensattes af en repræsentant for hvert land, og 
det overlodes hvert land at vælge sit medlem. — 
Det vedtoges endelig, at en international konference 
skulle afholdes i København inden udgangen af 
året 1917.

Søndag den 28. oktober afholdt forbundet halv
årlig generalforsamling. Efter at formand Poul Han
sen havde aflagt beretning for det forløbne halve år, 
omtalte han konferencen i London, hvor det var ved
taget at vælge et udvalg med et medlem for hvert 
land til at foretage det fornødne for at danne en 
international federation udelukkende for søfolk. Ef
ter at Chr. Borgland og C. Damm havde redegjort 
for sømændenes forhold til den Internationale Trans
portarbejder Federation, og hvor det oplystes, at det, 
at danne en International Federation udelukkende 
for søfolk, ikke var nogen ny tanke, opstået under 
krigen, blev et forslag om at udmelde forbundet af 
International Transportarbejder Federation og ind
melde det i International Søfarts Federation en
stemmigt vedtaget. Ligeledes oplyste formanden, at 
de henvendelser, der var rettet til Indenrigsministe
riet om erstatning til arbejdsløse søfolk, var resul
teret i, at forbundet havde fået udbetalt af stats
kassen en sum på 71,682 kr., hvilket var den sum,

forbundet havde udbetalt dels til arbejdsløsheds
understøttelse og dels til forlishjælp. Medlemmerne 
tilkendegav deres påskønnelse af formandens arbejde 
ved at rejse sig.

Ubådkrigen fortsætter.
Den uindskrænkede undervandsbådskrig gjorde 

lyst i rækkerne, også blandt de neutrale landes skibe, 
og skarpe fordømmelser lød overalt over den barba
riske, umenneskelige krigsførelse. Når de allierede 
deltog i disse protester, så syntes dette dog ikke helt 
forklarligt. Undervandsbådskrigen var jo netop 
fremkaldt af de afspærringsforanstaltninger, der blev 
foretaget mod centralmagterne. Det minder noget 
om manden, der tampede løs på en anden, sam
tidig med, at han skreg kraftigt om hjælp. De neu
trale lande var imidlertid sagesløse, i al fald de af 
deres skibe, der visseligt holdt sig neutrale og ikke 
sejlede med krigskontrebande.

Det var ikke enkelte skibe mere, det gik ud over, 
men hele konvoyer. Således blev den 17. oktober
1917 en hel konvoy på 12 skibe angrebet af tyske 
undervandsbåde, og de 10 af skibene blev sænkede, 
heraf 2 danske, s. s. »Stella« og s.s. »Margrethe«.

»Ny Tid« for november indeholder beretning om 
en konvoy bestående af 12 skibe, deriblandt 2 dan
ske, der er sænket i Nordsøen af to tyske krydsere.

I artiklen hedder det:

»Det er med uhygge og afsky for krigsførelsen til søs, at 
man læser om alle de hensynsløse torpederinger, som tyske 
u-både har udført, men den 17. oktober vil dog stå som en 
mærkedag for de afskyeligste og modbydeligste råheder, som 
fra Tysklands side er begået overfor neutrale landes søfolk«.

Videre hedder det:

»Enkelte blade har hævdet, at sømanden jo kunne lade 
være med at sejle der, hvor han vidste, at der var spærret. 
Vi synes, det er en dårlig tak at give sømanden for den ind
sats, han yder for at bringe landet de fornødenheder, der 
tiltrænges. Sømanden er imidlertid på det rene med, at tak 
kan han ikke vente for sit arbejde, men desuagtet er han sig 
sit ansvar bevidst, og han vil, trods al brutalitet og overfald 
fra Tysklands side, fortsætte sin gerning på søen. Men næg
tes kan det ikke, at man harmes over, at der fra en krigs
førende nations side handles så hensynsløst, som sket er ved 
sænkningen af konvoyen den 17. oktober.«

På en ekstra-generalforsamling i januar 1918 op
lyste formanden, at for at skaffe understøttelse til de 
arbejdsløse, var der rettet henvendelse til Grosserer- 
Societetet om bidrag, hvilket var pure afslået, som 
noget, der lå udenfor societetets virkefelt. Til under
støttelsesforeningen var der også rettet henvendelse, 
men det var kun enkelte medlemmer, der kunne få



hjælp, og da man ikke kunne komme i betragtning 
ved den nye arbejdsløshedslov, eftersom vi ikke hav
de nogen arbejdsløshedskasse, var der rettet henven
delse til Dansk Dampskibsrederiforening, som stil
lede sig velvillig; dog ønskedes der garanti for, at 
hjælpen kun blev ydet til de, der i virkeligheden 
ernærede sig på søen. Det blev enstemmig vedtaget 
at modtage understøttelse fra rederiforeningen. U d
betalingen skulle da foregå efter følgende regler: 
Den første udbetaling finder sted den 18. januar; 
der udbetales til arbejdsløse medlemmer, der har 
været arbejdsløse i 3 på hinanden følgende uger,
25 kr., derefter en understøttelse af 15 kr. pr. uge 
pr. medlem.

Derefter drøftedes et forslag, stillet af formand 
Poul Hansen, om en sammenslutning af Sømæn
denes og Sø-Fyrbødernes Forbund. Der førtes en 
livlig diskussion, hvori deltog C. Hansen, Chr. Borg
land, Bjelkerup Petersen, Anders Jensen, J. Madsen- 
Jensen, C. Damm og Poul Hansen. Sammenslutnin
gen vedtoges enstemmigt med akklamation, desuden 
vedtoges det at udsende stemmesedler til alle med
lemmer i provinsafdelingerne og i hjemmeværende 
skibe. Stemmesedlerne skulle indleveres til forbundet 
senest 1. marts.

I »Ny Tid« for februar skriver Poul Hansen en 
artikel om sammenslutningens betydning for de to 
forbund, ikke alene nu, men ved overenskomstens 
udløb næste år, og pointeres der, hvilken betydning 
det har for internationalt samarbejde, når der er 
godt nationalt samarbejde.

Sø-Fyrbøderne og Sømændenes Forbund afholdt 
møde for deres arbejdsløse medlemmer den 9. fe
bruar, hvor det oplystes, at der ved henvendelse til 
rederiforeningen var lykkedes at få understøttelsen 
forhøjet med 5 kr. pr. uge fra den 15. at regne, så
ledes at den ugentlige understøttelse blev 20 kr. pr. 
uge, og hver 4. uge 25 kr.

Der vedtoges en tak til rederiforeningen for den 
betydelige hjælp, der var ydet de arbejdsløse med
lemmer.

Den 15. april opnåedes efter længere forhandlin
ger med sejlskibsrederne at få sluttet en overens
komst. Hyren fastsattes til 200 kr. pr. måned for 
bådsmænd og tømmermænd, 175 kr. for matroser, 
125 kr. for letmatroser, 90 kr. for ungmænd, ulyk
kesforsikringen efter samme regler som med Dansk 
Dampskibsrederiforening. Overenskomsten skulle 
gælde for et år.

Ved optælling af stemmeafgivningen om sammen
slutningen udviste denne en stor majoritet for sam
menslutningen: 583 ja og 55 nej. Et udvalg, be
stående af 3 bestyrelsesmedlemmer fra hvert af de 
to forbund, valgtes til at udarbejde forslag til love

for fællesforbundet. Da udkastet var færdigt fra ud
valget, blev der indvarslet til fællesgeneralforsam
ling i salonen »Kæden« den 2. juni 1918.

Denne generalforsamling blev imidlertid en skan
dale, idet en klike afbrød talerne og oplæste et smæ
deskrift med ærerørige beskyldninger mod de to or
ganisationers formænd. Lovene blev ikke behandlet 
færdigt, ligesom der heller ikke blev valgt tillids- 
mænd. Fyrbøderne afholdt derefter en ekstra gene
ralforsamling, hvor det vedtoges at udsætte sammen
slutningen.

Sømændenes Forbund fortsatte fællesgeneralfor
samlingen søndag d. 9. juni. Formand Poul Hansen 
oplæste en skrivelse fra Sø-Fyrbødernes Forbund 
samt en resolution, hvori fyrbøderne henviser sam
menslutningen til et senere tidspunkt. Det vedtoges 
da at udsætte generalforsamlingen til den 14. juni 
og indbyde fyrbøderne til at deltage.

Sø-Fyrbødernes Forbund havde imidlertid på en 
generalforsamling vedtaget, at ingen fyrbøder måtte 
deltage i nogen fællesgeneralforsamling på davæ
rende tidspunkt, og der mødte som sådan kun een 
fyrbøder. Formand Poul Hansen henstillede til de 
tilstedeværende medlemmer at hæve fælles-general
forsamlingen, da sømændene ikke kunne vedtage 
love for et fællesforbund, når den ene part havde 
trukket sig tilbage. Dette blev forkastet, hvorefter 
Poul Hansen indgav en skriftlig protest til dirigen
ten, beklagede, at de tilstedeværende medlemmer 
ikke ville indse det håbløse i at fortsætte en fælles
generalforsamling, når den ene part ikke deltog, 
hvorefter han forlod mødet.

Resten af bestyrelsen aflyste derefter generalfor
samlingen og indkaldte til bestyrelsesmøde den 15. 
juni, hvor det vedtoges at suspendere Poul Hansen 
som formand, ligeledes vedtoges det at indkalde til 
ekstra generalforsamling for Sømændenes Forbund 
samt fællesgeneralforsamling.

I dagene den 6., 8. og 10. juni afholdtes i City’s 
selskabslokaler en international konference. Repræ
sentanten for Sømændenes Forbund var Poul Han
sen, J. Madsen-Jensen, Emil Larsen og Chr. Borg
land. Det vedtoges at danne International Seafarers 
Federation. Til præsident valgtes Hawelock Wilson 
og til sekretær Chr. Damm.

Der blev afsendt sålydende telegram til Wilson:

»Seafarers International Kongres sitting at Copenhagen 
this day send you hearthy congratulations on your election as 
first President of the seafarers International Federation.«

Chr. Borgland. K . S  pliil,
Gonference Chairmann. Conference Secretary.

Damm.
International Secretary.



1918
Formandsskifte.

Den 23. juni blev ekstra-generalforsamlingen af
holdt, hvor det vedtoges at vælge Chr. Borgland til 
formand.

Efter at Borgland var valgt, stillede han en reso
lution om at udsætte sammenslutningen med Sø- 
Fyrbøderne, sålænge Chr. Jæpelt var deres formand, 
hvilket blev vedtaget. Fælles-generalforsamlingen 
blev derefter aflyst.

International Seafarers Federation stiftes.

Begivenhederne rullede rask også i 1918. I dagene 
den 7., 8. og 10. juni stiftedes i København Inter
national Søfarts Federation. Til stede var 3 repræ
sentanter for de 3 skandinaviske lande og England, 
og hele denne bevægelse var i sin start ligesom svøbt 
i stort politisk format udadtil. Alt dette gik ganske 
anderledes, og den under så store forventninger 
startede Internationale blev atter opløst, efter at 
National Sailors and Firemens som sidste mand på 
skansen 3 år senere gik tilbage til I. T . F. igen.

Arbejdsløshedskassen^ oprettedes.

Året 1918 bragte et par betydningsfulde episoder. 
Den første var en fastlæggelse af hele arbejdsløsheds- 
spørgsmålet indenfor vore egne rammer. Det var jo 
klart, a t den af rederiforeningen tilståede hjælp var 
begrænset. Hertil kom, at rederiforeningen kun un
derstøttede de af vore medlemmer, der havde sejlet 
i deres skibe, medens de f. eks. pure nægtede at un
derstøtte dem, der kom fra sejlskibene. Fra forbun
dets side blev der da her ydet disse sidste understøt
telse, men heller ikke dette kunne jo blive af læn
gere varighed. På en ekstra generalforsamling den 
23. juni 1918 blev der, omend kun løseligt, peget
1 retning af oprettelse af en statsanerkendt arbejds
løshedskasse som en løsning på dette problem en 
gang for alle. i

Imidlertid gik forbundets ledelse i gang med sagen 
og på en ekstra generalforsamling, der blev afholdt 
den 11. august 1918 i Håndværkerforenigens lokaler, 
Kronprinsensgade, blev hele spørgsmålet forelagt 
en forsamling på ca. 200 medlemmer. Det blev her 
enstemmigt vedtaget at oprette en arbejdsløsheds
kasse fra den 1. august 1918 at regne. Da der var
2 måneders karenstid for kassens medlemmer, blev 
altså terminen for udbetalinger gennem kassen tid
ligst at regne fra 1. oktober 1918.

Det vedtoges samtidig a t gøre kassen obligatorisk, 
og endeligt vedtoges det, a t forbundets formand og

kasserer såvelsom bestyrelse også er formand, kas
serer og bestyrelse for arbejdsløshedskassen.

På samme generalforsamling blev endeligt valgt
H. Willumsen til at assistere ved det forøgede ar
bejde, der nu ville melde sig på kontoret, så længe 
udskrivning af nye kort stod på.

I anledning af grundfondet på de 100,000 kr. 
blev det første kontingent i arbejdsløshedskassen

I
Chr. Borgland, 

formand 1918— 20, 1930— 40.

fastsat til 1 kr. pr. måned og 50 øre for dem under 
18 år. Til at foretage kontrollen af de arbejdsledige 
blev N. P. Buxbom  valgt.

Krigen ender.

Den 11. november 1918 indtraf endelig den længe 
imødesete dag, der bragte krigens afslutning. På 
denne dag blev efter 4 år og 3 måneder og 11 dage 
erklæret våbenstilstand, der siden endte med fred. 
At denne fred siden har været, et omdisputeret fak
tum, er en sag for sig. Alle dem, der direkte led 
under krigens svøbe, var i alt fald lykkelige for dens 
afslutning. Men selv om krigen var afsluttet og 
våbnenes larm indstillet, så drev løse miner endnu 
i lange tider rundt og gjorde skibsfarten fortsat 
usikker.

Den 1. december lykkedes det at få den ved over
enskomsten af 1911 fastsatte overtid på 45 øre for
højet til 75 øre.

Fra starten i 1897 havde der indtil nu været frem
skridt og fremdrift i vor bevægelse, men store van
skeligheder havde dér været at komme igennem,



store ofre havde været bragt, verdenskrigen krævede 53 skibsførere, 64 styrmænd, 59 maskinmestre, 179
alene 251 danske skibe, 179 dæksfolk satte livet til. dæksfolk, 67 fyrbødere, 18 drenge, 3 fiskere, 66 hov-
Ialt krævede krigen 518 dræbte, fordelt således: mestre og kokke og 9 ubekendte.

1919
Efterkrigstiden og dens vanskeligheder.

Fredens indpas i verden afsluttede en periode, 
hvor alle redes af krigéns frygtelige mareridt. Virk
ningen var så voldsom, at det hele ikke kunne falde 
i lave igen. Nationer udviskedes og andre opstod. 
Landegrænserne forrykkedes, heksekedelen boblede 
videre. Imedens søgte man omkring i de forskellige 
verdenshusholdninger at få porcelænet sat på plads 
igen. Det var lettere sagt end gjort. U.S.A.S præsi
dent, Wilson, mente at have fundet den gyldne nøgle 
til den evige fred, nemlig nationernes eller Folkenes 
Forbund, under dette skulle alle tvistigheder be
handles, men ved hjælp af dette skulle også alle 
kilder til uretfærdigheder og ufordragelighed fjernes.

Under Folkenes Forbund blev netop oprettet ar
bejdsbureauet, som skulle tage sig af arbejderklas
sens forhold, såvel til søs som til lands.

Indenfor vor organisation føltes også virkningerne 
af uroen og usikkerheden ude omkring. Arbejdsløs

heden, der allerede havde holdt sit indtog, udvidede 
nu sit felt. Vi søgte at dæmme op mod følgerne heraf 
så godt vi kunne, med de midler, der stod til vor 
rådighed. Bl. a. søgte vi a t få hånd i hanke med 
anvisningen, således at det i alt fald blev medlem
merne, der kom i arbejde, når der skiftedes. Men 
der blev også søgt øvet pres på rette vedkomménde 
for a t få dem til a t antage danske folk i stedet for 
udlændinge. Hermed mentes ikke skandinaver.

Sagén var, at af en eller anden årsag så det ud, 
som brh man ombord i danske skibe —  nu da krigen 
var sluttet —  ligefrem nærede en særlig forkærlighed 
for tyskere, og at dette var en dårlig belønning til 
de danske, der havde været gode nok under krigen, 
siger sig selv.

I februar 1919 blev der nedsat en sølovskommis
sion til revision af søloven. Heri var både søfyrbø
derne og Sømændenes Forbund repræsenteret. Da

Forhandlingsudvalget 1919. Forbundets første overenskomst indeholdende 3-sk. vagt. 
I. Waagesen. Th. Pedersen. I. West.
P. Hansen. Chr. Borgland. I. P. Jensen.



de 8-årige overenskomster udløb den 1. juni 1919, 
blev det nye overenskomstforslag forelagt en ekstra
ordinær generalforsamling den 13. marts, hvor det 
blev enstemmigt vedtaget. Forslaget indeholdt som 
bekendt en hel ny inddeling af vore arbejdsforhold 
med de 3 hovedpunkter: 3-skiftet vagt, 8 timer ved 
land og standardhyre (alle tillæg kapitaliseret i en 
fast hyre) på toppen.

Forinden hovedslaget med rederiforeningen fandt 
sted, havde der fundet nogle forpostfægtninger sted 
med de rederier, der stod udenfor rederiforeningen. 
Således fandt der en 1 O-dages blokade sted ved 
Grønlandske Handel. Denne endte med, at vore 
krav om 3-skiftet vagt gennemførtes. Noget vanske
ligere var det at få overenskomst afsluttet med sejl
skibsrederne, idet overenskomsten her udløb den 15. 
april 1919.

Det var netop under forhandlingerne her, at 
Svendborg afdelings repræsentant, O. Mortensen, 
trak sig tilbage, og repræsentanten N . J. Nielsen 
trådte til.

På en ekstraordinær generalforsamling den 10. 
marts 1919 blev! det vedtaget at afsende de tilbørlige 
strejkevarsler og nedlægge arbejdet den 1. juni, hvis 
ikke tilfredsstillende resultater kunne opnås med re
derne. H er valgtes samtidigt et forhandlingsudvalg, 
bestående af P. Jensen, Th. Petersen, Poul Hansen,
E. Waagensen og Chr. Borgland.

Forhandlingerne trak ud til sidste øjeblik, således 
at der blev afholdt endnu en. generalforsamling nat
ten mellem 31. maj og 1. juni. Her forelå tilbudene 
fra rederne, bl. a. om en halv million kr. til en ejen
dom, hvis vi ville frafalde kravet om 3-skiftet vagt 
Generalforsamlingen vedtog at stå fast ved dette 
krav, og hvis ikke det blev opfyldt, da a t gå i strejke.

Efter en forhandling, der varede fra 5 efter
middag til næste dags formiddag kl. 10, enedes 
parterne om et forslag, lydende på en månedlig hyre 
af 275 kr. for matroser, 8 timers arbejdsdag ved 
land, vagt om vagt i søen, samtidigt skulle alt ar
bejde ved afgang og ankomst til havn, rengøring og 
forhaling betales med overtid. Forslaget blev fore
lagt en generalforsamling den 31. maj og blev for
kastet med den motivering, at 3-skiftet vagt skulle 
indføres.

Forhandlingerne optoges da om aftenen kl. 10, 
og kl. 4 morgen afsluttedes et forlig lydende på, at 
i søen er arbejdstiden 8 timer, vagt iberegnet (tre
skiftet vagt). Hvor tre-skiftet vagt ikke indføres, 
betales 25 % tillæg til den gældende hyre. Over
tidsbetalingen fastsattes til 125 øre pr. time til kl. 9 
aften. Natarbejde samt søn- og helligdagsarbejde 
175 øre pr. time, med følgende hyresatser:

pr. måned
Bådsmænd ...................................................  kr. 300,00
Tømmermænd med 1 års se jla d s .............  - 300,00
Tømmermænd under 1 års sejlads . . . .  - 275,00
Sejlmagere ...................................................  - 300,00
M a tro se r.......................................................  - 275,00
Letmatroser ............................................... - 160,00
Ungmænd ...................................................  - 75,00

Allerede 8 dage efter forelå der overenskomst med 
sejlskibsrederne, og nu gik det slag i slag, således at 
hele vort overenskomstsystem snart igen var fornyet.

Overenskomsten med sejlskibsredeme, der i nogen 
grad ligner dampskibenes, fik dog specielle afsnit. 
Således fastsættes det her, at medlemmer af Sømæn
denes Forbund ikke var forpligtede til at sejle sam
men med uorganiserede folk.

De danske organisationer hædres for resultatet.

I dagene den 15. maj afholdtes en skandinavisk 
sømandskonference i København, som naturligvis 
beskæftigede sig med den foreliggende situation i 
Danmark. Det blev på den værdigste måde frem
hævet, at vi her i Danmark brød de skranker ned, 
der hindrede os i at opnå sømmelige levevilkår for 
vore medlemmer.

Endvidere besluttedes det a t ansætte repræsen
tanter i udlandet: Cardiff, Newcastle, Rotterdam 
og Antwerpen, og ligeledes ansætte en fastlønnet 
sekretær, til hvem al regnskab og korrespondance 
skulle indgå. Systemet, der var for indviklet, er nu 
ophævet, da det viste sig, at udgifterne blev for
bundene for store.

Forslag om sammenslutning fremsættes igen.

Overenskomstsituationen var naturligvis det alt 
overskyggende, men ved siden heraf blev der dog 
også tid t i r  at diskutere andre forhold. Således blev 
der allerede den 28. april 1919 afholdt et fælles
medlemsmøde af fyrbødere og dæksfolk. På dette 
møde, hvor Hjalmar Jacobsen var dirigent, blev der 
stillet en resolution om hurtigst muligt at få dannet 
et fællesforbund.

Denne resolution blev enstemmigt vedtaget.
Denne vedtagelse resulterede i, at der den 26. 

oktober blev afholdt en generalforsamling, og her 
forelå følgende forslag til samarbejdsregler:

Samarbejdets formål
er a t samle sømændene og søfyrbøderne til en fælles optræ
den i videst mulig udstrækning i generelle overenskomst
forhold, som overfor søfartslovgivning, samfund og arbejds
givere, ligesom overfor internationale søfartsorganisationer 
og den internationale kairip for økonomisk frigørelse.



§ 1. når fællesledelsen finder det nødvendigt. Ligeledes kan en
Samarbejdet må aldrig være i strid med noget af for- fællesgeneralforsamling indkaldes efter de samme regler, som

bundenes suverænitet eller særinteresser. til enhver tid er gældende indenfor de respektive forbund.

§ 2.
Til dette samarbejde vælges der 4 medlemmer af hvert 

forbunds bestyrelse, suppleret med de respektive formænd 
og den på en fællesgeneralforsamling valgte forretningsfører. 
Disse medlemmer udgør tilsammen fællesledelsen.

§ 3.
Forretningsføreren vælges som nævnt i § 2 og for et år 

ad gangen på  en i januar indkaldt generalforsamling, der 
samtidig fastsætter forretningsførerens løn. Forretningsføreren 
kan genvælges. T il forretningsfører opstilles mindst et med
lem fra hvert forbund.

§ 3 a.
Forretningsføreren sammen med de respektive formænd 

udgør forretningsudvalget for fællesledelsen. Forretningsføre
ren besørger alle mellem fællesledelsens møder løbende for
retninger, fører korrespondancen for alle fællesanliggender 
og sorterer alt indkommet materiale, for a t henlægge det 
henholdsvis under den ene eller den anden formands lokale 
arbejdsfelt. Forretningsføreren kan afskediges på en ordinær 
eller ekstraordinær fællesgeneralforsamling til fratrædelse med 
ugens udløb.

§ 3 b.
Forretningsføreren skal være nærværende ved alle forhand

linger, som føres mellem de respektive forbund og arbejds
giverne, samt alle møder og konferencer forbundene ved
rørende, hvor han har talefrihed, men ingen stemmeret.

§ 4.
De 4 fællesbestyrelsesmedlemmer for hvert forbund vælges 

på de respektive ordinære generalforsamlinger med 2 hvert 
halvår, og kan genvælges.

§ 5.
Alle udgifter, fællesledelsen vedrørende, deles ligelig mel

lem de to forbund.

§ 6.
Den ordinære fællesgeneralforsamling afholdes hvert år 

i januar måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes,

Naturligvis var ovenstående regler ikke helt igen
nem fyldstgørende, men som en begyndelse virkede 
de efter bestemmelsen. Efter 20 års stræben lykkedes 
det virkelig at få et organiseret samarbejde i stand 
mellem de to forbund, til stor ærgrelse for alle mod
standerne.

Onsdag den 3. marts fandt der en fællesgeneral
forsamling sted af begge forbunds medlemmer, efter 
a t  de respektive forbund hver for sig på deres kom
petente forsamlinger havde vedtaget reglerne for 
fællesledelsen, for vort vedkommende den 28. fe
bruar.
- På denne fællesgeneralforsamling blev til /forret

ningsfører fop begge forbund valgt C. Borgland.
På en ny generalforsamling den 14 marts blev 

Poul Hansen valgt til formand i Borglands sted. På 
denne generalforsamling blev det enstemmigt ved
taget at nedlægge arbejdet på Grønlandske Handels 
skibe. Samtidig nedsatte man for alle eventualiteters 
skyld et overenskomst- og forhandlingsudvalg, be
stående af 3 mand, de to formænd og forretnings
føreren.

Dannelse af lægterklub m. m.

Der blev endvidere på et møde, afholdt den 29. 
juli, vedtaget a t oprette en klub for lægterfolk under 
Sømændenes Forbund i Danmark.

■Endeligt blev der omtrent samtidig behandlet et 
opråb til det danske folk på en ekstraordinær gene
ralforsamling den 6. juli i vort forbund om at støtte 
en indsamling til fordel for køb af eget hus. For 
indkomne beløb blev overretssagfører Lachmann 
kasserer.

1920
Uro ved årsskiftet 1919—20.

Ved årsskiftet 1919-—1920 lå hele arbejdssituatio
nen i uroens tegn. I november havde de skandinavi
ske redere afholdt et fællesmøde i Oslo, hvor de 
danske redere, der var gået med til 3-skiftet vagt, 
blev skældt huden fuld, medens direktør Høst, der 
havde modsat sig indførelsen af denne til allersidste 
øjeblik, blev hævet til skyerne som en sand helgen 
for de betrængte skandinaviske skibsrederes sande 
interesser. Og det kostede ingen anstrengelse på 
samme møde a t få vedtaget en fællesaktion mod den 
3-skiftede vagt, når overenskomsterne igen skulle

fornyes. Naturligvis skulle d’herrers opmærksomhed 
særlig gælde Danmark, eftersom dette var det eneste 
land, hvor systemet gjaldt.

Samtidig med at disse elskelige hensigter fra skibs
redernes side blev rettet mod søarbejdeme, begyndte 
også arbejdsgiverne i land at ruste sig. De påstod 
kort og godt, a t nu var dyrtiden kulmineret, og 
arbejdslønnen måtte nu atter nedsættes, og efter 
denne synsmåde anlagde de deres taktik overfor 
arbejderklassen hele landet over.

På sin side tog arbejderklassen mod denne ud



fordring på forskellig måde, en ting var dog alle 
enige om, at tidspunktet for nedsættelse af lønnin
gerne ingenlunde var inde endnu, så længe livs
fornødenhederne ikke var begyndt at gå ned i pris, 
men tværtimod var i opadgående. Denne overens
stemmelse i opfattelsen blandt arbejderne var dog 
ingenlunde ensbetydende med, at man var enige i 
samme fremgangsmåde overfor arbejdsgiverne til 
imødegåelse af disses bestræbelser.

Det er bekendt, at her stod man delt i to grupper, 
de indenfor De samvirkende stående organisationer, 
og de udenfor stående. De samvirkende søgte for sit 
vedkommende at klare situationen for sine med
lemmers vedkommende gennem forhandlingens og 
kompromissemes trange vej. En del af de udenfor 
de samvirkende stående organisationer havde sluttet 
sig sammen i Føderalistisk Sammenslutning, en an
den del i Fagoppositionens Sammenslutning og ende
lig var der enkelte organisationer, der stod fuldstæn
dig frit og ene.

Disse forskellige sammenslutninger stod alle i 
opposition til de samvirkende, og her igen i særlig 
grad Føderalistisk Sammenslutning. Det var kam
pen mellem den rent faglige og den politisk faglige 
organisation, der her gjorde sig gældende.

Rundt om i Europa var der forøvrigt på denne 
tid stærke brydninger indenfor den faglige bevæ
gelse, idet den syndikalistiske bevægelse, hvis feltråb 
var: Politik ud af fagforeningerne —  bredte sig 
stærkt, særligt i Frankrig, hvor den forøvrigt helt 
op til vore dage endnu har stærkt fat.

Vore organisationer tilsluttede sig straks Føde
ralistisk Sammenslutning, vi stod jo i forvejen uden
for De samvirkende Fagforbund og var tilmed på 
dette tidspunkt i stærkt opposition til det.

De udenforstående organisationer indså nu, tvun
gen af omstændighederne, nødvendigheden af sam
arbejde, og kunne det ikke etableres med de sam
virkende, måtte dette etableres udenom disse. Stil
lingen indenfor arbejderbevægelsen i Danmark i 
foråret 1920 var således alt andet end afklaret. Her
til kom, at vi indenfor vore rammer endnu lå midt 
i dyrtidsforhandlinger uden at kunne komme til et 
resultat.

Det, rederne tilbød, forkastede de respektive gene
ralforsamlinger, og det, disse krævede, ville rederne 
ikke gå ind på. Og da der på en generalforsamling 
endelig blev stillet forslag om under disse forhold 
at etablere strejke, så blev dette også forkastet. Og 
hele dette forhold endte derfor i det rene ingenting.

Man var dog klar over indenfor vore organisa
tioner, at det bar mod et opgør med rederne (reder
mødet i Oslo, december 1919), man var også klar

over, at organisationerne enkeltvis intet ville betyde 
i en eventuel kamp. Skulle der her kunne udrettes 
noget, måtte man stå samlede, helst på en så stor 
front som muligt.

For netop at drøfte dette forhold, blev der af 
sekretariatet for den Internationale Sømands Fede
ration (I. S. F.) indvarslet til et sekretariatsmøde, 
der blev afholdt i Antwerpen i midten af januar 
1920. Til dette møde var også de danske organisa
tioner indvarslede. Det viste sig imidlertid —  uden 
at nogen kendte hvorfor —  at vore repræsentanter 
ikke kunne få indrejsetilladelse til Belgien, men 
måtte stoppe op i Rotterdam. Da dette blev meddelt 
mødet i Antwerpen, vedtog man der, at Havelock 
Wilson, Damm  og et par andre sekretariatsmedlem
mer ville komme til Rotterdam, hvilket også skete. 
Wilson, der allerede den gang var stærkt plaget af 
gigt, ledede mødet fra sin seng, uden at der dog 
kom noget positivt frem vedrørende søfolks inter
nationale stilling overfor skibsrederne.

Derimod blev det oplyst, at der skulle afholdes 
en konference i Paris senest den 15. juni s. a., hvor 
man ville forberede arbejdstidsspørgsmålet, der skul
le op i juli i Genua samme år. Dette blev dog udsat 
til november.

Samtidigt benyttede Wilson lejligheden til at 
irettesætte en af de danske delegerede, fordi han 
havde angrebet ham —  uden grund påstodes der. 
Det var ikke med store forventninger om det inter
nationale samarbejde, at de forskellige deltagere 
skiltes, og allerede 3 uger herefter sammenkaldtes 
de skandinaviske organisationer til en interskandi- 
navisk konference i Stockholm; denne fandt sted i 
begyndelsen af februar i Folkets Hus. Her blev in
ternationale stærkt kritiseret for deres lunkne hold
ning, og man var klar over, at man til syvende og 
sidst ville blive overladte til sig selv og således selv 
sørge for at klare skærene. Det vakte beklagelse, at 
daværende sekretær Grip ikke længere ønskede at 
fungere som sekretær, men nedlagde sit mandat. 
Han blev som alt nævnt erstattet med den danske 
søfyrbøder Antonius Andersen.

På denne konference blev iøvrigt hele program
met lagt for sommeren, særligt vedrørende spørgs
målet om vagt og fridage samt feriespørgsmålet i de 
kommende overenskomster. M an blev enige om at 
stå ubrødeligt sammen, idet man samtidig var enige 
om at erkende, at arbejdsgiverne var klar til kamp, 
og at de ønskede en sådan.

Sjældent har der vel på en konference hersket 
en mere ubrødelig enighed blandt de delegerede end 
på denne, og at resultaterne jo langt fra svarede til 
forventningerne, blev da heller ikke dennes skyld.



Statskupet 1920 og generalstrejken.

Den 29. marts skete der imidlertid en begivenhed, 
der længe vil blive stående i den danske fagbevægel
ses historie, nemlig optakten til den kommende 
generalstrejke. Kongen afskedigede uden videre mi
nisteriet Zahle med Stauning som socialminister. 
Ministeriet protesterede mod den uparlamentariske 
handling og truede med generalstrejke over hele 
landet, hvis det afskedigede ministerium ikke blev 
genindsat. Da kongen ikke ville bøje sig for dette 
krav, blev forberedelserne straks truffet til arbejds
nedlæggelse overalt. De afsatte regeringspartier kon
fererede med fagenes mænd, og tirsdag den 30. 
marts kom turen til vore mænd. Begge organisatio
ners formænd og forretningsføreren blev kaldt op 
på Christiansborg og der anmodet om med deres 
organisationer at deltage i den planlagte general
strejke, der var berammet til at træde i kraft næste 
dag. Fra vore repræsentanters side blev der stillet 3 
punkter op i forbindelse med vore særlige forhold:

1) Den faglige lønsituation løses på en for arbej
derne tilfredsstillende måde.

2) Alle politiske fanger og militærnægtere løslades 
af fængslerne.

3) Den civile værnepligtslov afskaffes.

Der blev svaret, at punkt 1 og 2 naturligvis ville 
blive fastholdt. Med hensyn til punkt 3 var dette 
lovgivernes arbejde, men her skulle dér også være 
mulighed for imødekommenhed.

For søens vedkommende deltog repræsentanter 
for Søfyrbødernes Forbund, Dansk Sø-Restaurations
forening og Sømændenes Forbund. Hertil kom til
lige de københavnske havnearbejdere. Disse organi
sationers bestyrelser samledes tirsdag aften, og da 
strejken skulle træde i kraft onsdag den 31. marts 
fra arbejdstidens ophør, måtte, omend med store 
betænkeligheder, bestyrelserne tage affære i første 
omgang, idet der ikke blev givet tid til indvarsling 
af medlemmerne, for så vidt som strejkens ikraft
træden måtte ske samtidig med samtlige andre fag, 
og hertil kom for søens vedkommende det særlige, 
at onsdag den 31. var dagen før en helligdag (skær
torsdag), hvor normalt det største antal skibe for
lod havn, og det var derfor heller ikke uden betyd
ning at få disse med ind under strejken, inden de 
afsejlede.

Medlemmerne forlod alle skibene onsdag den 31. 
marts ved arbejdstids ophor. De, der ikke nåede at 
komme i land, gik i land næste dag, som var skær
torsdag,: såvel som langfredag. Generalstrejken var 
straks trådt i kraft, og søens folk stod, som det er

hændt både før og siden, ikke tilbage for udførelsen 
af deres klassepligt overfor landets øvrige arbejdere.

Straks om morgenen lørdag den 3. april (påske
lørdag) samledes fællesbestyrelsen kl. 9, og-her blev 
situationen behandlet og tiltrådt. M an vedtog at 
nedsætte et kontroludvalg til ledelse af strejkens tek
niske del. H er valgtes Chr. Jæpelt, Marius Nielsen 
Buxbom og Emil Larsen.

Endvidere nedsatte man et økonomiudvalg til at 
varetage strejkens økonomiske del. H er valgtes We- 
stergaard, Mathias Nielsen, Gøtsche, Hessner og 
Borgland.

På samme bestyrelsesmøde fik forretningsudvalget 
mandat til at afgøre de sager, der ikke kunne ud
sættes, til bestyrelsen blev sammenkaldt.

Forretningsudvalget fik endvidere bemyndigelse 
til at indkalde til et stort fællesmøde for medlem
merne så snart som muligt. Fællesledelsen holdt mø
de søndag den 4. april (1. påskedag) og fastsatte 
her dagsordenen for fællesgeneralforsamlingen. Det 
blev pålagt en enkelt af deltagerne at sørge for lo
kale (møder var forbudt i anledning af den spanske 
syge).

D. s. F. afblæser strejken.

Søndag nat opnåedes imidlertid et politisk forlig, 
således at det såkaldte kupministerium efter sin korte 
funktionstid atter måtte forlade taburetterne; sam
tidig afblæste D. s. F. generalstrejken for sine orga
nisationer. De udenfor de samvirkende stående orga
nisationer fandt ikke deres krav opfyldte, selv om 
politikerne nu var tilfredse. Og her fortsatte derefter 
strejken for disses vedkommende.

Vore krav til rederne lød nu:

a) Ophævelse af strafansvar (rømning) og ud
betaling af hyre til vore medlemmer.

b) Revision af overenskomsterne.
c) Hyren pr. måned 400 kr.
d) 2 månedlige fridage og 14 dages sommerferie.
e) Tillidsmand eller mæglingsmand ombord i 

skibene.

Denne sidste bestemmelse fremkaldte vild forfær
delse både i land og til søs. M an påstod, at der her 
var tale om en overkaptajn, og den gik naturligvis 
ikke. Een af den slags er tilstrækkeligt o. s. v.

Vi vedtager at fortsætte strejken.

Søndag den 2. maj kom hele strejkesituationen til 
behandling på vor ordinære generalforsamling og 
følgende resolution blev her vedtaget:



»800 medlemmer af »Sømændenes Forbund i 
Danmark«, forsamlet til generalforsamling søndag 
den 2. maj 1920 i »Prins Vilhelms Palæ«, udtaler 
sin skarpeste protest mod de artikler, der i de sidste 
dage har stået i de borgerlige og kapitalistiske blade. 
At sømændene er trætte af strejken, og at strejken 
er ulovlig og fremkommet på ledernes eget initiativ, 
er i fuldstændig strid med sandheden. Vi fastholder 
bestemt, at havde den politiske film og det såkaldte 
statskup ikke opstået, da havde sømændene fortsat 
deres arbejde, indtil deres overenskomst udløb den 
1. juni. Ligeledes protesterer vi imod de skridt, re
derne har gjort overfor de af vore kammerater, der 
har forladt skibene som følge af den af politikerne 
fremkaldte situation, og pålægger ledelsen a t bruge 
alle til rådighed stående midler "for at fremtvinge en 
afgørelse om, hvorvidt vore kammerater skal straffes 
eller ej, da vi bestemt hævder, at skal straffen iværk
sættes, må det være de politikere, der har opfordret 
os til at gå ud i konflikten, og ikke vore kammerater, 
der kun har stillet sig solidarisk med landets øvrige 
arbejdere.«

Strejken fortsattes med alle til rådighed stående 
midler. E t forslag fra forligsmanden om bilæggelse 
af konflikten blev forkastet på samme generalfor
samling.

Den 18. maj blev forbundets forretningsfører arre
steret for vold mod arbejdsvillige, og efter en vare
tægtsarrest på 8 dage blev Borgland idømt 30 dages 
fængsel på sædvanlig fangekost. Denne straf afso
nede han i juli måned s. a. To af strejkevagterne 
ved samme lejlighed, Laurits Andersen og Niels 
Rasmussen, fik hver en bøde på 100 kr.

Ved hjælp af opråb, rapporter og møder blev 
kontakten mellem ledelsen og de strejkende og lan
dets og udlandets arbejdere holdt vedlige.

Der afholdes en skandinavisk konference 
i København.

Strejken, der nu var løbende, gav anledning til, 
at der blev indkaldt til en skandinavisk konference; 
denne afholdtes i dagene 25.— 26. maj, og efter at 
situationen var gennemdrøftet, vedtog m an følgende 
resolution:

»Delegerede for de skandinaviske søfarende, sam
lede til konference i København, anmoder de an
svarlige ledere om at foranledige optaget en for
handling med de danske skibsredere for at opnå en 
for begge parter antagelig overenskomst. Skulle de 
danske skibsredere ikke være villige til at optage en 
sådan forhandling, tilsiger Sammenslutningen af

skandinaviske søfarende, de danske søfolk deres 
støtte i videste udstrækning til a t føre kampen ud 
til de yderste konsekvenser.«

Vort forbund anklages for Den faste Voldgiftsret.

M en også vort forbund måtte holde for. Fra 
Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening blev vi ind
klaget for den faste voldgiftsret, og den 19. maj 1920 
(sag nr. 361) afsagde denne følgende kendelse:

»Sømændenes Forbund bør til Dansk Arbejds
giverforening på Dansk Dampskibsrederiforenings 
vegne i bod betale 400,000 kr. samt sagens omkost
ninger med 300 kr.«

D a kendelsen blev oplæst, meddelte formanden, 
at han anså boden alt for lille efter de tabsopgørel
ser, rederiforeningen havde tilstillet retten, og boden 
kunne i og for sig lige så godt have været 1 million 
eller mere for vor skyld, der ikke havde en øre i 
kassen, og resultatet blev da også, a t strejken fort
sattes, uanset kendelsen, men indadtil begyndte util
fredsheden med situationens fortsættelse at brede sig.

Efterhånden var de fleste af de fag, som fortsatte 
strejken efter generalstrejken, gået i arbejde igen. 
Sø- og transportarbejderne var dem, der holdt længst 
stand; men også her havde tingene deres begræns
ning.

I slutningen af maj indeholdt »Solidaritet« et 
opråb til det danske folk, fra forfatteren Christian 
Bogø. I opråbet, som var sendt til samtlige hoved
stadsblade, men kun optaget i ovennævnte blad og 
»Dagens Ekko«, viste Christian Bogø i kraftige og 
varmtfølte ord, hvad den danske sømands indsats 
under krigen havde været, og påviste det skammelige 
og nedværdigen i, a t denne stand, som netop nu 
burde have høstet nationens tak og løn, i stedet var 
lagt for had og forrådt af alle.

Blev opråbet ikke offentligt diskuteret, havde det 
dog gjort sin virkning. F ra indflydelsesrige, politiske 
og andre sider skete der henvendelse om forsøg på 
mægling, som så resulterede i forliget af 14. juni
1920.

De sidste på skansen.

Sømændene og søfyrbøderne var nu de sidste på 
skansen, idet transportarbejderne og hovmestrene 
vedtog at gå i arbejde, og i anledning deraf afholdt 
vi den 11. juni en generalforsamling, hvor spørgs
målet om at slutte strejken blev forelagt, men for
kastet, hvorimod fyrbøderne vedtog a t gå i arbejde; 
der indkaldtes da til generalforsamling den 13. juni



igen, hvor forretningsfører Chr. Borgland og den 
daværende formand for fyrbøderne udtalte, at det 
var en forbrydelse at anbefale strejkens fortsættelse. 
Det var ganske vist ikke det resultat, man havde 
ventet af den 10 ugers lange strejke, men det var 
bedre at slutte strejken end at risikere en sprængning 
af forbundet. Efter en længere diskussion vedtoges 
det at hæve strejken. Den 14. juni blev da føl
gende forlig indgået:

Forhyring finder sted efter søloven og med de i beman
dingslisten indeholdte bestemmelser, dog med følgende modi
fikationer og tilføjelser:

Hyren er: pr. måned
For bådsmænd ..........................................  kr. 345,00
- tømmermænd med 1 års sejlads . . . .  - 345,00

- tømmermænd under 1 års sejlads . . - 316,00
- sejlmagere ..........................................  - 345,00
- matroser ............................................... - 316,00
- letmatroser ..........................................  - 200,00
- ungmænd .............................................  - 127,00

Når ikke andet er vedtaget, gælder for hele mandskabet 
opsigelse til afmønstring ved forhyringen på ubestemt tid:

a. For dampskibe i indskrænket fart udkræves fra en af 
siderne opsigelse med mindst 7 dages varsel til fratræ
delse i dansk havn i henhold til sølovens § 84.

b. For dampskibe i transatlantisk og oversøisk fart kan op
sigelse fra en af siderne kun gives indenfor 12 timer 
efter skibets ankomst og fortøjning ved losse- eller lade
plads i første danske havn til fratrædelse i henhold til 
sølovens § 84.

c. For dampskibe i al anden fart kan opsigelse fra en af 
siderne kun gives indtil 12 timer forinden skibets afgang 
fra sidste udenlandske havn eller rhed til fratrædelse, 
når skibet på rejsen anløber dansk havn.

d. Oplægges skibet i dansk havn, er rederiet berettiget til 
at afskedige mandskabet uden hensyn til ovenfor nævnte 
opsigelsesfrister.

Den mand, der som følge af nydelse af spiritus ikke kan 
eller vil udføre det ham pålagte arbejde, kan afskediges 
straks.

Overarbejde for dæksbesætningen betales med 75 øre pr. 
påbegyndt halve time.

I D et Forenede Dampskibs-Selskabs 4 Amerikabåde samt 
i damperne »A. P. Bernstorff«, »I. C. la Cour«, »Ficaria« 
og »Primula« gives til matrosbesætningen et tillæg til hyren 
af 30 kr. om måneden, forudsat at vedkommende har udført 
3 rejser i træk med pågældende skibe.

København, den 14. juni 1920.

Dette forlig blev senere afløst af en overenskomst, 
der blev underskrevet den 3. september 1920, og 
som løb til den 31. december 1921.

Forliget indeholdt tillige bestemmelse om, at al 
hyre og tilbageholdte papirer skulle udleveres hur
tigst muligt, besætningerne skulle tilbage i deres gam
le pladser i den udstrækning, det lod sig gøre, samt 
at boden på de 400,000 kr. bortfaldt.

Efter en konflikt fra den 31. marts til den 13. 
juni, ialt 2 måneder og 14 dage, blev skibene igen 
bemandede med forbundets medlemmer.

Trods hetz mod søfolkene, oprettelse af samfunds
hjælperkorps og lignende, var den indsats, de så
kaldte arbejdsvillige under strejken havde formået 
at øve, såre overfladisk. De forsvandt samtidig med, 
at forbundets medlemmer rykkede frem til deres 
gamle pladser. Men beviser på sympatien fra de 
øvrige arbejdere havde det heller ikke manglet på 
under strejken. Bidrag og sympatitilkendegivelser 
indløb fra alle sider, også udenfor landets grænser, 
således både fra Norge, Sverige og England.

Efter strejkens afslutning rejste der sig på initiativ 
af Bjelkerup-Petersen en opposition imod ledelsen. 
Der afholdtes generalforsamling, hvor Bjelkerup- 
Petersen i kraftige ord bebrejdede ledelsen, at den 
var gået med til generalstrejken, og formente, at den 
ledelse, der havde ledet strejken, ville være til hinder 
for en heldig udvikling af forbundets fremtid. Det 
gamle ordsprog: Når krybben er tom, bides hestene, 
fik også sin berettigelse indenfor vor kreds.

Den strejke, man under det mest fuldkomne sam
menhold havde ført i over 10 uger —  ellers havde 
dette simpelthen heller ikke været muligt —  be
gyndte man nu indbyrdes at diskutere.

Den 3. juli 1920 kom det til et opgør på en eks
traordinær generalforsamling, og her blev resultatet, 
at der blev valgt en ny ledelse med M . Bjelkerup- 
Petersen som formand.

Der oprettes flere klubber.

Forinden vi forlader et bevæget tidsafsnit af vort 
forbunds iøvrigt bevægede historie, skal der kun 
lige anføres, at trods strejke og alt, hvad hermed 
hører, fik vi også tid til fredelige sysler. Netop midt 
under denne langvarige konflikt blev slæbebåds
klubben stiftet, således at der nu fandtes både en 
lægterklub og en slæbebådsklub.

Søndag den 8. august begravedes på Vestre kirke
gård forbundets første formand, Søren Chr. Petersen. 
Forbundets fane sænkedes over hans grav, som en 
sidste hilsen fra hans kammerater. Vilhelm Ander
sen talte ved graven og mindede om den afdødes 
store indsats og arbejde for organisationen.

Fællesledelsen ophæves, og forretningsfører
posten nedlægges.

Den 25. august samme år blev der indvarslet til 
fællesgeneralforsamling. H er blev det vedtaget at 
nedlægge forretningsførerposten, og de to forbund 
var forsåvidt fuldt suverænt stillede igen, hvad de 
forøvrigt hele tiden havde været.



Efter at der var underskrevet hovedoverenskomst, 
kom der fart over de øvrige overenskomstforhand
linger, og lidt efter lidt lykkedes det at få de bristede 
tråde knyttet igen. På den halvårlige generalforsam
ling den 31. oktober 1920 kom det dog til skarp 
strid igen.

Det blev særligt bebrejdet den nye ledelse, at den 
havde modtaget lån af rederne. Ved afstemningen 
over beretningen blev denne forkastet med 35 stem
mer mod 7. På samme generalforsamling vedtoges 
det at vælge en midlertidig ledelse og foretage ur
afstemning i det kommende halvår om formand og 
bestyrelse, til midlertidig formand valgtes Chr. Borg
land, til opstilling på stemmesedlen foresloges Poul 
Hansen, Bjelkerup-Petersen, M athias Nielsen.

I dagene den 11.— 13. december 1920 afholdt 
den skandinaviske sammenslutning konference i Gø
teborg, og her vedtoges det at ophæve sekretær
stillingen som fastlønnet. Oprettelse af en strejke
forsikring i tilslutning til Federalistisk Sammenslut
ning optog tiden stærkt i de dage. Sagen gik dog 
ind igen, vistnok nærmest af mangel på tilslutning.

Endelig fandt der en international søfartskon
ference sted i Genua i november 1920, hvor bl. a. 
spørgsmålet om 8-timers dagen til søs blev taget op 
internationalt. Denne konference medførte afhol
delse af en ny konference i Bruxelles i dagene 22.— 
26. januar 1921. I denne konference deltog foruden 
repræsentanter for mandskabets organisation også 
repræsentanter for skibsrederne fra Skandinavien, 
Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og England. 
Konferencen mellem redernes og mandskabets re
præsentanter lededes af direktøren for Folkenes 
Forbund, herr Albert Thomas. M an drøftede ind
gående de fra konventionen på Genua-konferencen 
indsendte spørgsmål om indførelse af 8 timers ar
bejdsdagen for søfarende. I konferencen deltog fra 
Sømændenes Forbund Poul Hansen.

Tilsynsloven træder i kraft, og »Pligt-Anker« stiftes.

Den 1. januar 1921 trådte loven om tilsyn med 
skibe i kraft herhjemme. Den ejendommelige igno
reren af den menige sømand blev konsekvent gen
nemført her. Det blev hovedsageligt forbeholdt 
reserveløjtnanter i marinen at overtage tilsynet af 
skibene, formodentlig ikke fordi de anses for bedre 
egnede end andre, vel snarere for at have dem ved 
hånden, hvis Danmark kom i krig. Dagen før, den 
31. december 1920, blev sømændenes filantropiske 
forening »Pligt-Anker« stiftet på »Ny Ravnsborg«.

Året 1921 indlededes forøvrigt med et forhold, vi 
aldrig havde kendt før herhjemme, i al fald ikke 
indenfor fredstider, nemlig oplægning af dampski

bene. Det var jo netop disses fordel, at de kunne 
sejle hele året, hvad sejlskibene ofte ikke kunne. 
Allerede i januar måned var oplagt 30 dampskibe 
i Københavns havn alene.

Flere afdelinger oprettes.

Det vedtoges i løbet af vinteren 1921 at oprette 
afdelinger i Nykøbing Falster og Nakskov, således 
at forbundet nu havde afdelinger følgende steder: 
Aarhus, Aalborg, Svendborg, Esbjerg, Odense, Hel
singør, Korsør, Randers, Nakskov, Nykøbing F. og 
i. Rønne, og yderligere en repræsentant i Sønderborg 
og i Antwerpen.

M . Bjelkerup-Petersen. 
formand 1920— 20.

Medens det som nævnt var lykkedes at få de for
skellige overenskomster iland, kneb det som sæd
vanligt med at få sejlskibsrederne med. Helt uden 
indflydelse på de herrers tilbageholdenhed har en 
bevægelse, navnlig i England og Belgien, der havde 
noget så prosaisk som lønnedsættelse på sit program 
som middel til at få de oplagte skibe i fart igen, 
næppe heller været. På en ekstraordinær general
forsamling i april 1921 behandlede man hele dette 
forhold, og man vedtog her at gå med til indkal
delse af en international konference, hvor hele dette 
spørgsmål skulle drøftes. Stillingen til sejlskibsreder
ne blev samtidig henlagt til den ordinære general
forsamling.

Nordmændene strejker. Hyrerne reduceres.

Den 8. maj 1921 brød en strejke ud mellem Norsk 
Matros og Fyrbøderunion og Norges Rederforbund, 
og nogen tid efter udbrød der ligeledes en lignende 
strejke i Sverige. Disse konflikter endte desværre i



begge tilfælde negativt og med betydelige hyrereduk
tioner.

Danmark fulgte her efter, idet der ved fornyelsen 
af overenskomsten af 1920 den 1. januar 1921 blev 
indført en hyrenedsættelse for alle grader på over 
40 %. Den bevægelse med krav om hyrereduktioner, 
der var oppe bl. a. i England, havde også nået Dan
mark. Indledningen skete gennem en skrivelse fra 
arbejdsanvisningsdirektør Jensen-Sønderup, der ind
kaldte både rederne og de søfarende til et møde 
den 8. august 1921 i Arbejdsanvisningsdirektoratet 
i Kristiansgade.

Dette møde resulterede i, at direktøren henstil
lede til parterne at forhandle videre og se at komme 
til et resultat —  nedsættelse af de gældende hyrer — 
til gengæld de oplagte skibe i fart.

8 dage efter, at dette møde fandt sted, blev der 
afholdt et andet møde i »Kæden«s store sal; et 
internationalt søfartsmøde. Dette møde havde sin 
udløber fra et internationalt sekretariatsmøde, der 
samtidig blev afholdt i Stockholm. Mødets hoved
taler, Hawelock Wilson, anbefalede de danske sø
mænd at skynde sig at henvende sig til deres re
spektive arbejdsgivere med krav om hyrenedsættelse. 
Dette krav motiverede Hawelock Wilson med, at det 
så vilde blive billigere nu for sømændene end at 
vente til 1. januar. Tiden har næppe givet H. Wilson 
helt ret. Ved at beholde de højere hyrer beholdt 
sømanden da selv differencen så længe. Thi selv med 
de 40 % hyrereduktion kom der ikke flere skibe ud 
at sejle af den grund.

Hele bevægelsen strandede da også på, at rederne 
ikke ville give noget garanteret tilsagn om at ville 
sætte de 50 % af de oplagte skibe i fart. Man havde 
foreløbig kun interesse i lønnedsættelser.

Poul Hansen genvælges.

Søndag den 24. april afholdt forbundet halvårlig 
generalforsamling. Efter at Chr. Borgland havde af
lagt beretning for det forløbne halve år, oplystes re
sultatet af valget: Poul Hansen valgtes med 471 
stemmer. Det vedtoges, at forbundet skulle afdrage
10,000 kr. af gælden til det svenske sømands for
bund. Yderligere vedtoges det at sende til urafstem
ning, hvilke sammenslutninger forbundet i fremti
den skulle stå tilknyttet. Forbundet var den gang 
tilknyttet International Seafarers Federation, Arbej
dernes Fællesorganisation, Dansk Føderalistisk Fede
ration og Skandinavisk Sam-Organisation.

Resultatet af denne urafstemning fremgår ikke 
helt klart af referaterne, men det fremgår dog ret 
tydeligt, at vort medlemsskab i Arbejdernes Fæl

lesorganisation blev opretholdt, og det samme var 
tilfældet med hensyn til det skandinaviske sam
arbejde.

Der indgås forlig.

Da de forudgående forhandlinger, hvorunder re
derne kræver hyrerne reducerede, endnu ikke havde 
givet noget resultat, forsøgtes et nyt møde, og her 
fremkom redernes- repræsentanter under forbehold 
af sanktion af Dansk Dampskibsrederiforenings ge
neralforsamling —  med forslag om, at hyren ned
sættes med 20 %, mod at 50 % af den daværende 
oplagte tonnage sattes i fart inden 1. oktober, og at 
rederne, hvis dette ikke skete, skulle efterbetale det 
fradragne i hyren. M an enedes om at forelægge 
dette for de kompetente forsamlinger. Svaret skulle 
være arbejdsanvisningsdirektøren i hænde mandag 
den 22. august.

En generalforsamling blev afholdt søndag den 21., 
hvor man indgående drøftede den foreliggende si
tuation indenfor skibsfarten. Formanden anbefalede 
at optage en forhandling på det foreliggende grund
lag, og under forhandlingerne søge at få overens
komsten forlænget. Ved skriftlig afstemning vedto
ges det med 179 stemmer at optage forhandlingerne.
26 stemte imod. Afstemningen i provinsen udviste 
167 ja stemmer og 18 nej. Følgende skrivelse blev 
da afsendt til arbejdsanvisningsdirektøren:

Til
Arbejdsanvisningsdirektoratet, 

her.

I henhold til Arbejdsanvisningsdirektoratets ærede skrivelse 
af 4. ds., i forbindelse med de møder, som har været afholdt 
mellem de i sagen interesserede parter, har vi forelagt spørgs
målet for vore medlemmer, og er det blevet vedtaget at 
optage forhandlinger på grundlag af, hvad der er drøftet 
på disse møder.

Med højagtelse
Poul Hansen.

På et senere møde den 25. august, hvor også 
dampskibsrederne var nærværende, syntes der ikke 
fra deres side at være nogen tilbøjelighed til en ord
ning på de stillede betingelser, hvorefter mødet hæ
vedes.

Arbejdsdirektøren, herr Jensen-Sønderup, ud
sendte derefter følgende redegørelse for de førte for
handlinger:

»I overensstemmelse med de ved forhandlingerne 
hos arbejdsanvisningsdirektøren mellem repræsen
tanterne for Dansk Dampskibsrederiforening og de 
søfarendes organisationer givne tilsagn forelå der 
fra sidstnævnte i mandags eftermiddag for arbejds



anvisningsdirektøren en skriftlig meddelelse om de
res stilling til det i det sidste møde fremsatte for
slag, hvorefter der, uanset de gældende overenskom
ster, som først udløber med udgangen af indevæ
rende år, straks foretages en nedsættelse i lønnen 
på 20 % under forudsætning af, at mindst 50 % af 
den nu oplagte tonnage senest 1. oktober kommer 
i fart. Den nærmere ordning ville altså være den, 
at der udbetales mandskabet de 4/5 af den overens
komstmæssige lønning, medens den resterende */“ 
ville være at efterbetale, såfremt forudsætningen
—  at 50 % af den nu oplagte tonnage skal være 
kommen i fart til 1. oktober —  måtte vise sig ikke 
at være til stede.«

Medens Sø-Restaurationsforeningen havde givet 
tilslutning til det fremsatte forslag, og Sømændenes 
Forbund havde meddelt, at det havde forelagt 
spørgsmålet for medlemmerne, der havde vedtaget 
■t optage forhandlinger på grundlag af det frem

satte forslag, var der fra sø-fyrbødernes, maskin
mestrenes og styrmændenes organisationer stillet for
skellige betingelser for at gå med til en reduktion af 
de overenskomstmæssige lønninger, forinden over
enskomsten udløb. De stillede betingelser gik ud på, 
at man for at gå med til en nedsættelse af de over
enskomstmæssige lønninger samtidig krævede over
enskomsternes øvrige bestemmelser med eller uden 
ændringer forlængede ud over 1. januar n. a. End
videre var der* fra maskinmestrenes organisation 
fremsat særligt forslag om at stille lønreduktionerne 
i forhold til pristallet.

Efter modtagelsen af disse meddelelser havde ar
bejdsanvisningsdirektøren allerede tirsdag separate 
forhandlinger med repræsentanterne for de søfaren
des organisationer og rederiforeningen for at gøre 
parterne bekendte med de fremkomne besvarelser og 
til nærmere orientering.

Efter arbejdsanvisningsdirektørens indbydelse blev 
der derefter i arbejdsanvisningsdirektoratet afholdt 
et nyt samlet møde af organisationernes og rederi
foreningens repræsentanter.

Arbejdsanvisningsdirektøren gjorde i mødet op
mærksom på de betingelser, der fra de 3 organisa
tioners side var stillede for, at man kunne gå med 
til en lønreduktion. Han forespurgte, om der ville 
kunne forhandles på det grundlag, at en reduktion 
af lønningerne bl. a. betingede, at de nugældende 
overenskomster iøvrigt forlængedes for et nærmere 
bestemt tidsrum. Rederiforeningens repræsentanter, 
der erklærede sig villig til at forelægge dette spørgs
mål for medlemmerne, havde den opfattelse, at der 
ikke var nogensomhelst sandsynlighed for under de 
nuværende usikre forhold at opnå tilslutning til en

ordning, hvorefter overenskomsternes bestemmelser
—  bortset fra lønningerne —  forlænges ud over 1. 
januar 1922. Arbejdsanvisningsdirektøren henstil
lede derefter, at man forhandlede videre på grund
lag af en ordning, hvorefter der for de gifte søfolks 
vedkommende skete en mindre og for de ugiftes 
vedkommende en større procentvis nedsættelse i 
lønnen og således, at der af rederiforeningen refun
deredes organisationerne en del af de udgifter, disse 
måtte få til udbetaling af arbejdsløshedsunderstøt
telse til de af deres medlemmer, der ikke kom ud at 

; sejle, alt selvfølgelig på betingelse af, at mindst 50 % 
af den nu oplagte tonnage inden 1. oktober d. a. 
kom i fart.

Da de tre ovennævnte organisationers repræsen
tanter imidlertid fastholdt, at forhandlingerne kun 
kunne føres på betingelse af, at der allerede nu kunne 
opnås enighed om en forlængelse af de øvrige over
enskomst-bestemmelser, eventuelt med enkelte æn
dringer i disse, anså arbejdsanvisningsdirektøren det 
for håbløst at fortsætte forhandlingerne og henstil
lede derfor, at man fra organisationernes side sna
rest muligt optog forhandlinger om en revision af 
de gældende overenskomster.

Efter dette ophørte forhandlingerne om lønreduk
tion indenfor overenskomstperioden.

Men allerede i august opsiger Dansk Dampskibs
rederiforening overenskomsten til ophør 31. decem
ber 1921. En række andre overenskomster opsiges 
ligeledes til ophør på samme tid. Konjunkturerne 
for skibsfarten er stadig dårlige. Arbejdsløsheden 
øges. En fornyet henvendelse til rederiforeningen om 
forbundets indflydelse på anvisningen bliver taget 
op til drøftelse indenfor rederiforeningen. I slutnin
gen af oktober lykkedes det formanden efter gen
tagne henvendelser til rederiforeningen at få denne 
til at gøre et forsøg i tillid til organisationens ledelse. 
Formanden forelagde resultatet på den halvårlige 
generalforsamling den 6. november.

Resultatet blev modtaget med bifald.
De si,dste måneder af året hengår i stærk spæn

ding blandt medlemmerne af hensyn til overens
komstens udløb.

Forhandlingerne med søfartsorganisationerne på
begyndtes i december; forinden havde Sømændenes 
Forbund, såvel som de andre søfartsorganisationer 
modtaget forslag fra rederiforeningen, hvori der 
krævedes vidtgående reduktioner i hyrerne, dagløn, 
overtid — arbejdstiden forlænget, og de sociale go
der, der gennem tiderne var tilkæmpet, afskaffede. 
Forslaget var i sig selv som grundlag for en for
handling forkasteligt. Forhandlingsudvalget, der be
stod af Emil Larsen, Julius Madsen, Mathias Niel
sen og formanden, nærede dog håb om under for



handling at få dette forbedret i videste udstrækning. 
Det viste sig hurtigt, at rederne under henvisning 
til de for skibsfarten' dårlige konjunkturer ikke ville 
tage hensyn til de af-forhandlingsudvalget fremførte 
forslag til forbedring af overenskomstforslaget.

Hyrens størrelse, der var sat til 175 kr. om måne
den, forhøjedes dog til 180 kr., ligesom en del æn
dringer indførtes. Da rederne ikke, efter at flere 
forhandlinger var førte, ville strække sig yderligere, 
idet de påberåbte sig, a t de foreslåede hyrer lå højere, 
end hvad der betaltes i noget andet land, blev for
slaget forelagt en generalforsamling, der afholdtes 
den 30. december.

Fra alle sider herskede der en stærk uvilje mod det 
foreliggende forslag. Enkelte stærke røster foreslog

fuldstændig at forkaste forslaget, den besindige del 
af forsamlingen var dog klar over, a t det var umu
ligt på nærværende tidspunkt at optage kampen med 
rederne. Til slut enedes man om følgende resolution:

»Generalforsamlingen pålægger forhandlingsudvalget at 
søge rederiforeningens forslag forbedret på alle de i forslaget 
opstillede paragrafer. Kan dette ikke lykkes, bemyndiges be
styrelsen til a t underskrive, ikke fordi man anerkender det 
foreliggende, men kun for a t redde organisationen.«

C. Jensen.

Samtidig blev der foretaget skriftlig afstemning 
såvel i København som i provinsafdelingeme. Re
sultatet af afstemningen blev 450 ja og 148 nej.

Overenskomsten blev derefter underskrevet den 3. 
januar 1922.

1922
25 års jubilæum.

Den 5. maj 1922 fejrede vort forbund sit 25-års 
jubilæum. Fra alle sider indløb der hilsener i form 
af gaver og telegrammer, og den 13. maj fandt der 
en snævrere festlighed sted i Studenterforeningen. 
Den 26. april 1922 afholdtes i Esbjerg faneindvielse 
over en ny fane, afdelingen dér havde anskaffet sig.

I cirkulære af 2. juli meddeltes der gennem ar- 
bejdsløshedsdirektoratet, at den gennem lov af 22. 
december 1921 tilståede ekstraordinære arbejdsløs
hedsunderstøttelse ville blive ophævet fra og med 
den 15. juli s. a., i det hedder det: ekstraordinær 
arbejdsløshed betragtes som ophørt indtil videre. 
Dette cirkulære fremkaldte et voldsomt røre, og
100,000 københavnske arbejdere protesterede mod 
ophævelsen.

Pristallet faldt 38 %.

I  overenskomsten af 3. januar 1922 fandtes i den
nes § 2, sidste stk., en bestemmelse om, at hyrerne 
skulle reguleres i henhold til pristallet, der blev 
offentliggjort i august måned samme år. På det tids
punkt, da overenskomsten blev indgået, altså i januar 
1922, var pristallet 237. Reguleringen skulle fore
tages efter regler, som betød, a t for hver 3 point, 
pristallet stiger eller falder forhøjes eller nedsættes 
lønningerne med 1 %. Pristallet for august 1922 
gik ned til 199, altså en nedgang med 38 
points. I  henhold hertil skulle lønningerne så
ledes nedsættes med 12J/ 2  %• D a kort forinden 
i 1921 lønningerne havde fået en reduktion 
omkring 40 %, vil det forstås, at en yderligere 
reduktion allerede så kort derefter på 12 J/2  % vakte

store betænkeligheder indenfor de søfarendes kredse. 
På et fællesmøde af samtlige søfartsorganisationer 
enedes man da også om at rette en fælles henven
delse til rederiforeningen om at få den her nævnte 
reducering strøget med den begrundelse, at der dels 
nylig havde fundet en ekstra lønreduktion sted, og 
dels, at besætningernes økonomiske stilling under de 
nuværende forhold måtte anses for a t være af en 
sådan beskaffenhed, a t disse ikke kunne tage en 
yderligere reduktion på 12 J/ 2  %.

Denne henvendelse besvarede rederiforeningen 
med, at hvis vi og søfyrbøderne for vort vedkom
mende ville foretage ændring i overenskomstens 
§ 8, som rederiforeningen ønskede (strejke og Blo
kade) og gå med til at forlænge overenskomsten af 
1922 til januar 1924, ville m an gå ind på at er
statte ordene: August 1922 i den gældende over
enskomst med februar 1923, altså udskyde regule
ringen indtil pristallet 1923. Dette forslag blev for 
vort vedkommende vedtaget ved en hastig lands
afstemning med 390 ja-stemmer imod 29 nej.

Sammenslutningstanken dukker op igen.

Det gamle spørgsmål om samarbejde med fyr
bøderne, der nu havde ligget brak siden forretnings
førerposten blev nedlagt i august 1920, blev igen 
taget op til behandling på den ordinære general
forsamling i oktober 1922. På samme generalfor
samling blev ligeledes vedtaget at gøre et alvorligt 
fremstød for a t få ålle de uorganiserede søfolk, der 
var beskæftiget indenfor søfartsorganisationerne, or
ganiserede. Det var særligt indenfor sejlskibsfarten



og paketfarten, at generalforsamlingen besluttede 
at gøre en indsats. Baggrunden for dette fremstød 
var naturligvis, at det stadig til trods for gentagne 
henvendelser endnu ikke var lykkedes at få overens
komstmæssige forhold i stand med sejlskibsrederne 
i Turø, Svendborg og Marstal tolddistrikter.

Ind  imellem disse begivenheder fandt afsløring 
sted i november 1922 af den bedrøvelige bedrageri
sag overfor forbundet og arbejdsløshedskassen. Da
værende kasserer Larsen, kontorist Nielsen og revi
sor Severinsen blev hver idømt en længere tids for
bedringshusarbejde, idet de alle tre blev dømt både 
for bedrageri og tyveri overfor forbundet.

Søloven af 1892 revideres.

I slutningen af december 1922 forelå den gamle 
sølov af 1892 til revision i rigsdagen. Ved denne 
lejlighed holdt folketingsmand P. Andersen, Svend
borg, en timelang tale til fordel for forbedringerne, 
ikke alene af den gamle sølov, men også af det fore
liggende lovforslag vedrørende en ny sømandslov 
(sømandsloven af 1923), thi det var en kendsger
ning, at det i anledning af revisionen udarbejdede 
udkast af sølovskommissionen blev i det af rigs
dagen nedsatte udvalg stærkt beskåret. Landet havde 
på det tidspunkt en venstre-regering, som nærmest 
betragtede en sømandslov under samme synsvinkel 
som den daværende tyendelov. Dette kraftige ind
læg i Folketinget gjorde sikkert sit til, at nogle af 
de værste uhyrligheder, rigsdagsudvalget var ude 
for, i nogen grad blev mildnet, selv om den kom
mende sømandslov ikke blev det, vi fra mandska
bernes side havde ventet, den skulle blive, nemlig 
en mere tidssvarende lovgivning, end resultatet blev.

Hyrerne reduceres med 7 %.

Da man nåede februar 1923, var det selvsagt, at 
forventningerne samlede sig om opgørelsen af det 
nye pristal. Det viste sig her, at pristallet væsentlig 
vår det samme, således at den regulering, der nu i 
henhold til overenskomsten kunne foretages, var
13 %. Atter blev der rettet en ny henvendelse fra 
samtlige organisationer til rederiforeningen. Denne 
henvendelse resulterede i en forhandling, og resul
tatet blev, at hyrerne straks blev reduceret med 7 %, 
og at fradraget af de resterende 6 % blev udskudt 
til august 1923, forudsat at pristallet holdt sig. Efter 
denne sidste reducering var hyrerne nu bragt ned 
til 170 kr. for matroser, og de øvrige hyrer i forhold 
hertil. Samtidig var overtiden bragt ned til kr. 1,30 
pr. time for matroser. E t rederi sprang dog fra og 
ville ikke gå med til at dele de 13 % i 2 afsnit, nem

lig De Forenede Bugserselskaber. De fastholdt retten 
til at tage alle 13 % på een gang.

I maj 1923 afgik forbundets tidligere formand, 
S. V. Andersen, ved døden. Andersen afløste Søren 
Chr. Petersen i 1905 og var forbundets formand i 
over 6 år indtil 1911. Andersens indsats i forbundet 
kom til a t ligge på et tidspunkt, hvor det gjaldt om 
at samle forbundet, der jo lå spredt og splittet efter 
katastrofen i 1902.

I Foråret 1923 oprettede vi afdelinger i Vejle og 
Horsens, og medens Vejle afdeling som bekendt sta
dig eksisterer, måtte Horsens desværre igen ned
lægges —  Horsens har siden ophævelsen sorteret 
under Vejle.

Sejlskibsredernes modstand mod at indgå på 
overenskomst.

Det var givet, at sejlskibsredernes stadige uvilje 
imod at indgå på en overenskomst optog ledelsen 
i forbundet stærkt, og på den ordinære generalfor
samling i maj blev hele forholdet taget op til ind
gående drøftelse, idet man nu på dette tidspunkt 
havde været over 2 /s  kr uden overenskomst med 
sejlskibsredeme. Det blev her vedtaget om fornø
dent at erklære strejke eller blokade, hvad der måtte 
anses for formålstjenligt til opnåelse af et tilfreds
stillende resultat overfor sejlskibsrederne.

I den anledning var der rettet en henvendelse til 
sejlskibsrederne. De besvarede denne henvendelse 
med et tilbud om, at hvis der kunne optages for
handling på grundlag af en matroshyre på 100 kr., 
letmatroshyre 75 kr. og en ungmandshyre på 40 kr., 
som sejlskibsrederne selv havde vedtaget at betale 
deres besætninger indenfor deres kredsmøder i Fyns 
og Æ rø kreds, og at man dertil naturligvis føjede 
sølovens bestemmelser, så ville danske sejlskibsredere 
ikke modsætte sig, at der optoges forhandlinger. 
Dette tilbud kunne vi ikke modtage, og den tarif
løse periode fortsattes derefter og er iøvrigt trods 
gentagne strejkevarsler og boycot fortsat helt op til 
vore dage.

En medvirkende, ja vel i og for sig afgørende 
årsag til, a t det ikke på nogen måde har kunnet 
lykkes a t få en overenskomst i stand med sejlskibs
rederne, er vel nok den kendsgerning, a t dansk sejl
skibsfart mere og mere synes a t sygne hen. Den er 
som en vissen gren på den danske skibsfarts stamme, 
og selv om besætningerne fulgte med sejlskibene 
gratis, synes foretagendet alligevel ikke a t kunne 
bære sig, enten det nu er rederne eller skibene, eller 
også begge dele i forening, der bærer skylden herfor.

I juli måned samme år blev det besluttet på en 
ekstra generalforsamling a t oprette en afdeling i



Hamburg. Til repræsentant blev her valgt Ejner 
Hansen. Efter et par års forløb måtte afdelingen 
dog nedlægges igen, og det hele endte på en tragisk 
måde.

Det har været nævnt, at under forhandlingerne 
vedrørende pristallet skulle de resterende 6 % fra
drages til august 1923. Da pristallet blev udregnet 
her, viste det sig imidlertid, at der var en stigning 
på 6 points, altså til 204 points, altså en stigning 
i vor favør på 2 %. Da vi skyldte 6 %, blev denne 
gæld således reduceret til 4 %.

Fra samtlige søfartsorganisationers side blev der 
påny rettet en henvendelse til rederne om at lade 
de gældende lønninger uforandret med den moti
vering, at arbejdsløshed, prisstigning og lign. umu
liggjorde en reducering af de gældende lønninger. 
Dette gik rederiforeningen ind på, dog på den måde, 
at man indtil videre undlod at lade reduktionen på 
de 4 % træde i kraft.

Hyreanvisningen både indadtil og udadtil.

Et af de spørgsmål, der optog vor interesse meget 
på den tid, var hyreanvisningen. Der er sikkert en 
del medlemmer, der har den opfattelse, a t hyre
anvisningsspørgsmålet er af forholdsvis ny dato; 
dette er ingenlunde tilfældet. Spørgsmålet blev rejst 
allerede under krigen, og som det er nævnt her, 
blev dette også diskuteret særlig i 1922, og spørgs
målet rejstes igen i 1923, idet det trods alle debatter 
og anstrengelser heller ikke dengang lod sig løse på 
en helt tilfredsstillende måde, og det synes stadig, 
som grunden har været den samme, nemlig at der 
blandt vore egne medlemmer altid har været en del, 
der mere har set på deres egen personlige interesse, 
der kunne ligge i at kunne skaffe sig selv hyre uden
om alle regler, end overholde de beslutninger, 
man havde vedtaget gennem vore kompetente for
samlinger.

Det siger sig selv, at når nogle og halvfems procent 
af medlemmerne overholder de gældende bestem
melser om at søge hyre på reglementeret vis gennem 
hyreanvisningen, blev der en bred margin at arbejde 
på for de enkelte, der ville gå udenom, og her ligger 
det mest ukammeratlige fra disse medlemmers side 
i hele hyreanvisningsspørgsmålet, netop at de løb 
an på deres kollegers solidaritet for selv at tage sig 
tilrette. Det er måske forklarligt, at der under disse 
forhold af og til fra enkelte er fremsat forslag om 
at ophæve hyreanvisningen, altså at frigive hyre
anvisningen, således at det stod enhver frit at søge 
hyre hvor og når han ville. Det første tilløb hertil 
ses at foreligge på den ordinære generalforsamling 
i november 1923, idet der her blev stillet et forslag 
herom.

Det viste sig imidlertid, at det ville generalforsam
lingen ikke gå med til —  tværtimod. I stedet for at 
frigive hyreanvisningen, vedtog man at håndhæve 
den endnu skarpere, samtidig med at få rettet evt. 
mangler, altså de kammerater sat på plads, der gik 
imod de gældende beslutninger. Det var ligesom 
man ikke ville ignorere de anstrengelser, der havde 
været gjort også før i tiden, hvor man fra vort 
forbunds side både havde anbragt vagt ved møn
stringskontor og forhyringskontor for at stoppe evt. 
liebhavere fra at snige sig uden om vore anvisnings
regler. M an vedtog derfor at fortsætte med hyre
anvisningen og derefter tage kampen op med uden- 
omsgasteme med de midler, man havde til sin rå
dighed.

På samme generalforsamling blev der endvidere 
forelagt et forslag, gående ud på at lade foretage 
urafstemning blandt medlemmerne om, hvorvidt 
disse ønskede, at forbundets højeste myndighed sta
dig skulle ligge i den ordinære generalforsamling, 
eller denne skulle overgives til en kongres, en kon
gres, hvortil alle afdelinger, såvel provinsen som 
København, vælger delegerede. Ved denne uraf
stemning, der løb et halvt år, blev spørgsmålet for
kastet, og tanken om indførelse af kongres blev der
med skrinlagt i mange år.

Iøvrigt blev samtidig den særlige, årlige indkal
delse af provinsrepræsentanterne, der havde været 
i kraft ca. 3 år, også ophævet.

Året 1923 sluttede med, at man vedtog at opsige 
de bestående overenskomster til udløb den 1. april
1924.

Da det trak i langdrag med overenskomstforhand
lingerne, afsendtes der 1. strejkevarsel fra vort for
bund overfor rederiforeningen, og først derefter kom 
forhandlingerne i gang, således at man kom med 
et forslag, der blev udsendt til urafstemning blandt 
vort forbunds medlemmer. Disse vedtog forslaget 
med 545 ja mod 220 nej.

Den 24. august 1924 hentede døden atter en af 
vore gamle pionerer, Chr. Bøtcher. Bøtchers tid faldt 
så langt tilbage som til 1890, hvor han stiftede 
»Skandinavisk Sømands- og Fyrbøderforbund«, og 
hvor han selv fra starten blev formand. Dette for
bund blev, til trods for en kort levetid, en forløber 
for vor nuværende selvstændige organisation. Bøt
cher måtte forlade søen og kom i telefonselskabets 
tjeneste, hvor han var medstifter af Telefonarbej
dernes Fagforening. —  Bøtcher blev 67 år gammel.

Reglerne for hyreanvisningen ændres.

Da der blandt medlemmerne herskede en ud
bredt utilfredshed med de regler, som benyttedes



ved anvisning af hyre, kom dette spørgsmål til gene
rel behandling på generalforsamlingen i oktober
1924. Og debatten medførte, at der vedtoges en 
resolution, som fastslog, at det ikke mere var til
meldingsdatoen, der var den afgørende, men der
imod de stempler, som de arbejdssøgende havde 
samlet sig. Grunden til ændringerne var den, at man 
praktiserede det således, at det faktisk var den, der 
holdt sig længst i land efter afmønstringen og ude
blev fra kontrollen, der havde de bedste chancer, en 
ordning, der naturligvis virkede provokerende over
for dem, der stadig gik til kontrol. Det var ved denne 
lejlighed, at grundlaget for vort nuværende stempel
system blev indført.

I slutningen af 1924 rejste rederiforeningen på 
Langelinie det kendte mindesmærke over de under 
verdenskrigen omkomne danske skibsbesætninger. 
Dette mindesmærke har som bekendt senere været 
stærkt diskuteret, ikke mindst grundet på redernes 
holdning i de efterfølgende overenskomstsituationer, 
og det har ikke altid været blide ord, der er sagt i 
denne forbindelse, til tider heller ikke uden beret
tigelse.

Året 1925 indlededes allerede i januar med en 
ekstraordinær arbejdsløshed, og da vore overens
komstforhold lå således, a t overenskomsterne med 
rederne kunne opsigcs med 3 måneders varsel, til 
udløb når som helst, blev det på en ekstraordinær 
generalforsamling i januar vedtaget at søge forhand
lingerne med rederne optaget, og hvis ikke rederne 
ville gå ind for sådanne forhandlinger, skulle over
enskomsterne opsiges; men her viste det sig ret hur
tigt, at rederne ikke ville forhandle, og overenskom
sterne blev herefter opsagt til udløb den 25. april
1925.

På dette tidspunkt var der stærk uro indenfor 
arbejderne i land. Allerede i slutningen af 1924 
havde arbejdsgiverne opsagt alle de overenskomster, 
der udløb pr. 1. februar 1925. Disse med de senere 
tilkomne opsigelser omfattede ialt ca. 150,000 ar
bejdere. Det tilbud, der under forhandlingerne stil
ledes af arbejdsgiverne, var uantageligt, bl. a. for 
D. A. F.s ledelse, og denne ønskede derfor at fore
lægge hele spørgsmålet for deres kompetente forsam
ling. Men forinden denne kunne tage stilling, havde 
arbejdsgiverne erklæret lock-out, og 32,000 arbej
dere blev straks inddraget i lock-outen. På dette 
tidspunkt lå vi selv opad en konflikt med rederne, 
idet vi krævede en lønforhøjelse på 10 % under 
henvisning til, a t pristallet var steget med 12 % i 
sidste overenskomstperiode. Heroverfor krævede re
derne en lønreduktion på 5 % uden motivering.

Da det truede med strejke, greb forligsmanden 
også ind for vort vedkommende, og et mæglings

forslag, stillet af denne, der betød en lønforhøjelse 
af 10 kr., blev vedtaget af os såvel som af rederne, 
og dermed var konflikten forbi for vort vedkom
mende. Overenskomsten udløb samtidig igen pr. 1. 
april, og tidligst 1. april 1927.

Imidlertid rasede Lock-outen videre i land, og da 
den havde varet i 10 uger, besluttede D. A. F. at 
etablere transportarbejderstrejke. Samtidig blev der 
rettet en henvendelse til os om at erklære sympati
strejke. Denne henvendelse sendte vi ud til en hastig 
urafstemning, og ved denne blev det vedtaget at gå 
ud i sympatiaktion.

Den 1. juni 1925 forlod vi skibene, undtagne var 
rutebådene i den indenrigske passagerfart.

P. Back, 
formand 1925— 30.

8 dage efter opnåede transportarbejderne enighed 
med deres arbejdsgivere, og sympatiaktionen afblæ- 
stes. Ligeledes vedtoges at yde 20,000 kr. til de lock
outede arbejdere. Denne håndsrækning glemte trans
portarbejderne ikke siden, sålidt som Dansk Ar
bejdsmandsforbund, og allerede kort tid efter af
fødte den en slags gengæld fra transportarbejderne 
overfor os, idet de nægtede at losse de af os bloke
rede sejlskibe, medmindre disse forinden underskrev 
overenskomst med Sømændenes Forbund.

I vort arkiv findes en anselig mappe af sådanne 
kontrakter, der for de kommende slægter er et hånd
gribeligt bevis på fortids solidaritet mellem arbejdere 
i land og til søs.

En del skibsredere var dog stadig stædige, men 
da det viste sig, at under disse forhold kunne de ikke 
komme uden om overenskomst, så enten solgte de 
skibene eller lagde dem op. Overenskomst ville de 
ikke ind på.

Det var forøvrigt på den ekstraordinære general
forsamling i januar 1925, at forbudet mod servering



på vore generalforsamlinger og møder blev vedtaget 
og har som bekendt været i kraft siden, uden at 
nogen har fundet anledning til at beklage sig der
over —  tværtimod.

Den 8. marts 1925 fandt der atter et formands
skifte sted, idet Poul Hansen, der blev valgt i maj
1921, trådte tilbage og blev erstattet med P. Back.

Den 9. april 1925 blev Th. Pedersen valgt til kon
trollør, efter at Buxbom  kort forinden var fratrådt.

Omkring samme periode valgtes Julius Madsen 
som P. Backs afløser som agitator. Madsen blev igen 
i 1928 erstattet med Chr. Jepsen, og den 1. oktober 
1925 flyttede vore anvisningslokaler fra Tømrer
kroen ned i Nyhavn 31, kælderen, medens forbund 
og arbejdsløshedskasse tog stuen samme sted i be
siddelse.

Krav om indførelse af bemandingsregler fremsættes.

Skibsredernes stædighed og repressalier viste sig 
på forskellige måder, blandt andet ved at reducere 
besætningerne i skibene, og når der gaves lejlighed 
dertil erstatte danske søfolk med udlændinge. Dette 
forhold gav anledning til, at samtlige søfartsorgani
sationer tilstillede regeringen en samlet henvendelse 
om indførelse af bemandingsregler og lov om ar
bejdstid. For at fremskaffe det nødvendige mate
riale, udsendtes der i tusindvis af spørgeskemaer til 
medlemmerne i skibene. Desværre kom der ikke ret 
mange tilbage, og sagen måtte derfor opgives eller 
henlægges indtil videre. Redernes adfærd gav dog 
anledning til, at mandskabsorganisationerne samlede 
deres medlemmer i København til en demonstration, 
hvilket resulterede i, a t ca. 1000 arbejdsløse sømænd 
og søfyrbødere samlet den 23. november 1925 drog 
gennem gaderne fra Set. Annæ Palæ op til Chri
stiansborg med følgende krav:

1) Tilgangen af udlændinge til danske skibe stand
ses under henvisning til, at danske søarbejdere 
forlængst er afskåret fra at søge hyre i frem
mede nationers skibe,

2) at en midlertidig lov, tagende sigte på en for
svarlig bemanding af skibene, søges gennemført 
og får gyldighed, indtil den påtænkte beman
dingslov er endelig vedtaget. En sådan midler
tidig lov bør sætte en stopper for redernes plan
løse og meningsløse reduceringer af besætnin
gerne.

3) og at der gives søens arbejdere adgang til at 
søge beskæftigelse ved det af staten planlagte 
nødhjælpsarbejde.

En delegation —  to fra hver side —  overrakte 
regeringen forsamlingens krav, hvorefter toget spred
tes roligt og værdigt, som det var kommet.

Regeringen nedsætter en bemandingskommission.

Endelig blev der af regeringen den 25. december
1925 nedsat en kommission til udarbejdelse af for
slag for skibenes bemanding og arbejdstiden til søs. 
For dæksfolk og fyrbødere blev henholdsvis P. Back 
og Erik Jacobsen valgt til medlemmer af kommis
sionen. Sejlskibsrederne fik ligeledes en repræsentant 
ind i kommissionen (skibsforer M . Friis, M arstal). 
Samtidigt vedtog de følgende resolution:

»Skibsførere, samlede til møde i Marstal den 8. 
januar, henstiller til kaptajn M . Friis som medlem 
af kommissionen angående bemandingslov, at ar
bejde imod en bemandingslov for sejlskibene.«

Det må med god grund kunne spørges, med hvil
ken motivering man fra statens side havde tildelt 
hr. Friis en plads i en kommission, der skulle ar
bejde for en bemandingslov. I en sådan kommission 
hørte hr. Friis afgjort ikke hjemme.

Denne kommission opnåede da heller aldrig re
sultater, og for så vidt dette havde været hensigten 
med dens nedsættelse, blev denne jo nået. Det eneste, 
kommissionen var blevet enig om (den ophævedes 
i 1932 efter 7 års eksistens) var, at den ikke kunne 
blive enig om noget som helst.

Pristallet sætter ind.

Et af de første problemer, 1926 bød på, var det 
ved pristalsopgørelsen i februar fremkomne pristal, 
der udviste en reduktion fra 221 til 194 på 27 point. 
Dette medførte en sænkning af de gældende tariffer 
på 9 %. Da vi krævede nedskæringen udsat til enten 
den 15. februar eller 1. marts, da det jo var måneds
lønnede folk, det drejede sig om, krævede rederi
foreningen, at nedskæringen skulle gælde fra datoen 
for pristallets offentliggørelse den 9. februar. Da der 
således ikke kunne blive enighed, gik sagen til for
ligsmanden, der afgjorde, at den 9. februar var skæ
ringsdagen.

På dette tidspunkt (marts 1926) beløb oplæg
ningerne i vor transportflåde sig til 70 skibe, hvilket 
selvsagt føltes særligt for vort vedkommende, idet 
vi var ca. 700 arbejdsløse, og da det tog ca. et halvt 
år at få hyre, gjorde rederierne deres til at forøge 
vort store arbejdsløshedstal ved yderligere reduce
ringer af dæksbesætningerne i de skibe, der sejlede, 
og ovenikøbet her ofte, når der fandtes en chance 
dertil, antog udenlandsk arbejdskraft i stedet for 
dansk. N år der så hertil kom, at en del dårlige kol
leger søgte at undgå den lange arbejdsløshedsperiode, 
der under sådanne forhold måtte til for at få et job



på reglementeret vis, ved at mønstre uden om, er 
det intet under, at stemningen blandt de arbejds
løse til tider kunne blive bitter overfor forholdene, 
som de udviklede sig.

E t andet spørgsmål, som trængte sig frem, anta
gelig fremkaldt ved skibsoplægningerne, og var til 
behandling på arbejdsløshedskassens ekstraordinære 
generalforsamling den 3. december 1925, nemlig 
søfyrbødernes optagelse under vor arbejdsløsheds
kasse. Søfyrbøderne havde endnu ikke oprettet en 
sådan, men havde ved urafstemning med stor majo
ritet tilkendegivet, at de nu ønskede en sådan. For
slaget blev imidlertid genstand for en livlig diskus
sion og endte med at blive forkastet med alle stem
mer imod 3.

C

Valg af voldgiftsmænd.

På den ordinære generalforsamling i maj 1926 
blev det meddelt, at efter vedtagelsen på forbundets 
generalforsamling i 1925, hvor overretssagfører V. 
Lachmann og Julius Nielsen var trådt tilbage som 
voldgiftsmænd, hvorfor valget af nye voldgiftsmænd 
var overdraget bestyrelsen, havde denne valgt J. 
Madsen og H. Andersen med Th. Pedersen og G. 
Borgland som suppleanter, siden afløstes J. Madsen 
af Th. Pedersen, som igen blev afløst af C. Dam- 
gaard.

De to sidstnævnte var voldgiftsmænd indtil deres 
dod. H. Andersen indtil han i 1942 overtog stillingen 
som repræsentant i Aarhus, og de nuværende er 
henholdsvis G. Borgland og A. M. Andersen.

Samtidig med ovennævnte omskiftning af op- 
mænd blev professor K. Sindballe afløst af depar
tementschef Adolf Jensen, der virkede, indtil han 
i 1930 blev afløst af professor Krabbe, der trådte 
tilbage i 1946, og blev afløst af nuværende opmand, 
højesteretsdommer E. Hansen.

Afdelingerne udvides og anskaffer faner.

Medens Ålborg og Esbjerg havde været ene om 
egne faner blandt vore afdelinger, blev der i løbet 
af året 1926 foretaget indvielse af faner i Korsør og 
Aarhus. Siden er Svendborg også kommet til, såle
des at 5 af vore afdelinger nu har deres egne faner.

Endvidere besluttedes det at oprette en afdeling 
i Leningrad med en tysker Knufken som repræsen
tant, men da afdelingen ikke syntes at få nogen 
betydning, ligesom det syntes ikke at være den 
rette mand, der var blevet valgt, blev afdelingen 
igen nedlagt i 1930.

I begyndelsen af 1927 vedtog en landsafstemning 
med 558 stemmer imod 97 at opsige de gældende 
overenskomster til udløb den 1. april 1927. Dette

resultat foranledigede, at bølgerne gik ret højt under 
forhandlingerne, hvor rederne stillede ret omfat
tende krav om reduktioner, en linie, vore forhand- 
lingsrepræsentanter naturligvis protesterede imod, 
ikke mindst fordi skibsfarten nu var ved at komme 
ind i en bedre gænge, idet de oplagte skibe igen 
begyndte at komme i fart.

Rederne måtte da også opgive deres hensigter og 
indrømme os et par mindre ændringer, hvorefter 
en landsafstemning vedtog at fortsætte på de gæl
dende betingelser med de få i vor favør foretagne 
ændringer, indtil 1. april 1929.

Vi omplacerer vore internationale forbindelser.

Den på den ordinære generalforsamling i novem
ber 1925 vedtagne udsættelse om udmeldelse af In
ternational Seafarers Federation og indmeldelse i 
International Transportarbejder Federation blev 
også behandlet igen i maj 1926, og det blev her 
vedtaget at udmelde organisationen af International 
Seaf arers Federation, medens der samtidig blev ved
taget indmeldelse i Skandinavisk Transport Fede
ration, der var blevet stiftet i Gøteborg 1923, og 
nærmere udtrykt ved S. T. F. som bekendt er vort 
forbund stadig medlem heraf. Med hensyn til ind
meldelse i I. T. F. blev dette udsat foreløbig et 
halvt år.

På den halvårlige generalforsamling i maj 1927 
blev det endeligt vedtaget at sende til urafstemning 
gennem en blank stemmeseddel, hvorvidt vi skulle 
stå tilsluttet I. T. F. eller ikke. Resultatet heraf forelå 
november s. a., og gik ud på med 359 stemmer mod 
169 at tilslutte os I. T. F.

Imidlertid var der her under afstemningen udefra 
forsøgt at påvirke medlemmerne til at stemme for 
indmeldelsen. Generalforsamlingen besvarede denne 
nidkærhed med at kassere afstemningen og lade 
foretage en ny 3 måneders afstemning. Denne nye 
afstemning fandt sted i vinteren 1928, og resultatet 
blev, at det med stor majoritet blev vedtaget at til
slutte os I. T. F. Indmeldelsen blev derefter god
kendt på den ordinære generalforsamling i maj 
1928.

En anden urafstemning var samtidig til afgørelse, 
nemlig den på den ordinære generalforsamling i 
maj 1927 vedrørende sammenslutning med fyrbø
derne. Resultatet af denne forelå også på november
generalforsamlingen samme år og viste sig at være 
forkastet med 322 mod sammenslutning med kun 
196 for.

Med året 1928 rulledes en række begivenheder op 
for os indenfor organisationen, i et forholdsvis hur
tigt tempo.



1928
Nye kontrollokaler.

Således lykkedes det i begyndelsen af marts må
ned at skaffe andre kontrollokaler i stedet for kæl
derlokalerne i Nyhavn, idet vi da fik lokaler i Knip
pelsbrogade 8. I april flyttede vort hovedkontor 
ligeledes bort fra Nyhavn og til Peder Skramsgade 5.

Frigivelse af forhyringen og tilbage igen til 
hyreanvisningen.

I maj måned blev forhyringen frigivet, efter at 
en forudgående urafstemning havde vedtaget dette. 
Imidlertid var der en del medlemmer, der reagerede

over dette skridt, og dette resulterede i, at en gene
ralforsamling vedtog at udsende spørgsmålet til en 
ny urafstemning. Resultatet af denne blev nu mod
sat det første, idet der mod frigivelse af forhyringen 
blev afgivet 523 stemmer, medens der for frigivelse 
kun afgaves 336.

Det var således vedtaget efter kun godt 3 måne
ders forløb at søge tilbage til den gamle ordning 
igen.

Det viste sig imidlertid, at nu stillede rederne 
sig meget kølige, da vi anmodede dem om at få for
hyringen igen. Medens de pr. omgående anerkendte 
meddelelsen om vedtagelsen af den fri forhyring, så 
tog det dem nu helt anderledes tid, inden de over
hovedet blot indlod sig på en drøftelse af spørgs
målet om tilbagevenden til de gamle forhold.

Først efter omtrent to års forløb, nemlig i foråret 
1930, kom spørgsmålet under forhandlingerne atter 
til drøftelse, og nu indgik rederne på at overlade 
os forhyringen, som vi havde haft den før.

Selv om det må indrømmes, at rederne og de 
enkelte rederier i den forløbne tid nu og da har 
forsøgt at afvige fra reglerne, kan vi med tilfredshed 
notere, at hyreanvisningen helt og holdent i alle 
tilfælde er i vore hænder.

Men også andre begivenheder satte sit præg på 
vor organisations liv. På den ordinære generalfor
samling i maj 1928 blev ledelsen afsat, dog kun for 
en kortere periode. Efter en landsretsdom indtog 
de atter deres pladser.

I den mellemliggende tid var Laurits Andersen 
formand.

Denne lokale konflikt førte imidlertid et andet for
hold med sig, idet arbejdsløshedskassen af direkto
ratet blev krævet suveræn, således at den nu fik sin 
egen ledelse og administration, så den i fremtiden 
kunne virke uden hensyn til, hvilke begivenheder, 
der ellers måtte finde sted indenfor forbundet.

Som formand og kasserer for arbejdsløshedskas
sen valgtes Mathias Nielsen fra 1. september 1928. 
For forbundets vedkommende blev Lundstrøm nu 
kasserer, hvilke stillinger de begge siden har bestridt.

Af interesse kan endvidere nævnes, at i årets løb 
blev Randers og Nakskov afdelinger nedlagte, og at 
den langvarige og kostbare finske transportarbejder
konflikt trådte i kraft. Et særkende ved denne kon
flikt var, at tilskudene strømmede så rigeligt ind, 
særlig fra de skandinaviske organisationers side, at 
da konflikten sluttede, havde finnerne flere penge 
i deres kasse end ved begyndelsen af denne.

På slutningen af året blev der gennem søfarts
ministeriet udsendt et cirkulære, hvis fremkomst i 
nogen grad må anses at skyldes en række henvendel
ser fra navigatørforeningerne til ministeriet. Cirku
læret gik ud på en skærpelse af synsprøverne overfor 
det menige mandskab.

Samtidig blev der af de samme foreninger rettet 
en henvendelse til ministeriet om at fare frem med 
lempe med synsprøverne, særlig hvor det gjaldt de 
ældre blandt skipperne og styrmændene.

Efter cirkulærets fremkomst blev der iværksat en 
sand klapjagt på det menige mandskab. En mængde 
mennesker faldt for synsprøven, og for dem blev 
dette ensbetydende med, at de blev revet ud af deres 
arbejde og dermed af deres erhverv. Det meningsløse 
i hele denne aktion fik siden sit udtryk deri, at en 
del af de mennesker, der i første omgang dumpede 
ved synsprøverne, lidt efter lidt igen har kunnet 
bestå denne, ganske vist først efter, at de forholds
regler, der oprindeligt var tiltænkt det menige mand-

Laurits Andersen, 
formand 1928.



til gode.
skab, blev jævnet ud således, a t ikke alene kravene, 
men også lempelserne nu også kan komme disse

Men det savn og de tab, de mennesker har måttet 
bære, hvem aktionen kom til at gå ud over, kan de 
takke den emsighed, der i visse kredse stadig florerer, 
og hvis udslag kendetegnes derved at kunne domi
nere også på landjorden. Det er først, når man op
dager, at emsigheden kan give tilbageslag til ens 
egne kredse, at man holder inde med skydningen
— indtil næste gang.

I året 1929 udløb de i året 1927 indgåede over
enskomster. Allerede på slutningen af året 1928 
havde vi fra vor side forsøgt overfor rederiforeningen 
at få indført forbedringer i denne og så muligvis

M . Nielsen, 
formand og kasserer i A. K.

undgå opsigelse. M en det synes, som om rederne 
misforstod dette, og resultatet blev da også, at over
enskomsten blev opsagt.

Efter de, man kan næsten sige sædvanlige lang
varige forhandlinger, lå endelig overenskomsten til 
underskrift den 9. april 1929, efter at være vedtaget 
af såvel rederne som af os.

Overenskomsten var denne gang afsluttet på et 
år, altså til udløb tidligst den 1. april 1930, og der 
var indført et par væsentlige ændringer.

Således var prisreguleringen udgået, og der var 
indført en bestemmelse, som på en måde imødegik 
en højesteretsdom, der kort tid i forvejen var faldet 
angående lempning af kul under indtagning af 
bunkerkul.

Den 16. april sluttedes den finske konflikt efter 
at have varet fra den 2. juni 1928, altså over 10 
måneder.

Foruden de solidariske handlinger, såsom boykot 
og sympatistrejke overfor finske skibe, tilgik der i

bidrag til de finske arbejdere mægtige beløb, således 
alene fra Skandinavisk Transportarbejder Federa
tion tæt ved IOJ/2  million finske mark. I kontante 
bidrag modtog finnerne ialt omkring 15y2 million 
finske mark, hvilket tildels forklarer grunden til, at 
de lå inde med større kassebeholdninger, da kon
flikten endte, end da den begyndte.

Konference i København med de russiske 
vandtransportarbejdere.

På foranledning af Norsk Matros- og Fyrbøder- 
Union blev der i København afholdt en konference 
mellem repræsentanter for de russiske vand- og 
transportarbejdere og repræsentanter for skandina-

A. V. Lundstrøm, 
kasserer.

viske sø- og transport organisationer i december 
1928, og resultatet af denne blev, at der indenfor 
hver af de repræsenterende fag skulle tages stilling 
til et på konferencen nærmere udarbejdet overens
komstforslag. For vort vedkommende blev spørgs
målet sendt til urafstemning. Denne var tilendebragt 
i foråret 1929 og udviste med 221 stemmer for og 
132 imod, at vi skulle tilslutte os den oprettede over
enskomst.

Det blev på konferencen overdraget Norge at 
virke som et slags sekretariat under den videre ud
vikling af samarbejdet. H er gik trådene imidlertid 
forholdsvis hurtigt i stykker, og det planlagte sam
arbejde endte foreløbigt i en mere indgående, men 
uofficiel debat, hvor beskyldninger om hver for sig 
at ville drive propaganda for sine mere specielle 
interesser var den mest fremtrædende.

Hele dette forhold har iøvrigt senere givet gen
klang indenfor S. T . F. Medens man således på en 
konference i Bergen overlod de tilknyttede organi-



Søfolkenes hus i Esbjerg.

sationer selv a t bestemme deres holdning til et even
tuelt samarbejde med russerne, så kuldkastede en 
senere afholdt konference i Gøteborg denne beslut
ning og forbød nu de tilsluttede organisationer at 
indlede samarbejde med russerne på egen hånd.

Ved slutningen af 1929 afholdt vi en ekstraordi
nær generalforsamling, hvor en resolution, der ud
talte utilfredshed med forhyringsforholdene, blev 
vedtaget. I samme resolution blev endvidere udtalt 
tilslutning til regeringens bestræbelser for en snarlig 
ratificering af konventionen om statsforhyring.

Ratificeringen skete forholdsvis hurtig, men loven 
om statsforhyring tog det derimod lange tider med 
endnu, og først i marts 1937 blev loven gjort færdig 
fra rigsdagen.

En trøst for vort vedkommende kan den bestem
melse, der er indført i loven om vor arbejdsløsheds- 
hedskasses indflydelse på anvisningen, siges at være. 
Var loven blevet tidligere færdig, var den ikke kom
met med.

Rederne vil uddele medailler til erindring 
fra krigen.

Som tidligere nævnt, satte rederne et mindes
mærke for de i deres tjeneste omkomne søfolk under 
verdenskrigen. At de levende også havde fortjent

en påskønnelse, blev da taget op til diskussion i 
redernes organisationer.

Da det viste sig, at det hele, den kunne give i 
påskønnelse, var en medaille, så faldt sindene hur
tigt til ro igen. Der var ingen særlig begejstring efter 
den prydelse —  så hellere ingen ting.

M an vedtog i slutningen af 1928 at genoprette 
Frederikshavn afdeling fra januar 1929 at regne.

Begyndelsen af 1930 indledes med, a t overenskom
sterne blev opsagte. Gennem de senere indledte for
handlinger opnåedes et par små forbedringer, såle
des blev dagmandens arbejdstid i søen fastsat i over
enskomsten ( § 5 ) ,  hvorom der iøvrigt i forbindelse 
med denne blev truffet de kendte aftaler vedrørende 
hyreanvisningen, således a t vi atter kunne overtage 
denne ved overenskomstens ikrafttræden den 1. 
april.

Overenskomsten blev vedtaget med 535 stemmer 
mod 337 og gjaldt til 1. april 1931.

Peter Backs død.

Året 1930 bragte forbundet og dets medlemmer 
en stor sorg, idet døderl indhentede Peter Back efter 
få dages sygeleje. Formanden pådrog sig under en 
provinsrejse en heftig forkølelse, der gik over til 
lungebetændelse, og m åtte som følge deraf afbryde 
sin rejse, og få dage efter afgik han ved døden.

Peter Backs død og den store deltagelse ved hans 
begravelse var et synligt og storslået bevis for ikke 
alene den agtelse, han sad inde med, men også på 
den , organisationen i vide kredse nød.

Begravelsen fandt sted på Sundby kirkegård. 
Back blev kan 42 år.

Året efter hans død rejste hans kammerater ham 
en smuk mindesten på hans grav.

Chr. Borgland blev efter Backs død valgt til for
mand for forbundet.

På bestyrelsesmødet i februar 1930 blev det ved
taget at deltage sammen med fyrbøderne om en 
bygning i Esbjerg. Bygningen, der kostede 32,000 
kr., er bygget på  en for 33 år lejet grund af Esbjerg 
havnevæsen. F ra hvert forbund indbetales kontant 
8000 kr. D a huset stod færdigt den 28. september 
samme år, fandt indvielsen sted.

De resterende 16,000 kr. blev overført på en 1. 
prioritet, som blev rentefri, men afdrages med 1000 
kr. årlig.

Huset har siden vist sig a t svare til vore forvent
ninger, en opfattelse, som sikkert tyskerne har delt 
med os, idet de konfiskerede ejendommen i 1944 
under besættelsen, og da vi fik den tilbage efter 
kapitulationen, måtte vi foretage en gennemgri
bende reparation, men huset er nu igen i orden, og



vore folk i Esbjerg gør alt, hvad der kan gøres, for længst afskrevet, og vi ejer således nu sammen med 
at værne om det lille stykke af Sømændenes Forbund, vor broderorganisation søfyrbøderne huset helt og 
som er overgivet til deres varetægt. Gælden er for- holdent.

1931
Vi ændrer kurs.

På generalforsamlingen i november 1931 blev 
forsamlingen igen præsenteret for et forslag om 
sammenslutning med Søfyrbødernes Forbund til 
trods for, at generalforsamlingen i maj havde afvist 
tanken. Men heller ikke denne gang lykkedes det 
at overbevise medlemmerne om, at det var den rig
tige retning. Forslaget blev afvist med overvældende 
majoritet, derimod lykkedes det at fremme et andet 
forslag, fremsendt fra medlemmerne i Esbjerg, og 
som gik ud på, at Sømændenes Forbund udmeldte 
sig af I. T. F. og S. T . F. og tilmeldte sig den nye 
internationale Søfolkenes og Havnearbejdernes kom
munistiske Internationale, I. S. H., der havde sæde 
i Hamborg. Dette forslag blev vedtaget med 35 
stemmer imod 32, altså med 3 stemmers majoritet. 
Og når det iøvrigt lykkedes, skyldtes det ikke mindst 
de tilstedeværende medlemmers ukendskab til de 
internationale organisationers betydning. Forslaget 
blev sendt til urafstemning i henhold til lovene, og 
resultatet blev, at forslaget blev vedtaget med 437 
stemmer imod 377, og dermed havde Sømændenes 
Forbund foreløbigt taget afsked med vore gamle 
prøvede internationale forbindelser og tilmeldte sig 
I. S. H. V ort medlemsskab blev imidlertid af kort 
varighed; ikke så snart som indmeldelsen havde 
fundet sted, begyndte røsterne at hæve sig om ud
meldelse. Det gik hurtigt op for flertallet, at her 
hørte vi ikke hjemme. Allerede 1 år efter vrimlede 
det med forslag om udmeldelse af I. S. H., og på 
den ordinære generalforsamling i november 1932 
vedtoges det med 136 stemmer imod 24, at spørgs
målet om udmeldelse af I. S. H. blev sendt til ur
afstemning; samtidig vedtoges der et forslag om 
at vende tilbage til vore gamle internationale for
bindelser. Disse 2 forslag blev ved en efterfølgende 
urafstemning vedtaget med en overvældende majo
ritet. Forslaget om udmeldelsen af I. S. H. blev ved
taget med 887 stemmer imod 414, og forslaget om 
genindmeldelse i S. T . F. og I. T . F. blev vedtaget 
med 806 stemmer imod 466, og hermed var for
bundet atter bragt tilbage til de gamle internationale 
forbindelser. Hele denne kampagne blev iøvrigt et 
slående bevis for, hvormeget eller rettere også hvor 
lidt de fagre toner betød, selv om der ikke sparedes 
på store ord.

M en på den anden side vågnede medlemmerne 
i Sømændenes Forbund op til dåd og understregede 
den linie, der skulle følges, og som senere har været 
fulgt både internationalt og nationalt.

Sømændenes byggefond oprettes.
Forbundet rykker ind i sit eget hus.

Så langt tilbage, man kan huske i vor faglige 
historie, har der været drømt om engang at kunne 
sætte foden under eget bord; mange har syslet med 
tanken om, at sømændene i Danmark kunne få eget 
hus, og til tider har det set ud, som om dette høje 
mål var nær, men gentagne gange er dette bristet 
som sæbebobler.

Efter krigens afslutning var der vist mange, som 
tænkte sig, at samfundet eller rederne i landet, som 
tak for vel udført arbejde under krigen, havde sat 
den danske sømand et hus, der til kommende tider

Søfolkenes hus i Aalborg. 
Indviet 5. maj 1953.



bar vidne om vor stands pligttroskab imod land, 
folk og rederivirksomheden under den dengang 
trange tid.

Efterhånden som tiden gik, og man fik krigens 
rædsler på længere afstand, var vi dog mange, som 
klart så, at såfremt vi skulle nå dette store mål, måtte 
vi selv løfte byrden. Vi så endvidere, a t skulle op
gaven løses med held, måtte det ske ved, at mid
lerne til formålet og eventuelt huset måtte bånd
lægges eller spærres på en sådan måde, at selve 
problemet ikke faldt overende for den første storm, 
som måtte komme.

På forbundets ordinære generalforsamling i maj
1926 blev følgende forslag enstemmigt vedtaget:

Forslag til dannelse af et byggefond til brug 
for køb eller bygning af et hus.

Foreslår, at der ved hvert regnskabshalvårs af
slutning, når forbundets formue overstiger kr. 
100,000, henlægges kr. 5000,00 til køb af et hus. 
Disse penge anbringes i en statsgaranteret spare
kasse eller i statsgaranterede papirer og kan ikke 
bruges til andre formål indenfor Sømændenes For
bund, uden at det vedtages ved to på hinanden føl
gende urafstemninger, og da kun ved, at der ved 
hver urafstemning er ^4 af de afgivne stemmer for 
forslaget.

Imellem hver urafstemning skal der hengå 2 m å
neder.

Forbundets formand og kasserer sammen med 
en mand, valgt af generalforsamlingen, indtræder 
i en permanent byggekomité.

Denne komité sammen med forbundets sagfører, 
sørger for anbringelse af pengene på en sådan måde, 
at ingen udenforstående personer eller virksomheder 
(kreditorer mod forbundet) kan lægge beslag på 
disse penge, hverken som bod eller betaling.

Samme komité skal, såsnart det kommer til deres 
kundskab, undersøge eventuelle tilbud, der formenes 
at passe for forbundet.

Th. Pedersen, 1981, Københavns afdeling.

Den i forslaget omtalte komité udarbejdede i 
Samråd med forbundets juridiske konsulent ved
tægter for et fond, som skulle være urørlig eller usår
lig af forhold, opstået imellem Sømændenes For
bund og dem, hvormed dette måtte kontrahere.

Af forslaget, som vedtoges på maj-generalforsam
lingen 1926, fremgik det, at der hvert halve år 
skulle gives byggefonden 5000 kr., når forbundets 
formue oversteg 100,000 kr. Da imidlertid udarbej
delsen af vedtægten for fonden, dels grundet på 
forsigtighed, og dels på grund af de store forhold, 
som her kunne komme til at spille ind, trak længe

ud, blev der først på den ordinære generalforsam
ling i november 1927, i forbindelse med stillede lov
ændringsforslag, stillet forslag om at overføre 20,000 
kr. til fonden, hvilket forslag vedtoges. På maj-gene- 
ralforsamlingen 1928 bevilgedes 5000 kr., og på 
samme i november 1930 10,000 kr., herefter viste 
et driftsregnskab for fonden, som var fremlagt ved 
generalforsamlingen i maj 1931, at fonden nu rå
dede over kr. 38,328,92.

Af andre midler, som er tilgået fonden, kan næv
nes et par mindre beløb fra private personer, og 
endelig det overskud, som salget af forbundets em
blemer giver. Det vil vist af mange huskes, at em
blemoverskuddet i sin tid skulle dække udgiften til 
forbundets nye fane, og da emblembeholdningen 
i sin tid slap op, vedtog bestyrelsen at ændre lidt på 
emblemets udstyr, og at overskuddet skulle gå i bo
ligfonden. Enhver, der efter denne tid har købt et 
emblem, har således mere direkte støttet fonden.

Den 28. august 1931 modtog vort fags arbejds
løshedskasse en opsigelse af lejemålet vedrørende 
anvisningslokalet i Knippelsbrogade 8 til fraflytning 
pr. april flyttedag 1932.

Det viste sig snart at være forbundet med store 
vanskeligheder at skaffe lokale til det omhandlede 
formål med en beliggenhed, udstyr og størrelse, der 
blot tilnærmelsesvis kunne siges at tilfredsstille de 
minimumskrav, der måtte stilles. E t i den anledning 
nedsat udvalg undersøgte alle ikke blot tænkelige 
men næsten også utænkelige muligheder hele dette 
vanskelige forhold vedrørende. Der rettedes henven
delse til stat, kommune, torvevæsen, havnevæsen og 
mange andre institutioner, men ingen kunne an
vise os hverken lokale eller en centralt beliggende 
plads, hvorpå vi kunne rejse en barak.

Stillingen på den tid, hvor vi afholdt ordinær 
generalforsamling i november 1931, var på dette 
område fortvivlet; dette har generalforsamlingen sik
kert haft følelsen af, idet denne ydede byggefonden
50,000 kr. så godt som enstemmigt. Ved denne 
beslutning viste generalforsamlingen, at nu skulle 
der gøres noget alvorligt for at få spørgsmålet kon
trollokale løst på længere og mere stabilt og fast sigt.

Straks efter generalforsamlingen i november 1931 
undersøgte udvalget til fremskaffelse af lokale, i for
bindelse med forbundets juridiske konsulent, mulig
hederne for køb af en ikke alene egnet, men også 
centralt beliggende ejendom.

Resultatet af udvalgets bestræbelser blev, at ejen
dommen Herluf Trollesgade 5, blev erhvervet af 
forbundet for en købesum på 284,206 kr., altså godt 
en kvart million.

Og i foråret 1932 rykkede forbundet ind i egne 
lokaler. Stuelokalerne blev først istandsat og indviet



i april, og endelig efter at der var foretaget de nød
vendige istandsættelser og omforandringer, flyttede 
forbundet og arbejdsløshedskassen ind, og hermed 
havde vi foden under eget bord i eget hus, en af 
vort fags store drømme var blevet til virkelighed.

Overenskomsterne til lands og til søs opsiges.

Så snart man var sikker på, at strejke- og lock-out- 
loven af januar 1933 i alt fald ikke blev forlænget, 
og efter at kendelsen i den faste voldgiftsret var fal
det med hensyn til frigørelsesvarslerne, gav Dansk 
Arbejdsgiverforening pr. omgående alle sine orga
nisationer ordre til at frigøre sig for overenskom
sterne, så hurtigt det var muligt.

Det var her lige så lidt som forrige gang muligt 
at skønne, hvilket formål arbejdsgiverne tilsigter 
med disse masseopsigelser. F ra deres side var der 
ikke i motiveringen for de tagne beslutninger anført 
noget krav om forringelser af de bestående tariffer, 
for så vidt disse drejer sig om lønningsforhold.

Dansk Dampskibsrederiforening, der som bekendt 
er medlem af Dansk Arbejdsgiver- og Mesterfor
ening, har pr. omgående fulgt parolen derfra, og 
over to måneder før fristen (23. oktober 1933) ud
løb, skyndte de sig med at få hovedoverenskomsten 
samt aftalen om hyreanvisning opsagt til udløb den 
1. april 1934.

Den ordinære generalforsamling i november 1933 
vedtog at sende ud til urafstemning alle overens
komster, der ikke var opsagte (dem udenfor rederi
foreningen).

Med 1013 stemmer mod 134 blev det her ved
taget at opsige samtlige overenskomster, hvilket skete 
således, at forbundet den 1. januar 1934 havde 
samtlige løbende overenskomster opsagte. På dette 
tidspunkt var ligeledes samtlige overenskomster op
sagte mellem arbejdsgiverne og arbejderne i land.

Sammenkædningen dukker op.

Foranlediget af dette tryk foretog regeringen en 
ændring af forligsmandsloven, således at forligsman
den fik en mere udvidet myndighed med hensyn til 
at fremsætte mæglingsforslag, ligesom han også 
kunne kæde fagene sammen, således, at når afstem
ningerne over forligsmandsforslagene foregik, var 
det sammentællingen i samtlige under sammenkæd
ningen tilsluttede fag, der blev lagt til grund for 
resultatet, således at alle nej-stemmer blev lagt sam
men, såvel som alle ja-stemmer. Herved betød det 
mindre, om et enkelt fag forkastede forslaget, når 
der blev tilstrækkelig med overvægt for forslaget i 
de andre fag.

Under møderne i forligsinstitutionen den 8. og 9.

marts protesteredes der fra vor side mod en sådan 
sammenkædning. Denne protest blev dog ikke taget 
til følge.

Forhandlingerne om ny overenskomst blev først 
påbegyndt fra redernes side i allersidste øjeblik, in
den de gamle overenskomsters udløb. At forhandlin
gerne endte resultatløst, var således ikke alene ven
tet, men muligvis også tilsigtet.

Forhandlingerne overgik derefter til forligsman
den, der fremsatte følgende mæglingsforslag:

»De mellem organisationer under Dansk Arbejds
giverforening og Sømændenes Forbund i Danmark 
bestående til udløb i 1934 opsagte overenskomster 
fornyes uændrede 1 år fra deres udløbstid at regne.

M ed hensyn til forbundets medvirken ved forhy
ring træffes følgende ordning med Dansk Damp
skibsrederiforening :

Ved anvisning, af hyre søges som almindelig regel 
Sømændenes Forbunds medvirken. Rederne kan dog 
i særlige tilfælde undlade dette, og det er en forud
sætning, at den i Septemberforligets § 4 arbejdsgive
ren tillagte ret til at lede og fordele arbejdet, samt 
til at anvende den efter dennes skøn til enhver tid 
passende arbejdskraft, anerkendes og eventuelt støt
tes af forbundet. Nærværende ordning træder i kraft 
1. april og gælder, indtil den af en af parterne op
siges med 3 måneders varsel, dog tidligst til ophør
1. april 1935.

Det udstedte strejkevarsel tages tilbage.
Ovenstående mæglingsforslag er at betragte som 

et led i et samlet sæt af mæglingsforslag, jvf. ved
lagte bilag.

København, den 14. marts 1934.
sign. K . Riis-Hansen.«

Det anførte bilag indeholdt navnene på en række 
organisationer, hvormed vi i henhold til mæglings- 
lovens § 8 var sammenkædet, således at det samlede 
antal ja- eller nej-stemmer var afgørende, uanset 
hvilket resultat de under sammenkædningen enkelte 
forbund kom til.

Svaret på mæglingsforslagene skal afgives den 
3. april.

Fra vor side blev der protesteret imod, at vi blev 
slået sammen med fagene i land, og der blev fra 
forskellig side slået kraftigt til lyd for både at for
kaste mæglingsforslaget, og i tilfælde af forkastelse 
gå ud i konflikt, selv om mæglingsforslaget ved 
sammenkædningen blev vedtaget. Det viste sig, at 
mæglingsforslaget var vedtaget under sammenkæd
ningen med ca. 90,000 stemmers majoritet for ved
tagelsen af mæglingsforslaget, altså var det forsåvidt 
ligegyldigt, om vi stemte for eller imod, vi kunne 
ikke forrykke dette resultat.



Strejken 1934.

Da resultatet blev opgjort den 3. april vedrørende 
vor egen afstemning, viste det sig, som det var at 
forudse, at her var mæglingsforslaget forkastet med 
en dundrende majoritet, medens et 2. strejkevarsel 
var vedtaget med en lige så stor majoritet. På en 
den 3. april om aftenen afholdt ekstraordinær gene
ralforsamling blev det vedtaget at betragte 2. strejke
varsel som også gældende i den kommende situation 
fremtidig. Strejken blev fastsat til at træde i kraft 
den 12. april, hvis det ikke forinden var lykkedes 
at opnå et tilfredsstillende resultat.

Samtidig blev der nedsat et kampudvalg til i for
bindelse med ledelsen at lede den kommende strejke. 
Såsnart offentliggørelsen af disse beslutninger forelå, 
blev der fra arbejdsgiverside gjort skridt til forhand
linger. Disse, der blev ført i arbejdsgiverforeningen, 
endte imidlertid resultatløse, medmindre det kan 
betragtes for et resultat, at der fra arbejdsgivernes 
side ved forhandlingernes afbrydelse blev overrakt 
hver af forbundene en konvolut, indeholdende gen
part af klage til Den faste Voldgiftsret, dels for ud
sendelse af ulovligt strejkevarsel, dels for etablering 
af en ulovlig strejke.

Proceduren her fandt sted den 7. april og resul
terede i, som ventet, at strejkevarslet erklæredes for 
ulovligt, men iøvrigt blev fastsættelsen af bodens 
størrelse udsat til torsdag den 12. april, samme dag 
som strejken berammedes til at træde i kraft. På 
den fastsatte dag trådte strejken i kraft, og hvert 
af forbundene modtog senere på dagen en bod på
20,000 kr. for ulovlig arbejdsstandsning. Denne bod 
blev fra vor side betalt 3 dage senere.

Strejken var nu en kendsgerning, og det fremgik 
ret hurtigt af udviklingen, at der var andre kræfter, 
der ønskede at tage føringen og udnytte situationen. 
Ledelsen, som jo ellers havde det daglige ansvar, 
blev faktisk ignoreret, generalforsamlingen valgte 
et kampudvalg, bestående af følgende: Formanden
C. Borgland, Svend Nielsen, Thor Vang, Aage Møl
ler, Schafer, Esbjerg, Th. Pedersen og C. Dam- 
gaard; men selv om dette kampudvalg ifølge samme 
generalforsamlings beslutning skulle arbejde i for
ståelse med forbundets ledelse, viste det sig ret hur
tigt, at det blev R. F. O. (Revolutionær Fag Oppo
sition), der sammen med fyrbødernes kampudvalg 
overtog føringen.

I alle de større afdelinger blev lignende foran
staltninger gennemført, og tilsyneladende var med
lemmerne fast besluttet på at føre den påbegyndte 
kamp til sejr.

Efter ca. en uges forløb fremgik det imidlertid 
ret klart af udviklingen, at strejken var ført på vild

spor, hvilket foranledigede, at en del mere besindige 
medlemmer forsøgte at gøre et fremstød for at få 
skuden på ret køl. A t denne opfattelse af situationen 
ikke var helt gal, kom iøvrigt til udtryk på en mere 
bred basis på et fællesmøde, der blev afholdt i 
Idrætshuset den 20. april, nøjagtig 8 dage efter at 
strejken var udbrudt, og hvor der vedtoges en reso
lution, som fuldstændig vendte bøtten, idet den un
derstregede, at strejken var tabt, og at man nu 
måtte vente, at nye bøder ville ramme forbundene 
og fremskynde deres ødelæggelse. Det var på dette 
møde, at Rich. Jensen, formanden for fyrbødernes 
kampudvalg, kapitulerede med følgende ord: K am 
merater! Slaget er tabt, og vi må nu trække trop
perne tilbage i ro og orden, men med løftet pande. 
Denne erklæring blev udsendt i radioen, og kom 
som et lyn fra en klar himmel. Og må antagelig 
vurderes på baggrund af, at situationen havde ud
viklet sig til at få andre end faglige konsekvenser.

Virkningen af udtalelsen og resolutionen udeblev 
heller ikke, dagen efter afholdt vi en ekstraordinær 
generalforsamling, der hurtigt satte tingene på plads, 
og vedtog følgende forslag:

»Foreslår, at vi vælger et helt nyt forhandlings
udvalg på 3 mand, der får m andat til at afblæse 
strejken på grundlag af forligsmandens forslag, efter 
forhandling med skibsrederne om de dermed for
bundne spørgsmål (ingen krav om straf for rømning 
eller retsforfølgning for vore medlemmer).«

Forslaget fik ved afstemningen 327 stemmer, og 
imod stemte 240. Ved en efterfølgende afstemning 
blev Th. Pedersen, Math. Nielsen og A. V. Lund
strøm sammen med formanden valgt til at føre de 
afsluttende forhandlinger efter de retningslinier, som 
generalforsamlingen havde anvist i den vedtagne 
beslutning, for om muligt at få strejken bilagt. Be
tingelserne, hvorpå dette skete, var det mæglings
forslag, forligsmanden stillede, og som vi jo forsåvidt 
gik i strejke på. I henhold til dette forslag har for
bundet lovmæssig andel i hyreanvisningen, dog un
der iagttagelse af de regler, mæglingsforslaget inde
holder. Foruden hyreanvisningen bibeholdes den 
gamle overenskomst 1 år frem i tiden.

Endelig var der et par enkelte fortolkninger, der 
blev tillagt overenskomsten, men udsendt i cirku
læreform. Det må således siges, når det endelig skulle 
være galt, at vi alligevel slap nogenlunde helskindet 
ud af denne affære. Til ovenstående kommer så 
også, at vore medlemmer kom tilbage til deres plad
ser i den udstrækning, det var muligt, ligesom de 
naturligvis også fik deres tilgodehavender udbetalt. 
At det imidlertid har været en kostbar historie for



os, er desværre en kendsgerning. Størrelsen af disse 
ofre med hensyn til strejkens omkostninger beløb 
sig til 120,000 kr.

Men selv om strejken sluttede, var vandene endnu 
i oprør.

Og på den ordinære generalforsamling i maj 1934 
kom det til et opgør, hvorunder 11 medlemmer af 
bestyrelsen: L. Lange, Chr. Jepsen, Th. Nielsen, V. 
Veber, Rasmus Hansen, E. Lichtverk, Evers, Vilh. 
Bostrup, C. Damgaard, Th. Pedersen og L. Larsen, 
som protest imod Thor Vangs optræden i bestyrelsen 
og generalforsamlingens stillingtagen til de forskel
lige problemer nedlagde deres mandater. M ath. 
Nielsen havde allerede på et tidligere tidspunkt ned
lagt sit mandat. Dette skridt bevirkede, at der blev 
dannet en provisorisk bestyrelse, bestående af de 
tilbageværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
og med A. M. Andersen som formand.

Men dagen efter blev tingene igen sat på plads; 
her var medlemmerne mødt op, og der forestod et 
stort opgør med oppositionen og dens indsats, og 
resultatet blev, at følgende resolution, stillet af Th. 
Laursen, Aarhus, blev vedtaget med 128 stemmer 
imod 91:

»Under hensyn til den ringe mødedeltagelse på 
de to foregående generalforsamlinger, og et i særde
leshed overfor de øvrige medlemmer uansvarligt 
standpunkt, opfordrer generalforsamlingen på det 
kraftigste de bestyrelsesmedlemmer, som har nedlagt 
mandaterne, til straks a t genoptage dem og ind
træde i de sædvanlige pladser. Generalforsamlingen 
fordømmer den provokation, der gennem R. F. O. 
og dens tilhængere har været ført under strejken, 
og som har været den direkte årsag til den kritiske 
situation, den danske søarbejder-organisation i dag 
befinder sig i.«

På samme generalforsamling blev det vedtaget at 
sende denne resolution ud til en måneds afstemning 
blandt medlemmerne, så disse også kunne få lejlig
hed til at afgive deres mening. H er blev samme 
resolution igen vedtaget, og nu med 1166 stemmer 
for og 507 imod. Det vil fremgå tydeligt heraf, at 
flertal havde oppositionen i al fald ikke blandt med
lemmerne.

Forslag om indførelse af kongres og indmeldelse 
i D. s. F.

På den ordinære generalforsamling i november
1935 blev det pålagt bestyrelsen, a t den til næste 
ordinære generalforsamling i 1936 skulle have ud
arbejdet og ændret de gældende love, således at vi i 
stedet for generalforsamlinger indførte kongres. Lo
vene skulle affattes således, at medlemmernes med
bestemmelsesret blev bevaret i så stor udstrækning 
som muligt.

På den ordinære generalforsamling i november
1936 lå dette lovkompleks færdigt, og efter en lang 
og indgående debat vedtoges det med 77 stemmer 
mod 23 at sende spørgsmålet til urafstemning. Re
sultatet af urafstemningen, der forelå den 19. juli 
1937, blev, at vi modtog 999 stemmesedler; af disse 
var 51 ugyldige og 3 blanke, og på de resterende 
945 stemmesedler fordelte stemmerne sig således: 
414 for indførelse af kongres og 531 imod. Forslaget 
var dermed forkastet. Sideløbende med denne af
stemning vedtoges det med 545 stemmer imod 353 
at indmelde os i De samvirkende Fagforbund; med 
denne vedtagelse kunne vi igen efter mange års 
fravær søge optagelse i D. s. F., hvilket skete umid
delbart efter at stemmeresultatet forelå, og hermed 
var ikke alene vore internationale forbindelser i or
den, men også tilknytningen indadtil sammen med 
de øvrige danske arbejdere.

»Caledonia 
Danmarks første 

dampskib.



1937
På en ekstraordinær generalforsamling, afholdt 

den 25. marts 1937, blev følgende resolution ved
taget:

»Generalforsamlingen beslutter under de forelig
gende omstændigheder at anbefale medlemmerne at 
vedtage det foreliggende overenskomstforslag, men 
pålægger bestyrelsen straks at sætte sig i forbindelse 
med Kjærbøl og kræve bemandingsskalaen ændret. 
M ed hensyn til arbejdstiden pålægger generalfor
samlingen bestyrelsen, at den overfor regeringen for
langer, at et lovforslag om 3-skiftet vagt snarest gen
nemføres. Bestyrelsen skal holde medlemmerne un
derrettet om, hvorledes disse forhandlinger skrider 
frem.«

Den ultimative form, som resolutionen giver ud
tryk for, var typisk for den tid, men de faldt åben
bart i medlemmernes smag, for de var altid sikre på 
at blive vedtaget. Resolutionen udskiller klart den 
foreliggende overenskomstsituation, fra arbejdstids
spørgsmålet og bemandingen. Ved en urafstemning 
blev da også overenskomstforslaget vedtaget med 923 
stemmer mod 609, medens de to andre spørgsmål 
stadig stod åbne. Med hensyn til arbejdstiden stod 
kravet på 3-skiftet vagt i alle skibe over 500 BRT. 
Medens konventionen herom, der var blevet til i 
Genéve året før, satte en grænse på 2000 BRT. og 
opefter. Det er givet, at her var et felt, hvor oppo
sitionen (kommunisterne) mente at kunne høste va
rig fortjeneste ved stejlt at føre an i kravet om græn
sen på de 500 tons. Som det senere viste sig, førte 
denne standhaftighed dog ikke til nogen sukces, i 
hvert fald ikke for medlemmerne ombord i skibene. 
Den 1. april 1937 begyndte vort medlemsskab inden
for De samvirkende Fagforbund, og allerede i maj 
s. a. var vi igen repræsenterede på landsorganisa
tionens ordinære generalforsamling. At vi så her 
benyttede lejligheden til at gøre denne indenfor 
dansk arbejderbevægelse så kompetente forsamling 
bekendt med vore ønsker, både med hensyn til ar
bejdstiden og bemandingen ombord i danske skibe, 
siger sig selv.

Med hensyn til arbejdstids- og bemandingsspørgs
målet, så blev disse to spørgsmål, der fra begyn
delsen af var så intimt forbundne, efterhånden skilt 
ud fra hinanden. Nogen indflydelse på en sådan 
udvikling har så igen et møde, afholdt i Stockholm 
mellem de skandinaviske ministerielle embedsmænd, 
hvor konventionen om arbejdstiden var til debat, 
sikkert, i hvert fald indirekte, haft. Dette møde ved
tog at fastholde grænsen på de 2000 tons for ind

førelsen af 3-skiftet vagt i skandinaviske skibe. At 
der så også på samme møde er truffet bestemmelse 
om, at ingen af de deltageride stater må gå ind for 
en lavere grænse, kan så tænkes, ikke mindst, når 
man ser på alle de forgæves anstrengelser, der senere 
blev gjort, alene her i Danmark, for at nå ned på 
de 500 tons. Hele aktionen blev ført med fuld mu
sik, både herhjemme og gennem vore udenlandske 
forbindelser. D. s. F. fik hurtigt efter indmeldelsen 
stukket opgaven ud, og vore internationale forbin
delser blev geiinem passende indsprøjtninger holdt 
i ånde hele perioden ud.

På vor ordinære generalforsamling i november 
1937 var selvsagt hele stillingen til indgående debat, 
der endte med et fra kommunistisk side stillet for
slag, der blev vedtaget:

»Generalforsamlingen tager den aflagte beretning 
til efterretning og udtaler, at handelsministerens for
slag vedrørende bemandingen af skibe må betragtes 
som et skridt fremad til fordel for vor organisation.

Ministerens forslag vedrørende arbejdstiden må 
vi udtale vor protest imod, da dette forslag er kon
ventionens mest reaktionære fortolkning, og reelt 
betyder forslaget på visse områder forringelse af vore 
overenskomstmæssige forhold.

Vi tilslutter os fuldt og helt de ændringsforslag, 
bestyrelsen har tilstillet ministeriet og kræver disse 
gennemført.

Afviser ministeriet dette krav, da forlanger vi, at 
bemandingsforslaget gennemføres som selvstændigt 
lovforslag og forbeholder os retten til at fremføre 
kravet om 3-skiftet vagt overfor rederne, og om nød
vendigt gennéni kamp tiltvinge os en effektiv ar
bejdstidsnedsættelse og en klækkelig hyreforhøjelse 
som erstatning for de stedfundne prisstigninger.

Vi kan tilføje, at vi er villige til forhandling den 
omtalte lovgivning vedrørende på de i resolutionen 
angivne vilkår (vor bestyrelses ændringsforslag). 
Sluttelig kan vi anføre, at D. s. F. er tilstillet en lige- 
lydende skrivelse.«

Som det vil ses, koblede generalforsamlingen her 
arbejdstidsspørgsmålet fra bemandingsspørgsmålet, 
og kravet om vilkårene for forhandling, som i reso
lutionen anføres til at være bestyrelsens ændrings
forslag, hvilket altså vil sige kravet om en 500 tons 
grænse for indførelse af 3-skiftet vagt. H er har det 
vel været vort håb, at med den første indrømmelse 
ville det sidste krav kunne smutte med igennem, —  
men den gik ikke.



1938
Først året efter, i slutningen af 1938, kom der 

nu igen rigtig bevægelse i tingene omkring disse 
problemer. Vi var nu ligesom kommet ud af stil
lingskrigen og over i åben mark. På en generalfor
samling i januar gik strømmen for en gangs skyld 
mod kommunisterne, idet man her vedtog uden 
ultimative krav at anmode regeringen om at frem
sætte forslag til lov om arbejdstid og bemanding, 
subsidiært udskille de to forslag fra hinden, men 
da var tiden forpasset indenfor den siddende rigs
dagssamling.

Den 19. september fandt der et møde sted i 
D. s. F., hvortil var mødt repræsentanter for sø

fartsministeriet, D. s. F., søfyrbøderne, hele vor be
styrelse, selv søfartsministeren var til stede. Af in
teresse oplystes det her, at Danmark havde bundet 
sig til 2000 tons grænsen for indførelse af 3-skiftet 
vagt på dækket i skandinaviske skibe. I Sverige var 
allerede lovfæstet på dette område, medens det der 
var overladt parterne at komme overens om be
mandingen. Videre kom der dog ikke ud af mødet.

Den 23. november 1938 indbød vort forbund ho
vedstadspressen til et møde i Studenterforeningen. 
Redernes udfald mod arbejdstiden og bemandingen, 
heri indbefattet et pressemøde, som de også havde 
afholdt, var grunden til, at vi lod svare med samme 
mønt.

1939
Den 27. januar lod søfartsministeren gennem 

D. s. F. meddele, at han på nuværende tidspunkt 
ikke kunne gennemføre en lov om arbejdstid til søs, 
derimod kunne han gennemføre en bemandingslov. 
Ministeren ønskede nu oplyst, om vi ønskede be
mandingsloven gennemført i den form, den forelå, 
eller vi intet ønskede. Svaret skulle afgives næste 
dag, den 28. januar. Vor bestyrelse trådte øjeblik
keligt sammen, og efter en del drøftelse afsendtes 
følgende svar til D. s. F .:

»I henhold til behagelig telefonsamtale d. d. skal 
vi her meddele, at vor bestyrelse i aften —  fredag 
den 27. januar —  har været samlet til møde, og at 
man her er enedes om, under de foreliggende om
stændigheder, a t gå ind for det foreliggende beman
dingsforslags gennemførelse.«

Bemandingsregleme blev derefter udsendt som 
lov og trådte i kraft fra 1. juli 1939. M an kan måske 
lyse efter en mere smidig behandling af hele dette 
spørgsmål. Det drejede sig dog om, at de af vore 
medlemmer, der sejlede i skibe over 2000 BRT., 
stadigt beholdt en 84 timers arbejdsuge i søen i mod
sætning til deres svenske og norske kolleger, der den 
gang fik indført 3-skiftet vagt i sådanne skibe. Men 
oppositionen var for stærk, den. ville det anderledes, 
og vore kolleger måtte beholde den lange arbejdstid 
endnu i 7 år, indtil den blev nedsat i 1945.

Af særlige begivenheder indenfor dette tidsafsnit 
1937— 40 kan nævnes, at den igen om sommeren
1937 afholdte urafstemning vedrørende indførelse 
af kongres resulterede i forkastelse med 531 stem
mer mod 414, og at der fra 1. april 1938 indførtes 
det på den tid meget omtalte Amerika-tillæg, og at

repræsentanten i Esbjerg samtidigt blev afløst af sin 
søn, Jens Thomsen. Endvidere blev loven om ferie 
med løn gennemført i den danske rigsdag den 12. 
april. Den humane indsats i menneskehedens tjeneste 
skyldes udelukkende det socialdemokratiske parti. 
Den 7. juni s. a. blev der i henhold til en urafstem
nings beslutning —  555 stemmer mod 257 —■ ved
taget at oprette en ungdomsafdeling. På et bestyrel
sesmøde satte man denne vedtagelse i kraft oven
nævnte dato.

Endelig kan nævnes oprettelsen af det skandina
viske forhyringskontor i New York i sommeren 1938, 
nærmere betegnet den 1. juli.

Den 12. august fandt der en faneindvielse sted 
i Vejle, idet det der var lykkedes afdelingen at få an
skaffet en fane til fælles anvendelse for både sø
mænd og søfyrbødere.

Og her rykker vi så ind på forberedelsen til de 
største af alle begivenheder, nemlig verdenskrigen 
1939— 1945.

Indgangen til den anden verdenskrig.

Den 1. september 1939 om morgenen marche
rede de tyske tropper ind over den polske grænse,
—  krigen, man havde frygtet, var nu en kendsger
ning.

Indadtil, altså indenfor vort eget lands grænser, 
fulgtes begivenhederne med den allerstørste op
mærksomhed. Rigsdagen blev indkaldt, og bemyn
digelses-, beredskabs- og de for vor neutralitet nød
vendige love og foranstaltninger blev vedtaget, og 
for skibsfartens vedkommende vedtog rigsdagen 
nedsættelse af fragtnævn og udvidet bemyndigelse



til handelsministeriet om at fravige sønæringslovens 
bestemmelser, når forholdene måtte kræve det.

Indenfor de søfarendes organisationers egne ram 
mer fulgtes begivenhederne og deres udvikling na
turligvis med den allerstørste opmærksomhed, og da 
krigen den 1. september syntes at være en kendsger
ning, samledes repræsentanterne for samtlige sø
fartsorganisationer på nær skibsførerne til et møde, 
hvor man vedtog følgende resolution, der næste 
aften udsendtes gennem radioen:

»I aftes afholdt de danske søfartsorganisationer 
et fælles møde, hvori deltog formændene for Sø
mændenes Forbund, Søfyrbødernes Forbund, R a
diotelegrafisternes Forening, Dansk Styrmands For
ening, Maskinmestrenes Forening og Dansk Sø- 
Restaurationsforening.

Mødets foranledning var krigssituationen, og det 
drøftedes, hvilke foranstaltninger der fra organisa
tionernes side skal træffes med hensyn til sådanne 
medlemmer, der udsættes for at måtte besejle fare
zonerne.

Mødets beslutninger vil nu blive drøftet i de re
spektive forbunds bestyrelser. Endvidere gennemgik 
man på mødet de foranstaltninger, der fra organi
sationernes side bør foretages til værn for medlem
mernes interesser. M ed hensyn til det forsikrings
mæssige var der allerede under den spanske krig 
truffet foranstaltninger og lovgivet om dette for
hold, der var et tillæg til den i forvejen gældende 
ulykkesforsikring. Dernæst i medfør af § 8 i lov om 
danske skibes forsikring mod krigsfare af 4. maj 
1939 giver »Krigsforsikringen for danske Skibe« 
følgende instruktion: »Ethvert dansk skib, der går 
i fart udenfor linierne Skagen—Vinga og Falsterbo 
— Darsserort, skal snarest muligt påmales 2 store 
danske flag på hver side af skibet samt skibets navn 
og derunder ordet »Danmark1* i store, tydelige bog
staver midt på hver skibsside. Endvidere skal alle 
sådanne skibe straks på et fra luften synligt sted 
på dækket så vidt muligt både for og agter vise et 
udbredt nationalflag eller lade et sådant påmale 
f. eks. lugepressenninger. Endelig skal skibene dag 
og nat føre nationalflaget.«

Det viste sig, a t krigsbølgen ikke lod sig standse.
I løbet af søndagen den 3. september erklærede Eng
land, Frankrig, New Zealand og Australien krigs
tilstand overfor Tyskland. Umiddelbart derefter be
sluttede regeringen, a t der ved Københavns sø
område udlægges miner ved indgangen til Konge
dybet, Hollænderdybet og Drogden.

F ra Tyskland meddeltes der samtidigt om mine
udlægningen i Østersøen på internationalt søterri

torium, regnet fra et par sømil syd for Falsterbo 
Rev fyrskib i retning mod Møen og på internatio
nalt søterritorium syd for Langelandsbæltet og Store 
Bælt. Alle farvande omkring Danzig var i forvejen 
afspærrede. Samtidig foretog englænderne afspær
ring af den sydlige del af Nordsøen, medens tysker
ne foretog afspærringen af Helgolandsbugten. Der 
blev gennem disse afspærringer dog åbnet mulig
hed for sejlads på Esbjerg havn ved benyttelse af 
sejlløbene indenfor Horns Rev og dansk søterrito
rium langs Jyllands kyst indtil nord for Lyngvig fyr.

M andag den 4. september samledes vor besty
relse og tiltrådte her bl. a. henvendelsen til rederi
foreningen om krigstillæg. Efter en række forhand
linger med påfølgende bestyrelsesmøder kom ende
lig en aftale om krigstillæg i stand, ikke som vi øn
skede det, men så meget, som det under de givne 
forhold var muligt at nå til. Denne aftale findes 
andet steds i heftet. Søndag den 10. september blev 
hele forholdet forelagt medlemmerne på en ekstra 
generalforsamling. H er vedtoges efter en indgående 
diskussion følgende forslag:

»Efter at den ekstraordinære generalforsamling i 
Sømændenes Forbund den 10. september d. a. har 
taget stilling til aftale om risikotillæg, vedtager gene
ralforsamlingen at udtale, at organisationen og den
nes medlemmer fuldt ud forstår betydningen af, 
a t skibsfarten i denne for vort land alvorlige tid i 
videst muligt omfang opretholdes, så landet ikke af
skæres fra nødvendige forsyninger ude fra.

Generalforsamlingen mener, a t den ved rent mid
lertidigt a t akceptere skibsredernes tilbud for risiko
tillæg indenfor krigszoneme har tilkendegivet, at vi 
er villige til at gøre vor indsats for, at de øjeblikke
lige vanskeligheder kan løses på en for vort land til
fredsstillende måde.

Forudsætningen for, a t den danske sømand vil 
underkaste sig de ekstraordinære afsavn, som det må 
være under den tilstundende vinter at holde skibs
farten i gang, må være, at den økonomiske afkast- 
ningsevne, som skibsfarten under krigssituationen 
vil være i stand til a t afkaste, ikke går i tilfældige 
aktionærlommer —  hvad enten dette måtte være 
i form af ublu dividende, friaktier eller lignende, — 
men at de mandskaber, der udsættes for risikoen, 
får deres andel i de ekstraordinære indtægter, skibs
farten måtte indtjene under krigsperioden.

Vi henstiller derfor, at regeringen har sin opmærk
somhed henvendt på, at rederkapitalen i vort land 
ikke får anledning til a t gentage de økonomiske ud
skejelser, som fandt sted under verdenskrigen 1914 
— 1918.



Vi håber dog i denne for danske søfolk så fare
fulde tid at kunne påregne offentlighedens og myn
dighedernes støtte til gennemførelse af alle foran
staltninger, der kan formindske risikoen ved ud
øvelsen af vort erhverv. Særligt betydningsfuldt vil 
det være, at skibenes bemandingsforhold ændres 
således, at dæksmandskabet forøges med flere voksne 
og befarne folk. Det kan få skæbnesvangre følger, 
og mange menneskeliv kan gå tabt, fordi de nuvæ
rende bemandingsforhold nødvendiggør, at unge, 
uerfarne mennesker anvendes på krævende poster 
ved anvendelse af redningsmaterialet. En forøgelse 
af de befarnes (matrosernes) antal ombord i ski
bene er yderst påkrævet.

Også vagttjenestens varighed bør tages op til re
vision. Den farefulde sejlads stiller endnu større 
krav til hver enkelt end under normale forhold. Det 
vil være rimeligt, at den nuværende arbejdstid på 
12 timer i døgnet nedsættes.

Vi er rede til at yde vore ofre på lige fod med 
de øvrige danske arbejdere, men når vi er det —  
og i i erkendelsen af, at vort erhverv er forbundet 
med betydelig større risiko end mange andre er
hverv —- så forventer vi, at der tages alle mulige 
hensyn til gennemførelse af berettigede sikkerheds
foranstaltninger.

For så vidt det ikke lykkes vor ledelse indenfor 
en rimelig tid, og efter at den nye situation er faldet 
i et mere fast leje, dels at skabe bedre sikkerheds
foranstaltninger og dels at sikre os den andel i sø
fartens kår, som vi på lige fod med alle i dansk 
søfart interesserede må have del i, befuldmægtiger 
generalforsamlingen bestyrelsen til at opsige den ind
gåede aftale om risikotillæg.«

På et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 
blev der til videreførelse af hele spørgsmålet nedsat 
et udvalg, og den 7. september blev der indgået 
aftale om krigstillæg for sejlads på Nordsøen og ty
ske og polske Østersøhavne. Ved fornyet aftale af 
25. september blev denne udvidet til at omfatte 
Nordatlanten samt hele Østersøen, og endvidere 
Bornholm. Herudover udvidedes Amerikatillæget 
både med hensyn til beløbene såvel som med hen
syn til fartsområdet. Aftalen af 7. september fik føl
gende ordlyd:

Mellem Dansk Dampskibsrederiforening og Sø
mændenes Forbund i Danmark er der dags dato 
truffet følgende aftale:

Udover de i hovedoverenskomsten fastsatte hy
rer ydes der for fart i nedennævnte Zoner følgende 
krigstillæg:

a. For sejlads på tyske og polske havne betales et 
tillæg af 250 %. Dette tillæg drejer fra begyn
delsen af det døgn, hvor skibet passerer Fal- 
sterbo, og ophører ved slutningen af det døgn, 
skibet for vestgående atter passerer Falsterbo. 
Hvis skibet afgår fra tysk eller polsk havn til 
en anden Østersøhavn, ophører tillæget dog at 
dreje, når det passerer en linie Memel— Fal
sterbo. Afgår skibet fra tysk eller polsk havn 
til dansk havn gennem Storebælt eller Lillebælt, 
ophører tillæget, når skibet går ind i Storebælt 
eller Lillebælt eller vice versa. I fart på den 
øvrige del af Østersøen betales et tillæg af 125 %.

b. I fart på Nordsøen og Atlanterhavet betales et 
tillæg på 250 % mellem 12 gr. øst og 20 gr vest, 
65 gr. nord og 30 gr. nord. Dette tillæg drejer 
fra begyndelsen af det døgn, skibet går ind i 
farezonen, og til slutningen af det døgn, skibet 
forlader farezonen.

c. I fart på ikke-krigsførende lande i Middelhavet 
ydes et tillæg af 125 %. I fart på krigsførende 
lande i Middelhavet ydes et tillæg af 250 %. 
Tillæget drejer fra passeringen af Gibraltar resp. 
Port Said.

d. For fart mellem danske havne, Færøerne og 
Grønland undtaget, og fart mellem danske og 
svenske sundhavne samt under ophold i neutrale 
havne betales indtil videre intet tillæg.

e. N år et skib passerer fra en zone til en anden, gæl
der det højeste zonetillæg for hele døgnet.

Denne overenskomst træder i kraft fra og med 
den 6. september 1939 og kan opsiges fra hver af 
parterne med 8 dages varsel.

København, den 7. september 1939.

Krigen kræver de første ofre.

Lørdag den 30. september blev s.s. »Vendia« tor
pederet af en tysk undervandsbåd 35 sømil nw for 
Hanstholm på rejsen fra Faaborg til Blyht. Skibet 
var ballastet og havde således overhovedet intet at 
gøre med krigsmæssige formål. Ikke desto mindre 
blev den skudt ned uden forudgående varsel, og 11 
mand omkom, hvoraf 2 dæksfolk, letmatros J. Chri
stensen og ungmand N. Østergaard Larsen.

Skandinavisk konference i anledning af den 
foreliggende situation.

Den 4. oktober afholdtes et møde i Oslo, og her 
deltog repræsentanter fra norske, svenske og danske 
mandskabsorganisationer. Konferencens vigtigste 
punkt var krigssituationen og risikoen til søs, hvor



minesprængninger og torpederinger nu var blevet 
daglige begivenheder.

Efter at der fra de forskellige repræsentanter var 
afgivet rapport, vedtoges følgende udtalelse:

»Repræsentanter for Svenska Sjøfolksforbundet, 
Dansk Sø-Restaurationsforening, Søfyrbødernes For
bund i Danmark og Norsk Sjømansforbund har af
holdt konference i Oslo den 5. oktober d. a.

Konferencen slår fast, at de skandinaviske sø
mænd har vist vilje til at sejle under den nuværende 
vanskelige situation, og vil fortsætte med at ind
tage sin neutrale holdning, ved at føre last såvel til 
neutrale som til krigsførende lande.

Under henvisning til »Vendia«s torpedering, hvor
11 danske søfolk mistede livet, og til sænkninger og 
opbringelser af en række neutrale skibe, kræver de 
skandinaviske søfolk human behandling i al fart 
under udøvelsen af sit fredelige virke. Vi protesterer 
mod tilfælde som »Vendia«, og håber, at sådanne 
affærer ikke vil forekomme oftere.

Vi henstiller til vore respektive landes myndig
heder, at foretage effektive skridt for at sikre de sø
farendes liv og helse, og iværksætte de nødvendige 
foranstaltninger under hensyn til de til enhver tid 
rådende forhold.

De skandinaviske sømandsorganisationer vil nu 
mere end tidligere fortsætte et intimt samarbejde i 
alle spørgsmål af fælles interesse, som berører de 3 
landes søfolk, og optræde fælles i alle sager, som 
vedrører løn- og arbejdsforhold.«

Med henblik på et intimere skandinavisk sam
arbejde vedtoges også her en fælles udtalelse, og det 
overdroges formanden for de svenske søfolk Sven 
Lundgreen at samle de forskellige tråde herom. Der 
førtes endvidere en længere debat vedrørende for
tolkningen af § 36, og når betingelser for dennes 
ikrafttræden måtte skønnes at være til stede.

Overenskomsterne forlænges.
Der indføres dyrtidsregulering.

Krigssituationen, der vendte op og ned på så 
mange forhold, bevirkede, at de samvirkende fag
forbund og Dansk Arbejdsgiverforening tog overens- 
komstspørgsmålet op tidligere end ventet.

N år dette skete, var det ikke mindst ud fra er
kendelsen af, at de forventede prisstigninger nok 
kunne kontrolleres, men i særdeleshed for at tilveje
bringe en ordning, der gav arbejderne dækning for 
dyrtiden. Formålet var at forhindre en gentagelse 
af foreteelserne under den sidste verdenskrig, hvor 
priserne allerede var steget betydeligt, forinden det 
var muligt at hæve lønningerne.

Resultatet af disse drøftelser imellem hovedorga
nisationerne blev, at der den 31. oktober forelå et 
forslag, som blev forelagt de respektive organisatio
ner til godkendelse. Forslaget havde følgende ordlyd:

I. Samtlige mellem organisationer eller enkeltvirk
somheder under Dansk Arbejdsgiverforening og 
organisationer under De samvirkende Fagfor
bund gældende overenskomster, der kunne op- 
siges til ophør den 1. marts 1941 på følgende 
vilkår:
A. På grundlag det af Det statistiske Departe

ment for oktober 1939 beregnede pristal 
foretages en regulering af time-, dag-, uge-, 
måneds- og akkordlønninger, således at for 
hvert point, som pristallet er højere eller 
lavere end det pristal, på grundlag af hvil
ket lønningerne sidst er fastsat, vil lønnin
gerne 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.

En tilsvarende regulering op eller ned 
foretages på grundlag af de af Det stati
stiske Departement for januar, april, juli 
og oktober 1940 samt for januar 1941 be
regnede pristal.

Reguleringerne skal dog kun finde sted, 
dersom pristallet er mindst 4 points højere 
eller lavere end det pristal, der var gælden
de, da lønningerne sidst blev reguleret.

Den i 1. stykke omhandlede regulering 
regnes fra begyndelsen af den lønningsuge, 
i hvilken overenskomsten vedtages, medens 
de øvrige reguleringer regnes fra begyndel
sen af den lønningsuge, i hvilken pristallet 
offentliggøres.

De ovenomtalte tillæg til lønningerne er 
at betragte som dyrtidstillæg.

B. Der nedsættes mellem hovedorganisationer
ne et nævn, bestående af 7 medlemmer, 3 
repræsentanter for hver af hovedorganisa
tionerne og forligsinstitutionens formand 
som nævnets formand og opmand.

Til dette nævn kan hovedorganisationer
ne indenfor en frist af 14 dage efter over
enskomstens vedtagelse henvise sådanne en
kelte spørgsmål Om ændring i overenskom
sternes almindelige bestemmelser, som par
terne ønsker optaget til forhandling som 
følge af væsentligt ændrede forhold siden 
sidste overenskomstafslutning, og som er 
uden egentlig lønmæssig karakter.



Nævnet afgør, hvorvidt spørgsmålene un
der hensyn til de i foregående stykke inde
holdte bestemmelser kan nyde fremme, og 
under hvilken form dette kan ske.

Opnås der ikke enighed ved de således 
fastsatte forhandlinger, kan de uafgjorte 
spørgsmål på begæring af den ene af par
terne henvises til og afgøres af det i første 
stykke omhandlede nævn, medmindre dette 
måtte finde det mere hensigtsmæssigt at 
lade spørgsmålet afgøre på anden måde, 
såsom ved faglig voldgift.

Samtlige rejste spørgsmål skal være ende
ligt afgjort inden den 20. december 1939.

II. Organisationer, hvis overenskomster har en 
senere udløbstid end 1. marts 1940, og i hvilke 
der findes bestemmelser om pristalsregulering, 
kan ved meddelelse inden 15. november 1939 
til modstående arbejdsgiverorganisation en gang 
for alle i det tidsrum, denne overenskomst måtte 
være gældende, vælge at benytte den ovenfor 
under I. A. omhandlede regulering af lønnin
gerne i stedet for den i de gældende overens
komster indeholdte.

III. Andre overenskomster med en senere udløbstid 
end 1. marts 1940 suppleres med bestemmelser 
om dyrtidstillæg i overensstemmelse med de 
under I. A. nævnte regler.

IV. 1. Overenskomsterne for landbrug holdes
udenfor ovennævnte ordning.

2. For Dansk Dampskibsrederiforening, hvor 
mandskabet delvis aflønnes med kost og 
logi, samt for fag med helt eller delvis pro
centlønnede folk eller folk, der delvis afløn
nes med drikkepenge, optages særlig for
handling om ovennævnte lønordnings til
pasning for disse fag. Den herefter trufne 
ordning får tilbagevirkende kraft fra be
gyndelsen af den lønningsuge, i hvilken 
nærværende overenskomst vedtages.

3. For overenskomster indenfor Jern- og Me
talindustriens Sammenslutning gælder føl
gende særaftale:

Så længe den mellem hovedorganisatio
nerne aftalte regulering i henhold til pris
tallet er gældende, kan ingen af parterne 
med en ændring af pristallet som grundlag 
opsige bestående lokale prislister og hermed 
ligestillede akkordpriser eller andre lokale 
aftaler af lønmæssig karakter, medens par
terne iøvrigt forbeholder sig retten til op
sigelse i henhold til overenskomsten.

V. Tvivlsspørgsmål vedrørende nærværende over
enskomsts fortolkning, herunder også de under

pkt. IV. 2., nævnte spørgsmål, for så vidt enig
hed her ikke opnås mellem parterne, afgøres 
endelig af det under I. B. omhandlede nævn.

København, den 31. oktober 1939.

Under forbehold af de respektive organisatio
ners godkendelse.

For Dansk Arbejdsgiverforening:
Esper Eising.

For De samvirkende Fagforbund:
Laur. Hansen.

Forud for dette overenskomstforslag var der på
D. s. F.s generalforsamling i februar 1939 vedtaget 
særlige afstemningsregler; disse regler var fremkom
met på baggrund af den ringe stemmedeltagelse, der 
kom til udtryk i de forskellige organisationer, når 
det drejede sig om afstemninger i overenskomst
spørgsmålet. Ifølge disse regler skulle forbundene, 
hvis stemmedeltagelsen ikke havde udvist 75 %, ved 
dertil kompetent forsamling træffe en stemmeafgø- 
relse for de resterende stemmer op til 75 %, hvilket 
for vort vedkommende betød, at bestyrelsen i hen
hold til en generalforsamlings beslutning måtte sup
plere stemmeafgivningen indenfor vort område op 
til det, der manglede i henhold til de gældende af
stemningsregler. Resultatet af vores afstemning blev, 
at for forslaget inkl. urafstemning og kompetent for
samling stemte 1130, og imod 2470. Men da den 
generelle afstemning var et samlet hele, altså sam
menkædning af alle under De samvirkende Fagfor
bund stående forbund, blev overenskomsten ved
taget med overvældende majoritet.

Såsnart resultatet af afstemningen forelå, gik vi 
i gang med at få forhandlingerne i gang vedrørende 
vort specielle forhold i henhold til overenskomstens 
punkt IV, stk. 2., og under forhandlingerne påstod 
vi, at overenskomsten måtte forstås således, at det 
endelige udregnede dyrtidstillæg var et timetillæg, 
hvorfor der måtte tilkomme vore folk et større beløb 
under hensyn til den i forhold til de øvrige løn
arbejdere længere arbejdstid, hvorved vore folk i 
flere tilfælde kom op på en 84 timers uge. Disse 
synspunkter ville rederne imidlertid ikke anerkende, 
og sagen blev derefter overgivet til overenskomst
nævnet, der afsagde følgende kendelse:

»Den i fornævnte overenskomst indeholdte løn
ordning vil for Dansk Dampskibsrederiforenings om
råde være at gennemføre på følgende måde:

Søfyrbødere, kullempere, radiotelegrafiser o. lign. 
får pr. måned et dyrtidstillæg pr. point af kr. 2,15, 
hvilket giver kr. 12,90 efter det nuværende pristal.



Bådsmænd, tømmermænd, matroser og letmatro
ser får henholdsvis kr. 2,25 og kr. 13,50.

Jungmænd og drenge får henholdsvis kr. 1,00 og 
kr. 6,00.

Daglønsarbejdere får 0,85 øre pr. point pr. time, 
efter det nuværende dyrtidstillæg 5 øre. Det samme 
gælder nattevagter på oplagte skibe.

Overarbejdstimer betales med henholdsvis 2/2 
øre pr. time og 5 øre pr. time, jfr. overenskom
stens bestemmelser.

Overarbejde for ungmænd ved daglønsarbejde 
betales med 0,35 øre pr. point pr. time, efter de nu
værende dyrtidstal 2 øre.

Ved fremtidige reguleringer følges de foranståen
de regler, og således at tal under 0,5 øre bortfalder, 
medens 0,5 øre og derover forhøjes til helt tal.

For mandskab på bugserbåde, kulelevatorer o. 
lign. fartøjer, som er lønnet med fast løn +  et beløb 
i kostpenge, eller har kostpenge inkluderet i deres 
månedsløn, gælder overenskomsten af 31. oktober
1939.

Foranstående tillæg træder for de månedslønnedes 
vedkommende i kraft fra og med november måned, 
for de daglønnedes vedkommende fra og med den 
lønningsuge, hvori mandag den 13. november ind
går.

København, den 30. november 1939.

Selv om vi ved denne afgørelse ikke opnåede alt 
det, vi tilstræbte* nåede vi trods alt for første gang 
at få en kompensation for vor lange arbejdstid, idet 
dyrtidstillæget var udregnet på basis af et timeantal, 
svarende til ca. 265 timer pr. måned.

Efter denne beregningsmåde blev iøvrigt de efter
følgende reguleringer foretaget indtil foråret 1942, 
hvor det nedsattes til 245 timer, og endelig i 1943 
rejstes timeantallet igen til 250 timer, en beregning, 
der fulgtes indtil april 1946.

Krigsfaren forøges.

N y aftale om krigstillæg.
Til trods for, at der fra regeringens side blev gen

nemført en række foranstaltninger for derigennem 
at skabe en større sikkerhed til søs, forøgedes antallet 
af krigsforlis; dette medførte, at der ved årsskiftet 
1939— 40 begyndte at opstå vanskeligheder med at 
skaffe folk til skibene, og på dette grundlag blev der 
igen optaget forhandlinger om en forhøjelse af til
læget for de særlige zoner, specielt sejladsen på Eng
land. Disse forhandlinger resulterede i, at der den 
30. december 1939 afsluttedes en tillægsoverens
komst for Nordsøen, gældende fra 1. januar 1940, 
som fik følgende indhold:

1. For officerer udbetales et krigstillæg af 300 % 
af gagen, for mandskaberne udbetales et krigs
tillæg af 350 % af gagen i fart på Storbritannien 
og Irland, Frankrig, Holland og Belgien, be
grænset af zonen 61° n, 20° v, 47° n, linien 
Skagen—Vinga.

Tillæget drejer under ophold i havne i zonen, 
for Esbjerg dog højst i 4 dage. Tillæget drejer 
endvidere for skibe i den nævnte fart indtil 4 
dage efter, at linien Skagen—Vinga er passeret, 
men kun til den del af besætningen, som følger 
med skibet på den efterfølgende rejse; sidst
nævnte bestemmelse gælder også for Esbjergs 
vedkommende.

2. For skibe, der uden at være i fart på de i punkt
1. nævnte lande, anløber kontrolhavne, drejer 
tillæget fra det øjeblik, skibet i anledning af an
løbet passerer zonen, til skibet efter afsejlingen 
forlader denne.

København, den 30. december 1939.

Forud for denne aftale havde rederiforeningen gi
vet tilsagn om, at der også blev ydet det i Østersøen 
gældende krigstillæg for sejlads på russiske og finske 
Østersøhavne.

Søfartsorganisationerne henvender sig til de 
krigsførende magter.

I slutningen af februar 1940 opgjordes tallet af 
de ofre, som krigen havde kostet dansk søfart, og 
opgørelsen viste, at over 200 søfolk var omkomne 
på trods af de sikkerhedsforanstaltninger, der var 
gennemført. Disse alvorlige tal gav naturligvis sø
fartsorganisationerne noget a t tænke på, og resul
tatet blev, at m an enedes om at rette en direkte hen
vendelse til de krigsførende magter gennem et åbent 
brev. Denne henvendelse fandt sted den 21. februar
1940, optrykt i samtlige danske dagblade og ud
sende gennem Ritzaus bureau. Henvendelsen havde 
følgende ordlyd:

Åbent brev til den tyske regering.

Repræsentanter for danske søfarendes organisa
tioner tillader sig herved at rette følgende henven
delse til den tyske regering:

De neutrale danske søfolk, der i den senere tid 
har været udsat for uvarslede sænkninger af deres 
skibe med de følger, at mange søfolk har sat livet 
til, skønt disse skibe kun sejlede med last og i normal 
lovlig fart og uden konvoj, protesterer imod denne 
form for krigsførelse.



Vi appellerer endvidere til den internationale so
lidaritetsfølelse, som gennem alle tider har været at 
finde blandt søens farende folk uden hensyn til na
tionalitet, en solidaritetsfølelse, der har skabt det til 
alle tider for søfolk gældende hellige bud »uden 
hensyn til egen fare og risiko at ile et nødstedt skib 
til hjælp«.

Vi er indforstået med, at sejlads i krigszoner un
der de nuværende forhold er forbundet med livs
fare.

Sejlads er nødvendig for vort land og vort folk, 
og vi løber denne risiko, men vi kan ikke forsone 
os med, at de kæmpende parter fører krigen uden 
hensyn til, hvad der betegnes som »ridderlighed og 
sømandsære«, og uden hensyn til, om det er et fjendt
ligt, bevæbnet skib eller et neutralt, ubevæbnet skib, 
der ødelægges.

Tyske undervandsbådschefer har gentagne gange 
givet bevis for, at ridderlighed og sømandsære er 
foreneligt med deres pligt overfor deres land, og 
denne ridderlighed har været årsag til redning af 
mange menneskeliv.

Vi beder derfor den højtærede tyske regering at 
fremhæve disse eksempler overfor samtlige tyske 
marinefartøjers kommandanter.

Dette vil foruden at være i overensstemmelse med 
folkeretten medføre, at samtlige søfarende efter kri
gen atter kan mødes med gensidig respekt og tillid.

Ærbødigst 

For Dansk Styrmandsforening 

For Dansk Sø-Restaurations-Forening 

For Maskinmestrenes Forening >

For Radiotelegrafistforeningen af 1917 

For Søfyrbødernes Forbund 

For Sømændenes Forbund i Danmark

Åbent brev til den engelske regering.

Repræsentanter for undertegnede danske søfa
rendes organisationer tillader sig herved at rette føl
gende henstilling til den engelske regering:

De neutrale søfolk, der er beskæftiget med at sejle 
med livsfomødenheder til det danske folk, proteste
rer imod, at de i dette deres lovlige og fredelige er
hverv af den engelske regering tvinges ind i kontrol- 
havne og krigszoner med de følger, at skibe og 
mange menneskeliv går tabt.

Vi tillader os at henstille til den engelske rege
ring, at den i overensstemmelse med sin gentagne 
proklamation, som siger, a t England ikke vil den 
neutrale skibsfart til livs, ændrer sin holdning over
for neutrale skibe, således at disse, når de kun er 
beskæftiget i fart mellem neutrale lande, ikke tvin
ges ind i de farlige krigszoner.

At fordele skylden for de mange tab af menneske
liv og skibe er undertiden vanskeligt, når krigsforlis 
er en direkte følge af, a t et skib tvinges ind i en zone, 
hvor det på forhånd er meddelt, at skibe skydes ned.

Vi må være af den opfattelse, at der ikke kan 
være tilstrækkelig årsag til at indbringe et skib til 
en i farezonen beliggende kontrolhavn, da et skibs 
last kan kontrolleres under en anden for menneskeliv 
og skib mere betryggende form, eller når skibet kun 
fører last, som udelukkende er bestemt til det danske 
folks forbrug.

Ærbødigst 

For Dansk Styrmandsforening 

For Dansk Sø-Restaurations-Forening 

For Maskinmestrenes Forening 

For Radiotelegrafistforeningen af 1917 

For Søfyrbødernes Forbund 

For Sømændenes Forbund i Danmark

Disse henvendelser foretoges i håb om, at det 
måtte lykkes at formindske krigsfaren, men des
værre var resultatet det modsatte. Angrebene for
værredes, og tilstanden pegede hen imod en ud
slettelse af hele den danske sømandsstand, forsåvidt 
sejladsen skulle fortsætte.

Den frygteligste begivenhed fandt sted i påske
ugen natten mellem skærtorsdag og langfredag, 
hvorunder 4 danske kulskibe minesprængtes, en 
ulykke, der kostede 69 danske søfolk livet.

Denne og de efterfølgende begivenheder satte 
ganske naturligt sindene i bevægelse, og sikkerheds
rådene blev sammenkaldt, men selv de mest klar- 
synede hjerner stod magtesløse overfor den udvik
ling, som krigen havde skabt —  om det nogensinde 
havde været muligt at finde frem til sådanne sikker
hedsforanstaltninger, at krigsfaren kunne formind
skes, kan der ikke siges noget om; andre begiven
heder, som ikke alene ramte søfolkene, men også 
det øvrige danske folk, satte foreløbig et punktum 
for skibsfarten.



1940
Danmark besættes.

Den 9. april 1940 besattes Danmark af tyske trop
per; en svag modstand fra militærets side blev fejet 
over ende, og den danske regering måtte, hvor nødig 
den end ville, indordne sig under de ved besættelsen 
givne forhold, og det er klart, at i denne for landet 
og folket alvorsfulde begivenhed blegnede daglig
livets sædvanlige foreteelser og bekymringer, de sæd
vanlige spørgsmål og meninger, der optog vore sind, 
syntes mindre væsentlige set på baggrund af den 
alvorlige tid, vi nu gik imøde. —  D. s. F. indkaldte 
omgående sit forretningsudvalg, og dette vedtog føl
gende opråb til fællesorganisationerne og d:: tilslut
tede forbund:

»I denne for land og folk dybt alvorlige time 
sender D. s. F.s forretningsudvalg en hilsen til 
alle vore kammerater ude i organisationerne.

Med denne hilsen følger pålæg om, at vi for 
folkets skyld bevarer roen og disciplinen, at vi 
for vor egen skyld koldt og nøgternt tager det, 
som måtte komme, at vi bliver på vore pladser 
og gør dagens gerning under de os givne vil
kår. “

Formandsskifte.

Efter at formanden, Chr. Borgland, der uafbrudt 
havde ledet organisationen siden Peter Back’s død 
i 1930, på den ordinære generalforsamuing i novem
ber 1939 havde meddelt, at han af helbredshensyn 
ikke ønskede at fortsætte længere end til valgperio
dens udløb, opstilledes daværende repræsentant i 
Aarhus, Thomas Laursen, til formand. Ved ur
afstemningen, der afsluttedes den 22. april 1940, 
blev han valgt med overvældende majoritet, og 
skiftet fandt sted den 1. maj 1940.

Ingen vidste, hvilken skæbne, der ville tildeles 
fagbevægelsen, men organisationerne med D. s. F. 
i ryggen var klar til at fortsætte arbejdet, selv om der 
med dette arbejde kunne være forbunden alvorlige 
tildragelser. For vort vedkommende mærkedes om
væltningen med det samme. Skibene blev bundet 
fast indtil videre, og det samme skete iøvrigt også 
med andre vigtige erhverv. Den samhandel, som 
indtil da tildels havde sikret det danske erhvervsliv, 
var tilintetgjort, og det store antal af vore arbejds
pladser —  skibene, —  hvor vi havde vore folk be
skæftiget, blev uden forbindelse med os; det var 
mørke udsigter, vi så frem til, og vi tvivlede heller 
ikke et eneste øjeblik på, at reaktionen ville melde 
sig, hvilket dog skete hurtigere, end vi havde ventet.
—  Vore arbejdsgivere, de danske skibsredere, meldte

sig omgående til aktion; den 17. april •— altså 8 
dage efter at landet var besat, blev samtlige organi
sationer indkaldt til møde i Dansk Dampskibsrederi
forening. På dette møde forelagde rederne situatio
nen, som den forelå med hensyn til skibsfarten, altså 
som den lå, efter at Tyskland havde besat Danmark. 
Samtlige skibe lå stille. Rederne havde ingen dispo
sitionsret over disse. På grund af fuldstændig svig
tende indtægter henstillede de, at man søgte frede
ligt samarbejde for at få det bedst mulige ud af 
situationen. De erklærede sig villige til at honorere 
træksedler og anvisninger imod at organisationerne 
gav moralsk støtte til, at eventuelle forkert udbetalte 
beløb ville blive indkasseret hos medlemmerne. Da 
rederne som sagt ingen indtægter fik af de skibe, 
der lå stille, ville de samtidig henstille, at man gav 
afkald på alt krigstillæg, Amerikatillæg, kostpenge 
samt opsigelsesfrister. Disse aftaler vedrørende krigs
tillæg og Amerikatillæg kunne opsiges med henholds
vis 7 dages og 1 måneds varsel. Men rederne gav 
udtryk for, at de helst ville undgå disse opsigelser 
for —  som de udtrykte sig —• ikke at skabe en pinlig 
atmosfære. Den 18. april havde oiganisationerne et 
fællesmøde, hvor man drøftede redernes forslag. Man 
vedtog på dette møde at anbefale vore bestyrelser 
at gå med til a t give afkald på krigstillæg for skibe 
vesten for linien Emden— Skagen— Vinga. Endvi
dere at reducere krigstillæget østen for denne linie 
til halvdelen, hvorimod man ikke ville give afkald 
på Amerikatillæget. M an gik endvidere med til en 
dispensationsaftale om opsigelsesfristen, efter at den
ne lovmæssige opsigelsesfrist var udløbet.

Den 22. april afholdtes møde i rederiforeningen. 
Organisationernes vedtagelse blev forelagt og en af
tale blev oprettet. Den 29. april blev vi atter kaldt 
til rederiforeningen. Rederiforeningen meddelte os 
da, at der nu var tale om efter den lange oplægning 
at få skibene indsat i fart på Tyskland og Østersøen, 
men til så reducerede fragter —  af konkurrencehen
syn, —  at der nu overhovedet ikke kunne være tale 
om at betale krigstillæg, og henstillede derfor, at 
organisationerne frivilligt gav afkald på dette. Vi 
afslog samlet og bestemt ikke at give afkald på 
resten af krigstillæget, men skulle senere, efter at 
organisationerne havde behandlet spørgsmålet, give 
det endelige svar.

Den 30. april afholdt organisationerne et nyt 
møde. M an vedtog på dette møde, at man ville 
meddele rederiforeningen, at man ikke frivilligt gav 
afkald på krigstillæget. Endvidere vedtog man at



rette henvendelse til ministeren for handel, industri 
og søfart, for at forelægge ham spørgsmålet om krigs
tillæget, og få en undersøgelse af redernes indtægter 
og udgifter; ligesom man i samme forbindelse ville 
rette en fornyet henvendelse om forhøjelse af løsøre
erstatningerne i tilfælde af forlis. Endvidere anmo
dede man om ministerens hjælp til at fremskaffe 
hyreudbetalinger fra rederne til de pårørende.

Den 6. maj blev opsigelsen genstand for en ind
gående diskussion imellem repræsentanter for samt
lige mandskabs- og officersorganisationer, hvor man 
drøftede eventuelle muligheder ved at trodse en så
dan opsigelse, ligesom man drøftede, hvorvidt der 
var mulighed for at forlænge opsigelsen. Under hen
syn til § 36 i sømandsloven, som jo stillede enhver 
frit, var man enige om, at denne ikke ville få nogen 
særlig betydning, ligesom man heller ikke var blind 
for de vanskeligheder, der var opstået med hensyn 
til de mange ledige og mulighederne for at vore 
arbejdsgivere kunne få rigelig af arbejdskraft.

Da man endnu ikke havde fået noget resultat af 
den første henvendelse til søfartsministeren, enedes 
man om en fornyet henvendelse om følsrende for
hold:

1) Oplysninger om, hvorvidt tyskerne havde sat 
fragterne så lavt, at rederne ikke var i stand til 
at betale krigstillæg.

2) Spørgsmål om forhøjelse af løsøre-erstatningen 
under forlis.

3) Undersøgelse af og handelsministerens bistand 
til, at de pårørende får trækkene udbetalt.

Endvidere vedtog man, da man i henhold til en 
fortolkning af en voldgiftskendelse imellem styr
mandsforeningen og rederiforeningen var blevet 
dømt til at respektere opsigelse af hver enkelt mand, 
foreløbig at benytte denne belæring, og udarbejdede 
således i denne forbindelse følgende svar til rederi
foreningen på opsigelsen:

»Idet undertegnede organisationer anerken
der modtagelsen af den ærede rederiforenings 
skrivelse af 3. ds., hvori de opsiger alle gæl
dende aftaler om krigstillæg fra og med den
11. ds., skal vi tillade os at bemærke følgende: 

Det er vor opfattelse, at de respektive over
enskomster om krigstillæg er gældende, indtil 
rederiforeningen har frigjort sig for disse på



almindelig måde. Under hensyn til de særlige 
forhold, der nu er gældende for skibsfarten, vil 
organisationerne dog se bort herfra under den 
forudsætning, at rederiforeningen er enig med 
os i, at overenskomsten af 22. april 1940 an
gående krigstillæg gælder for de søfarende, der 
er mønstret før den 11. maj og indtil skibet 
ankommer til dansk havn.«

Resultatet af disse forhandlinger blev, at rederi
foreningen gik med til, at de, der var udmønstret 
før den 11. maj, beholdt krigstillæget, indtil skibet 
kom til dansk havn, dog ikke udover den 31. maj. 
Selv om båndene på flere områder strammedes, syn
tes dét som om der kom mere gang i skibsfarten, og 
då forholdene for vort vedkommende udviklede sig 
i den retning, meldte spørgsmålet sig igen om at få 
oprettet en ny aftale vedrørende krigstillæg, men 
da rederiforeningen blankt afviste et sådant krav, 
måtte der andre midler til, og begyndelsen af juni 
blev indledningen til påbegyndelse af en stille kamp, 
idet medlemmerne ganske simpelt nægtede at møn
stre, og dem, der var påmønstret, nægtede a t gå til 
søs og krævede sig afmønstret efter sømandslovens 
§ 36.- Enkelte rederier forsøgte at klare situationen, 
men det varede ikke længe, før skibene var bundet 
op, og da skibsrederne (Dansk Dampskibsrederifor
ening) ikke ville imødekomme vore krav, måtte han
delsministeriet gribe ind, hvorefter sejladsen endelig 
kom igang efter at vi havde modtaget løfte om, at 
spørgsmålet ville blive løst, selv om man ikke kunne 
garantere søfolkene, at deres krav ville blive gennem
ført til 100 %. Resultatet blev da heller ikke det, 
vi havde ventet, efter at vi, da sagen endelig afslut
tedes, blev præsenteret for forligsmandens mæglings
forslag, der indeholdt følgende bestemmelser:

1) For skibe i indenrigs fart —  jfr. dog punkt 2 — 
samt for skibe i fart mellem danske havne og

\ svenske sundhavne ydes et tillæg udover de i 
hovedoverenskomsten fastsatte hyrer på 25 % 
af hyren.

2) For skibe i fart mellem danske og fremmede 
havne, bortset fra ovennævnte svenske sundhavne 
eller mellem fremmede havne, ydes et tillæg ud
over de i hovedoverenskomsten fastsatte hyrer 
på 50 % af hyren. Samme tillæg ydes ved besej
ling af danske vestkysthavne.

3) De under 1) og 2) nævnte tillæg ydes ikke un
der skibenes ophold i danske eller fremmede neu
trale havne eller neutrale laste- og lossepladser.

4) Beregningsgrundlaget for de i nærværende over
enskomst fastsatte tillæg er hovedoverenskom- 
stens grundhyrer +  alle alderstillæg. Tillæget

ydes for fulde timer, og således at dele af fulde 
timer rundes op eller ned til nærmeste hele time
tal. E t døgn regnes til 24 timer, og tillæget ydes 
for det fulde antal timer, skibet er i søen eller 
zonen, hvor tillæget er berettiget.

5) Nærværende mæglingsforslag har tilbagevirken
de kraft fra og med den 20. juni 1940. Aftalen 
kan af hver af parterne opsiges med 7 dages 
skriftligt varsel.

København, den 25. juni 1940.
Dreyer.

Selv om vi fra søfartsorganisationernes side ingen
lunde kunne være tilfreds med dette resultat, måtte 
vi dog trods alt betragte dette som en anerkendelse 
af vor påstand om, at risikotillæg var et berettiget 
krav, og at det foreliggende kunne danne grundlag 
for nye forhandlinger om et bedre, forsåvidt situa
tionen for skibsfarten forværredes. Dette ræsonne
ment viste sig også senere at holde stik, idet vi alle
rede få måneder efter rejste spørgsmålet påny, dog 
uden resultat, ved forhandlinger med rederiforenin
gen, hvorefter sager} blev overgivet til det i henhold 
til lov om mægling i arbejdsstridigheder nedsatte 
formandsskab, som afgjorde sagen i henhold til føl
gende kendelse:

»Søfyrbødernes Forbund og Sømændenes Forbund 
mod Dansk Dampskibsrederiforening.

Kendelse afsagt af formandsskabet for Arbejds- 
og Forligsnævnet i sag nr. 1/1941, Sømændenes For
bund i Danmark og Søfyrbødernes Forbund i Dan
mark mod Dansk Dampskibsrederiforening.

1. Den mellem parterne gældende ordning ved
rørende krigsrisikotillæg af 25. juni 1940 forbliver 
gældende med følgende ændringer:

Pkt. 2 affattes således:
For skibe i fart mellem danske og fremmede hav

ne, bortset fra ovennævnte svenske sundhavne, eller 
mellem fremmede havne ydes følgende tillæg udover 
de i hovedoverenskomsten fastsatte hyrer:

a) forsåvidt den fremmede havn ligger indenfor 
en linie Lindenæs— Skagen: 50 % af hyren.

b) Forsåvidt den fremmede havn ligger udenfor 
den nævnte linie: 75 % af hyren. Samme tillæg ydes 
ved besejling af danske vestkysthavne og af Kieler- 
kanalen, Holtenau indbefattet.

2. Effekterstatningen ved forlis ansættes til 750 kr.

København, den 21. januar 1941.

sign.: Dreyer. 

sign: Victor Hansen. sign.: Thorkil Kristensen.
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Søm æ ndenes Forbunds bestyrelse m aj 1940.

Fra venstre: S iddende på 1. række: K ontroll. T h . Pedersen, form . T h . Laursen, C. Borgland, form . f. A .K . M athias N ielsen,
kontrolass. C. Damgaard.

Stående på 2. række: Kasserer A . V. L undstrøm , H . Andersen, L . Lange, H . V ivike , S. Breiting, næ stfm d. A . M . Andersen. 
Stående 3. række: Sekretæ r K ai O. H ansen, O. Snedker, repr. J. M . Sporup, kass.ass. M ilton  Johansen, Svend  N ielsen,

W m . Larsen, agitator T hor Vang.
I henhold til u rafstem ningen er H . V ivike og O. Snedker supp lean ter, m en g ru n d e t på , a t bestyrelsesm edlem m erne, repræ 
sen tan t F. W in ther, rep ræ sen tan t S. M . Jensen og rep ræ sen tan t H . Gutzke, var fo rh ind re t og m åtte  sende afbud, er de

ikke m ed p å  billedet.

Ved denne afgørelse opnåede vi en forhøjelse fra 
50 til 75 % for sejlads vesten for Holtenau og sejlads 
på Nordsøhavne udenfor linien Skagen—Vinga, 
men samtidig opnåede vi at få effekterstatningen 
forhøjet fra 400 kr. til 750 kr. Denne bestemmelse 
blev hermed ikke alene forbedret, men gled ligeledes 
ud af sømandsloven ind i en kollektiv aftale, der 
foreløbig løb sammen med overenskomsten vedrø
rende krigstillæg. Selv om krigsforholdene og lan
dets besættelse i og for sig beredte organisationen 
store vanskeligheder, stod organisationen ikke i stam
pe. Kravet om 8 timers arbejdsdag og 3-skiftet vagt 
var stadig levende, og den 1. januar 1941 stillede vi 
rederne overfor et overenskomstforslag, der i kravene 
reviderede den bestående overenskomst på de om
råder, der omfattede arbejdstiden for dæksmand
skabet i søen.

Imidlertid var der gennemført en række kriselove, 
bl. a. lov om arbejdsforhold, og da denne lov fak

tisk ignorerede den almindelige strejkeret, er det 
forståeligt, at skibsrederne afviste vore forslag, idet 
de på forhånd måtte gå ud fra, at sagen ville ende 
hos de instanser, som loven indeholdt: Arbejds- og 
Forligsnævnet; vi nåede derfor kun ganske få ind
rømmelser ved direkte forhandlinger, og da for
mandsskabet i Arbejds- og Forligsnævnet i deres 
afgørelser almindeligvis ikke påtvang parterne æn
dringer af omfattende karakter, var der meget lidt, 
der nåedes under besættelsestidens forhandlinger; 
lidt bedre gik det dog med hensyn til krigstillæget, 
idet der her opnåedes væsentlige forbedringer, først 
ved direkte forhandlinger mellem parterne den 16. 
august 1941, hvor følgende ændringer opnåedes:

1) Det nuværende krigstillæg på 75 % forhøjedes 
til 110 %.

2) De nugældende tillæg på 50 % forbliver ufor
andret.



3) Det nugældende tillæg på 25 % (indenrigsfart 
og sundfart) forhøjes til 40 %.

4) Krigstillæget for indenrigsfart og suridfart bereg
nes som hidindtil for fulde timer og således, at 
dele af fulde timer rundes op eller ned til hele 
timetal. E t døgn regnes til 24 timer, og tillæget 
ydes for det fulde antal timer, skibet er i søen.

5) For udenrigsfartens vedkommende ydes tillæget 
for halve døgn, og således at dele af 1 døgn run
des opefter til halve eller hele døgn.

6) Effektforsikringen ved forlis er forhøjet fra 750 
kr. til 900 kr.

Disse forhøjelser og bestemmelser er gældende 
fra og med lørdag den 16. august 1941.

Og endelig den 18. juli 1942 —  ved kendelse i 
Arbejds- og Forligsnævnet —  forhøjedes satserne 
til henholdsvis 6 0 % , 110%  og 140% . Effekt
erstatningen forhøjedes ved samme afgørelse til 
1400 kr., —  en erstatning, der senere forhøjedes til 
1900 kr. den 1. marts 1944.

Hovedoverenskomsten.

E t: andet problem, som sammen med krigen og 
dens virkninger for søfarten blev aktuelt, var spørgs
målet: Erstatning for arbejdstab ved krigsulykke. 
Vel havde vi en bestemmelse i sømandsloven, hvor
efter der tilkom besætningerne erstatning for arbejds
tab indtil 2 måneder ved forlis, men da denne kun 
kom i anvendelse til besætningernes fordel ved totalt 
forlis, og hvor skibene ikke kunne eller blev istand

sat, meldte problemet sig for de tilfælde, hvor ski
bene kun blev beskadigede ved krigsangreb, mine
sprængninger o. 1. i mildere grad —  altså, hvor 
skaden ikke var større, end a t skibene kunne repa
reres; her dækkede lovene ikke, og da det var ret 
hyppigt, a t sådanne situationer opstod, og hvorved 
mandskabet led arbejdstab i flere måneder, rejste 
vi spørgsmålet overfor rederiforeningen, der indvil
ligede i a t træffe en ordning, hvilket skete på et 
rederimøde den 8. oktober 1942 af følgende ordlyd:

»Når et skib udsættes for krigshavari, hvorved det 
straks sættes ud af fart, men ikke forliser totalt eller 
kondemneres, således at bestemmelserne i sømands
lovens § 41 og lov nr. 96 af 7. april 1936 finder 
anvendelse, gives der den del af besætningen, der 
som følge af havariet måtte gå ud af rederiets tjene
ste inden 2 måneder efter at havariet fandt sted, hyre 
indtil 2 månedersdagen for havariet.

Skibsførere og officerer på 3 måneders overens
komstmæssig opsigelse har dog krav på indtil 3 må
neders hyre.

Er der forud for havariet givet individuel opsi
gelse, har vedkommende, der har modtaget eller 
givet opsigelse, kun krav på hyre indtil opsigelses
tidens udløb.

E r der ikke givet sådan opsigelse forud for hava
riet, og rederiet ønsker a t frigøre sig for vedkom
mende sømand, må der på sædvanlig måde gives 
opsigelse til fratrædelse ved de 2 respektive 3 måne
ders udløb.



Et nutids-skib. Passagerbåd 
Kronprins Frederik.

D.F.D.S.
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Det forudsættes, at rederiet for a t beskæftige be
sætningen indenfor de 2 måneder ikke afmønstrer 
besætningen fra et andet skib.«

M ed højagtelse 
Dansk Dampskibsrederiforening.

E. Maegaard.

1945

Efterkrigstiden.

Da der under overenskomstforhandlingerne i for
året 1945 ikke var nogen mulighed for at få nogle 
af vore krav gennemført, afsluttedes forhandlin
gerne, således at parterne enedes om at prolongere 
den bestående overenskomst indtil videre, dog såle
des at der var adgang til at opsige overenskomsten 
med 3 måneders varsel umiddelbart efter krigs
afslutningen. N år vi gik med til dette kompromis, 
skyldtes det hovedsagelig, at vi ikke ventede os noget 
resultat ved fortsættelsen af forhandlingerne, hvor
for vi ønskede at stå frit, når krigen var afsluttet, 
og da vi samtidig regnede med, at krigsafslutningen 
var nær forestående, foretrak vi dette respit i stedet 
for et dårligt resultat. Denne teori viste sig også at 
være rigtig. Den 5. maj kapitulerede tyskerne, og 
Danmark var igen et frit og uafhængigt land, og 
allerede få dage efter kapitulationen opsagde vi 
overenskomsten og tilsendte rederiforeningen forslag 
til en ny overenskomst. Forslaget indeholdt ikke 
alene kravet om indførelsen af 48 timers uge og 3-

skiftet vagt, men også væsentlige ændringer på det 
lønmæssige område, bl. a. en generel forhøjelse af 
grundhyrerne med 50 %.

Rederiforeningen, der modtog forslaget meget 
forstående, afviste i og for sig ikke kravene som 
helhed, men under de følgende forhandlinger, hvor 
de bl. a. udtalte, at de vel sagtens ikke kom udenom 
forbedringer hist og her i retning af vore foreslåede 
ændringer, meddelte de, at de ikke på nærværende 
tidspunkt kunne gå med til ændringer af nogen art, 
idet man ikke anede noget om, hvorledes forholdene 
udviklede sig for dansk skibsfart.

Da der således ingen muligheder syntes at være 
for at fortsætte forhandlingerne, blev sagen indbragt 
for D. s. F. —  Imidlertid begyndte der at opstå van
skeligheder med at skaffe folk til skibene; fra en 
del af skibene gik folkene i land, og bagefter viste 
det sig umuligt at skaffe nye besætninger i stedet, 
og det var ligesom at denne stille protest satte lidt 
mere fart over tingene, et nyt møde blev aftalt un
der ledelsen af repræsentanter for henholdsvis Dansk 
Arbejdsgiverforening og De samvirkende Fagfor
bund, men da heller ikke dette møde bragte nogen 
løsning på sagen, rullede lavinen videre, og strejken, 
som faktisk var groet op af jorden, udvidedes til at 
omfatte størsteparten af skibsfarten, der endnu ikke 
var sat ind i udenrigstransporten. N år rederiforenin
gen faktisk stillede sig ligegyldig overfor konflikten, 
skyldtes det antageligt, at de på dette tidspunkt, 
hvor planen for skibsfarten endnu ikke var tilrette
lagt, var ligeglade, om skibene sejlede eller lagde 
op. —



Enden på legen blev, at samlingsregeringen greb 
ind. Formanden blev indkaldt til møde i ministeriet, 
hvor han forespurgtes, om ikke der var mulighed 
for at få skibsfarten igang. Efter en længere forhand
ling, hvorunder formanden meddelte, at forsåvidt en 
sådan mulighed skulle findes, måtte man fra rege
ringens side gennemføre en lovanordning, hvorved 
søfolkenes krav om 48 timers ugen og 3-skiftet vagt 
gennemførtes, i modsat fald øjnede han ingen chan
cer for bilæggelsen af strejken. Da ministrene ikke 
kunne gå ind for dette øjeblikkelige krav, men trods 
alt ønskede at gøre deres indsats gældende til fordel 
for søfolkene og for at få strejken bilagt, afgaves 
følgende erklæring, som formanden erklærede sig 
villig til at forelægge medlemmerne så hurtig som 
muligt:

Der fandt i dag en forhandling sted mellem re
præsentanter for søfolkenes organisationer og repræ
sentanter for regeringen. I forhandlingerne deltog 
fra organisationerne næstformand i De samvirkende 
Fagforbund Ejnar Nielsen, formanden for Sømæn
denes Forbund i Danmark, Th. Laursen, samt for
manden for Søfyrbødernes Forbund i Danmark, 
Georg Hegn er. —  Fra regeringens side deltog stats
ministeren, udenrigsministeren, handelsministeren 
samt arbejds- og socialministeren.

Organisationsrepræsentanterne henledte regerin
gens opmærksomhed på, at den blandt søfolkene 
opståede uro bl. a. skyldtes frygt for, at det under 
de løbende overenskomstforhandlinger ikke skulle 
lykkes at løse det længe nærede ønske om gennem
førelse af 8 timers dagen for søens folk. — Der blev 
fra de tilstedeværende regeringsrepræsentanter givet 
tilsagn om, at der, såfremt forhandlingerne mellem 
parterne —  når der er tilvejebragt oplysninger om 
dansk skibsfarts vilkår —  mod forventning ikke 
skulle føre til et positivt resultat, var villighed til at 
tage sagen op som et regeringsanliggende.

Samme dag afholdt vi et medlemsmøde i Køben
havn i »Folkets Hus« på Enghavevej. Erklæringen 
blev forelagt medlemmerne, men bølgerne var på det 
tidspunkt nået en sådan højde, at en anbefaling var 
håbløs. Strejken løb videre, og der gik igen nogle 
dage, og formanden fik en ny henvendelse fra rege
ringen med anmodning om at møde i Statsministe
riet så hurtigt som muligt. En ny erklæring blev af
givet, denne gang af den samlede regering.

I erklæringen slutter regeringen med en indtræn
gende anmodning til søfolkene om at genoptage ar
bejdet, idet de erklærer dem indforstået med, for
såvidt at forhandlingerne bristede, at tage spørgs
målet om 3-skiftet vagt op til løsning som et rege
ringsanliggende.

Men heller ikke dette tilsagn betragtede man som 
fyldestgørende, og strejken fortsattes.

Erklæringen blev afgivet den 1. juni, og dagen 
efter fløj formanden til England, dels for at deltage 
i forhandlinger vedrørende skibsfarten, og ikke 
mindst for at sondere terrænet udenfor Danmark i 
samarbejde med andre landes søfartsorganisationer.

Ved tilbagekomsten den 8. juni blev formanden 
umiddelbart efter ankomsten anmodet om at møde 
hos statsministeren, der meddelte, at han nu ville 
søge striden bilagt ved at henstille til rederne, at de 
gik ind på en foreløbig ordning, hvorved 3-skiftet 
vagt sikredes for besætningerne i skibe over 1000 
BRT. Da formanden ikke kunne tiltræde denne ord
ning, blev rederiforeningen indkaldt og forhandlin
gerne påbegyndt, og under disse forhandlinger gik 
rederne ind på at tiltræde en foreløbig ordning, hvor
ved 3-skiftet vagt sikredes i skibe over 5000 BRT. 
Hermed var isen brudt og skibsfarten igang. O rd
ningen, som jo i og for sig kun kunne betragtes som 
foreløbig, indtil enighed om en ny overenskomst var 
opnået, løb imidlertid videre indtil marts 1946, hvor 
den endelige ændring af overenskomsten fandt sted, 
og hvor organisationen for anden gang i forbundets 
historie nåede at få gennemført de gamle stridskrav 
om en arbejdstid på linie med de øvrige lønarbej
dere i land. Under disse forhandlinger måtte vi gå 
ind for en ændring i overenskomsten vedrørende 
risikotillæg. —  Ændringer, der på mange punkter 
var en reduktion, men som trods alt måtte tages 
under hensyn til, at krigen var afsluttet, hvor en stor 
del af risikoen —  bortset fra minefaren —  nu måtte 
betragtes som udelukket.

Selv om vi ved den nye overenskomst opnåede 
at få opfyldt en række af vore principielle krav, var 
der naturligvis områder, hvor vi ikke har fået vore 
ønsker opfyldt, bl. a. vort primære forslag om en 
forhøjelse af grundhyren, stillet i forhold til de be
slutninger, der blev truffet på den internationale 
søfartskonference i København, hvor den foreløbige 
vedtagelse fandt sted, at minimumshyren for det 
befarne mandskab blev fastsat til at omfatte 18 £ 
efter vor kronekurs 19,34, altså ca. 330 kr. pr. må
ned, og da vi kun opnåede at få rejst grundhyren 
fra 200 kr. til 225 kr. ved de forudgående forhand
linger, hvorved den nye overenskomst blev stadfæ
stet, manglede der således et stykke vej, inden vi 
nåede op til de krav, som vi havde fremsat, og da 
overenskomstens udløbstid var fastsat til d. 1. marts 
1947, foretog vi de forberedelser, der var nødven
dige i henhold til de fagretslige regler og opsagde 
overenskomsten, samtidig med at vi indsendte et 
nye forslag.

I dette forslag indeholdtes krav om en generel
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forhøjelse af grundhyren, der for det befarne mand
skab udgjorde en forhøjelse fra 225 kr. pr. måned 
til 350 kr. Forslaget indeholdt således den grund
hyre, som var bleven fastsat på den internationale 
konference i København, men som dog senere blev 
reduceret til 16 £ ved den endelige afsluttende kon
ference i Seattle, men da det under forhandlingerne 
gik på samme måde som de foregående år, idet 
rederne blankt afviste ethvert af de fremsatte krav, 
endte forhandlingerne i forligsinstitutionen, da vi 
forud havde afsendt varsel om strejke, forsåvidt kra
vet ikke blev gennemført.

Rederiforeningen, der naturligvis også havde 
fremsat deres ændringer til overenskomsten, måtte 
efter langvarige forhandlinger i forligsinstitutionen 
afvige disse, og vi opnåede endelig et resultat, som 
vel ikke opfyldte vore ønsker, men alligevel stilede 
hen i den rigtige retning, idet vi opnåede en generel 
forhøjelse af grundhyren fra 225 kr. til 310 kr. 
pr. måned for det befarne mandskab. Når ikke for
ligsmanden kunne gå længere, skyldtes det, at den 
vedtagelse, der fandt sted på den forberedende sø
fartskonference i København i november 1945, hvor 
de internationale minimumshyrer for matroser fast
sattes til 18 £ pr. måned, ikke holdt på den afslut
tende konference i Seattle, hvor forslaget blev redu
ceret til 16 £ .

Af andre fordele opnåede vi at få opfyldt et længe 
ønsket krav om retten til at vælge tillidsmænd i ski
bene efter de almindelige indenfor landfagene gæl
dende tillidsmandsregler, — en fordel, som man fra 
ledelsens side vurderede ret højt, efter de erfaringer, 
man havde med hensyn til forholdene ombord. Det 
eneste mørke punkt, der måske kunne siges at være 
ved overenskomsten, var at forhandlingsudvalget 
under forhandlingerne i forligsinstitutionen måtte 
gå ind for, at overenskomstens varighed strakte sig 
over 2 år; om dette var en svaghed eller måske et 
fortrin, er det vanskeligt at sige noget om på nuvæ
rende tidspunkt, men det er muligt, at det sidste 
meget nemt kan være tilfældet, hvis udviklingen går 
i den forkerte retning.

Overenskomsten ved 50-års jubilæet.

§ I-

Ansættelse og afskedigelse.

a. På- og afmønstring finder sted i henhold til sømandsloven 
af 1. maj 1923 og nedenanførte forhyringsregler:

b. Ved run-sejlads af kortere varighed skal der i hvert enkelt 
tilfælde optages forhandling mellem organisationerne ved
rørende betaling herfor.

Hyrer, vederlag for madras og skaffegrejer og overtid.

a. Hyren er: pr. måned
for bådsmænd .........................................  kr. 330,50

- pumpemænd — hvor sådanne findes - 330,50
- tømmermænd med 1 års sejlads . . . .  - 330,50

- tømmermænd m. under 1 års sejlads - 289,50
- matroser .............................................  - 310,00
- letmatroser .........................................  - 165,50

ungmænd .........................................  - 76,00

b. Der tilkendes besætningen i tankskibe kr. 30,00 pr. må
ned i tankpenge.

Til alt arbejde, der udføres i tanke, udleveres besæt
ningen i sådanne skibe støvler, kedeldress samt fornøden 
sæbe til personlig rengøring samt til vask af tøj efter tank
arbejde.

c. Tømmermanden holder sig selv med nødvendigt værktøj 
og oppebærer herfor et månedligt vederlag af kr. 20,00.

Hvor pejling af ballasttanke samt smøring af rorgrejer 
udføres i søen af tømmermanden på søn- og helligdage, 
ydes for sådant arbejde et månedligt vederlag på kr. 9,75.

d. Mandskabet holder sig selv med madrasser og dertil hø
rende betræk samt personlige skaffegrejer og oppebærer 
herfor et månedligt vederlag af kr. 16,50.

e. Overarbejde betales således pr. påbegyndt fz  time:

Bådsmænd, pumpemænd, tømmermænd og
matroser ..................................... kr. 1,01 kr. 1,40
letmatroser ................................  - 0,75 - 1,04
ungmænd ................................  - 0,66 - 0,91

f. De under b. c og d nævnte månedlige tillæg ydes kun 
for tjeneste ombord og kun for påmønstrede folk. Der- 
mod ydes der kostpenge, når en mand er forhyret til et 
skib uden at gøre tjeneste ombord og har afleveret sine 
papirer til rederiet.

§ 3.

Fartstid.

For at kunne opnå de i § 2 anførte hyrer udkræves 
følgende aldersgrænse og fartstid:

a. For ungmænd at være fyldt 16 år og at have faret til søs 
mindst 12 måneder som dreng eller mindst i togt med 
skoleskib.

b. For letmatroser at være fyldt 17 år og at have faret til 
søs mindst 24 måneder, hvoraf mindst 12 måneder som 
ungmand.

c. For matroser at have faret til søs i 36 måneder, hvoraf 
mindst 12 måneder som letmatros.

d. For pumpemænd foreslås, at der optages forhandling med 
hensyn til fartstid og kvalifikationer.

e. For bådsmænd at være fyldt 25 år og at have faret til søs 
mindst 60 måneder, hvoraf mindst 24 måneder som ma
tros.

§ 4.

Når skibet betragtes som liggende ved land.

Et skib betragtes som liggende ved land, såsnart det er 
visiteret af toldvæsenet og fortøjet eller ankret i losse- 
eller lastehavn.

§ 2.



Arbejdstiden i søen.

a. I  skibe over 500 BRT., hvor bemandingsreglerne mulig
gør det, indføres 3-skiftet vagt.

b. I skibe, hvor der gås 2-skiftet vagt, ydes som godtgørelse 
for den længere vagttjeneste kr. 25,00 pr. mand pr. må
ned for den del af besætningen, der deltager i vagt
arbejdet.

c. Den normale arbejdstid for almindeligt skibsarbejde læg
ges mellem kl. 6 og kl. 18, og sådant arbejde udført uden
for den ordinære arbejdstid samt på  søn- og helligdage 
betales med overtidsbetaling.

d. Dagmandens arbejdstid er 8 timer pr. dag, der lægges 
mellem kl. 6 og kl. 18.

§ 6.

Arbejdstiden ved land.

a. Arbejdstiden er 8 timer.
b. Arbejdstiden lægges mellem kl. 6 og kl. 18 med */% times 

frokost, 1 times middag og 5^2 times kaffetid.
I troperne bør det tilstræbes a t lægge den fastsatte ar

bejdstid af 8 timer mellem kl. 6 og kl. 18 med et længere 
ophold m idt på  dagen.

c. Almindeligt skibsarbejde udført udenfor den ordinære ar
bejdstid samt på søn- og helligdage betales med overtids
betaling.

d. N år besætningen udenfor den ordinære arbejdstid kræves 
til forhaling, pålægning eller afdækning af luger betales 
der, indtil arbejdet kommer i gang, ventepenge med l/ i  
times overtid pr. ventetime.

e. Døgnet regnes fra kl. 0 til kl. 24.
f. Arbejde med skibets bunkerkul (dog ikke opfejning ved 

rengøring af laster) samt lempning af ballast kan kun 
kræves udført af besætningen, dersom kvalificeret arbejds
kraft ikke kan skaffes, og betales i den normale arbejds
tid med 50 % af den gældende overtidsbetaling, udenfor 
den normale arbejdstid med et tillæg af 50 % til den gæl
dende overtidsbetaling. Denne bestemmelse gælder også, 
når skibet er i søen.

g. For rengøring af tank til skibets egen brændselsolie, vand- 
og ballasttanke samt høj tanke, når disse renses efter fly
dende last, betales 50 % af den gældende overtidsbeta
ling, når arbejdet udføres i den normale arbejdstid, og 
almindelig overtidsbetaling plus 50 % , når arbejdet ud
føres udenfor den normale arbejdstid.

§ 7.

Vagten ved land.

a. N år skibet ligger ved land, og der udtages een eller to 
nattevagtmænd, er deres tjenestetid 8 timer for hver, og 
denne lægges mellem kl. 16 og kl. 8.

b. Efter skibets ankomst skal vagtsmanden have fri, indtil 
han skal overtage vagten.

c. Vagtsmanden er forpligtet til uden ekstra betaling a t del
tage i alt på vagten forefaldende arbejde, såsom søklaring, 
forhaling, rengøring, bådstjeneste, tilsyn og vagt under 
lastning og losning o. 1. D et samme gælder for vagts
mandskabet, når skibet ligger ved land, og søvagten

§ 5. drejer. Nattevagten er ikke pligtig a t udføre almindeligt 
skibsarbejde, såsom maling, skrabning, pudsning o. 1.

d. Vagtsmandskabet skal have overtidsbetaling for vagttje
neste, der falder på  hjemlandets søn- og helligdage.

e. Der tilstås vagtsmanden adgang til a t tilberede sig et mål
tid tørkost med the eller kaffe i løbet af natten.

§ 8.

Bakstørn.

Bakstørnen udføres i arbejdstiden. K an bakstørn ikke ud
føres i arbejdstiden, ydes der overtidsbetaling herfor, dog 
ikke udover I / 2  time pr. dag i skibe med indtil 3 mands 
dæksbesætning, 2 timer i skibe med 4 mands dæksbesæt
ning, 3 timer i skibe med 5— 6 mands dæksbesætning, 4 
timer i skibe med 7— 10 mands dæksbesætning. I  skibe 
med større dæksbesætning udvides tiden i passende for
hold til dæksbesætningens størrelse efter nærmere for
handling.

Skibet anskaffer karklude, gulvklude og skurebørster, 
og der udleveres l/z  kg sæbe og l/% kg soda pr. mand om 
ugen.

Ledelsen ombord har ret til a t lade bakstørn udføre 
af en dertil særlig antaget mand, der eventuelt kan ud
føre bakstørn for andre kategorier blandt mandskabet.

§ 9.

Daglønsarbejde i skibe med afmønstr et besætning.

a. Satserne for daglønsarbejde pr. time, dog ikke under 4 
timer, fastsættes til:

for matroser .................................. kr. 2,01
- letmatroser .............................  - 1,60
- ungmænd .............................  - 1,14

b. Satserne for overtid for daglønsarbejde pr. time fast
sættes til:

for m a tro se r ...............kr. 2,46 kr. 3,50
- le tm atro ser........... - 1,90 - 2,70
- ungmænd ........... - 1,42 - 2,02

c. Nattevagt i skibe med afmønstret besætning må på hver
dage ikke overstige 8 timer, der kan lægges mellem kl. 17 
og kl. 7 og betales med kr. 16,10. På søn- og helligdage 
betales kr. 3,50 pr. time.

§ 10.

Kost- og syge penge.

a. N år der ved land arbejdes på  egen kost, og hyren drejer, 
betales kr. 4,00 om dagen i kostpenge.

Denne bestemmelse kan kun anvendes på  folk, der er 
påmønstret skibet.

b. I  sygdomstilfælde, hvor det påhviler rederiet a t yde dag
penge til kur og pleje, fastsættes disse til kr. 4,00 pr. dag.

§ 11.

Strejke og blokade.

U nder strejke og blokade i dansk havn er ingen af 
besætningen forpligtet til a t optage det arbejde, som er 
nedlagt af andre, i udenlandsk havn er besætningen frit 
stillet i så henseende, og eventuelt nægtelse af a t udføre 
sådant arbejde m å ikke medføre afskedigelse eller forføl
gelse af de pågældende.



Fridage og ferie.

Det pålægges ledelsen ombord, så vidt forholdene tillader 
det, at give de i denne paragraf omhandlede fridage, og 
kun når dette ikke lader sig gøre, a t yde den fastsatte 
erstatning.
Der tilstås dæksbesætningen 2 halve fridage pr. fulde 15 
dage, og disse gives ved land. Såfremt forholdene på rej
sen har været således, a t der ikke har været lejlighed til 
a t give besætningen fridage, gives de i hjemlandet eller 
erstatning herfor, som andrager .1 dags hyre med kost
penge for hver fridag, besætningen har tilgode for den 
foretagne rejse.

Ved afmønstring, hvor der bliver tale om et resterende 
dageantal under 15 dage, tilkommer der dæksbesætnin
gen halv fridag for 8 dage påmønstret.
Der tilkommer dæksbesætningen ferie i henhold til den 
af handelsministeriet i henhold til lov nr. 170 af 13/4
1939, § 8, udfærdigede bekendtgørelse vedrørende ferie 
med løn for søfarende.
Når en mand af mønstres, udstedes et feriekort i 5 eks
emplarer, der underskrives af skibsføreren og vedkom
mende mand. Skibsføreren beholder det ene eksemplar 
og manden det andet, hvorefter skibsføreren fremsender 
de tre til rederiet, der da videresender de to til Dansk 
Dampskibsrederiforening, som derefter videresender det 
ene eksemplar til Sømændenes Forbund. Efter modtagel
sen er Dansk Dampskibsrederiforening ansvarlig for ferie
korets pålydende værdi, jfr. dog denne paragrafs stk. f 
og g. Kortet skal angive vedkommende mands navn og 
adresse, fødselsdag, og -år, skibets navn, rederiets navn 
og adresse, mandens tjenestetid samt feriegodtgørelsens 
størrelse udregnet i danske kroner og ører, beregnet pro 
rata  på  , grundlag af bestemmelserne i den af handels
ministeriet i henhold til lov nr. 170 af 13/4 1938, § 8, 
udfærdigede bekendtgørelse vedrørende ferie med løn for 
søfarende.

Ferieåret regnes fra 1. april til 31. marts, og hvert år 
afregnes for sig.
H ar en mand ved afmønstring i udlandet ret til ferie 
efter tjeneste i et eller flere skibe, hvorfor feriekort og 
feriemærker haves, er skibsføreren forpligtet til mod afle
vering af bemeldte feriemærkebog og feriekort, for så 
vidt disse er behørigt kvitterede, at udbetale manden den 
ham tilkommende feriegodtgørelse, hvorefter skibsføreren 
gennem sit rederi foretager opkrævningen af feriegodt
gørelsen i Dansk Dampskibsrederiforening, som opkræ
ver beløbet hos de på kortene angivne rederier og ind
løser feriemærkerne hos postvæsenet.
H ar en mand ved afmønstring i dansk havn ret til ferie 
efter tjeneste i et eller flere rederier, eller har en ledig 
mand ret til ferie, hvorfor feriekort haves, tilsender han 
disse behørigt kvitterede til Sømændenes Forbund, hvor
efter forbundet i Dansk Dampskibsrederiforening indlø
ser feriekortene for ferie, der er tjen t i rederier under 
Dansk Dampskibsrederiforening. Efter indløsningen er 
forbundet ansvarlig for beløbenes udbetaling til rette 
vedkommende.
De feriekort, der ikke er indløst inden det tidspunkt, for 
hvilket feriemærkerne skal indløses ifølge den af handels
ministeriet i henhold til lov nr. 170 af 13/4 1938, § 8, 
udfærdigede bekendtgørelse vedrørende ferie med løn

§ 12. for søfarende, kan indløses af Sømændenes Forbund, der 
derefter overfor sømanden er ansvarlig for kortenes på
lydende værdi.

§ 13.

Hyre anvisning.

Ved anvisning af hyre søges som almindelig regel Sømæn
denes Forbunds medvirken. Rederne kan dog i særlige til
fælde undlade dette, og det er en forudsætning, at den i 
Septemberforligets § 4 arbejdsgiveren tillagte ret til a t lede 
og fordele arbejdet samt til a t anvende den efter dennes 
skøn til enhver tid passende arbejdskraft anerkendes og even
tuelt støttes af forbundet.

§ 14.

Erstatning for forlis.

Hvis et mandskab ved skibets forlis eller på  anden måde
f. eks. ved ildløs, havari eller lign. mister sine effekter, er
statter rederiet dets tab med indtil kr. 1900,00.

§ 15.

Almindelige bestemmelser.

a. Udbetaling af penge til besætningen skal foregå straks 
efter arbejdstidens ophør, og for så vidt et skib kommer 
til land før middag, skal udbetalingen så vidt muligt 
foregå samme dag.

b. I  oveenskomstperioden må besætningens størrelse i de 
enkelte skibe ikke forringes, med mindre der foretages 
sådanne ændringer med hensyn til skibets anvendelse, 
fart, rute eller indretning, a t en forringelse af denne 
grund bliver berettiget.

Spørgsmålet om berettigelsen af en påtænkt forringelse 
af besætningens størrelse kan indankes for den i overens
komsten fastsatte voldgiftsdomstol.

§ 16.

T  illidsmandsregler.

1. I ethvert skib, der beskæftiger en dæksbesætning på 6 
mand og derover, udvælger den der beskæftigede dæks
besætning af sin midte en tillidsmand, der skal være tals
m and overfor skibsføreren eller dennes stedfortræder om
bord i skibet.

Når to eller flere af hans kammerater, enten fordi de 
føler sig forurettede eller af andre grunde begærer det, 
er tillidsmanden forpligtet til a t forebringe deres klager 
eller henstillinger for skibsføreren eller dennes stedfor
træder ombord i skibet.

Føler dæksbesætningen sig ikke tilfredsstillet ved le
delsens afgørelse, står det den frit for gennem tillids
manden a t anmode Sømændenes Forbund om a t tage sig 
af sagen, men det er dæksbesætningens pligt at fortsætte 
arbejdet uforstyrret, indtil anden overenskomstmæssig 
afgørelse er truffet mellem Dansk Dampskibsrederifor
ening og Forbundet.

Ligeså m å tillidsmanden, når skibsføreren eller dennes 
stedfortræder fremfører klage over een eller flere af dæks
besætningens medlemmer, medvirke til en forsvarlig løs
ning af det påklagede forhold.



2. Tillidsmanden skal vælges blandt de anerkendte dygtige 
og pålidelige bådsmænd, tømmermænd eller matroser, der 
har været mindst 1 år ombord i skibet. Findes der ingen 
ombord med en sådan anciennitet, bør der ved valget 
tages tilbørlig hensyn til ancienniteten ombord.

3. Når en tillidsmand er valgt, og valget meddelt skibs
føreren, skal denne inden 8 dage meddele mandskabet, 
hvorvidt han kan godkende valget. I  modsat fald skal 
skriftlig motivering samtidig meddeles mandskabet.

4. Det er en selvfølge, a t skibsføreren eller dennes stedfor
træder har ret til a t afskedige en tillidsmand som enhver 
anden ombord i skibet, men samtidig må det, efter for
holdets natur, stå skibsføreren eller dennes stedfortræder 
klart, a t han ikke bør foretage et sådant skridt uden at 
have tvingende grunde dertil, ligesom det er en selvfølge, 
a t den omstændighed, a t en mand fungerer som tillids
mand, ikke må give anledning til, a t hans stilling for
ringes.

5. Det er tillidsmandens pligt, såvel overfor sin organisation 
som overfor skibsføreren eller dennes stedfortræder, at 
gøre sit bedste for a t vedligeholde og fremme et roligt og 
godt samarbejde ombord i skibet.

Ved udførelse af det ham påhvilede hverv, er det ham 
dog ikke tilladt a t forsømme sit arbejde eller i arbejds
tiden a t konferere med andre af besætningen, medmindre 
han i hvert enkelt tilfælde har indhentet tilladelse fra 
skibsføreren eller dennes stedfortræders side ombord i 
skibet. Tillidsmanden må ikke medvirke eller tilskynde 
til arbejdsnedlæggelse eller blokade, som ikke er god
kendt af Sømændenes Forbund.

6. D et er tillidsmandens, såvel som den øvrige besætnings 
pligt til enhver tid  a t efterkomme sømandslovens bestem
melser, og nærværende overenskomst fratager ikke skibs
føreren, under nogen som helst form, den, ham  ifølge 
sømandsloven tilkendte ret og pligt til a t udøve den høje
ste myndighed ombord i skibet.

§ .17.

Særoverenskomster.

I de virksomheder, hvor særoverenskomster hidtil har 
været gældende, skal disse efter forhandlinger mellem par
terne ændres i overensstemmelse med retningslinierne i mæg
lingsforslaget af 29. marts 1947.

§ 18.

Overenskomstens varighed.

Denne overenskomst træder i kraft fra og med 1. april 
1947 og kan opsiges i overensstemmelse med de mellem De 
samvirkende Fagforbund og Dansk Arbejdsgiverforening gæl
dende forhandlingsregler til ophør den 1. marts 1949.

På grundlag af pristal 291 reguleres dyr tids tillæget til 
månedshyrer hver 1. marts og 1. september såvel i op- som 
nedadgående retning for voksne arbejdere med kr. 10,00 og 
for arbejdere under 18 år med kr. 4,00 pr. måned for hver 
fulde 6 points ændring i pristallet. De øvrige dyrtidstillæg 
ændres tilsvarende.

§ 19.

Voldgift.

Strid om fortolkning af denne overenskomst vil være at 
indanke for den mellem Dansk Dampskibsrederiforening og 
Sømændenes Forbund i Danmark bestående voldgiftsdom
stol.

København, den 15. april 1947.

For Sømændenes Forbund:

Th. Laursen.

For Dansk Dampskibsrederiforening:

T . C. Christensen.

Tillæg af 1. april 1947 til:

HOVEDOVERENSKOMSTEN
mellem

Dansk Dampskibsrederiforening 

og

Sømændenes Forbund i Danmark 

af 15. april 1947

Fra og med den 1. april 1947 skal der indtil videre ydes
følgende lønninger:

§ 2, pkt. a 

Hyrer i skibe9 hvor der gås treskiftet vagt:
pr. måned:

Bådsmænd ............................... . 330,50 110,50 441,00
Pumpemænd ........................... . 330,50 110,50 441,00
Tømmermænd

med 1 års se jla d s .................. . 330,50 110,50 441,00
T  ømmermænd

med under 1 års sejlads . ..,. 289,50 136,50 426,00
Matroser ................................... . 310,00 119,50 429,50
Letmatroser ............................... , 165,50 165,00 330,00
Ungmænd ............. ................. 76,00 53,00 129,00

I  skibe, hvor der gås toskiftet vagt

Bådsmænd .................................
Pumpemænd .............................
T  ømmermænd
med 1 års sejlads ....................
T  ømmermænd

med under 1 års sejlads . . . .
Matroser ......................................
Letmatroser .................................
U ng m æ n d ......................................

§ 2, pkt. d: Madraspenge:

Dæksbesætningen ....................  16,50 4,50 21,00

§ 2, pkt. e: Overtid:

Hverdage: pr. l/z  time:
Bådsmænd, Pumpem., tømmerm.

og matroser  ........................... 1,01 0,25 1,26

330,50 141,00 471,50
330,50 141,00 471,50

330,50 141,00 471,50

289,50 165,00 454,50
310,00 150,50 460,50
165,50 184,50 350,00
76,00 60,50 136,50



L etm atroser ..................................... 0,75 0,30 1,05
U ngm æ nd ..................................... 0,66 0,30 0,96

Søn- og helligdage:

Bådsm æ nd, pum pem ., tom m erm .
og m atroser ................................ 1,40 0,25 1,65

L etm atroser ..................................... 1,04 0,30 1,34
U ngm æ nd ..................................... 0,91 0,30 1,21

9, p k t. a: Daglønsarbejde: pr. time .■

M atroser .......................................... 2,01 0,49 2,50
L etm atroser ..................................... 1,60 0,60 2,20
U n g m æ n d .......................................... 1,14 0,60 1,74

9, pk t. b: O vertid  for daglønsarbejde:

H verdage:
M atroser .......................................... 2,46 0,49 2,95
L etm atroser ..................................... 1,90 0,60 2,50
U ngm æ nd ..................................... 1,42 0,60 2,02

Søn- og helligdage:

M atroser .......................................... 3,50 0,50 4,00
L etm atroser ..................................... 2,70 0,60 3,30
U ngm æ nd .....................................  2,02 0,60 2,62

§ 9, pk t. c: N a ttevag t:

H verdage:

N a t te v a g t ................. p r. 8 tim er 16,10 3,90 20,00

Søn- og helligdage:

N a t te v a g t ...................... p r. tim e 3,50 0,50 4,00

§ 10, p k t. a og b: K ost- og sygepenge:

D æ ksbesæ tningen.............p r. dag  4,00 1,00 5,00

V edrorende tillæg til m andskab i bugserbåde, kulelevatorer 
og lignende fartø jer, som er lønnede m ed fast løn +  et 
beløb i kostpenge, eller h a r  kostpenge ink ludere t i deres 
m ånedsløn, træ ffes særlig afta le  m ellem  de respektive sel
skaber og Søm æ ndenes Forbund  efter samm e retningslinier 
som for hovedoverenskom sten.

Feriepenge ydes også af dyrtidstillæ get og overtidsbetalin
gen efter særlig beregning.

T illæ g af 1. ap ril 1946 til hovedoverenskom sten annulleres 
herm ed.

Disse bestem m elser træ d er i k ra ft fra  og m ed den  1. april 
1947.

P å g rund lag  af p ris ta l 291 reguleres dyrtidstillæ get til 
m ånedshyrer hver 1. m arts og 1. septem ber såvel i op- som 
nedadgående re tn ing  fo r voksne arbe jdere  m ed kr. 10,00 og 
for a rbejdere  u n d er 18 å r  m ed kr. 4 ,00 p r. m åned fo r hver 
fu lde 6 poin ts æ ndring  i p ris ta lle t. D e øvrige dyrtidstillæg æ n
dres tilsvarende (jvf. hovedoverenskom stens § 18).

K øbenhavn , den 15. april 1947.

Afdelinger nedlægges og oprettes.

Da Danmarks besættelse fandt sted, hvorved or
ganisationen mistede kontakten med en trediedel af 
forbundets medlemmer, opstod der naturligvis et 
problem for den del af medlemmerne, der blev ude
lukket, og som befandt sig i skibe udenfor Danmark. 
Da en meget stor part strandede i England, hvor de 
gik i allieret tjeneste, enten i danske eller andre na
tioners skibe, meldte spørgsmålet sig om, hvem der 
nu skulle varetage deres interesser, men efter få 
måneders forløb blev en stor del af dem indrulleret 
i det engelske sømandsforbund, der så senere afle
verede medlemmerne og regnskabet med de beløb, 
der var indbetalt, til en selvstændig dansk fagfor
ening, der blev stiftet i Newcastle, og hvor man



samlede ikke alene dæksfolk og søfyrbødere, men 
også kokke og hovmestre. Forbundet blev ledet af 
vor tidligere repræsentant fra Antwerpen, Borge 
Møller, der var flygtet til England, da tyskerne be
satte Belgien. Dette forbund bestod indtil kapitula
tionen havde fundet sted, men i mellemtiden opret
tedes en afdeling i New York, faktisk under for
bundet i Newcastle, og her blev indsat som leder 
og repræsentant Fred. B. Clausen, der havde delta
get i arbejdet i Newcastle, og som sådan var inde 
i forholdene.

Ved, fredsafslutningen, eller da tyskerne kapitule
rede i Danmark, meldte spørgsmålet sig om forbun
dets likvidation i Newcastle, og da organisationen 
herhjemme som sådan ikke mente at have nogen 
interesse i at lade fagforeningen i Newcastle fort
sætte som afdeling længere end indtil shipping
poolen i England blev ophævet, vedtog bestyrelsen
— efter forudgående forhandlinger med Børge Møl
ler i Newcastle —  at likvidere det oprettede for
bund, samt at overføre midlerne til de respektive 
organisationer, hvis medlemmer havde indbetalt 
deres kontingent dertil, henholdsvis Dansk Sø-Re- 
staurationsforening, Søfyrbødernes Forbund og Sø
mændenes Forbund i Danmark.

Med hensyn til New York, lå der en henvendelse 
fra en del medlemmer, der almindeligvis udmøn
strede fra New York, og da denne henvendelse ret 
kraftigt understregede nødvendigheden af at bibe
holde afdelingen, dog således at den blev indrulleret 
i forbundene efter de almindelige regler for afde
linger, vedtog bestyrelsen sammen med hovedbesty
relsen for Søfyrbødernes Forbund at anbefale vor 
generalforsamling, at man opretholdt afdelingen i 
New York foreløbig, med Fred. B. Clausen som 
repræsentant, —  altså den mand, der havde vare
taget interesserne for medlemmerne i perioden fra 
afdelingen blev oprettet og indtil den fik anerken
delse indenfor vort område som sådan. Denne ved
tagelse, som blev godkendt af vor ordinære general
forsamling november 1945, har senere, vist sig at 
være betydningsfuld, idet afdelingen har vist sig at 
være mere end nødvendig af hensyn til de linie
skibe, som anløber New York, og som organisation 
nen som sådan tidligere har haft vanskeligheder med 
at få forbindelse med.

Sammenslutningsproblemet melder sig.

Som det fremgår af den historiske oversigt tilbage 
i historien, har spørgsmålet om sammenslutning 
mellem Sømændenes og Søfyrbødernes Forbund 
været ret aktuelt gennem årene. —  Når ikke der 
opnåedes enighed, hvorved planen var realiseret,

K ontoret i N ew  York.

skyldtes det antagelig, at de enkelte organisationers 
medlemmer ved en sammenslutning mente, at de 
mistede en del af deres suverænitet, men da tanken 
trods alt levede blandt enkelte af medlemmerne og 
vel nok mest indenfor Søfyrbødernes Forbund, blev 
spørgsmålet genstand for en ny drøftelse efter en 
beslutning, der var vedtaget på søfyrbødernes kon
gres i august 1945, og da denne beslutning gik ud 
på at rette en henvendelse til Sømændenes Forbund 
om mulighederne for en sammenslutning, vedtog 
bestyrelsen a t forelægge henvendelsen for den ordi
nære generalforsamling i 1945, og her vedtog man 
at nedsætte et udvalg, som sammen med søfyrbø
derne skulle drofte problemet, dog således at der 
forelå et forslag til den næste ordinære generalfor
samling i 1946, som så endelig kunne tage beslut
ning om sagen. Dette udvalg afholdt en række mø
der, men blev ret hurtigt klar over, at det ikke var 
muligt at finde frem til et forslag, der ville tilfreds
stille begge parter, men da udvalget var enige om, 
at et samarbejde var nødvendigt, specielt af hensyn 
til alle de spørgsmål, som havde fælles interesse for 
begge organisationerne, vedtog man at udarbejde 
samarbejdsregler, hvorved samarbejdet blev nær
mere bundfældet, dog uden at de enkelte organisa
tioners suverænitet derved blev beskåret. Disse reg
ler blev godkendt af bestyrelsen og forelagt på vor 
ordinære generalforsamling i november 1946, hvor 
den endelige godkendelse fandt sted. Reglerne, der 
nærmest tog sigte på et mere intimt samarbejde, og 
som fastsætter de endelige betingelser for samarbej
de, fik følgende ordlyd:



FÆ LLESREGLER FO R  SAMARBEJDE 
imellem

SØM Æ NDENES OG SØFYRBØDERNES 
FORBUND I DANMARK

Samarbejdets formål er at samle Sømændenes 
og Søfyrbødernes Forbund i Danmark til et fælles 
samarbejde og optræden i de spørgsmål, der har 
sideløbende interesse for de to organisationers med- 
lemme.r —  Samarbejdet må dog aldrig være i strid 
med forbundets suverænitet eller sær-interesser.

§ 2.
Til varetagelse af de i § 1 nævnte formål danner 

de 2 organisationers bestyrelse en fællesbestyrelse.

§ 3.
Fællesbestyrelsen udpeger af sin midte 3 repræ

sentanter for hver organisation, der udgør forret
ningsudvalget. Forretningsudvalget varetager — un
der ansvar overfor fællesbestyrelsen —  de daglige 
fælles løbende sager. —  Forretningsudvalget sam
menkalder fællesbestyrelsen til møde 1 gang hvert 
halve år, eller så ofte forholdene gør det nødvendigt.
—  Forretningsudvalget eller fællesbestyrelsen be
stemmer hver for sig sin forretningsorden.

§ 4-
Fællesbestyrelsen kan efter indstilling herom fra 

forretningsudvalget antage lønnet medhjælp, og 
eventuelle omkostninger ved administrationen på- 
lignes hver af organisationerne i forhold til deres 
medlemsantal.

Stridsspørgsmål og sager iøvrigt af større betyd
ning mellem de enkelte organisationer og Dansk 
Dampskibsrederiforening og iøvrigt rederier, hvor
med de to organisationer har overenskomst, skal al
tid forelægges forretningsudvalget, der om fornø
dent sammenkalder fællesbestyrelsen, som i så fald 
tager beslutning og afgør sagen ved simpel stemme
flerhed, jfr. § 7 i omhandlede regler.

§ 6.
Hvis sagen angår iværksættelse eller godkendelse 

af arbejdsstandsning overfor en skibsreder eller en 
organisation under Dansk Arbejdsgiverforening, 
skal beslutninger i alle tilfælde, taget i forretnings
udvalget eller fællesbestyrelsen, altid have mindst 
3 4  majoritet.

Forbundenes fællesbestyrelser må ikke foretage 
dispositioner, der er imod de enkelte organisationers 
vedtægter og er ansvarlig med hensyn til sine afgø
relser overfor henholdsvis Sømændenes Forbunds 
generalforsamling og søfyrbødernes hovedbestyrelse 
eller kongres.

§ 8.

Ændringer i ovenstående regler indbringes for 
fællesbestyrelsen, der eventuelt kan forlange forsla
gene afgjort af de respektive organisationers kom
petente forsamlinger.

§ 9-
Udtrædelse af fællesbestyrelsen kan kun ske med 

l/ 2 års varsel til en 1. november.

§ 5.

1947

Vore medlemmer vender hjem.

Som allerede gengivet i de forudgående medde
lelser mistede vi kontakten med ca. 1 /3  af vort med
lemsantal ved Danmarks besættelse den 9. april
1940. —  Da landet igen blev frit og transportforhol
dene kom i orden, begyndte disse medlemmer nu 
a t vende hjemad, og da der forud havde fundet en 
del drøftelser sted i England, på foranledning af det 
danske råd, om, hvorledes at Danmark burde mod
tage sine søfolk, vedtog regeringen en ordning, hvor
efter alle disse hjemvendte blev honoreret med 2 
dages ferie for hver måned, de havde været beskæf
tiget i allieret tjeneste ved allieret krigstransport. —

Denne lov, som blev enstemmigt godkendt i rigsda
gen som et cadeau for søfolkenes indsats, betød at 
hver af de hjemvendte fik udbetalt maximum 3 
måneders hyre plus dyrtidstillæg og kostpenge, — 
et beløb, der efter de daværende lønsatser varierede 
fra 16 til 1700 kr. til hver mand. —

Samtidig opstod der et andet problem, idet rege
ringen blev stillet overfor et tilbagebetalingsspørgs
mål for de beløb, som staten havde ydet som lån 
til søfolkenes pårørende, efter at skibsrederne havde 
standset udbetalingen af træksedler. —  Da dette 
lån, som omfattede alle kategorier indenfor skibs



farten havde nået en højde på ca. 15 millioner kr., 
og da enkelte af vore medlemmer derved blev staten 
et beløb skyldig fra 1 til 14.000 kr., opstod der et 
problem om, hvorledes dette lån kunne afvikles. 
Ministeriet, der tumlede med sagen, var indstillet 
på, at staten bevilligede en hædersgave, uden dog at 
fastsætte den endelige sum, men da vi forstod, at 
denne gave allerhøjst ville andrage et par tusinde 
kr., hvorved de, der havde gæld, ville være lige vidt, 
foreslog vi, at der i stedet for sådanne hæders-bevil
linger blev gennemført en ordning, således at de 
hjemvendte søfolk fik en erstatning, stillet i forhold 
til det, vi mente, de havde krav på, nemlig forskel
len mellem de hyrebeløb, som de havde indtjent, 
og det, de ville have haft, forsåvidt de havde sejlet 
efter dansk overenskomst. —  Det understreges, at vi 
forud havde undersøgt hyrevilkårene, specielt for 
de søfolk, som udmønstrede fra England, hvorved 
det var konstateret, at de fleste havde haft et tab 
på indtil et par tusinde kroner årligt. —

Ved en sådan ordning, eller om man kan sige af
vikling, ville der samtidig være mulighed for, ikke 
alene at staten kunne få det meste af sit tilgode
havende, men også at vore medlemmer fik en ud
ligning, der svarede til de krav, som måtte anses 
for at være berettigede.

Efter lange og trange forhandlinger på rigsda
gen, opnåedes der også et resultat, og selvom 
resultatet ikke kunne siges at være tilfredsstillende, 
blev det dog således, at størsteparten fik deres for
tjenester udlignet, —  en udligning, der senere hen 
efter udregningerne ikke alene var medvirkende til, 
at lånene blev delvis afskrevet, men også til, at de, 
som ingen lån havde modtaget, fik en temmelig god 
fordel deraf. —  M en da lånene hovedsagelig var 
givet til gifte og de forsørgelses-forpligtigede, blev 
der i loven affattet bestemmelser om, at kun for
sørgere, som kunne betragtes som sådanne i lovens 
forstand, ville blive tilregnet de til enhver tid gæl
dende dyrtidstillæg, —  en regel, der således ikke 
gjaldt for de ugifte og ikke forsørgelsesforpligtigede, 
idet der kun tilregnédes disse almindelig hyre plus 
krigstillæg, som for begge parter blev ansat til 
140 %. —  Denne lov sammenholdt med ferieloven 
for de hjemvendte kostede staten ca. 40 millioner 
kr., hvoraf de 15 millioner ventes afskrevet på de 
lån, der var udbetalt, og som staten havde udlånt 
til søfolkenes pårørende under landets besættelse. — 
Afregningen, som vel nok har været det største pro
blem for de hjemvendte søfolk, er endnu ikke til
endebragt, og der regnes stærkt med, at de sidste 
afregninger først vil blive afsluttet et godt stykke 
ind i det kommende år.

Forbundets 50 års jubilæum.

Året 1947 stod i jubilæernes tegn, således passe
rede Dansk Styrmandsforening 40-års dagen den 
27. januar, og den 12. februar fejrede vor broder- 
organisation, Søfyrbødernes forbund, deres 50-års 
jubilæumsdag, og endelig den 5. maj oprandt da
gen, hvor vi kunne fejre vort forbunds 50-årige 
jubilæum. Det blev en strålende festdag. Allerede 
fra morgenstunden mærkedes det, at der var fest
stemning i luften, vor ejendom i Herluf Trollesgade 
var lige pudset op i anledning af jubilæet, og foran 
huset var der rejst en smuk flagallé langs med husets 
facade.

På slaget 10 mødte de første gratulanter, gaver, 
blomster og telegrammer myldrede ind, og der kom 
efterhånden så mange, a t bestyrelsesværelset blev 
for trangt, og vi m åtte ty til de øvrige lokaler. Dette 
rykind fortsatte indtil kl. 13, hvor vi m åtte lukke 
grundet på, a t forbundet i dagens anledning var 
vært ved en mindre festlighed, som afholdtes for 
gæsterne i Arbejdernes Forsamlingsbygning, Rø
mersgade 22. I denne festlighed deltog sammen 
med forbundets bestyrelse en række udenlandske og 
indenlandske gæster, ligesom enkerne efter tidligere, 
men nu afdøde tillidsmænd, også var inviteret.

Inden festligheden afsluttedes, overrakte forman
den forbundets 2 eneste nulevende pionerer, Aksel 
Svendsen og Jens Madsen Jensen hver en erindrings
gave, samtidig med at han udtrykte forbundets tak 
for deres indsats.

O m  aftenen afholdtes der fest for medlemmer 
med hustruer, ca. 1400 deltagere, i O dd Fellow 
Palæets store sal, hvor vi opvartede med et storslået 
program, og da medlemmerne, der deltog i festen, 
i dagens anledning fik udbetalt 20 kroner, var der 
høj stemning over hele linien, og det blev ind i det 
næste døgn, før den begivenhedsrige og storslåede 
jubilæumsfest sluttede.

Men omkring det hele tegnede der sig en krans 
af hyldest, sympati og trofasthed overfor den 50- 
årige jubilar, Sømændenes Forbund i Danmark.

Udenlandske møder og konferencer.
Skandinavisk søfartskonference.

Onsdag den 8. december 1949 blev der afholdt 
en særlig søfartskonference indenfor de skandina
viske søfartsorganisationer. Konferencen blev af
holdt i Rømersgade i København, og der var ialt 
mødt 11 repræsentanter for søfartsorganisationeme 
i Sverige, Norge og Danmark.

M ed hensyn til Finland forelå herfra tilsagn om 
at ville give møde, men de blev i sidste øjeblik for
hindret og overdrog formanden for Sømændenes



Forbund i Danmark at varetage deres interesser på 
konferencen.

Endvidere deltog i konferencen den nyvalgte se
kretær for S. T. F., John Christensson. Endelig var 
formanden for Dansk Sørestaurationsforening ind
budt, idet restaurationspersonalet i Sverige, Norge 
og Finland står tilsluttet samme organisation som 
dæksfolk og fyrbødere. Af dagsordenens 6 punkter 
var pkt. 1 og 2 valg af dirigent og sekretær. Disse 
poster overlodes det Danmark at besætte. Under de 
næste punkter fandt derefter en rent orienterende 
drøftelse sted af den foreliggende og kommende 
overenskomstsituation, idet repræsentanterne gav 
oplysning herom fra hvert enkelt land. Herunder 
fremkom der en række positive oplysninger, der var 
af stor betydning under de kommende forhandlin-

Endvidere tog man stilling til det meget vigtige 
spørgsmål om 48 timers arbejdsuge overalt til søs. 
Her krævedes der nu en løsning, og med henblik 
herpå vedtoges følgende udtalelse:

Samtlige skandinaviske sømandsorganisationer — 
tilsluttet Skandinavisk Transportarbejder Federa
tion —  forsamlet til konference den 8. december, 
har med tilslutning af Skandinavisk Transportarbej
der Federation enstemmigt besluttet at gå ind for 
løsningen af 48 timers arbejdsuge til søs under de 
forestående overenskomstforhandlinger.

Arbejdstiden (vagter på helligdage i søen) skal 
så vidt muligt kompenseres med tilsvarende fritid 
i havn eller som tillæg til den årlige ferie. Kompen
sation i form af overtidsbetaling skal kun ske i de 
tilfælde, hvor det er praktisk ugørligt at kompen
sere arbejdet i søen med fritid i havn.

Endvidere vedtog konferencen at henstille til 
Skandinavisk Transportarbejder Federation om at 
optage spørgsmålet vedrørende den skandinaviske 
informationstjeneste på dagsordenen på den kom
mende årskonference i 1949, således at denne cen
tral, som siden oprettelsen havde været varetaget 
af Svenska Sjofolksforbundet, nu blev underlagt 
S. T. F. Og sluttelig vedtog konferencen, at søfarts
organisationerne i de 4 nordiske lande fortsat skulle 
holde hinanden orienteret, ikke mindst når det 
drejede sig om ændringer af overenskomsterne eller 
andre spørgsmål, som havde fælles interesse for de 
skandinaviske søfolk.

Endelig afholdt S. T . F. sin årlige konference i 
Helsingfors d. 18.— 20. juli 1949, hvor forskellige 
spørgsmål behandledes, blandt andet Seattle konven
tionernes muligheder for ratificering i de nordiske 
lande, specielt konventioner vedr. arbejdstiden til
søs. Konferencen, der gav udtryk for sin misfor
nøjelse over, at disse spørgsmål ikke blev fremmet 
hurtigt nok fra de forskellige skandinaviske landes

regeringers side, vedtog at rette følgende udtalelse 
til henholdsvis regeringerne og International Trans
portarbejder Federation:

I.
Skandinavisk Transportarbejderfederations års

konference, der blev afholdt i Helsingfors i dagene 
den 18.— 19. juli 1949, besluttede enstemmigt at 
henstille til International Transportarbejderfedera
tion, at denne organisation —  under henvisning til 
Storbritanniens dominerende indflydelse på søfar
tens område —  skulle gøre alt, hvad der står i dens 
magt, for at påvirke vedkommende engelske orga
nisationer og myndigheder, således at en ratificering 
af 1946 års Seattle-konvention vedrørende arbejds
tid og bemanding snarest muligt gennemføres fra 
engelsk side enten ved lovgivning eller ved overens
komst mellem parterne.

II.
Skandinavisk Transportarbejderfederationens års

konference afholdt i dagene den 18.— 19. juli 1949 
besluttede enstemmigt til de nordiske landes rege
ringer at henstille, at disse vedtager fornødne for
anstaltninger for en ratificering af den ved søfarts
konferencen i Seattle år 1946 vedtagne konvention 
vedrørende arbejdstid og bemanding.

Resolutionen skal tilstilles de nordiske landes re
geringer.

Spørgsmålet vedrørende den påtænkte blokade 
af Panamaskibene blev ligeledes drøftet og resulte
rede i vedtagelsen af følgende resolution:

Skandinavisk Transportarbejderfederationens års
møde i Helsingfors den 18.— 19. juli beklager, at 
den af I. T. F.s kongres i Oslo 1948 vedtagne blo
kade af Panamaskibe ikke har været mulig at gen
nemføre.

Federationens årskonference mener ikke, at ind
gåelsen af kollektive overenskomster med et vist an
tal Panamarederier på nogen måde kan løse de pro
blemer, som er knyttede til dette spørgsmål, og er af 
den opfattelse, at aktionen mod Panamaskibe bør 
rette sig mod at få disse skibe ført tilbage til de 
lande, hvorfra de oprindelig overførtes til Panama.

LOV
(Nr. 476 —  11. december 1950) 

om
midlertidig tillæg til lov om sønæring af 28. februar 

1951 med senere ændringer.

Ethvert skib skal have den af hensyn til sikkerhed 
for menneskeliv på søen og sikring af skibets be
tryggende drift fornødne besætning.



Stk. 1. I passagerskibe i indskrænket fart, der har 
ret til at befordre over 500 passagerer, og som an
vendes i fart af mere end 6 timers varighed, samt 
i alle passagerskibe, der i indskrænket fart har ret 
til at befordre over 800 passagerer, skal der til tjene
ste ombord være ansat mindst to styrmænd med for
nødent sønæringsbevis.

Stk. 2. I skibe over 2500 brutto registertons, som 
anvendes udenfor indskrænket fart, skal der til tje
neste ombord være ansat mindst tre styrmænd med 
fornødent sønæringsbevis.

§ 3-
Stk. 1. I damp- og motorskibe —  fisker- og 

fangstfartøjer dog undtagne —  med maskine over 
200 IH K , der anvendes udenfor europæisk fart, 
skal der til tjeneste ombord være ansat mindst to 
maskinmestre med fornødent sønæringsbevis samt 
en maskinassistent, som har bestået den i lov om 
eksaminer for skibsmaskinister omhandlede almin
delige maskinisteksamen.

Stk. 1. I dobbeltskruede damp- og motorskibe 
med maskine over 500 IH K  skal maskinbesætningen 
være tilstrækkelig til, at der på hver vagt kan være 
en medhjælper til tjeneste i maskinen foruden den 
vagthavende maskinmester.

§ 4.
Stk. 1. I damp- og motorskibe over 400 brutto 

registertons skal der til tjeneste ombord mindst være 
ansat underordnet dæksmandskab i overensstemmel
se med nedenstående skala:

Skibets størrelse i BRT.

§ 2.

o 1
ttS c5

S •“» Q 3
over 400, men ikke over 500 1 1 1 1 4
—  500, —  —  —  1000 2 2 2 0 6
— 1000, —  —  —  1500 3 2 1 0 6
—  1500, _ _ _ _ _  2000 3 2 1 1 7
—  2000, —  —  —  2500 4 2 1 1 8
— 2500, —  —  —  3500 5 2 1 1 9

- 3500, —  —  —  5000 6 2 1 1 10
— 5000, — —  —  6500 6 2 2 1 11
— 6500, —  —  —  8000 8 2 1 1 12
—  8000, —  —  —  9500 8 3 1 1 13

For skibe over 9500 brutto registertons forøges 
antallet af matroser med 1 for hver 1500 t. Skibe 
på over 400, men ikke over 500 brutto registertons, 
der føres af rederen, er undtaget fra foranstående 
bemandingsregler.

Stk. 2. I skibe over 2500 brutto registertons skal 
der være ansat mindst 1 bådsmand, der opfylder de 
i § 5 d fastsatte betingelser; skibsføreren har ret til 
at udtage bådsmanden, der iøvrigt medregnes i det 
foreskrevne antal matroser. Bådsmand kræves dog 
ikke i skibe, hvis køl er lagt før denne lovs ikraft
træden, og hvori der ikke forefindes een- eller to
mands kammer for denne.

Stk. 3. Af det foreskrevne antal matroser kan 1 
erstattes af en befaren tømmermand.

Stk. 4. Af den i stk 1 foreskrevne besætning for 
skibe over 500 brutto registertons kan 1 letmatros 
erstattes af 2 ungmænd.

Stk. 5. Dersom en til det underordnede dæks
mandskab hørende sømand er forhyret således, at 
han også er pligtig at forrette anden tjeneste end 
dækstjeneste, kan han ikke medregnes til det fore
skrevne dæksmandskab.

Stk. 6. Lærlinge og aspiranter, der antages til ud
dannelse til styrmænd, medregnes til det foreskrevne 
underordnede dæksmandskab, forsåvidt de opfylder 
de i § 5 fastsatte betingelser.

§ 5.
For at kunne udmønstre med dansk skib som ung

mand, letmatros, matros, bådsmand eller befaren 
tømmermand skal vedkommende opfylde neden
stående betingelser:

a. En ungmand skal være fyldt 16 år og have 
faret til søs i mindst 12 måneder. I den her 
foreskrevne fartstid kan gennemgået kursus på 
godkendt sømandsskole medregnes med 3 må
neder.

b. En letmatros skal være fyldt 17 år og opfylde 
de under a. omhandlede betingelser og der
efter have faret til søs som ungmand i mindst 
12 måneder.

c. En matros skal være fyldt 18 år og opfylde de 
under b. omhandlede betingelser og derefter 
have faret til søs som letmatros i mindst 12 
måneder.

d. En bådsmand skal være fyldt 25 år og have 
faret til søs som matros i mindst 24 måneder.

e. En befaren tømmermand skal enten opfylde be
tingelserne under c. eller have faret til søs i 
mindst 18 måneder efter udstået læretid som 
tømrer.

§§ 6 og 7 omhandler fyrbøderbesætninger.

§ 8.
Hvis et skib, medens det er i udenlandsk havn, 

mister nogen del af den i § 4 og § 6 omhandlede 
besætning som følge af sygdom, død, rømning eller



andre skibsføreren eller rederiet utilregnelige årsa
ger, skal bestemmelserne i denne lov ikke være til 
hinder for, at skibsføreren under fornøden hensyn
tagen til skibets sødygtighed, jfr. § 26 i sølov af 7. 
maj 1937 og § 29 i lov om tilsyn med skibe af 29. 
marts 1920 med senere ændringer, kan fortsætte 
rejsen til anden nærliggende havn for dér at kom
plettere besætningen. Skibsføreren skal om forholdet 
indføre fornøden bemærkning i skibsdagbogen.

§ 9.
Stk. 1. Ministeren for handel, industri og søfart 

kan under hensyntagen til foreliggende særlige om
stændigheder, navnlig forsåvidt angår eksisterende 
danske skibe, foretage afvigelser fra de i denne lovs 
§§ 2— 7 indeholdte bestemmelser. Søfartens fælles
råd skal have lejlighed til at udtale sig om, hvilke 
retningslinier der herved bør følges.

Stk. 2. Tvistigheder vedrørende et skibs beman
ding kan indbringes for søfartens fællesråd, der efter 
foretagen undersøgelse afgiver indstilling til mini
steriet for handel, industri og søfart.

§ io.

Under europæisk fart er indbefattet farten på Is
land samt al fart på Middelhavet og Sortehavet.

§ Il-
Ved kgl. anordning kan fastsættes nærmere regler 

for, under hvilke betingelser personer, der har gjort

tjeneste i søværnets skibe, kan udmønstres i de i §§ 
5 og 7 omhandlede stillinger.

§ 12.
Overtrædelse af nærværende lov eller de i med

før af samme givne forskrifter straffes efter § 27 i 
lov om sønæring af 28. februar 1916 med senere 
ændringer, jfr. lovbekendtgørelse nr. 74 af 31. marts 
1928.

§ 13.
Denne lov, der efter forhandling med landsstyret 

ved kongelig anordning kan sættes i kraft for Fær
øerne med de af forholdene følgende ændringer, 
træder i kraft straks, dog således at lovens bestem
melser først finder anvendelse på det enkelte skib 
fra det tidspunkt, da det første gang efter lovens 
ikrafttræden afgår fra dansk havn eller red, men 
senest den 1. januar 1952.

Samtidig ophæves lov nr. 131 af 15. marts 1939 
om midlertidigt tillæg til lov om sønæring af 28. 
februar 1916 med senere ændringer.

Hvorefter alle vedkommende sig har at rette.

Givet på Christiansborg, den 11. december 1950.

Under vor kongelige hånd og segl.

Frederik R.
(L. S.)

1952

Afstemning vedr. valg af kontrolassistent.

Efter at vor tidligere kontrolassistent i hyreanvis
ningen i København, Milton Johansen, der var op
stillet som eneste kandidat til formand og hoved
kasserer på stemmesedlen vedrørende valg af til- 
lidsmænd til arbejdsløshedskassen, fra og med den 
1. september skulle overtage funktionen som arbejds
løshedskassens formand og hovedkasserer, vedtog 
bestyrelsen for Sømændenes Forbund at opslå stil
lingen som kontrolassistent ledig.

Efter at dette var blevet bekendtgjort i hyre
anvisningen i København og i provins-afdelingerne, 
modtog bestyrelsen 4 ansøgninger, som derefter blev 
udsendt til landsafstemning.

Ved afstemningsfristens udløb, der var fastlagt til 
lørdag den 16. august kl. 14, blev stemmerne optalt 
under ledelse af Arbejdernes Bogførings- og Revi
sionsinstitut, og hvorfra vi modtog følgende med
delelse:

Vi har i dag sammen med d’herrer Sv. From 
Andersen og Jakob Rasmussen optalt de afgivne 
stemmer vedrørende valg af kontrolassistent i an
visningen i København.

Vi modtog ialt 1199 stemmesedler. Heraf var 18 
ugyldige, 5 dobbelte og 3 blanke. På de resterende 
1172 stemmesedler fordelte de afgivne stemmer sig 
således:

Nr. 1 10987 Svend From Andersen: 645 stemmer. 
Nr. 2 1711 Svend Pedersen: 461 stemmer.
Nr. 3 110 Leo Petersen: 36 stemmer.
Nr. 4 24518 Paul Barner: 30 stemmer.

Med højagtelse.
Arbejdernes Bogførings- og Revisionsinstitut, 

Aktieselskab.
S. A. Sørensen, A. N. Rasmussen,

statsautoriseret revisor.



LOVANORDNINGER

Sømandsloven.

Den 7. juni og efter a t lovforslaget om ny sø
mandslov var vedtaget på rigsdagen underskrev 
kongen den reviderede sømandslov, og dermed må 
vi så betragte dette ikke mindst for mandskabet 
vigtige lovgivningsarbejde som afsluttet. Loven får 
så samtidig virkning fra den 1. januar 1953.

Som man sikkert vil erindre, fremsatte de forskel
lige søfartsorganisationer i de 4 nordiske lande, men 
hver for sig, i 1947 en henvendelse til de respektive 
landes regeringer om, at sømandsloven enten måtte 
afskaffes eller revideres.

I slutningen af 1947 modtog vi ministeriets svar, 
der kort og godt gik ud på, a t kravet om en revision 
af loven var imødekommet, og hvorfor ministeriet 
udbad sig forslagene indsendt snarest belejligt.

M en da en forestående revision af et så vigtigt 
aktstykke som sømandsloven ikke alene måtte be
dømmes som et nationalt spørgsmål, men stort set 
var et nordisk problem, indlededes forhandlinger 
med vore nordiske broderorganisationer. Der blev 
afholdt en række møder, hvor linierne blev trukket 
op, således at forslagene —  i al fald dem, der blev 
indsendt fra mandskabsorganisationerne —  inde
holdt de samme ændringer til de forskellige afsnit 
i loven.

Sagen blev derefter forelagt bestyrelsen, og efter 
at et udvalg på 5 bestyrelsesmedlemmer havde ud
arbejdet et ændringsforslag, blev dette overrakt mi
nisteriet for handel, industri og søfart.

Den 31. marts 1949, —  altså efter at forarbejdet 
var tilrettelagt, —  nedsatte ministeriet en kommis
sion, der bestod af 20 medlemmer, inkl. form anden: 
Professor, dr. jur. Kristian Sindballe.

Allerede da kommissionen nedsattes forelå der 
forslag fra svensk side om at afholde en fælles nor
disk konference. Denne (der iøvrigt var indlednin
gen til flere nordiske konferencer) blev afholdt i 
Ratvik i Sverige i dagene fra 14.— 23. november 
1949, var om man så må sige grundlæggende for 
det samarbejde, der skulle føres imellem kommis
sionsforhandlinger for a t nå frem til en enslydende 
sømandslov, —  altså ikke alene på de punkter, hvor 
fællesregler var nødvendige, men også når det gjaldt 
de øvrige bestemmelser, eftersom de nugældende 
nordiske sømandslove ikke har afveget væsentlig 
med hensyn til de forklaringer og retsregler, loven 
indeholdt.

Under forhandlingerne i kommissionen, der strak
te sig over 12 måneder, enedes man så om visse sen
dinger, og selv om resultatet ikke blev det, vi havde 
håbet, indeholdt loven dog visse forbedringer, der

ikke alene betyder et socialt fremskridt, men også 
i flere tilfælde sikrer sømanden økonomisk i mod
sætning til den sømandslov, der nu afløses efter 
mange års trofast tjeneste og i de fleste tilfælde til 
gavn for danske skibsredere, og da loven træder 
i kraft den 1. januar 1953, ville det vel være rig
tigst, om vi nu, hvor loven er vedtaget, gav nogle 
praktiske oplysninger.

Med hensyn til virkningen af de væsentlige æn
dringer, der fremgår af loven, —  altså de ændrin
ger, der betyder noget, når resultatet eventuelt skal 
vurderes, gælder følgende vejledning:

I § 10, hvor lavalderen ifølge nugældende lov 
er 14 år, er lavaldersgrænsen hævet til 15 år. —  Vi 
foreslog 16, men måtte frafalde dette forslag.

I § 18, der omhandler sømandens hyre, er der 
foretaget en ret betydningsfuld ændring. - Efter den 
nugældende lov har sømanden krav på 7 dages hyre 
i tilfælde af afmønstring grundet på sygdom, forud
sat at en forudgående opsigelse ikke er udløbet; 
efter loven, og uden hensyn til, om han opsiges, kan 
hyren løbe indtil en måned; hvis hans sygdom varer 
mindre end en måned, får han hyre for de dage, 
han har været syg, —  altså indtil han igen rask
meldes og er arbejdsdygtig. —  I samme § bestem
mes endvidere, at kønssygdom betragtes som almin
delig sygdom; det vil sige, a t rederiet herefter ikke 
alene skal påtage sig udgifterne med hensyn til kur 
og pleje, men også udbetale sygehyre efter samme 
regler, som ovenfor anført, —  altså fuld hyre efter 
afmønstringen og indtil en måned.

I § 20 er der indført en bestemmelse, der tager 
sigte på udbetaling af træksedler, og ændringen 
her består i, a t sømanden har krav på at få udstedt 
indtil 3 sideløbende træksedler, hvis han ønsker det.

§ 21, der omhandler udbetaling af tilgodehavende 
hyre, er ændret således, at skibsføreren nu højst kan 
tilbageholde en halv måneds hyre. —  I den nugæl
dende lov kan skibsføreren tilbageholde indtil en 
måneds hyre i europæisk fart og 2 måneder i over
søisk fart, og selv om denne regel vel ikke altid blev 
overholdt, har denne ændring dog sin betydning i 
de tilfælde, hvor skibsføreren påberåber sig sømands
lovens bestemmelser.

I § 24, der omhandler sømandens hyre ved døds
fald, indeholdes den ændring, at hans hustru eller 
efterladte børn under 18 år har krav på hyre indtil 
dødsdagen og indtil en måneds ekstra hyre, hvis 
sådant ikke allerede er udbetalt efter afmønstringen 
eller under sømandens sygdom. —  Efter den gamle 
lov udbetales en måneds hyre ved pludselig dødsfald 
til hustruen og sømandens umyndige børn, hvis han 
har været i rederiets tjeneste de sidste 6 måneder



før dødsfaldet. Denne § er således væsentlig for
bedret.

§ 26 i loven er ny og omhandler hjemrejse ved 
afmønstring i udlandet. Bestemmelsen går ud på, 
at sømanden nu efter 2 års tjeneste erhverver sig ret 
til fri hjemrejse. Udgifterne hermed fordeles imel
lem staten og rederiet, der hver betaler halvdelen af 
rejseudgifterne. —  Af betingelserne fremgår det, at 
sømanden kan forpligtes til at fortsætte tjenesten 
indtil højst 6 måneder, hvis det kan påregnes, at 
skibet indenfor denne tidsfrist kommer til en havn, 
hvor hjemrejsen kan ordnes væsentlig billigere eller 
mere bekvemt. —  Endelig kan sømanden også for
pligtes til at modtage en hyre, hvis en sådan kan 
anvises ham i skib, der går hjemover, —  altså for
såvidt at hyren ikke er af lavere grad eller til en 
mindre hyre end sømanden i det afmønstrede skib 
oppebar. —  Det understreges, at retten til afmøn
string i udlandet efter 18 måneders tjeneste ikke 
berøres deraf, denne bestemmelse indeholdes også 
i loven,

§ 27, der i loven dækker nugældende lovs § 26 
og 27, og omhandler sygepleje og begravelse, er ikke 
ændret væsentlig udover, at skibsføreren på begæ
ring af sømanden forpligtes til at underrette de på
rørende, —  altså i de tilfælde, sømanden efterlades 
syg i udlandet; de øvrige bestemmelser bibeholdes.

§ 28, der ligeledes omhandler redernes forplig
telser i tilfælde af sygdom, har fået en tilføjelse, 
hvorefter sømanden —  også ved afmønstring i 
hjemlandet grundet på sygdom —  har krav på fri 
hjemrejse til hans hjemsted; efter nugældende lov 
har rederiet ikke været pålagt sådanne forpligtelser.
—  Også i denne § præciseres det, at kønssygdom 
kommer ind under reglerne for almindelig syg
dom o. s. v.

Endelig er der tilføjet et nyt afsnit i loven om, at 
i de tilfælde, hvor sømanden er sygeforsikret i en 
statsanerkendt sygekasse eller et privat forsikrings
selskab, bortfalder redernes forpligtelser til at be
koste pleje efter afmønstringen, som kan kræves ydet 
af forsikringen, men det forpligter ikke sømanden 
til at være nydende medlem af en statsanerkendt 
sygekasse eller tegne privat forsikring; iøvrigt prak
tiseres samme regler ifølge den nugældende lov.

§ 29, der omhandler rederiet eller skibsførerens 
forpligtelser ved en sømands død, er ikke ændret 
væsentlig i forhold til den nugældende bestemmelse 
udover, at skibsføreren i tilfælde af ligbrænding skal 
sørge for, at asken (urnen) bliver hjemsendt. Ende
lig er der i loven præciseret skarpere regler med hen
syn til sømandens efterladenskaber, der, bilagt en 
fortegnelse, i udlandet skal overleveres til konsulatet, 
og kun i de tilfælde, hvor der imellem efterladen

skaberne findes letfordærvelige varer, har skibsfø
reren ret til at sælge disse på den mest fordelagtige 
måde. I den nugældende lov har skibsføreren ret 
til at sælge sådanne efterladenskaber, som han skøn
ner ikke uden ulempe kan opbevares ombord.

I lovens § 30 er der sket en tilføjelse, hvorefter 
rederiet skal udrede bekostningerne med hensyn til 
hjemsendelsen af den afdøde sømands aske, — en 
bestemmelse, der ikke findes i den nugældende lov.
—  Udgifterne omfatter også gravsætningen af ur
nen.

I § 31 indeholder loven en væsentlig ændring, 
eftersom skibsførerens forpligtelser med hensyn til 
sømandens afregning ved afmønstring i udlandet 
grundet på sygdom trækkes skarpere op end i den 
nugældende lov. —  For det første skal afregningen 
omfatte, ikke alene sømandens tilgodehavende ved 
afmønstringen, men også den måneds sygehyre, han 
er berettiget til i henhold til lovens § 18, stykke 2;
—  derved skulle undgås, at enkelte skibsførere mis
forstår reglerne, og konsulatet skal sørge for, at af
regningen er foretaget efter reglerne i sømandsloven.
—  Disse forpligtelser har konsulatet vel iøvrigt også 
efter nugældende lov, men det fremgår ikke helt 
klart, at sømanden ved afmønstringen i udlandet 
har krav på mere end 7 dages hyre i tilfælde af af
mønstring i udlandet i sygdomstilfælde, eftersom 
reglerne her er opdelte, f. eks. i europæisk og over
søisk fart. —  Endelig giver loven sømanden ret til 
at råde over sin afregning, med mindre hans til
stand gør ham  uegnet til selv at varetage sine an
liggender. —  Efter nugældende lov bliver afreg
ningen deponeret i konsulatet, og vi har gentagne 
eksempler på, at det gennemgående har medført 
store besværligheder i de tilfælde, hvor sømanden 
ønskede afregningen eller dele deraf udleverede un
der hospitalsophold. —  Dette misforhold skulle 
således være rettet ved gennemførelsen af loven.

§ 32 i loven er indskrænket betydeligt i forhold 
til den nugældende §. —  Den omhandler kort og 
godt, at hvis en sømand som følge af sygdom eller 
legemsskade i længere tid er forhindret i at udføre 
sit arbejde eller lider af en sygdom, der medfører 
fare for de ombordværende, kan skibsføreren afske
dige ham med ret til hyre efter reglerne i § 18, 
hvilket vil sige, at han i så tilfælde altid vil være 
berettiget til 1 måneds ekstra hyre uden hensyn 
til, om han er mønstret ombord, medens skibet be
fandt sig i oversøisk fart, eller om påmønstring har 
fundet sted i hjemlandet. —  I realiteten er de 7 da
ges sygehyre forhøjet til 1 måned.

I § 33, der også omhandler regler, hvorefter 
skibsføreren kan afskedige en sømand, er der ikke 
foretaget ændringer med hensyn til de 5 første af



snit, derimod er der tilføjet en bestemmelse, hvor
efter der —  i tilfælde af, at sådan afskedigelse fin
der sted — skal afholdes forhør, selv om ikke det er 
muligt at afhøre sømanden personlig. —  Derudover 
indeholdes der i loven følgende bestemmelser: Op
dages det ved lægeundersøgelsen, at han er uarbejds
dygtig på grund af sygdom eller legemsskade, har 
han dog ret til hyre efter reglerne i § 18. Det samme 
gælder, hvis det ellers ved afskedigelsen efter punkt
2 viser sig, at sømanden er uden skyld, og at han 
er uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller legems
skade, det vil sige, at sømanden i sådant tilfælde vil 
være berettiget til 1 måneds hyre.

I § 34 er de 7 dage, som sømanden har krav på 
i tilfælde af afskedigelse, forhøjet til 1 måned; des
uden tilføjes, at han har krav på, —  hvis et bestemt 
fratrædelsessted er aftalt, —  fri rejse med underhold 
til dette, og hvis tjenesteforholdet iflg. § 13 kun kan 
opsiges til ophør i dansk havn, har han ret til fri 
rejse med underhold til sådan havn, eller, om han 
har hjemsted her i riget, til hjemstedet.

§ 35, der indeholder sømandens ret til at kræve 
afsked, er i loven i det væsentlige uændret, bortset 
fra at den indeholder bestemmelse om, at sømanden 
også i tilfælde af, at han bliver tilbudt en stilling, 
som det er af væsentlig betydning for ham at opnå, 
kan kræve afsked. Det er altså ikke påkrævet, at 
han absolut skal påvise, at han kan få skib at føre 
eller en højere stilling, f. eks. vil et tilbud om en fast 
stilling i land også kunne tilregnes som gyldig grund 
for sømanden til at kræve sig afmønstret.

I § 36, der i almindelighed betegnes som »Vel
færdsparagrafen«, er der ikke foretaget ændringer, 
der vil få betydning med hensyn til fortolkningen i 
forhold til nugældende paragraf.

Det samme gælder § 37, hvori der heller ikke er 
foretaget væsentlige ændringer.

§§ 38 og 39 er uændret, bortset fra enkelte sprog
lige ændringer, der dog ikke får væsentlig betydning 
med hensyn til fortolkningen.

I § 40 er der foretaget den ændring, at søman
den også kan kræve sig afmønstret, hvis skibet over
går til et andet dansk rederi. I den nugældende be
stemmelse kan et sådant krav kun fremsættes i det 
tilfælde, hvor skibet skifter flag eller overgår til et 
udenlandsk rederi.

I  § 41, der omhandler hyreaftalens ophør ved for
lis, indeholder loven en væsentlig ændring. — For 
det første indføres der en regel, hvorefter sømanden 
ikke alene har krav på fri rejse med underhold til 
hjemstedet, men også den nødvendige beklædning, 
forsåvidt hans ejendele er gået tabt ved forliset. — 
Efter den nugældende bestemmelse har sømanden 
godt nok krav på fri hjemrejse med underhold til

sit hjemsted, men de beklædningsstykker, som det 
måtte anses for at være nødvendig at indkøbe for at 
ekvipere en sømand, der har mistet sine ejendele 
ved skibets forlis blev —  med det beløb, de havde 
kostet ved indkøbet —  fradraget hans erstatning, 
når erstatningen for de mistede ejendele blev ud
betalt. Dette er altså ændret således, at sømanden 
i sådanne tilfælde nu får den fulde erstatning udbe
talt. Endelig drejer hyreerstatningen, der direkte i 
sømandsloven nu bliver fastsat til 2 måneder fra 
afmønstringsdagen; det vil sige, at den tid, søman
den evt. har været forpligtet til at deltage i bjergnin
gen og afgive søforklaring fraregnes.

I § 42, der omhandler erstatning for tabte ejen
dele, —  altså en helt ny § i forhold til den nugæl
dende bestemmelse, der omhandler udenlandske sø
folk, gentages reglerne vedrørende erstatning for 
tabte ejendele, lige så vel som det præciseres, at fra
drag ikke gøres for nødvendig beklædning, som sø
manden har modtaget i henhold til ovenstående §.

I § 43, der omhandler tvistigheder vedrørende 
afregningen ved afmønstringen, indeholder loven en 
bestemmelse om, at skibsføreren kan tilpligtes at de
ponere et beløb, hvis konsulatet skønner, at omstæn
dighederne taler derfor, —  altså i de tilfælde, hvor 
der er uenighed med hensyn til afregningsbogen og 
det beløb, som sømanden mener at kunne føre bevis 
for at have indtjent. —  Afregningen kan derefter 
prøves for dansk domstol, og i det tilfælde, hvor en 
sådan afgørelse ikke har fundet sted senest 6 mdr. 
efter, indbetaler konsulen beløbet.

I §§ 44, 45, 46, 47 og 48, der omhandler skibs
tjenesten og ledelsen af arbejdet ombord, har der 
i loven fundet en bedre tilpasning sted, således at 
det fremgår af loven, hvilke forpligtelser og rettig
heder skibsledelsen har med hensyn til arbejdet og 
tilsynet dermed. —  Af særlige ændringer er der 
indført en bestemmelse i § 47, hvorefter det klart 
fremgår at hovmesteren skal sørge for tilberednin
gen af kosten, føre tilsyn med provianten og sørge 
for renholdelse af de rum, som skibsføreren bestem
mer. —  Endelig er der i § 48 indført bestemmelse 
om radiotelegrafistens arbejdsområde og hans an
svar i forbindelse med radiotjenesten.

I §§ 49 og 50, der ligeledes indeholder alminde
lige tjenestepligter, er der ikke foretaget væsentlige 
ændringer.

I § 51, der angår tiltrædelse af tjenesten, ude
blivelse derfra og medtagelse af gods, er der indført 
den ændring, at under ophold i havn eller på anden 
sikker ankerplads, skal en sømand have ret til at gå 
i land i sin fritid, forsåvidt hans forbliven ombord 
ikke er påkrævet af hensyn til skibets eller de om
bordværendes sikkerhed, udførelse af nødvendige



skibsarbejder eller skibets forestående rejse eller for
haling. —  Endvidere er sømanden ikke —  i henhold 
til loven —  længere forpligtet til at erholde tilla
delse i sådant tilfælde, hvor hans bistand ombord 
ikke er nødvendig. — Endelig indeholder loven en 
bestemmelse, som ikke findes i den nugældende lov, 
hvorefter sømanden har krav på at blive befordret 
vederlagsfrit i land og ombord, når skibet ligger på 
rhed eller hvor båd er nødvendigt for at mandska
bet kan komme i land. I lovén anføres det, at forså
vidt det under hensyn til omkostningerne og andre 
omstændigheder med rimelighed kan ske, skal skibs
føreren vederlagsfrit skaffe sådan bådforbindelse 
med land, således at mandskabet kan udnytte deres 
ret til at gå i land i fritiden. —  Endvidere skal der 
gives sømanden lejlighed til at gå i land en gang 
om måneden efter kl. 12 middag i forretningernes 
åbningstider for at ordne sine personlige anliggen
der og eventuelt foretage de nødvendige indkøb. I 
tilfælde af, at opholdet i havnen indskrænkes til 48 
timer eller derunder, er sådan landlov betinget af, 
at skibets afgang derved ikke forsinkes.

L § 52 er der ikke foretaget væsentlige ændringer, 
bortset fra, at reglen om skibsførerens ret til at 
bringe en sømand ombord ved politiets hjælp er 
indskrænket til kun a t gælde i det tilfælde, hvor ski
bet ligger i en udenlandsk havn. —  Efter den nu
gældende bestemmelse har skibsføreren også samme 
ret i dansk havn, og hvis sømanden tilfældigvis an- 
træffes stærkt beruset, altså i en sådan tilstand, at 
han har glemt både tid og sted, vil det vel ofte 
være i hans egen interesse, at han bringes ombord.

§ 53 omhandler sømandens hyre eller ejendele 
og hans ret til disse i tilfælde af rømning. —  Efter 
loven skal rømning ikke medføre, at sømanden mi
ster sin ret til efterladte ejendele eller tilgodehavende 
hyre. —  For alle tilfælde af tjenesteforholdets ophør 
bestemmes det, at som hovedregel skal ejendele, en 
sømand har efterladt sig, forvares for hans regning.
—  Som undtagelse fra denne hovedregel kan så
danne ejendele under særlige omstændigheder og 
på en for sømanden betryggende måde sælges, hvor
efter beløbet tilkendes sømanden, og har han efter
ladt sig en gæld til rederiet, således at der foreligger 
et berettiget modkrav, kan sådanne beløb fradra
ges; i den nugældende lov fortaber sømanden ret
ten til sit tilgodehavende; i de fleste tilfælde om
fatter dette tab også efterladte ejendele, der almin
deligvis sælges, og beløbet indgår sammen med den 
rømte sømands hyretilgodehavende til handelsmini
steriet, der fordeler beløbet imellem de institutioner, 
som kongen bestemmer. —  Denne regel skulle altså 
bortfalde i henhold til det nye i loven.

I §§ 54 og 55 er der ikke i loven foretaget væ

sentlige ændringer; derimod fremhæves det i lovens 
§ 56, at hvis sømanden er under 18 år, skal han i 
tiden mellem kl. 20 og kl. 8 have en sammenhæn
gende hviletid på mindst 9 timer; fra denne bestem
melse kan kongen dog gøre undtagelser, forsåvidt 
angår skibe under 500 b.r.t.

§§ 57 og 58 er uændrede, bortset fra en tilføjelse 
angående skibsførerens forpligtelser med hensyn til 
at føre tilsyn med sundhedsforholdene og opholds
rummenes renligholdelse ombord, hvori det anføres, 
at nærmere bestemmelser, hvad der kræves i så hen
seende gives af kongen. —  Disse bestemmelser inde
holdes iøvrigt i loven vedrørende skibsmandskaber
nes opholdsrum.

§ 59, der omhandler mandskabets ret til at frem
sætte klage over skibets sødygtighed, forbliver uæn
dret i forhold til bestemmelserne i den nugældende 
lov, forsåvidt gælder reglerne om mandskabets ret 
til at fremsætte klage. Loven indeholder derimod en 
ny bestemmelse, hvorefter samme ret udvides til 
også at omfatte maskinchefen eller skibets første 
styrmand, idet loven også giver dem adgang til at 
fremsætte tilsvarende klage med hensyn til de dele 
af skibet, det tilbehør eller udrustning, som de har 
tilsyn med.

I §§ 60 og 61, der omhandler magtmidler, frem
træder loven uden ændringer i ordlyden for tilsva
rende paragraffer i den nugældende lov.

Kapitel 4, der omhandler disciplinære forseelser, 
og som dækker §§ 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 og 
69, gav anledning til en voldsom diskussion. M and
skabsorganisationernes repræsentanter krævede det
te afsnit erstattet med at henvise til de borgerlige 
straffebestemmelser, hvor det drejede sig om for
brydelser og ellers iøvrigt de fagretslige regler, når 
forseelserne kom ind under begrebet brud på over
enskomsten. —  Til gengæld mødte rederne med et 
forslag, der betød dobbelt konfekt, —  en forhøjelse 
af straffereglerne og derudover en bestemmelse i lo
ven, hvorefter der nedsattes et nævn til at efter
behandle sagerne og med kompetence til at ude
lukke sådanne folk, der gentagne gange havde for
brudt sig imod loven. —  M an påberåbte sig i denne 
anledning, at sådanne bestemmelser var indført i 
Norge og Sverige og tiltrådt af mandskabsorganisa
tionerne der, og da vi fra mandskabsorganisatio
nerne i Danmark måtte protestere imod en sådan 
udvidelse og fastholdt, at der var adgang til at ordne 
den slags forhold ad anden vej, var der ingen mu
lighed for at opnå enighed om dette spørgsmål, men 
da vi ikke ønskede at sprænge forhandlingerne, hvil
ket kun rederne kunne være interesseret i, under
skrev vi betænkningen med forbehold, hvorved vi 
sikrede os adgang til at fremsætte et ændringsfor



slag vedrørende dette afsnit, når kommissionens 
betænkning blev forelagt rigsdagen som lovforslag.

Den 23. januar 1952 fremsatte handelsministeren 
lovforslaget på rigsdagen, og efter at et af rigsdagen 
nedsat udvalg havde gennemgået loven, fik vi ad
gang til at forelægge udvalget vore synspunkter, og 
efter en forhandling med den socialdemokratiske 
gruppe, anbefaledes det os at fremsende et skriftligt 
forslag til lovforslagets kapitel 4, §§ 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68 og 69.

Da bestyrelsen var klar over, at der ikke var store 
muligheder for at få hele afsnittet ud, og at det 
derfor gjaldt om at få udformet et forslag, hvorefter 
sømanden i al fald sikredes imod overgreb, enedes 
man om at fremsætte følgende ændringsforslag:

§ 62. Disciplinbod med tab af hyre fra een til 
fem dage kan pålægges en sømand, såfremt han 
tilsidesætter de ved påmønstringen indgåede hyre
kontrakter.

Disciplinbod kan dog ikke anvendes på skibe, der 
går i indenrigs fart, ligesom disciplinbod ikke kan 
pålægges under ophold i dansk havn eller for for
seelser, der er begået i dansk havn og kunne have 
været påtalt før skibets afgang.

§ 63. Disciplinbod kan ikke pålægges tidligere 
end fireogtyve timer og ikke senere end syv dage 
efter, at forseelsen er begået, medmindre særlige 
vægtige grunde nødvendiggør undtagelse.

§ 64. Disciplinbod kan pålægges sømanden af et 
dicsiplinnævn, bestående af 5 medlemmer, der i 
hvert enkelt tilfælde nedsættes af skibsføreren med 
denne som formand. —  Af nævnets medlemmer 
skal mindst 2 være udpeget blandt det menige 
mandskab. H ar den pågældende sømands mand
skabsgruppe valgt en tillidsmand, skal tillidsman
den —  forsåvidt sagen ikke angår ham selv —  altid 
udpeges som, den ene af nævnets medlemmer, og 
såvidt muligt skal samtlige medlemmer være danske.

Før disciplinbod pålægges afhøres sømanden og 
de vidner, der antages at kunne give oplysninger i 
sagen, af formanden. Spørgsmål kan stilles af næv
nets medlemmer og af sømanden; hvad der forkla
res indføres i en særlig forhørsprotokol og oplæses 
for dem, der har afgivet forklaringer eller stillet 
spørgsmål. Nævnets afgørelse indføres i forhørs
protokollen, der skal bekræftes ved underskrift af 
nævnets medlemmer. Hvis disse forskrifter ikke er 
overholdt, er pålæg af disciplinbod ugyldig. I til
fælde af stemmelighed er formandens stemme den 
afgørende. Formanden har pligt til, efter at nævnet 
har afgjort sagen, at udlevere en bekræftet afskrift 
af, hvad der er oplæst og tilført forhørsprotokollen 
til sømanden og nævnets medlemmer.

§ 65. Ved fastsættelse af disciplinbod skal der 
tages hensyn til selve forseelsens størrelse og de even
tuelle særlige forhold, hvorunder den er begået.

Er forseelsen ringe, og der er grund til at antage, 
at en advarsel er tilstrækkelig, bør disciplinbod ikke 
pålægges.

§ 66. Ingen ændringer.
§ 67. Finder sømanden, at nævnets afgørelse er 

uretfærdig, kan han nægte at modtage dommen og 
forlange sagen udsat og afgjort ved dansk ret (Sø- 
og Handelsretten i København), den idømte disci
plinbod skal i så tilfælde deponeres i handelsmini
steriet og må ikke —  inden sagen er endelig af
gjort —  udbetales til de i § 69 nævnte formål.

§ 68. Er nævnets afgørelse om disciplinbod af 
sømanden ikke indbragt for Sø- og Handelsretten 
senest et år efter afmønstringen, bortfalder søman
dens ret til at indanke afgørelsen, og nævnets afgø
relse må herefter betragtes som gyldig.

§ 69. E t som disciplinbod afkortet hyrebeløb skal 
ved sømandens afmønstring, hvis afgørelsen er til
trådt, indbetales til et velgørende formål. Beløbet 
kan bl. a. anvendes til fordel for sømænd eller deres 
pårørende efter nærmere samråd med sømanden.

Er afgørelsen ikke tiltrådt af sømanden, anbrin
ges beløbet som anført i § 67.

Ved forhandlingerne i udvalget lykkedes det ikke 
de socialdemokratiske repræsentanter a t opnå flertal 
for de af forbundet fremsatte ændringer, udover at 
disciplin-nævnet, der var foreslået i lovforslaget, 
udvides fra 3 til 4 medlemmer.

Loven blev derefter gennemført på trods af —  
har vi vist lov a t sige —  at forbundsledelsen ikke 
alene havde advaret rigsdagen eller det udvalg, som 
rigsdagen havde nedsat, repræsenterende henholds
vis folketinget og landstingets medlemmer, men og
så havde protesteret imod lovforslagets gennemfø
relse uden væsentlige ændringer i det afsnit af loven, 
som i høj grad gennem tiderne har været genstand 
for misbrug og kritiske bemærkninger, når diskus
sionen har samlet sig om betimeligheden iøvrigt 
af en særlig lovgivning for søfarten.

Mæglings- og voldgiftssager.

Selv om vi må indrømme, at enkelte af vore med
lemmer i et eller andet tilfælde har misforstået ordet 
solidaritet, og som sådan ikke helt har handlet i 
overensstemmelse med de regler, der optrækkes eller 
har udført handlinger, der har været til skade for 
forbundet og dets medlemmer, har vi trods alt kun
ne holde sammen, når det drejede sig om forbundets 
hyreanvisningsregler. For selv om der naturligvis



kan opstå en disput i de tilfælde, hvor den enkelte 
nu mener at være forbigået eller på anden måde 
forurettet, så har vi altid kunnet tale om tingene og 
holdt skuden på ret køl, uden a t andre instanser 
blev indblandet i sagen.

Desværre har vi måttet notere os, at denne regel, 
der var et af de vigtigste afsnit indenfor vor organi
sation, ikke har kunnet holde stik for indeværende 
beretningsår, idet 2 af forbundets medlemmer fra 
vor Rønne afdeling, nemlig bådsmand Herman Ja
kobsen og matros Jens Rømer begge nægtede at

bøje sig for forbundets hyreanvisningsregler, efter
som Dampskibsselskabet af 1866 på Bornholm hav
de tilbudt begge hyre ombord i selskabets nybyg
ning m/s Kongedybet, og da der ikke var nogen 
muligheder for at få overbevist de pågældende, 
der kort og godt nægtede at følge rederne og da sel
skabet allerede havde indbragt sagen for voldgift, 
var der ikke andet at gøre, end forberede sig på, 
at voldgiftsretten ville undlade at afgøre sagen, men 
eventuel henvise spørgsmålet til forhandling mel
lem parterne.

1953

Landsafstemning vedr. valg af kontormedhjælper.

Grundet på det ret udvidede arbejde og de m an
ge problemer, som forbundet efterhånden måtte be
skæftige sig med, og som et vigtigt led i forbundets 
oplysningsvirksomhed, ikke mindst med henblik på 
uddannelse af eventuelle fremtidige tillidsmænd, 
besluttede bestyrelsen, at man (efter at Svend From 
Andersen var blevet ansat som kontrolassistent i 
forbundets anvisning) ansatte en af forbundets med
lemmer som foreløbig medhjælp på formandskonto
ret i København. Stillingen blev opslået ledig ved 
en bekendtgørelse i fagbladet for marts måned, og 
havde følgende ordlyd:

Som et vigtigt led i forbundets oplysningsvirk
somhed og arbejde med henblik på uddannelse af 
eventuelle fremtidige tillidsmænd, har bestyrelsen 
besluttet —  efter indhentet ansøgninger —  at an
sætte en af forbundets medlemmer som foreløbig 
medhjælp på formandskontoret i København.

Stillingen, som skal tiltrædes den 1. maj, kan 
søges af de medlemmer, der mener at være i besid
delse af de kvalifikationer, stillingen kræver, bl. a. 
dansk retskrivning og regning.

Ansøgerne må ikke være over 35 år og skal have 
været udmønstret som matros og medlem af for
bundet i mindst 3 år.

Eventuelle ansøgninger (der skal være håndskrev
ne og ikke maskinskrevne) indsendes til bestyrelsen 
for Sømændenes Forbund, Herluf Trollesgade 5, 2., 
inden den 15. april 1953.

Bestyrelsen.

Efter at fristen for indsendelsen af ansøgningerne 
var udløbet og vi havde modtaget 9 ansøgninger, 
blev sagen behandlet i bestyrelsen, og da bestyrelsen 
ikke ville påtage sig det ansvar, at udpege et bestemt 
medlem iblandt så mange ansøgere, vedtog man at 
give alle ansøgerne en fair chance, hvilket skete ved

at samtlige ansøgeres navne blev påført en stemme
seddel og udsendt til landsafstemning. Herved åbne
des samtidig en mulighed for, at medlemmerne i så 
stort et omfang som muligt kunne få lejlighed til 
at tage stilling til de opstillede kandidater og sætte 
kryds ud for den kandidat, som de nu mente havde 
de bedste kvalifikationer. Efter a t stemmefristen, 
der var fastsat til den 20. juni, var udløbet og stem
mesedlerne var optalt, modtog vi følgende resultat:

Vi har den 22. juni d. å. optalt de af medlem
merne afgivne stemmer vedrørende valg af kontor
medhjælper på hovedkontoret i København.

Vi modtog ialt 715 stemmesedler. Heraf var 6 
blanke og 6 ugyldige. På de resterende 703 gyldige 
stemmesedler fordelte stemmerne sig således:

1. 2578 Christen Oldager ........... . . 404
2. 24235 Sigfred Jensen ..................... . . 62
3. 28843 Regnar P e te rsen ..................... . . 59
4. 24518 Poul Barner ......................... . . 50
5. 288 Vagn H arald J e n s e n ........... . . 38
6. 24982 Daniel Frede Pedersen . . . . . . 33
7. 835 Helge Jensen ......................... . . 25
8. 1327 Ernst G. S taffesen ................ . . 21
9. 720 M artinius Hansen Nielsen . . . . 11

Med højagtelse 
Arbejdernes Bogførings- og Revisionsinstitut 

Aktieselskab.
S. A. Sørensen, K urt Jacobsen,
statsaut. revisor.

For en ordens skyld kan vi tilføje, at dette spørgs
mål senere har været behandlet på en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor iøvrigt ledelsens dispositio
ner med hensyn til dette forhold blev godkendt. M a



tros Ghr. Oldager, som fik det højeste stemmetal 
blandt ansøgerne, blev herefter ansat på formands
kontoret som midlertidig kontormedhjælper for for
manden.

Mac Carran-loven.

I august 1952 gennemførtes på den amerikanske 
kongres i Washington et lovkompleks, der fra den 
24. december samme år betød en vidtrækkende 
skærpelse af de almindelige immigrantbestemmel
ser, og som i hele sit indhold skarpt vendte sig mod 
alle søfolk af ikke-amerikansk nationalitet.

Loven, der blev forelagt kongressen af Mc. Car- 
ran Walther, benævnedes som Mc. Carran Walther 
act, indeholdt en lang række skærpende bestemmel
ser; for det første med hensyn til sømandens ret til 
landgang, og for det andet betingelserne der stille
des i de tilfælde sømanden ønskede at afmønstre 
eller blev efterladt syg i en amerikansk havn.

Da de skandinaviske søfartsorganisationer blev 
bekendt med loven, hvilket skete i slutningen af 
novbr. 1952, sammenkaldtes der omgående til et 
møde i Stockholm for at drøfte den foreliggende 
situation. Dette møde blev afholdt den 4. december, 
og resultatet blev, at der vedtoges en resolution, 
der skarpt vendte sig imod de amerikanske myn
digheder, der havde ansvaret for at loven var blevet 
gennemført og samtidig henstillede, at loven fore
løbig blev annulleret, indtil der kunne foretages en 
revision, således at de skærpede bestemmelser, der 
angik søfolkene, annulleredes.

En anden side var, at loven jo ikke alene tog sigte 
på skandinaviske søfolk, men som sådant gjaldt 
alle ikke-amerikanske søfarende, og da det således 
i høj grad var et internationalt problem, vedtog man 
på mødet i Stockholm ikke alene de allerede nævnte 
forholdsregler, men understregede, at et møde in
denfor den internationale sømandssektion hurtigst 
muligt måtte arrangeres og anmodede sekretariatet 
for International Transportworkers Federation 
(I. T. F.) om at indkalde sektionens repræsentan
ter så hurtigt som muligt.

Dette møde blev afholdt i London i ugen fra den
19. til 24. januar, og følgende lande med een eller 
flere repræsentanter fra hver sømandsorganisation 
var repræsenteret, Belgien, Danmark (Th. Laursen), 
Estland (exil), Finland, Frankrig, Tyskland, Græ
kenland, Holland, Norge, Sverige, De amerikanske 
søfartsorganisationer, hvoraf i altfald den ene 
(S. U. P.) Seamen’s union of Pacific er medlem af 
I. T. F., havde ikke sendt repræsentanter, derimod 
mødte repræsentanten for I. T. F.s afdeling i New 
York, Villy Ducheen, som havde deltaget i nogle

forhandlinger i USA angående loven. Efter at sekre
tariatet havde givet en ret omfattende beretning, 
dels vedr. det, der lå forud for lovens vedtagelse og 
ikke mindst virkningerne efter at loven nu var en 
kendsgerning, og påpegede de store vanskeligheder, 
som søfolkene ville komme ud for, ikke alene i til
fælde af de almindelige afmønstringer i USA’s 
havne, men også i de tilfælde, hvor en sømand kom
mer syg i land eller på anden måde bliver efterladt 
i Amerika, vedtoges følgende resolution:

»Komiteen for søfartssektionen indenfor I. T. F., 
der afholder møde i London den 19. og 20. januar
1953, udtaler efter en omhyggelig studie og over
vejelse af bestemmelserne i Mc. Carran Walther- 
loven vedrørende søfolk, sin sympati med den al
mindelige hensigt i loven, forsåvidt det kun tilsigter 
at beskytte de frie og demokratiske levevilkår.

I. T. F. har altid stået forrest i kampen imod 
totalitære regimer og 5. kolonnes rænkespil. Grun
det på vor fulde overbevisning og erfaring for, at 
sådanne regimer tilsigter at undertrykke arbejdernes 
frihed og stiler uundgåeligt henimod aggression og 
krig, understreger I. T. F., at det er alle friheds
elskende folks pligt at hilse enhver betræbelse vel
kommen, der tilsigter at oplyse dem, som bevidst 
eller ubevidst er blevet diktaturets redskaber, hvad 
enten det er for folkedemokratierne eller ethvert an
det totalitært regime. Vi erklærer følgelig vor villig
hed til at samarbejde helt og fuldt med enhver rege
ring, som tager skridt til at imødegå udfordringen 
og truslen fra totalitarismer af enhver art.

Det må være klart for enhver, at I. T. F. er be
skæftiget med og har hele sin opmærksomhed hen
ledt på velfærd og velvære for de virkelige søfolk. 
Komiteen for søfartssektionen understreger derfor 
meget stærkt, at der i ansøgningen om anordninger
ne under Mc. Carran Walther-loven gøres alt, hvad 
der er muligt for at forhindre undgåelig hårdhed 
overfor søfolkene eller andre fortrædelige indskrænk
ninger med hensyn til deres traditionelle frihed og 
bevægelse, og anmoder sekretariatet for I. T. F. at 
gøre de nødvendige repræsentative skridt overfor 
U. S. A.s myndigheder med den hensigt at forenkle 
lovens fortolkning i så stor udstrækning som muligt.«

Denne resolution var ikke alene adresseret til den 
amerikanske kongres, men gav som helhed udtryk 
for søfartssektionens opfattelse med hensyn til sø
folkenes frie erhverv. —  Det blev faktisk indlednin
gen til de senere forhandlinger mellem I.T.F.s repræ
sentanter og repræsentanter fra De Forenede Sta
ters statsministerium og immigrant-myndighederne.

Under det første møde, der blev afholdt i Wash



ington den 6. februar d. å., blev de amerikanske 
repræsentanter gjort bekendt med de resolutioner, 
der var vedtaget af de søfarendes sektions komité 
vedrørende spørgsmålet om Mc. Carran-loven og 
dens virkninger med en forenkling af, at det var 
ønskeligt, om loven kunne blive tilbageholdt eller 
i al fald —  forsåvidt dette ikke var muligt —  måtte 
blive anvendt overfor de søfarende så lempeligt som 
muligt.

Under forhandlingerne meddelte vore repræsen
tanter, a t loven kunne bevirke, at truslen om depor
tation ville tvinge søfolkene til at akceptere hyrer 
i Panamaskibene på en lavere betingelse end de vil
kår, der var gældende indenfor de forskellige natio
ners søfarts overenskomster, hvilket ikke alene var 
uheldigt, men også kunne få katastrofale følger. —

Under forhandlingerne, hvor der naturligvis blev 
fremsat en række synspunkter, opstillede vore repræ
sentanter 5 punkter, der har relation til lovens virk
ninger ved evt. afmønstringer i U. S. A .:
1) E r det muligt for en sømand, der har opnået 

tilladelse, der giver ham ret til afmønstring i en 
amerikansk havn, at opnå forlængelse af hans 
ophold udover 29 dages grænsen?

2) Er der muligheder for, at ansøgningsskemaer om 
visum kan forenkles, således at de spørgsmål, 
som sømanden skal besvare, bliver reduceret til
f. eks. 4?

3) Kan en anerkendt sømand (bona fide), som er 
i besiddelse af tilladelse, erholdt i en af U.S.A.S 
havne, få denne tilladelse ombyttet med en til
ladelse til en anden havn?

4) K an søfolk blive fritaget for betaling af gebyret 
10 dollars, der i henhold til reglerne skal betales 
ved ansøgning om forlængelse af 29 dages græn
sen?

5) Kan syge sømænd, der er under behandling på 
hospital, blive tilkendt de anførte 29 dage efter 
udskrivning fra hospital, således a t det antal 
dage, som de har været indlagt, ikke medreg
nes?

De amerikanske repræsentanter, som fik disse 
spørgsmål forelagt, gav udtryk for, at forlængelsen 
udover de 29 dage kunne bevilliges ifølge loven, 
forsåvidt a t søfolkene var villige til at lade sig ind
registrere, hvor der blev foretaget fingeraftryk. Med 
hensyn til klager over de strenge fortolkninger af 
loven, forklarede de, a t de enkelte inspektører ikke 
kunne bebrejdes, da de handlede efter ordre, og 
med hensyn til a t ombytte tilladelsen, var dette mu
ligt i henhold til loven, og samtidig kunne det med
deles, at de ville være lydhøre for a t reducere de

stillede spørgsmål, således at dette problem ikke 
skulle give anledning til misforståelse.

Med hensyn til de syge sømænds udvidelse af 29 
dages bestemmelsen meddelte man, a t det var en 
særbestemmelse i loven, og at der var adgang til 
at vise imødekommenhed også på dette område. — 
øvrigt kunne man tilføje, a t i havne, hvor skibsfar
ten var forholdsvis god, ville mulighederne for til
ladelse være bedre end i havne, hvorpå der ikke var 
nævneværdig skibsfart.

Under forhandlingerne forelagde deputationen 
fra I. T . F. en pjece, som var bleven omdelt mel
lem græske sømænd i New York af federationen af 
græske søfartsorganisationer. Pjecen, der var et vold
somt angreb på Mc. Carran-loven, blev taget til 
efterretning.

Resultatet af mødet blev, a t repræsentanterne for 
de amerikanske myndigheder lovede deputationen 
at gøre alt, hvad der stod i deres magt for at for
milde disse bestemmelser mest muligt, således a t det 
ikke skabte altfor stor forvirring indenfor søfarten.

Det almindelige indtryk, som I. T. F.s deputation 
fik af mødet i Washington, nævnes som meget gun
stigt, og at de yar overbevist om, at deres frem
stilling og forslag var blevet modtaget og ville blive 
behandlet indenfor det særlige udvalg, der var ned
sat for a t tilrettelægge de linier, der angiver admi
nistrationen af loven.

Thomas Laursen død.

M andag morgen og formiddag den 11. januar 
spredtes budskabet om Th. Laursens død sig ud 
over hele landet —  og senere gennem radioen vi
dere ud over landets grænser. M idt i arbejdet var 
han segnet, hjertet ville ikke mere.

Da Thomas Laursen søndag morgen vendte hjem 
efter et par dages møde indenfor International 
Transportarbejder Federation i Hamborg, følte han 
sig utilpas og gik til sengs for a t forsøge at komme 
i orden til de følgende dages arbejde. I løbet af 
søndagen —  henad aften —  blev smerterne over
vældende, og efter en håbløs time overmandede 
døden ham.

Sømændenes Forbund, Dansk arbejderbevægelse, 
L. T . F. og S. T . F. mistede herved en arbejdskraft 
af sjælden format. —  Laursen deltog med en ufat
telig energi i alt arbejde indenfor fagbevægelsen og 
var vel, uden a t forklejne andre, den formand, der 
har opnået flest resultater for søens folk; der er in
gen tvivl om, at hans ufattelige energi sled ham op 
og var medvirkende til hans al for tidlige bortgang.



Under Th. Laursens rejse til Hamborg var kas
sererassistent Børge Petersen konstitueret som fung. 
formand og intet var vel naturligere, end at besty
relsen valgte Børge Petersen som fung. formand. — 
Det var ikke nogen let opgave at afløse en gammel 
kæmpe som Th. Laursen og slet ikke midt i en 
overenskomstperiode, hvor den nye formand ikke 
havde været med i de foregående forhandlinger. 
Det resulterede også i, a t Børge Petersen blev syg 
og måtte nedlægge hvervet som fung. formand, 
hvorefter han, efter et længere hospitalsophold, fort
satte igen som kassererassistent.

Sv. From Andersen skifter fra agitator til formand.

Den 1. juni 54 overtog Svend From Andersen 
hvervet som forbundets formand, og blev d. 1. maj 
55 valgt ved urafstemning.

From Andersen er født d. 4/4-08 i Esbjerg og 
indtrådte d. 1. maj 1949 i forbundets bestyrelse —
d. 6. maj samme år blev han antaget som assistent 
på formandskontoret og har siden da ved urafstem
ning været forbundets kontrolassistent og senere 
agitator, indtil han som ovennævnt blev forbundets 
formand, en stilling han varetager i dag, hvor vi hol
der forbundets 60-års fødselsdag.

20. dec. 1954 indviedes 
SØ FO LK EN ES M IN D E H O T E L

Tanken om at bygge et sømandshotel i Køben
havn fremkom allerede i 1946, men først i 1947 
pålagde fællesbestyrelsen de 2 mandskabsorganisa
tioners fællesforretningsudvalg at arbejde videre 
med sagen, efter at fællesbestyrelsen havde godkendt 
de forelagte planer.

Efter at have forhandlet med forretningsudvalget 
for »Mindeindsamlingen for omkomne danske sø
folk« meddeltes det os fra handelsministeriets 
side, at der dertil af de indsamlede midler var ind
betalt 500.000 kr., som var til disposition for en in
stitution, der havde til opgave at bygge et sømands
hotel.

En sådan fandtes ikke, men dannedes efter at de 
øvrige søfartsorganisationer havde afslået at deltage, 
af de to mandskabsorganisationer den 2. september 
1947. Det bemærkes, at navnet på institutionen 
senere er ændret til Søfolkenes Mindehotel.

Der udarbejdedes en fundats, og der blev valgt 
en bestyrelse, bestående af 3 mand fra hver af m and
skabsorganisationerne, og endvidere har søfarts
ministeriet en repræsentant i hotellets bestyrelse. 
Der blev igangsat indsamlinger, og det skal her næv
nes, at der bl. a. fra ASA film som en del af over

skuddet fra filmen »Støt står den danske Sømand« 
tilgik hotelbestyrelsen 23.000 kr. Også mange skibs
besætninger, enkeltpersoner og kommuner ydede 
tilskud, og Dansk Dampskibsrederiforening ydede 
et tilskud på 500.000 kr. Fra staten modtoges senere 
1 million i rentefrit lån under forudsætning af, at 
vi selv skaffede et lignende beløb.

Vejen var lang og trang. Det gjaldt for det første 
om at finde en passende grund, og det lykkedes. Den 
27. april 1948 erhvervedes Domus Medica’s grund 
i Amaliegade.

Prisstigninger, materialemangel og en række an
dre uforudsete hændelser og forhold bevirkede, at 
hotellets opførelse på denne plads måtte opgives, 
og grunden solgtes. Da det beløb, vi havde mod
taget fra Mindeindsamlingen, var behæftet med en 
klausul, måtte man se sig om efter et andet objekt, 
og det lykkedes at erhverve ejendommen i Peder 
Skramsgade 19, og endelig den 20. december 1954 
kunne Søfolkenes Mindehotel indvies og tages i 
brug, og et hårdt tiltrængt opholdssted for søfolkene, 
uanset stilling, var blevet en realitet. Mange van
skeligheder havde der været at kæmpe med, og store 
økonomiske ofre havde været nødvendige, organi
sationerne har bundet ganske betydelige penge

Afsløring a f m indestenen fo r T h . Laursen.



Søfolkenes ■ Mindehotel, 
Peder Skramsgade 19.

beløb i hotellet, men et årelangt ønske var 
opfyldelse, og der er skabt et varigt minde or em, 
der faldt under de to verdenskrige.

Hotellets midler og forhold er forbundene uve  ̂
kommende. Hotellet er en selvejende institution. Til 
bestyrer ansattes Frede Jespersen.

Den første hotelbestyrelse bestod af følgende: Th. 
Laursen, formand, Harry Rasmussen, næstfor
mand og sekretær, A. V. Lundstrøm, Jens Thom
sen, Rich Jensen, Mathias Nielsen og handelsmini
steriets repræsentant, kontorchef J. Christiansen.

Forskellige forhold bevirkede, at bestyrelsen gen
nem årene er blevet ændret, og ved vort forbunds 
60 års jubilæum består bestyrelsen af følgende: 

From Andersen, formand, Karl Engholm næst- 
form., Milton Johansen, Sigfred Junge, Børge Pe
tersen, Georg Schrøder, kontorchef J. Christiansen,

handelsministeriets repræsentant, Frede Jespersen, 
bestyrer.

ÅBNINGSTALEN
ved indvielsen af SØ FO LK EN ES M IN D E H O TE L  
den 20. december 1954

udtalte Sv. From Andersen følgende:
Det er mig en glæde, på bestyrelsen for minde

hotellets vegne, a t byde vore gæster hjertelig vel
kommen.

Vi ved, at søens folk står dem alle nær, og vi 
mindes med glæde Hans Majestæt, Kong Frederik 
IX ’s protektorat af indsamlingen til »DANSKE 
SØFARENDES M INDEFOND AF 1945“. —  Af 
denne indsamlings midler blev der afsat 500.000 
kroner til formålet: SØFOLKENES M INDEHO-



TEL. Dette beløb, samt yderligere 500.000 kroner 
fra Dansk Dampskibsrederiforening, kom til at dan
ne det økonomiske fundament for tankens og pro- 
jektets gennemførelse.

Jeg takker Hans kongelige højhed, PRINS AK
SEL, ministre, borgmestre, embedsmænd, presse og 
rådgivere, som hver på sin måde har medvirket til, 
at et mål nu er nået.

En tak skal lyde til alle de mange bidragydere, 
enkelte personer og skibsbesætninger. De 2 kontra
herende forbunds bestyrelser finder jeg anledning 
til at takke for den good-will, disse udviste, da det 
så mørkest ud, nemlig da Amaliegade-projektet 
måtte opgives. Jeg takker arkitekt, ingeniør, hånd
værksmester og arbejdere for vel udført arbejde.

Til orientering for denne repræsentative forsam
ling skal jeg give nogle få historiske mindedata for 
hotellets tilblivelse.

En god tanke kan ikke dø siges der, og frøet til 
denne gode tanke, vi her fejrer, blev lagt omkring 
århundredskiftet, men dengang måtte tanken op
gives alene af den grund, at den langt oversteg vore 
egne kræfter.

Efter den anden verdenskrigs afslutning blev der 
igen særlig grobund for ideen om erstatning for 
logihussystemet i gamle frønnede rønner i havne
kvarteret. Og det er kun naturligt, at ledelserne i 
mandskabsorganisationerne —  når tanker i befolk
ningen offentlig rejstes om at sætte søfolkene et syn
ligt minde om deres indsats under krigen og besæt
telsen —  da fandt frem til, at det bedste synlige og 
varige minde burde være et sømandshotel.

I vore nabolande: Sverige og Norge, var sådanne 
tanker forlængst realiseret.

På et fællesbestyrelsesmøde i november 1946 rej
stes spørgsmålet konkret, og det vedtoges at fort
sætte arbejdet med sagen. I september 1947 ved
toges et udkast til en fundats, som bl. a. siger, at 
institutionen er selvejende og ledes af en bestyrelse 
bestående af 3 medlemmer valgt af bestyrelsen for 
Sømændenes Forbund og 3 valgt af bestyrelsen for 
Søfyrbødernes Forbund. Dertil kommer en af mini
steriet for handel, industri og søfart udpeget repræ
sentant.

Det vil være på sin plads at pege på, at når det 
kun blev de 2 mandskabsorganisationer, der blev 
direkte partner i sagen, skyldes det ikke manglende 
interesse fra de øvrige søfartsorganisationers side, 
tværtimod. Disse anbefalede varmt tanken såvel som 
indsamlingerne.

I foråret 1948 købte vi det udbombede »Domus 
Medica« i Amaliegade, men økonomiske vanskelig
heder bevirkede, at vi i juli 1951 måtte afhænde 
grunden. Dette var en stor smertefuld skuffelse for

bestyrelsen, så meget mere som alt var fuldt pro
jekteret og arbejdet påbegyndt.

Men med sammenbidt energi søgte bestyrelsen 
andre muligheder, og i januar 1953 købte vi hotel 
LARSENS GÅRD i Peder Skramsgade 19, med 
overtagelse 1. marts 1953. Siden da har ombygning 
og indretning af hotellet stået på.

N år mandskabsorganisationerne efter krigens af
slutning gik stærkt ind for tanken om opførelse af 
et sømandshotel og derved afledte tanken fra op
førelsen af et monument, var det fordi, man mente, 
at mindet over mistede kammerater ikke blot skulle 
siges ved sten og cement, men det skulle også siges 
ved noget positivt nyttigt, —  noget, som også kunne 
virke som kulturel løftestang derved, at sømanden 
under hjemlige og hyggelige omgivelser kan slappe 
af og leve den tid af sit liv, hvori han er i land.

Udviklingen ombord —  beboelsesmæssigt set — 
er, navnlig efter krigsafslutningen, gået frem med 
stormskridt fra sammenstuvning i små, dårligt ven
tilerede fælleslukaf til eet- a to-mands kamre, mes
ser m. m.

Et led i vort mål er nu nået, og vejen dertil er 
gået henover boardinghouse og sømandslogihuse til 
eget sømandshotel.

Dem, hvis minde dette hotel skulle give udtryk 
for, det var dem, der som stand by betragtet satte 
livet ind for vore nødvendige tilførsler udefra, og 
som var medkæmpere i allieret tjeneste for Dan
marks frigørelse fra besættelsesmagten.

Som afslutning tror jeg at være i overensstem
melse med vore gæsters ønske om ved eet minuts 
stilhed at mindes alle dem, der blev derude på havet,

Ære være de mistede kammeraters minde!

Sømændenes Forbunds strejke foråret 1956.

»Grundet på det pres, der fra statsmagten samt 
rederne og den borgerlige presse har været lagt på 
sømændene, har vi besluttet at afblæse strejken, men 
vi opgiver derfor ikke kampen for en løsning af 
aspirant spørgsmålet.«

Med denne meddelelse sluttede Sømændenes For
bund sin næsten 40 dages strejke. Forud var sket 
dette:

Den 19. marts etableredes strejke overfor danske 
skibe, som anløb danske havne. —  En ekstraordinær 
generalforsamling havde den 18. marts enigt ved
taget strejken og dens omfang. —  Strejkens udbrud 
skyldtes udelukkende arbejdsgivernes stædige nej
politik, og forligsmanden måtte af den grund melde 
fra med hensyn til at stille mæglingsforslag, der kun
ne tilfredsstille parterne. •— Forhandlinger mellem



Dansk Arbejdsgiverforening og De samvirkende 
Fagforbund blev på statsministerens henstilling gen
optaget, og efter tre døgns uafbrudte forhandlinger 
fremsatte statens forligsmand den 31. marts et mæg
lingsforslag. Afstemningsfristen udløb den 12. april 
på samme tid, som Sømændenes Forbund afholdt 
ekstraordinær generalforsamling. —  Generalforsam
lingen advarede regering og folketing imod at op
høje det forkastede mæglingsforslag til lov, pålagde 
forhandlingsudvalget omgående at optage alle mu
lige forhandlinger og opfordrede sluttelig medlem
merne enige at fortsætte strejken.

Mæglingsforslaget var forkastet af arbejderne 
med 221.599 nej og 194.508 ja. Sømændene afgav 
1761 nej og 236 ja. Søfyrbøderne afgav 484 nej og 
144 ja. —  Regeringen forelagde natten mellem den
12. og 13. april overfor folketinget forslag om at 
ophøje det nedstemte mæglingsforslag til lov, og 
loven blev vedtaget hen på morgenen. —  Store 
arbejderdemonstrationer fandt sted udfor Chri
stiansborg i løbet af formiddagen, og mange fag 
strejkede de følgende dage. M andag den 17. april 
var der dog kun sømændene, der strejkede. —  U n
der folketingets arbejde med at ophøje mæglings
forslaget til lov opholdt forbundets forhandlings
udvalg sig på Christiansborg og forhandlede bl. a. 
med et nedsat folketingsudvalg angående beman
dings- og aspirantspørgsmålet.

Arbejdsminister Krag medvirkede til, at der blev 
nedsat et udvalg, der hurtigst muligt skulle søge at 
nå en løsning af aspirantordningen. —  Udvalget 
kom til at bestå af rigsadvokat Olafsson, 1 mand 
fra Dansk Arbejdsgiverforening, 1 mand fra D. s. F., 
4 mand fra rederne og 4 mand fra Sømændenes 
Forbund, nemlig: Sv. From Andersen, Milton Jo
hansen, Jakob Rasmussen og Svend Pedersen. — 
Aspirantudvalget begyndte sit arbejde søndag den
15. april kl. 10,00. Mødet blev afbrudt kl. 18,30 
og genoptaget kl. 11,00 næste dag og fortsatte ind
til kl. 19,30, på hvilket tidspunkt sømændene var 
mødt til generalforsamling i Studenterforeningen. 
Udvalget forelagde resultatet og tilsagn givet under 
det 2 dages udvalgsmøde, men da intet skriftligt til
sagn forelå, vedtog generalforsamlingen med 711 
mod 170 stemmer følgende udtalelse:

»Da vi efter 2 dages forhandling ingen imø
dekommenhed har kunnet spore hos rederne, 
ser sømændenes generalforsamling ingen anden 
udvej end at fortsætte den os påtvungne kamp, 
til aspirantspørgsmålet har fundet sin løsning.«

Redernes repræsentanter i udvalget havde lovet 
ikke at antage nye aspiranter i den første måned, —

et tidsrum, som man beregnede, at aspirantudvalget 
måtte have for at kunne komme til enighed. Lige
ledes ville rederne frafalde krav om bod, såfremt 
sømændene gik i arbejde omgående. —• Dette blev 
altså afvist af generalforsamlingen, og strejken fort
satte således.

Torsdag den 19. april blev Sømændenes Forbund 
indstævnet for den faste voldgiftsret af Dansk Ar
bejdsgiverforening og Dansk Dampskibsrederifor
ening. Sidstnævnte stillede krav om en ret klækkelig 
bod for ulovlig strejke og krævede arbejdet erklæ
ret frit.

Den faste voldgiftsret fastsatte bodens størrelse til 
kr. 250.000,00 for ulovlig strejke, og i dommens 
præmisser hed det, at arbejdet skulle optages om
gående, hvilket i realiteten betød, at arbejdet var 
givet frit og således kunne søges af enhver. Det ned
satte aspirantudvalg forhandlede torsdag den 19. 
april fra kl. 10,00— 20,00.

Sømændenes forhandlere havde stillet følgende 
forslag:

Dansk Dampskibsrederiforening forpligter 
sig til ikke at antage flere aspiranter i deres 
skibe, således at aspirantordningen udløber 
med de nu indgåede kontrakters udløb. —- 

Sømændenes Forbund har intet at indven
de imod, a t Dansk Dampskibsrederiforening, 
forsåvidt man mener, at det kan virke befor
drende på tilgangen af navigatører, udover den 
normerede dæksbesætning, gennem Sømænde
nes Forbunds hyreanvisning antager det for
nødne antal af forbundets medlemmer til ud
dannelse som navigatører. —

Det er en forudsætning, at de heromhand- 
lede medlemmer mønstres efter den til enhver 
tid gældende overenskomst og aftaler —  dog 
kommer hyreanvisningens bestemmelser ikke i 
anvendelse for den, der først engang er for
hyret til navigationsuddannelse og fremdeles 
er indstillet på at fuldføre uddannelsen. —

Overfor dette stillede rederne følgende modfor
slag:

Styrmandslærlinge.

Bestående kontrakter fortsætter uændret.
For nyansatte lærlinge fastsættes følgende regler:

1. Rederierne kan ansætte styrmandslærlinge. 
Rederierne udvælger selv lærlinge blandt an
søgerne; enhver, hvis alvorlige hensigt det er 
at blive styrmand, og som er fyldt 16 år, men 
ikke over 18 år, kan ansøge, og ansøgere, der 
er medlemmer af Sømændenes Forbund, og



som anses kvalificeret, vil blive taget i betragt
ning på lige fod med andre ansøgere. —

2. Lærlingene ansættes på kontrakt mellem det 
enkelte rederi og den enkelte lærling.

3. Lærlingene lønnes som medlemmer af dæks
besætningen med tilsvarende sejltid.

4. Rederne vil ikke lægge nogen som helst hin
dring i vejen for, at lærlinge, der ikke allerede 
ved ansættelsen (jfr. pkt. 1) er medlemmer af 
Sømændenes Forbund, indmelder sig i forbun
det efter ansættelsen. Lærlingen er dog ikke 
undergivet forbundets hyreanvisning.

5. Lærlingeantallet i skibe under Dansk Damp
skibsrederiforening fastsættes pr. 12. april 1956 
til 285. Dette antal kan reguleres i forhold til 
den i Dansk Dampskibsrederiforening indmeld
te bruttotonnage.

6. Lærlingen skal:
a. stå direkte under overstyrmandens eller 

dennes stedfortræders personlige tilsyn.
b. med hensyn til almindeligt vedligeholdel

sesarbejde holdes adskilte fra den øvrige 
besætning, men deltage i arbejder vedrø
rende fortøjning, oprigning og eftersyn af 
lossegrejer, losse- og søklargøring, føre til
syn med ladning samt deltage i hertil knyt
tede arbejder af driftsmæssig og uddan
nende karakter, herunder taljeholdning og 
vagthold under lastning og losning. —

c. normalt ikke indgå i vagten sammen med 
den øvrige dæksbesætning, men kan f. eks. 
sættes på styrmændenes vagt og gå disse 
til hånde ved udarbejdelse af stuveplaner, 
ladebøger og andet forefaldende arbejde, 
som almindeligvis udføres af styrmændene. 
Det er dog en forudsætning, at lærlingen 
skal have lejlighed til oplæring i styring, 
logaflæsning, lodhivning, signalering, båd
tjeneste og andet i forbindelse med vagten 
forefaldende arbejde.

d. under en lovlig arbejdskonflikt mellem 
Dansk Dampskibsrederiforening og Sø
mændenes Forbund kun udføre det for de
res uddannelse sædvanlige forefaldende ar
bejde, og sådant arbejde må ikke udvides, 
sålænge konflikten består.

7. Til drøftelse af spørgsmål, som lærlingeord
ningen måtte give anledning til at rejse, her
under spørgsmålet om lærlingeantallet, jfr. pkt.
5, etableres et stående udvalg, bestående af re
præsentanter for Dansk Dampskibsrederifor
ening, Sømændenes Forbund og Dansk Styr
mandsforening med en af parterne valgt neu
tral forhandlingsleder, og således at Dansk

Dampskibsrederiforening på den ene side og 
de øvrige organisationer på den anden side 
repræsenteres i udvalget i ligeligt forhold. —

8. Ovennævnte aftale skal godkendes af ministe
riet for handel, industri og søfart samt under
skrives af Danmarks Skibsførerforening, Dansk 
Styrmandsforening, Dansk Arbejdsgiverfor
ening, De samvirkende Fagforbund, Sømæn
denes Forbund og Dansk Dampskibsrederifor
ening.

9. Ovennævnte aftales for en periode af 15 år.

Da parternes forslag var stillet så skarpt op mod 
hinanden, måtte rigsadvokaten meddele, at han 
ikke så sig i stand til at udarbejde et forlig, som 
parterne kunne godtage. Forhandlingerne var her
med sprængt.

På den ekstraordinære generalforsamling i Idræts
huset den følgende dag (20. april) anbefalede be
styrelsen på anmodning fra provlnsafdelingerne, at 
man lod foretage en landsafstemning om, hvorvidt 
man skulle fortsætte den ulovlige strejke eller af
blæse den. Her stillede man på generalforsamlingen 
følgende udtalelser, der skulle sendes til lands
afstemning, hvorved A. V. Lundstrøm’s resolution, 
hvis den blev vedtaget, ville medføre afblæsning, 
hvorimod en evt. vedtagelse af Jakob Rasmussen’s 
resolution ville bevirke en fortsættelse af den ulov
lige strejke:

Sømændenes Forbunds ekstraordinære gene
ralforsamling den 20. april 1956 vedtager:

Da vort forbund ikke ønsker at være spille
bold i den forvirring, der er skabt ved mæg
lingsforslagets pludselige ophøjelse til lov — 
hvorved aspiranterne blev tvangsindlagt i vor 
overenskomst, i stedet for at finde den af vort 
forbund ønskede og naturlige løsning —  be
tragter vi arbejdet som genoptaget i henhold 
til nævnte lov på betingelse af:

at aspirantspørgsmålet finder en naturlig 
løsning ved kommende direkte forhandlin
ger i hurtigt tempo direkte mellem vort for
bund og rederiforeningen om de to proble
mer —  aspiranter og navigatøruddannelse.

Skulle sådanne forhandlinger ikke føre til noget 
resultat, forbeholder vort forbund sig retten til at 
iværksætte alle lovlige foranstaltninger i henhold 
til vore kompetente forsamlingers beslutninger. •— 

A. V. Lundstrøm, nr. 208.

Sømændenes Forbunds ekstraordinære general
forsamling den 20. april 1956 udtaler sin beklagelse



over, at forhandlingerne om aspirantspørgsmålet 
endnu ikke har ført til en for os akeeptabel løsning. 
Årsagen hertil må søges i de danske skibsrederes 
fagforeningsfjendtlige optræden i denne sag, idet 
man ud fra de snævreste klasseinteresser vil for
søge at tvinge os til fortsat at arbejde sammen med 
uorganiseret arbejdskraft om bord i skibene. ■— 

Ikke mindst arbejderoffentligheden vil forstå, at 
det hverken vil eller kan vi lade os byde. —

Generalforsamlingen må tilbagevise skibsredernes 
påstande om, at aspirantordningen er nødvendig af 
hensyn til uddannelsen af styrmænd. —  Indtil for 
nogle år siden kendtes et sådant system ikke inden 
for den danske handelsflåde, og en søfartsnation 
som Norge klarer sig udmærket uden en aspirant- 
ordning. —

De danske skibsrederes vægring ved at fjerne den 
uorganiserede arbejdskraft fra skibene er således 
udelukkende dikteret af en hoven arbejdsgivermen
talitet over for fagorganiserede arbejdere. —

Vi søfolk, der i gode som i onde tider har gjort 
vor pligt over for samfundet, havde intet hellere set, 
end at arbejdet nu kunne være blevet genoptaget, 
men under de givne forhold ser vi os nødsaget til 
at fortsætte og forstærke vor kamp. —

I denne alvorlige situation for mange af vore med
lemmer og deres familier retter vi en indtrængende 
appel til alle arbejdere om at yde os økonomisk og 
solidarisk støtte i vor kamp. —

Ved at idømme os kæmpebøder og ved forsøg på 
anvendelse af repressalier af anden art, vil arbejds
giverne forsøge på at knægte os og videreføre deres 
nej-politik. —

Men vi lader os ikke knægte. I forvisning om 
arbejderbevægelsens økonomiske og solidariske 
støtte vil vi fortsætte vor strejke for at få den 
uorganiserede arbejdskraft ud af skibene. —

Leve arbejdernes enhed og solidaritet.
Jakob Rasmussen, 17.167.

Afstemningsperioden blev fastsat til 6 dage, og fri
sten for aflevering af stemmesedler blev berammet 
til torsdag den 26. april kl. 17,00.

Afstemningsresultatet forelå kl. 20,20 og viste med 
1183 stemmer for Lundstrøms udtalelse og 1003 
stemmer for Jakob Rasmussens, at strejken, som på 
dette tidspunkt havde varet i knap 40 døgn, var af
blæst.

På et afsluttende strejkeudvalgsmøde enedes man 
om at overlade Pressens Radioavis og Ritzaus bu
reau følgende udtalelse:

»Under henvisning til det pres, der fra stats
magten som fra kapitalstærke kredses og den

borgerlige presses side har været lagt på sø
mændene, har vi med 1186 stemmer for og 
1003 stemmer imod besluttet at afblæse strej
ken, men opgiver derfor ikke kampen for løs
ning af aspirantspørgsmålet.«

Arbejdet blev optaget i fuldt omfang i de efter
følgende dage med undtagelse af de skibe, som var 
stukket af ved hjælp af politibeskyttelse. Disse skibe 
blev først bemandet med den tidligere besætning, 
da de kom hjem eller anløb nordeuropæisk havn.

Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Damp
skibsrederiforening havde over for den faste vold
giftsret stillet krav om, at Sømændenes Forbund 
blev idømt en ny bod, og voldgiftsretten fulgte hen
stillingen og idømte den 28. april forbundet en 
yderligere bod på kr. 750.000,00, hvorved den sam
lede bod beløber sig til ialt 1 million kroner, der 
ifølge rettens kendelse skulle betales inden 3 dage 
(tirsdag den 1. maj).

Hvorledes millionboden blev til.

Vi bringer i det efterfølgende de skriftlige proce
durer fra Danske Arbejdsgiverforening og De sam
virkende Fagforbund sammen med de to kendelser, 
afsagte af den faste voldgiftsret i anledning af den 
del af sømandsstrejken, som blev kaldt ulovlig.

Fra Dansk Arbejdsgiverforening d. 16. april 
1956 til

DEN FASTE VOLDGIFTSRET
For Dansk Dampskibsrederiforening og A/S Det 

Østbornholmske Dampskibsselskab indklager vi her
ved De samvirkende Fagforbund i Danmark for Sø
mændenes Forbund i Danmark for ulovlig arbejds
vægring.

Sagens omstændigheder er følgende:
Lov om afgørelse af de mellem visse organisa

tioner af arbejdsgivere og arbejdere bestående 
uoverensstemmelser blev vedtaget i Folketinget den
13. april 1956 kl. ca. 5 morgen og trådte i kraft 
straks.

Under henvisning til lovens § 2 henvendte Det 
forenede Dampskibsselskab, der er medlem af Dansk 
Dampskibsrederiforening, sig samme dag kl. 10.40 
til Statens Forhyringskontor for derigennem hos 
sømændenes arbejdsanvisningskontorer at rekvirere 
den fornødne dæksbesætning til selskabets m/s Ar
gentina. Forhyringskontoret svarede, at der stadig 
var strejke, og at der derfor ingen folk kunne an
vises. Selskabet henvendte sig derefter direkte til 
Sømændenes Forbunds formandskontor, hvor for
mandens assistent, hr. Oldager, bekræftede, at der 
ingen folk kunne anvises.



På tilsvarende måde har medlem af Rederifor
eningen, A/S Dampskibsselskabet på Bornholm af 
1866, den 13. april 1956 om morgenen rettet nor
mal henvendelse til Sømændenes Forbund i Rønne 
om dæksbesætning til Rotna og Hammershus. Sva
ret var, at forbundet ikke ville stille folk i øjeblikket.

Rederiet Dannebrog, der ligeledes er medlem af 
Rederiforeningen, forsøgte samme dag ved henven
delse fra rederiets mægler i Fredericia at skaffe 
dæksbesætning til s/s Brattingborg, der ligger i Fre
dericia på grund af strejken. Repræsentanten for 
Sømændenes Forbund, hr. Carlsen, Vejle, svarede, 
at fyrbødere kunne fåj, men at sømændene strej
kede videre, da aspirantspørgsmålet endnu ikke var 
løst. Mægleren foreholdt Carlsen, at strejken var 
ulovlig, men denne svarede, at han ikke ville blande 
sig deri, da han havde sine ordrer fra København.

Endvidere har A/S Tankskibsrederiet, der også er 
medlem af Rederiforeningen, samme dag pr. telefon 
bestilt to matroser til daglønsarbejde på selskabets 
små både Vera og Riga. Selskabet modtog fra stats
forhyringen følgende svar:

»Matroserne vil ikke arbejde, førend Sømæn
denes Forbunds generalforsamling ændrer den 
beslutning, der blev vedtaget i går, hvorfor 
statsforhyringen ikke var i stand til at anvise 
nogle matroser.«

Endelig er det Arbejdsgiverforeningen bekendt, 
at medlem af Rederiforeningen, De forenede Kul
importører, ved telefonisk henvendelse den 13. april 
1956 til Sømændenes Forbunds anvisningskontor i 
København for at få folk til s/s Dania fik det svar, 
at der ikke blev anvist folk hverken på dagløn eller 
til påmønstring.

Under henvisning hertil kan det fastslås, at ar
bejdsvægringen er generel for hele Rederiforenin- 
gens område. Vi henviser endvidere herved til den 
resolution, der blev vedtaget den 12. april 1956 på 
Sømændenes Forbunds ekstraordinære generalfor
samling, jfr. afskrift af skrivelse af 12. april 1956 
med bilag fra Sømændenes Forbund i Danmark til 
Dansk Dampskibsrederiforening (bilag 1).

I anledning af den ulovlige strejke har der dags 
dato været afholdt fællesmøde under hovedorgani
sationernes medvirken. Afskrift af referat fra dette 
møde vedlægges som bilag 2.

Udover det ovenfor fremførte, som angår klager 
over ulovlig arbejdsvægring inden for Rederifor
eningens område, har vi fra A/S Det østbornholm- 
ske Dampskibsselskab, der står som enkeltvirksom

hed under Dansk Arbejdsgiverforening, modtaget 
indberetning om, at selskabets ni/s Østbornholm 
den 13. ds. er blevet lastet i Neksø havn, men at 
skibet ikke har kunnet afsejle, idet de fire sømænd, 
der skulle bemande skibet, ikke har måttet optage 
arbejdet, hvorfor skibet måtte blive liggende i hav
nen.

Under henvisning til ovenstående nedlægger vi 
påstand om at høre rettens kendelse for, at den på
klagede arbejdsvægring er ulovlig, samt at der på
lægges Sømændenes Forbund i Danmark en meget 
betydelig bod i anledning af den påklagede meget 
alvorlige arbejdsvægring, der er iværksat under de 
mest skærpende omstændigheder.

Vi nedlægger yderligere påstand om, at forbun
det over for sine medlemmer kendes pligtig til med 
omgående virkning at erklære arbejdet frit.

Til Den jaste Voldgiftsret.

Svarskrift

af 18. april fra De samvirkende Fagforbund 

for Sømændenes Forbund.

Sag: Dansk Arbejdsgiverforening
for Dansk Dampskibsrederiforening
og A/S Det Østbornholmske D/S
ctr. De samvirkende Fagforbund i Danmark
for Sømændenes Forbund i Danmark.

I anledning af klage af 16. ds. skal de indklagede 
herved anmode Den faste Voldgiftsret om at udsætte 
sagens behandling i et efter rettens skøn fastsat tids
punkt, dog mindst 1 uge.

Som begrundelse herfor skal vi tillade os at an
føre, at vi først den 17. ds., ca. kl. 15, har modtaget 
klageskrift i sagen, og denne rejser så betydelige og 
omfattende problemer, der for tiden er helt uklarede, 
at det forekommer os at være ganske uforsvarligt at 
fremme en sag af den størrelsesorden med så kort 
et varsel.

Vi henviser herved til, at den i sagen nævnte lov 
af 13. ds. måtte gennemføres med meget kort var
sel af hensyn til det store område, loven har, så
ledes at der ikke under lovgivningsarbejdet med 
sagen var tid til nærmere at behandle et enkelt fags 
forhold.

Det blev imidlertid under Folketingets forhand
linger klart erkendt, at der specielt for sømændenes 
vedkommende forelå særlige problemer i forbin
delse med aspirantordningen —  problemer, som 
man ikke kunne overskue i den korte tid, der var, 
før loven måtte vedtages endeligt.

Denne erkendelse fra Folketingets side gav sig 
klart udtryk derved, at det den 14/4 d. å. beslutte



des a t nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg med 
rigsadvokat Olafsson som formand til behandling 
af aspirantspørgsmålet. —  Dette udvalg har bestemt 
ikke ligget på den lade side, men har afholdt dag
lange møder, såvel den 15. som den 16. ds. —  U d
valget har imidlertid endnu ikke kunnet afslutte 
sine forhandlinger, og nyt møde er berammet til 
torsdag den 19. ds., kl. 10,15, hvor hele dagen er 
afsat til de fortsatte forhandlinger, hvorefter Sømæn
denes Forbund i Danmark vil afholde generalfor
samling fredag den 20. ds.

At fremme en sag for den faste voldgiftsret på et 
tidspunkt, hvor disse forhandlinger verserer, vil her
efter være afgjort i modstrid med forudsætningerne 
for den i klagen påberåbte lov og en klar tilsidesæt
telse af det af regeringen efter folketingets opfor
dring nedsatte udvalg.

Hertil kommer, at en voldgiftssag på nuværende 
tidspunkt meget let vil kunne bevirke, at de i den 
seneste tid opstående modsætninger yderligere ville 
blive uddybet til gavn for ingen og til ubodelig 
skade fremover for alle i konfliktens fredelige afslut
ning interesserede parter.

Da der nedlægges påstand på en betydelig bod, 
der mulig, hvis det går, som klageren ønsker, helt 
vil kunne ruinere Sømændenes Forbund i Danmark, 
må det i al fald følge af almindelige processuelle 
grundsætninger, at der m å gives den indklagede 
part en rimelig frist til nærmere at formulere og 
dokumentere sine indsigelser. — At en frist, som i 
nærværende tilfælde er fastsat til tiden fra kl. 15 
den ene dag til kl. 9,30 den følgende, m å være util
strækkelig, turde være klart.

Klagerens yderligere påstand om, at arbejdet nu 
erklæres for frit, er ikke blot i strid med de for
udsætninger, lovgivningsmagten har haft, men vil 
også meget let kunne bevirke, at der opstår kon
sekvenser, som ingen fagforeningsleder kan påtage 
sig ansvaret for, men som vil kunne påføre såvel 
klageren som samfundet helt uoverskuelige ulykker.
—  Hvis m an i stedet venter, til hele situationen —  
forhåbentlig om kort tid —  er afklaret, skulle en 
fredelig løsning være inden for rækkevidde.

Såfremt vor påstand om sagens udsættelse ikke 
tages til følge, vil vi nedlægge påstand om frifindelse, 
subsidiært om, at sagen på nuværende tidspunkt af
sluttes uden bod, eller i al fald alene med en sym
bolsk bod. —  Sagen er så uoverskuelig på nuværende 
tidspunkt, at anvendelse af ruinerende sanktioner 
ikke m å kunne finde sted på det spinkle grundlag, 
der kan tilvejebringes med det korte varsel, der er 
givet os.

København, den 18. april 1956.

U  d s k r i f t
af

Den faste Voldgiftsrets kendelse af 19. april 1956 
i sag nr. 4915 

Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Dampskibs
rederiforening og A/S Det Østbomholmske Damp

skibsselskab 
mod

De samvirkende Fagforbund i Danmark for 
Sømændenes Forbund i Danmark.

Ved lov nr. 93 af 13. april 1956, der er kundgjort 
i et den 14. s. m. udgivet nummer af Lovtidende, er 
det i § 1 fastsat, a t de arbejdsoverenskomster, der 
omfattes af det af statens forligsmand den 31. marts 
1956 stillede mæglingsforslag, fornys for tiden indtil 
1. marts 1958 med de ændringer og på de vilkår, der 
indeholdes i mæglingsforslaget. I lovens § 2 ér det 
bestemt, at igangværende og fremtidige arbejds
standsninger inden for de af loven omfattede over
enskomstområder efter lovens ikrafttræden og i tiden 
indtil 1. marts 1958 er ulovlige efter samme regler, 
som gælder, når der er indgået overenskomst mellem 
parterne. Ifølge lovens § 3 indbringes sager ved
rørende brud på de således fornyede overenskomster 
for Den faste Voldgiftsret. Endelig er det i § 4 fast
sat, at loven træder i kraft straks.

'I mæglingsforslaget af 31. marts 1956 er der ved
rørende overenskomsten mellem Dansk Dampskibs
rederiforening og Sømændenes Forbund i Danmark 
optaget én bestemmelse om aspirantordningen. U n
der 2. behandling i Folketinget af forslaget til oven
nævnte lov gav økonomi- og arbejdsministeren ud
tryk for, at det var regeringens hensigt at nedsætte 
et udvalg bestående af en ligelig repræsentation for 
Dansk Dampskibsrederiforening og Sømændenes 
Forbund i Danmark samt Dansk arbejdsgiverfor
ening og De samvirkende Fagforbund og med en af 
regeringen udpeget uvildig formand med den op
gave inden for kortest mulig tid at søge tilvejebragt 
en sådan løsning af aspirantordningen, om hvilken 
der kan opnås enighed mellem parterne. Dette ud
valg blev straks nedsat og har afholdt langvarige 
møder; men udvalgets arbejde er endnu ikke til
endebragt.

På en den 12. april 1956 afholdt generalforsam
ling i Sømændenes Forbund i Danmark vedtoges 
det at pålægge forhandlingsudvalget omgående at 
optage alle mulige forhandlinger for en løsning af 
aspirantspørgsmålet og senest tirsdag (den 17. april) 
indkalde medlemmerne til en fornyet- drøftelse af 
situationen. Den vedtagne resolution slutter med



følgende: »Indtil da opfordrer vi medlemmerne til 
enige at fortsætte strejken.« Sømændene genoptog 
ikke arbejdet efter vedtagelsen af loven af 13. april 
1956, og på en ny generalforsamling i forbundet 
den 16. april 1956 vedtoges det med 711 stemmer 
mod 170 at fortsætte strejken, indtil aspirantspørgs
målet har fundet sin løsning.

Under henvisning til, at en række rederier den 13. 
april 1956 har rettet forgæves henvendelse til Sø
mændenes Forbund eller dets afdelinger for at få 
anvist sømænd til bemanding af skibene, har Dansk 
Arbejdsgiverforening for Dansk Dampskibsrederi
forening og for A/S Det Østbornholmske Damp
skibsselskab —  der er medlem af Arbejdsgiverfor
eningen, men ikke af Dampskibsrederiforeningen
— under denne sag ved klageskrift af 16. april 1956 
indklaget De samvirkende Fagforbund i Danmark 
for Sømændenes Forbund i Danmark for Den faste 
Voldgi tf sret med påstand om foreløbig kendelse 
for, at arbejdsvægringen er ulovlig, og at arbejdet 
omgående vil være at genoptage. Yderligere har 
klagerne nedlagt påstand om, at der pålægges Sø
mændenes Forbund i Danmark en meget betydelig 
bod i anledning af den meget alvorlige arbejdsvæg
ring, der er iværksat under de mest skærpende om
stændigheder, samt om, at forbundet kendes pligtig 
til over for sine medlemmer med omgående virkning 
at erklære arbejdet frit.

De indklagede har principalt nedlagt påstand om, 
at sagens behandling udsættes mindst en uge. Sub
sidiært har de påstået frifindelse og mere subsidiært, 
at sagen på nuværende tidspunkt afsluttes uden bod 
eller i alt fald alene med en symbolsk bod.

Til støtte for deres principale påstand har de ind
klagede navnlig anført, at det under Folketingets 
forhandlinger om forslaget til loven af 13. april 
1956 klart blev erkendt, at der for sømændenes ved
kommende forelå særlige problemer i forbindelse 
med aspirantordningen, som man ikke kunne over
skue i den korte tid, der var levnet til lovens ved
tagelse, og at denne erkendelse har fundet udtryk i, 
at økonomi- og arbejdsministeren under forhand
lingerne gav tilsagn om nedsættelse af et udvalg 
om problemet og senere har nedsat dette udvalg. 
Det må herefter efter de indklågedes mening være 
en forudsætning ved lovens vedtagelse, at mæg
lingsforslagets løsning af aspirantspørgsmålet ikke 
var endelig, men at en endelig og for begge parter 
tilfredsstillende løsning skulle tilvejebringes gennem 
det nedsatte udvalgs arbejde. Heraf må efter de 
indklagedes opfattelse følge, at sømændene er be
rettiget til at fortsætte strejken, indtil der foreligger 
en endelig afgørelse af aspirantspørgsmålet. Da ud

valget holder møde den 19. april, og forbundet har 
indkaldt til generalforsamling den 20. s. m., finder 
de indklagede, at sagen bør udsættes nogen tid, og 
de har til støtte herfor yderligere anført, at sagen 
indeholder så betydelige og omfattende problemer, 
at det må anses uforsvarligt at fremme den med det 
meget korte varsel, der er givet.

Med hensyn til den subsidiære påstand om fri
findelse har de indklagede dels henvist til det an
førte om forudsætninger ved vedtagelsen af loven 
af 13. april 1956, dels anført, at klagen kun støttes 
på vægring ved at anvise arbejdskraft den 13. april, 
hvilken dag loven endnu ikke var trådt i kraft. Til 
støtte for den mere subsidiære påstand har de ind
klagede ligeledes henvist til de særlige forhold ved 
lovens vedtagelse og udvalgets nedsættelse.

De indklagede har endelig protesteret mod, at 
det som af klagerne påstået pålægges forbundet 
over for sine medlemmer at erklære arbejdet frit.

Klagerne har heroverfor anført, at nedsættelsen 
af det omhandlede udvalg er udtryk for et ønske 
om, at der måtte kunne findes en for sømændene 
mere tilfredsstillende løsning af aspirantspørgsmålet 
end den i mæglingsforslaget indeholdte, men at lo
ven klart påbyder, at arbejdet skal genoptages straks 
ved lovens ikrafttræden på de i mæglingsforslaget 
angivne vilkår. Klagernes påstand går ud på, at 
sømændenes arbejdsvægring, der i henhold til en 
generalforsamlingsbeslutning stadig fortsættes, ken
des ulovlig, og de må anse det uden betydning, at 
de i klageskriftet anførte tilfælde, der kun er nævnt 
som eksempler, hidrører fra den 13. april, og at 
loven muligvis endnu ikke var trådt i kraft denne 
dag. Med hensyn til bodens fastsættelse har klagerne 
anført, at der foreligger en særdeles grov tilsidesæt
telse af lovgivningsmagtens bestemmelse om arbej
dets genoptagelse, og at der gennem arbejdsvægrin
gen påføres skibsfarten og hele samfundet meget be
tydelige tab.

Selv om sagens behandling for Den faste Vold
giftsret er sket med kort varsel, således som det er 
rettens faste praksis ved klager i anledning af lø
bende arbejdsstandsninger, der påstås at være ulov
lige, er der givet de indklagede fuld adgang til at 
fremkomme med, hvad der kan tjene til deres for
svar, og retten finder ikke grundlag for at tage 
de indklagedes principale påstand om sagens ud
sættelse til følge.

Lov nr. 93 af 13. april 1956 fastsætter, at arbejds
standsninger efter lovens ikrafttræden er ulovlige, og 
der er ikke gjort undtagelse for sømændene, hvis 
overenskomst omfattes af loven. Over for lovens 
klare påbud om arbejdets genoptagelse er det uden



betydning, at der i henhold til det af økonomi- og 
arbejdsministeren under Folketingets forhandlinger 
givne tilsagn er nedsat et udvalg om aspirantord
ningen. Hvis forudsætningerne for udvalgets ned
sættelse havde været, at sømændene kunne fort
sætte strejken, indtil der var fundet en for dem til
fredsstillende løsning af aspirantspørgsmålet, måtte 
dette have fundet udtryk i loven.

Den omstændighed, at de i klageskriftet anførte 
tilfælde af arbejdsvægring hidrører fra den 13. april 
1956, på hvilken dag loven efter det for retten op
lyste må antages endnu ikke at være trådt i kraft, 
kan ikke føre til frifindelse, da klagernes påstand, 
således som den nærmere er udformet under doms
forhandlingen, retter sig mod strejkens fortsættelse 
efter lovens ikrafttræden, og det er ubestridt, at 
strejken stadig fortsættes.

Heréfter vil klagernes påstand om, at strejken ken
des ulovlig være at tage til følge, og retten har i sit 
møde den 18. april 1956 afsagt foreløbig kendelse 
om, at sømændenes fortsættelse af strejken efter 
ikrafttrædelsen af lov nr. 93 af 13. april 1956 er 
ulovlig, og at arbejdet straks vil være at genoptage.

Da det må være en følge af, at strejken er kendt 
ulovlig, at arbejdet er frit, og at det indklagede for
bund er pligtig til på begæring at anvise sømænd til 
bemanding af skibene, findes der ikke tilstrækkelig 
grund til som af klagerne påstået udtrykkeligt at til
pligte forbundet over for sine medlemmer at er
klære arbejdet frit.

Ved fastsættelsen af den af forbundet ved den 
ulovlige strejke forskyldte bod findes det at måtte 
tages i betragtning, at hverken forbundet eller dets 
medlemmer kan have været i tvivl om strejkens 
ulovlighed, og at der således foreligger en bevidst 
overtrædelse af den ved lov fastsatte pligt til ar
bejdets genoptagelse, samt at arbejdsvægringen har 
forvoldt skibsfarten betydelige tab og medført meget 
væsentlige tab og ulemper for samfundet som hel
hed. Boden findes herefter at burde bestemmes til
250.000 kr.

Sagens omkostninger findes de indklagede at 
burde betale med 500 kr.

KENDELSE:
Den påklagede fortsættelse af strejken efter ikraft

trædelsen af lov nr. 93 af 13. april 1956 er ulovlig, 
og arbejdet vil straks være at genoptage.

Til Dansk Arbejdsgiverforening betaler indkla
gede, Sømændenes Forbund i Danmark, en bod på
250.000 kr.

De indklagede betaler i sagsomkostninger 500 kr.

Fra Dansk Arbejdsgiverforening d. 24. april 1956 
til

Den faste Voldgiftsret.

For Dansk Dampskibsrederiforening og A/S Det 
Østbornholmske Dampskibsselskab indklager vi her
ved påny De samvirkende Fagforbund i Danmark 
for Sømændenes Forbund i Danmark samt de på 
vedlagte fortegnelse opførte medlemmer af forbun
det for i strid med Den faste Voldgiftsrets kendelse 
af 19. april d. å. i sag nr. 4915 at have fortsat den 
ulovlige strejke.

Ved rettens nævnte kendelse statueredes det, at 
»den påklagede fortsættelse af strejken efter ikraft
trædelsen af lov nr. 93 af 13. april 1956 er ulovlig, 
og arbejdet vil straks være at genoptage«, og det 
udtales i præmisserne til kendelsen, at det må være 
en følge af, at strejken er kendt ulovlig, at arbejdet 
er frit, og at det indklagede forbund derfor er plig
tig til på begæring at anvise sømænd til bemanding 
af skibene.

I henhold hertil har medlemmerne af Dansk 
Dampskibsrederiforening i dagene efter den 19. 
april d. å. påny rettet talrige henvendelser til Statens 
For hyringskontor og/eller Sømændenes Forbunds 
anvisningskontorer for at få anvist dæksbesætning. 
Samtlige henvendelser har imidlertid været resultat
løse. Fortegnelse over de medlemmer af Sømænde
nes Forbund, der ved disse henvendelser forgæves 
er søgt anvist til skibe tilhørende medlemmer af 
Dansk Dampskibsrederiforening, fremlægges her
med.

Det er herefter klart, at Sømændenes forbund har 
fortsat den ulovlige strejke trods Den faste Voldgifts
rets kendelse af 19. april d. å. Beslutningen om fort
sættelsen af den ulovlige strejke må iøvrigt efter 
meddelelser i dagspressen antages at være truffet på 
en af forbundet afholdt ekstraordinær generalfor
samling fredag den 20. april d. å.

Under henvisning hertil, og idet vi bemærker, at 
de i rettens ovennævnte kendelse af 19. april d. å. 
fremhævede skærpende omstændigheder for bodens 
fastsættelse, nemlig at der foreligger en bevidst 
overtrædelse af den ved lov fastsatte pligt til arbej
dets genoptagelse, samt at strejken har forvoldt skibs
farten og samfundet betydelige tab og ulemper, i 
endnu højere grad gør sig gældende nu under for
bundets fortsatte ulovlige strejke, nedlægger vi på
stand om, at der pålægges Sømændenes Forbund i 
Danmark en meget betydelig bod, ligesom vi end
videre nedlægger påstand om, at de i den oven
nævnte som bilag fremlagte fortegnelse nævnte 
medlemmer af Sømændenes Forbund solidarisk 
med forbundet pålægges en alvorlig bod.



Under hensyn til, at det er af stor betydning, at 
effektiv retsforfølgning over for forbundet finder 
sted hurtigst muligt, nedlægger vi til slut påstand 
om, at det i medfør af retsplejelovens § 488 må blive 
bestemt, at rettens kendelse i nærværende sag kan 
fuldbyrdes straks.

P. f. v.
Ejnar Thor sen.

/Jørgen Saabye.

Fra De samvirkende Fagforbund for Sømændenes 
Forbund d. 25. april 1956 

til
Den faste Voldgiftsret.

I tilsvar på Dansk Arbejdsgiverforenings klage 
af 24. april d. å., Dansk Dampskibsrederiforening 
og A/S Det Østbomholmske Dampskibsselskab mod 
De samvirkende Fagforbund for Sømændenes For
bund i Danmark, skal vi bemærke følgende:

Det er rigtigt som anført i klagen, at rettens ken
delse af 19. april d. å. statuerede, at fortsættelse af 
strejken efter ikrafttrædelsen af lov nr. 93 af 13. 
april 1956 er ulovlig, og at arbejdet straks vil være 
at genoptage.

Det er også rigtigt, at kendelsen ikke har ført til 
det tilsigtede resultat, idet strejken fortsættes på 
trods af den afsagte kendelse og på trods af den 
stilling til strejkeri, som bl. a. formanden for Sø
mændenes Forbund klart har tilkendegivet.

Når det imidlertid siges, at beslutning om fort
sættelsen af den ulovlige strejke efter meddelelser i 
dagspressen må antages at være truffet på en af 
forbundet afholdt ekstraordinær generalforsamling 
den 20. april d. å., er dette vel for så vidt rigtigt, 
men på den anden side bør man være opmærksom 
på, at det den 20. april tillige besluttedes at lade 
foretage urafstemning blandt samtlige de her i 
landet værende medlemmer af Sømændenes For
bund, en afstemning, der vil være afsluttet torsdag 
aften den 26. ds.,

De samvirkende Fagforbund finder det derfor 
under disse omstændigheder betænkeligt, at Den fa
ste Voldgiftsret allerede den 26. ds., før afstem
ningsresultatet foreligger, skal tage stilling til den 
nye klage, thi selv om det er rigtigt, at kendelsen af 
19. april d. å. ikke er overholdt af medlemmerne 
af Sømændenes Forbund, finder vi at måtte pege 
på, at dette forbund har en ganske særlig karakter, 
afvigende fra de andre organisationer i landet, og 
at en genoptagelse af arbejdet, selv om ledelsen 
ønsker dette og har udtrykt dette synspunkt på gene
ralforsamlingen, ikke er så lige til at praktisere, ikke 
mindst i betragtning af at visse grupper, hvis fagtil

hørighed iøvrigt er ukendt, påvirker ikke blot sø
mændene, men især havnearbejderne til at hindre 
arbejdets genoptagelse.

På baggrund af disse omstændigheder må vi der
for også protestere imod, at man i nærværende sag 
indklager og søger dømt navngivne medlemmer af 
Sømændenes Forbund. Vi vil ikke bestride, at det 
er rigtigt, at de pågældende selskaber har foretaget 
henvendelse til forhyringskontorerne om at få anvist 
folk, men når de pågældende medlemmer af Sø
mændenes Forbund ikke har fulgt opfordringen, 
skyldes det de forhold, der for nærværende råder i 
havnene, og som Sømændenes Forbund ikke kan 
gøres ansvarlig for. Det siger sig selv,, at det med 
de trusler, der er rejst, og de episoder, der iøvrigt 
er forekommet, må anses for yderst risikabelt for de 
enkelte medlemmer, selv om arbejdet ved rettens 
kendelse er erklæret frit, at trodse den blokade, der 
er etableret fra de nævnte ubestemmelige kredses 
side.

Når der i klagen endvidere nedlægges påstand på, 
under henvisning til retsplejelovens § 488, at rettens 
kendelse i den nye sag kan fuldbyrdes straks, må vi 
også gøre indsigelse herimod, idet vi finder det rig
tigst, at man følger den almindelige praksis, hvor
efter en bod først forfalder 14 dage efter rettens 
kendelse.

Vi nedlægger derfor påstand på, at nærværende 
sag udsættes, indtil resultatet af afstemningen fore
ligger, subsidiært at Sømændenes Forbund og de 
på de vedlagte lister opførte medlemmer frifindes, 
eftersom det er forhold, der ligger uden for organisa
tionsområdet, der har medvirket til, at det har været 
ugørligt at få arbejdet genoptaget, således som ret
tens kendelse af 19., april forudsætter. Vi nedlægger 
endvidere påstand på afvisning af kravet om, at 
rettens kendelse fuldbyrdes straks.

U D SK RIFT
af

Den faste Voldgiftsrets kendelse af 28. april 1956 
i sag nr. 4919:

Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Dampskibs
rederiforening og A/S Det Østbomholmske 

Dampskibsselskab: 
mod

De samvirkende Fagforbund i Danmark for 
Sømændenes Forbund i Danmark.

I sag nr. 4915 var det oplyst, a t Sømændenes For
bund i Danmark efter ikrafttrædelsen af lov nr. 93 
af 13. april 1956 havde fortsat den af forbundet 
iværksatte, indtil lovens ikrafttræden, lovlige strejke, 
uanset at forbundets overenskomst med Dansk



Dampskibsrederiforening ved loven var fornyet 
med de ændringer og på de vilkår, der indeholdtes 
i forligsmandens mæglingsforslag af 31. marts 1956, 
og at det ved loven var fastsat, at strejker herefter 
var ulovlige.

I mæglingsforslaget af 31. marts 1956 var der 
vedrørende den nævnte overenskomst optaget en 
bestemmelse om aspirantordningen, som vakte util
fredshed hos forbundets medlemmer, og på en den
16. april 1956 afholdt ekstraordinær generalforsam
ling vedtoges det at fortsætte strejken, indtil der var 
fundet en tilfredsstillende løsning på aspirantspørgs
målet.

Den faste Voldgiftsret har den 18. april 1956 i 
Sag nr. 4915 afsagt foreløbig kendelse om, at fort
sættelsen af strejken efter ikrafttrædelsen af lov nr. 
93 af 13. april 1956 er ulovlig, og at arbejdet straks 
ville være at genoptage. Ved den endelige kendelse 
af 19. s. m. blev der pålagt Sømændenes Forbund i 
Danmark en bod på 250.000 kr.

Under henvisning til, at strejken trods rettens 
nævnte kendelse stadig fortsættes, har Dansk Ar
bejdsgiverforening for Dansk Dampskibsrederifor
ening og A/S Det Østbornholmske Dampskibsselr 
skab under nærværende sag ved klagéskrift af 24. 
april 1956 påny indklaget De samvirkende Fagfor
bund i Danmark for Sømændenes Forbund i Dan
mark- for D en faste Voldgiftsret med påstand om, 
at der for den fortsatte ulovlige strejke yderligere 
pålægges forbundet en meget betydelig bod. K la
gerne har endvidere nedlagt påstand om, at der i 
medfør af rpL § 488 bestemmes, at fuldbyrdelses
fristen for boden skal være 2 dage.

De indklagede har principalt påstået sagens be
handling udsat og subsidiært påstået frifindelse.

Under domsforhandlingen i sagen den 26. april 
1956 er der oplyst følgende om, hvad der er pas
seret efter afsigelsen af rettens kendelse i sag nr. 
4915:

Det er ikke ved forhandlingerne i det i sag nr. 
4915 nævnte udvalg om aspirantordningen lykkedes 
at opnå enighed mellem parterne. På en ekstraordi
næ rt generalforsamling i forbundet den 20. april 
vedtoges det, at spørgsmålet om, hvorvidt strejken 
skulle ophæves eller fortsættes, skulle afgøres ved 
skriftlig afstemning mellem alle de medlemmer af 
forbundet, der opholder sig her i landet. Der er til 
medlemmerne udsendt stemmesedler, der skal til
bagesendes, således at de er hovedkontoret i hænde 
senest den 26. april kl. 17.

De indklagede har til støtte for deres principale 
påstand om udsættelse gjort gældende, at resultatet 
af den igangværende afstemning bør afventes.

Klagerne har modsat sig sagens udsættelse og an

ført, at sagen bør afgøres nu på det ved domsfor
handlingen foreliggende grundlag, således at der på
lægges bod for fortsættelsen af den ulovlige strejke 
fra rettens kendelser i sag nr. 4915 indtil dette tids
punkt. Skulle strejken fortsættes også efter afstem
ningens afslutning, kan dette medføre en ny sag 
med krav om yderligere bod, men det allerede på
dragne bodsansvar kan ikke ændres ved afstem
ningens resultat.

Med hensyn til fastsættelsen af bodens størrelse 
har klagerne anført, at der foreligger en bevidst 
overtrædelse af den ved lov fastsatte pligt til arbej
dets genoptagelse og nu yderligere en grov tilside
sættelse af den af Den faste Voldgiftsret trufne af
gørelse. Rettens kendelse skal straks respekteres, og 
det kan —  som fremhævet i kendelsen i sag nr. 67
—  ikke gøres til genstand for afstemning, om den 
skal efterkommes eller ikke; det må derfor efter 
klagernes mening anses som en yderligere skær
pende omstændighed, at det indklagede forbund 
har iværksat en sådan afstemning. Klagerne har 
videre anført, at der ved den ulovlige strejke er 
påført skibsfarten et tab, der udgør mindst /<x mill. 
kr. daglig.

De indklagede har til støtte for deres frifindelses
påstand anført, at det indklagede forbunds formand 
Og flertallet af dets bestyrelse har gjort sig store an
strengelser for at få arbejdet genoptaget* men dette 
er stødt på en modstand, tildels hidrørende fra 
kredse uden for fagbevægelsen, som det hidtil ikke 
er lykkedes at overvinde. Der er dog nu gennem 
landsafstemningen skabt en mulighed for, at strej
ken vil blive hævet, og dette må efter de indklagedes 
mening i hvert fald anses som en formildende om
stændighed.

De indklagede har protesteret mod, at fuldbyrdel
sesfristen for en eventuel bod afkortes.

Retten finder ikke mod klagernes protest at burde 
tage de indklagedes påstand om sagens udsættelse til 
følge. Ved fortsættelsen af den ulovlige strejke efter 
rettens kendelser af 18. og 19. april 1956 og indtil 
domsforhandlingens dato den 26. s. m. har det ind
klagede forbund forskyldt en bod, for hvis fastsæt
telse resultatet af den iværksatte afstemning ikke kan 
anses at være af væsentlig betydning.

Den omstændighed, at forbundets formaftd og en 
del af bestyrelsen har bestræbt sig for at få arbejdet 
genoptaget, kan ikke som af de indklagede påstået 
føre til frifindelse, da forbundet må bære ansvaret 
for vedtagelserne på dets generalforsamling.

Ved fastsættelsen af boden findes det at måtte 
tages i betragtning som skærpende omstændighed, at 
den mod lov nr. 93 af 13. april 1956 stridende 
strejke er fortsat, efter at Den faste Voldgiftsret



havde erklæret den ulovlig, og at strejkens foreløbige 
fortsættelse indtil den iværksatte afstemnings af
slutning må anses godkendt af forbundets gene
ralforsamling den 20. april. Under de foreliggende 
omstændigheder findes afstemningens iværksættelse 
derimod ikke, som af klagerne hævdet, i sig selv at 
kunne anses som en yderligere skærpende omstæn
dighed, idet den må tages som udtryk for en mindre 
fasthed i beslutningen om strejkens fortsættelse. Ved 
afgørelsen m å endvidere tages i betragtning det 
meget betydelige tab, der er påført skibsfarten, selv 
om klagernes skønsmæssige opgørelse af tabet, der 
ikke er dokumenteret, ikke findes at kunne lægges til 
grund. Boden findes herefter at burde bestemmes 
til 750.000 kr.

Efter omstændighederne vil fuldbyrdelsesfristen i 
medfør af rpl. § 488 være at sætte til 3 dage.

Sagens omkostninger, 500 kr., findes at burde be
tales af de indklagede.

KENDELSE:

Til Dansk Arbejdsgiverforening betaler indkla
gede, Sømændenes Forbund i Danmark, en bod på
750.000 kr. inden 3 dage efter denne kendelses 
afsigelse.

Sagens omkostninger betales af de indklagede 
med 500 kr.

Tilsendt Folketingets udvalg i anledning af 
bemandingslovens revision.

Til det af Folketinget nedsatte udvalg til behand
ling af forslag til lov om danske skibes bemanding 
og om sønæringsbeviser.

Undertegnede repræsentant for Sømændenes For
bund i Danmark tillader sig herved at anmode det 
ærede udvalg om at tage under velvillig behand
ling nedenstående problemer vedrørende oven
nævnte lovforslag:

1) I ovennævnte forslag er sejlskibstid på  1 år 
ophævet og erstattet med 4 J/q måneds skoleskibs
sejlads for at kunne opnå certificat som navigatør.
—  Af hensyn til den store mangel på navigatører 
og ligeledes den store arbejdsløshed blandt vore 
medlemmer vil vi mene, a t det nu er på tide, at 
Danmark fulgte de øvrige søfartslande og ophæve
de sejlskibstiden definitivt, herunder også skole
skibe, for at kunne blive navigatør. —  Vi kan ikke 
se rimeligheden i, at vi skal stå som det eneste land, 
der fortsat forlanger sejl- eller skoleskibstid og vil 
mene at kunne afhjælpe navigatørmanglen, dersom 
vore unge søfolk f. eks. efter at have sejlet 2 år som 
matros i damp- eller motorskibe kunne gå på navi
gationsskole og erhverve navigatør-certificat. —

Ordningen med sejl- eller skoleskibe finder vi helt 
urimelig; lige så urimelig som hvis f. eks. myndig
hederne forlangte, at m an skulle kunne køre heste
vogn for at erhverve førerbevis til automobil. —  
Dersom man kunne gå med til omtalte ordning, er 
vi sikker på at kunne afhjælpe den navigatørmangel, 
Som skibsrederne under behandlingen af vort aspi
rantspørgsmål påberåber sig.

2) Vi finder det ligeledes urimeligt, at skibs
rederne i ly af bemandingsloven bemander skibene 
som åbne shelterdækkere. — H er henviser vi både 
til beskæftigelsesproblemet og ikke mindst til sik
kerheden til søs. —  Vi kan ikke indse, at et skib, 
bygget som åben shelterdækker og bemandet der
efter, kan gå ud i tram pfart og der lastes som lukket. 
Det vil sige, at der i mange tilfælde efter vor me
ning mangler både 1 og 2 matroser. —  Vi kan 
nævne eksempler på, at rederiet A. P. Møller den 
ene rejse laster skibet som åben og den næste rejse 
som lukket og i ly af loven kan undlade a t bemande 
efter bemandingsreglerne, men udbetaler den spa
rede hyre til det ombordværende dæksmandskab. —  
Skibet må under alle omstændigheder af sikkerheds
mæssige grunde have besætning efter skibets stør
relse og ikke efter, hvordan m an måler eller om
måler det.

3) Vi mener det ligeledes urimeligt, a t en skibs
tømrer indgår i  bemandingsloven under den nor
merede besætning. —  Skibstømreren er efter vor 
mening en håndværker, der udelukkende udfører 
tømrerarbejde ombord og yderst sjældent indgår i 
de normale vagter. —  H er mangler der i den for
cerede fart, skibene sejler i til stadighed, en erfaren 
matros. —  N år vi tilsender det nedsatte folketings
udvalg disse betragtninger, skyldes det for det første 
Sømændenes Forbunds mindretalsbetænkning i sø
fartskommissionens fjerde og sidste betænkning og 
dernæst, at vi mener, a t der er sket store forandrin
ger siden midlertidig lov af 11/12 1950 er tråd t i 
kraft, eftersom skibene siden den tid  har gennem
gået en gennemgribende forandring med hensyn til 
konstruktion og forceret sejlads, under hvilken vore 
folk faktisk er påtvunget overtid, der endog i visse 
tilfælde overstiger den egentlige hyre, hvilket igen 
bevirker, a t sikkerheden til søs efter den nuværende 
bemandingsskala ikke er på højde med fart og 
sejlads.

4) Vi håber ligeledes, at udvalget vil se med vel
vilje på, at aspiranterne helt udgår af loven — 
noget, som efter vor mening er en selvfølge, efter
som vi siden 1952 pr. overenskomst mellem Dansk 
Dampskibsrederiforening og Sømændenes Forbund 
har fastslået, a t aspiranter ikke kan tælles med i 
den normerede besætning.



Udover dette er vi klar til, som aftalt, at frem
føre vor mundtlige procedure med hensyn til oven
nævnte lov.

Vi håber på en velvillig behandling af oven
stående.

Med højagtelse 

Sømændenes Forbund i Danmark.

H vad er shelterdækkere?

Shelterdækkede skibe har i de senere år vundet 
mere og mere indpas overalt, særlig inden for skan
dinavisk skibsfart, og næsten samtlige danske ny
bygninger af tram p- og liniebåde er således shelter
dækkede i dag. Med shelterdækkede skibe mener 
man skibe, som er forsynet med ekstra lastrum, der 
ved hjælp af visse tonnageluger og -åbninger efter 
nærmere fastsatte regler gøres målefrit. E t shelter- 
dækket skib bygges normalt med et stort mellem
dæk fra for til agter. Dette mellemdæk —  d. v. s. 
rummet mellem øverste dæk, shelterdækket, og næst- 
øverste dæk, hoveddækket —  medregnes ikke efter 
danske bestemmelser i bruttotonnagen, når der i det 
øverste dæk findes en permanent åbning, en ton
nageluge, som ikke kan eller m å sikres på sædvanlig 
måde, f. eks. ved at skalke den som en almindelig 
lastluge eller ved a t lukke den med hængslede 
dore og porte.

Endvidere skal i tværskibs skotter mod tonnage
lugen være anbragt mindst to åbninger, som skal 
opfylde —  ligesom tonnagelugen —  bestemte for
skrifter med hensyn til størrelse og aflukning. Når 
et skib afgår som nybygning fra værft, er denne 
tonnageluge muligvis lukket, men er den blot luk
ket uden pakninger og med plade, som er befæstet 
med løssiddende hagebolte, er skibet a t betragte 
som åben shelterdækker. Skibets BR T er dermed 
den mindst mulige og yder dets ejer mange fordele, 
hvoraf blot skal nævnes, at han slipper for a t have 
så stor dæksbesætning ombord, idet handelsmini
steriet ved cirkulære af 14/7 1933 har meddelt lan
dets mønstringsbestyrere, a t et shelterdækket skib 
skulle bemandes efter dets bruttotonnage som åben 
shelterdækker. M ed ganske få foranstaltninger og i 
løbet af få tim er kan et sådant skib ved f. eks at 
påsvejse plade på tonnagelugen tillades at indtage 
større last og derved er skibet a t betragte som luk
ket shelterdækker med 20— 30 % større BRT end 
som åben shelterdækker. For skibsrederen er et så
dant skib rentabel, efter som det kan sejle som 
$ben shelterdækker med en last med Hile vægt og 
stort kubikindhold eller som lukket shelterdækker 
med dybere nedlastning, lille kubikindhold og større

lasteevne —  alt afhængig af, i hvilken trade skibet 
befinder sig. E t åbent shelterdækket skib på knap 
6500 BRT vil således ved ommåling til lukket 
shelterdækker måle op til godt og vel 9000 BRT 
og i henhold til bemandingsskalaen betyder dette, 
at der ikke skulle være en 11 mands dæksbesæt
ning ombord (skalaen fra 5000— 6500), men 
derimod 13 mand på dækket (skalaen 8000— 
9500). Ved gældende praksis gennem mange år 
har dæksbesætninger i shelterdækkede skibe for den 
tid, disse har været i søen som lukkede shelterdæk
kere, fået udbetalt sparet hyre, jfr. sømandslovens 
§ 23, hvilket vil sige, at skibet har foretaget rejse 
helt eller delvis med mindre mandskab end forudsat. 
I de fleste tonnagegrupper vil der dog ikke ved om
måling til lukket shelterdækker blive tale om en 
større forøgelse af dæksbesætningens kvantitet, som 
regel vil det blot betyde en m and mere ombord.

I søfartskommissionen af 1947 har skibsrederne 
ikke villet strække sig længere end til at udbetale 
sparet hyre, og flertallet i kommissionen har ment, 
at spørgsmålet skulle overlades til videre drøftelse i 
Søfartens Fællesråd og vanligt fortolkes og admini
streres gennem handelsministeriet, men vi tilsigter 
fra Sømændenes Forbund ved lov at få stadfæstet, 
a t så og så mange dæksfolk er nødvendige af sikker
hedsmæssige grunde i det enkelte skib, som er lige 
stort —  og derfor m å kræve lige stor bemanding, 
hvadenten det sejler som åben eller lukket shelter
dækker.

At betale den ombordværende dæksbesætning spa
ret hyre som ekstrabetaling for at omgå sikkerheds
bestemmelserne til søs klarer ikke begreberne og 
tjener ikke et godt formål.

Som før nævnt bliver de fleste lastskibe —  tank
skibe er ikke indbefattet —  bygget som shelterdæk
kere. For a t anskueliggøre omfanget af shelterdæk
kere, som i 1930’erne kun talte nogle få stykker, 
kan det oplyses, at Skandinaviens største rederi har 
ikke mindre end 20 shelterdækkere, og resten er 
awningdækkere. Det er rederiet A. P. Møller, hvis 
skibe for de flestes vedkommende ommåles hyp- 
pigt.

Ia lt findes af danske shelterdækkere af over 400 
BR T størrelse ca. 135 skibe, og en stor part af disse 
besejler områder af verden, hvor lastrummet mel
lem skibets shelterdæk og hoveddæk ikke er måle
frit, fordi de her i landet benyttede engelske målings
regler ikke er anerkendt i tilnærmelsesvis alle lande.

Sømændenes Forbund m å i den forbindelse på
pege, a t det jo netop i udstrakt grad er de shelter
dækkede skibe, der ud over den berammede dæks
besætning bemandes med aspiranter og lærlinge, 
hvilket skulle tydeliggøre og bevise, at arbejdet i



disse skibe med deres komplicerede indretning og 
forcerede fart faktisk er underbemandet —  ikke al
ene af sikkerhedsmæssige — men også af arbejds
mæssige grunde, hvorfor vi mener, at vort krav om 
bemanding for denne type skibe efter højeste BRT 
er helt på sin plads.

OVERENSKOM ST
mellem

Dansk Dampskibsrederiforening
og

Sømændenes Forbund i Danmark 
af 31. marts 1956.

§ i.
Ansættelse og afskedigelse.

a. På- og afmønstring finder sted i henhold til sømandsloven 
af 7. juni 1952 og nedenanførte forhyringsregler.

b. Ved run-sejlads af kortere varighed —  d. v. s. påmønstring 
under 7 dage —  betales til matros kr. 45,00 pr. dag i mi
nimum 3 dage, når rejsen gælder havne udenfor Sundet 
og minimum 1 dag for rejse indenfor Sundet; til letma
tros kr. 37,50 og til ungmand kr. 21,00 pr. dag på  samme 
betingelser.

Ovennævnte beløb indbefatter hyre, dyrtidstillæg, kost
penge og afsavnstillæg af 1956, men ikke feriegodtgø
relse-.

Rederiet afholder rejseudgifter for tilbagerejse til for
hyringsstedet.

c. Ved forhyring i Danmark af stedfortræder i sygdomstil
fælde eller for ferieafløsning har den pågældende ved tje
nesteforhold under 30 dages varighed ved afmønstring i 
dansk havn uden egen skyld ret til fri rejse til sit hjem
sted.

Fri hjemrejse ydes også ved tjenesteforhold under 30 
dages varighed, når skibet går til dansk værft, og den på
gældende er forhyret i Danmark og afmønstres uden egén
skyld.

§ 2 .
Hyrer m. m.

a. Hyren fastsættes til:
pr. md.

for bådsmænd ............................................  kr. 463,50
- p u m p em æ n d ........................................  - 443,50
- tømmermænd m. 18 mdrs. sejlads . .  - 423,50
- tømmermænd m. u. 18 mdrs. sejl. . .  - 382,50
- matroser ............................................. - 403,00
- letmatroser . ............................. .. - 251,50
- ungmænd ...... ......................................  - 92,00

b. Rederiet leverer madras med betræk, og rederiet leverer 
senest fra den 1. oktober 1957 køjeudstyr, hvormed me
nes: 1 hovedpude, 2 å 3 tæpper efter årstiden og skibets 
fartsområde, 1 hovedpudebetræk, 2 lagner og 2 håndklæ
der.

Sengelinned udskiftes hver 14. dag og håndklæder hver 
uge. Udlevering foregår i fritiden efter rederiets nær
mere bestemmelse. Tæpper renses, når fornødent, dog 
leveres rene tæpper ved skiftning af vedkommende besæt
ningsmedlem.

De udleverede effekter, som tilhører rederiet, er ved

kommende besætningsmedlem personligt ansvarlig for. 
Bortkomne eller ødelagte effekter medfører erstatnings
pligt til indkøbs- eller anskaffelsespris i medfør af be
stemmelserne i sømandslovens §§ 21 og 50.

Samtidig bortfalder det nugældende køjetøj stillæg 
(kr. 18,00).

c. I  skibe under 500 BRT, hvor der gås 2-skiftet vagt, ydes 
som godtgørelse for den længere vagttjeneste kr. 35,00 
pr. mand pr. måned for den del af besætningen,: der del
tager i vagtarbejdet.

d. Tømmermanden holder sig selv med nødvendigt værktøj 
og oppebærer herfor et månedligt vederlag af kr. 35,00.

I  de tilfælde, hvor det af hensyn til rejseudgifter er ri
meligt, a t tømmermanden ikke medbringer værktøj, leve
rer skibet dette, og tillæget bortfalder. Sådan aftale må 
ved forhyringen meddeles forbundet.

Hvor pejling af ballasttanke og rendestene samt smø
ring af rorgrejer udføres i søen af tømmermand eller dag
mand, hvor sådan findes, ydes for sådant arbejde på søn- 
og helligdage et månedligt vederlag af kr. 20,00; i skibe 
på 5000 BRT og derover kr. 25,00.

e. For tjeneste i tankskibe ydes et tillæg på 10 % af grund
hyre samt eventuel anciennitets tillæg. For ungmænd dog 
min. kr. 25,—  pr. måned.
’ T il den del af dæksbesætningen, der udfører rengø
ringsarbejde i skibets lasttanke og kofferdam samt ved 
ophivning af slam fra lasttanke og kofferdam, ydes et 
tillæg for sådant arbejde på  50 % af den gældende over
tidsbetaling pr. mand pr. time.

T il alt arbejde, der udføres i tanke, udleveres besæt
ningen i sådanne skibe støvler, kedeldress samt fornøden 
sæbe til personlig rengøring samt til vask af tøj efter 
tankarbejde.

f. Overtid betales således pr. påbegyndt l/ i  time:

Hverdage: Søn- og helligdage
bådsmænd ......... ...............  kr. 1,92 kr. 2,45
pumpemænd ................  - 1,85 - 2,37
tømmermænd m. 18 mdr. - 1,79 - 2,29
tømmerm. m. u. 18 mdr. - 1,66 - 2,13
matroser ........... .................  - 1,73 /  - 2,21
letmatroser ......................... - 1,25 - 1,61
ungmænd ................ - 0,72 - 0,98

Overarbejde mellem kl. 21 og kl. 6 på hverdage beta
les med helligdagsbetaling. I skibe med 2-skiftet vagt be
tales ikke helligdagsbetaling for søvagt og indtil 2 timers 
overarbejde, der udføres i forbindelse med ankomst og 
afgang.

Ankomst- og afsejlingsdage.
Uden hensyn til bestemmelserne i stk. 2 skal en mand 

i skibe, hvor der gås 3-skiftet vagt, og som indenfor det 
samme døgn (kl. 0— 24) har haft vagt og/eller arbejde 
i 12 timer (f. eks. 8 timers normal arbejdstid samt 4 al
mindelige overtimer eller f. eks. 6 timers normal arbejds
tid samt 6 almindelige overtimer) have søndagsovertids
betaling for den 13. og følgende tim er; dog skal over
timer til en sådan mand efter kl. 21 betales med søndags
overtidsbetaling indenfor samme døgn.

I ovennævnte beregning medregnes ikke forud betalte 
søndagsovertimer,

g. De under b, c, d, e og i nævnte månedlige tillæg ydes 
• kun for tjeneste ombord og kun for påmønstrede folk.



h. Der ydes følgende anciennitetstillæg:
T il bådsmænd, pumpemænd og tømmer
mænd :
Efter 1 års effektiv sejlads som bådsmand, 

pumpemand og tømmermand
i samme rederi ................kr. 20,00 pr. md.

» 3 » » » » » » 30,00 —
» 5 » » » » » » 40,00 —
» 10 » » » » » » 70,00

Til matroser:
Efter 2 års effektiv sejlads som matros

i samme rederi ................kr. 15,00 pr. md.
» 3 » » » » » » 20,00 —
» 5 » .» » » » » 30,00 —

D et er en betingelse for a t opnå anciennitetstillæg (se 
anmærkning I ) ,  a t de pågældende ikke har været fravæ
rende fra rederiet i over 6 m åneder; undtaget er dog fra
værelse på grund af militærtjeneste eller sygdom.

H ar en bådsmand, pumpemand og tømmermand mid
lertidig gjort tjeneste i rederiet som matros og atter møn
strer ud som bådsmand, pumpemand og tømmermand i 
samme rederi, bibeholder han sin tidligere erhvervede 
anciennitet som bådsmand, pumpemand og tømmermand, 
forudsat a t perioden som matros ikke overstiger et år 
(se anmærkning I I ) .

Anciennitetstilæg ydes, sålænge den anciennitetsberet
tigede oppebærer hyre, således også under sygdom, ferie 
og under rejse til og fra skib. 

i. Som smudstillæg og reguleringstillæg oppebærer dæks
besætningen følgende månedlige tillæg:

bådsmænd, pumpemænd,
tømmermænd og matroser . . . .  kr. 29,00
le tm a tro se r ......................................  - 15,00
ungmænd ......................................  - 6,00

j. Ved påmønstringen udleveres et par arbejdshandsker til 
brug for forefaldende arbejde med wirer.

Fornyelse sker efter behov mod aflevering af de gamle 
handsker og ikke oftere end hver 2. måned. Ved afmøn
string tilbageleveres handskerne, 

k. T il afløsning af krigstillæget ydes fra og med 1. april 
1956 følgende tillæg pr. ipåned:

I skibe såvel over som under 
Stilling 850 BRT

bådsmænd ...............................................  kr. 115,00
pumpemænd ...........................................  - 115,00
tøm m erm æ nd ........................................... - 115,00
m a tro s e r ....................................................  - 115,00
le tm a tro se r ...............................................  -• 55,00
ungmænd ...............................................  - 25,00

Tillæget ydes til forhyrede, som enten gør tjeneste om
bord i skib eller rejser til eller fra  skib, og ydes således 
ikke under sygdom og ferie eller under ledighed i land,

Anmærkning til § Bh (I):
F or m atroser, der ved overenskomstens ikrafttræ den e r tjen st
gørende i e t skib, regnes sejlads for opnåelse af anciennitets
tillæ g fra  første påm ønstring i det skib, de e r  ombord i ved 
overenskomstens ikrafttræ den.

Anmærkning til § 2 h (II):
De, der ved overenskomstens ikrafttræ den oppebærer fa rts
tillægsbonus, bibeholder denne, sålænge de i henhold til den 
gamle overenskomst (§ 2 i) ville være kvalificerede til fa rts
tillægsbonus, indtil de er kvalificerede til anciennitetstillæg.

herunder afvikling af fridage; i det sidste tilfælde ydes 
tillæget dog, hvor der ikke antages en stedfortræder, der 
får udbetalt tillæget.

§ 3.
Fartstid.

For at kunne opnå de i § 2 anførte hyrer udkræves føl
gende aldersgrænse*’og fartstid:

a. En ungmand skal være fyldt 16 år og have faret til søs 
i mindst 12 måneder. I den her foreskrevne fartstid kan 
gennemgået kursus på godkendt sømandsskole medregnes 
med 3 måneder.

b. En letmatros skal være fyldt 17 år og opfylde de under a. 
omhandlede betingelser og derefter have faret til søs som 
ungmand i mindst 12 måneder.

c. En matros skal være fyldt 18 år og opfylde de under b. 
omhandlede betingelser og derefter have faret til søs 
som letmatros i mindst 12 måneder.

d. En bådsmand skal være fyldt 25 år og have faret til søs 
som matros i mindst 24 måneder.

e. En befaren tømmermand skal enten opfylde betingelserne 
under c. eller have faret til søs i mindst 18 måneder 
efter udstået læretid som tømrer.

f. En pumpemand skal være fyldt 25 år og have faret til 
søs som matros i tankskib i mindst 12 måneder.

§ 4.
Når skibet betragtes som liggende ved land.

E t skib betragtes som liggende ved land, såsnart det er 
visiteret af toldvæsenet og fortøjet eller ankret i losse- 
eller lastehavn.

Døgnet regnes fra kl. 0000 til kl. 2400.

§ 5.
Arbejdstiden i søen.

a. I  skibe over 500 BRT indføres 3-skiftet vagt.
b. I  skibe under 500 BRT, hvor der gås 2-skiftet vagt, ydes 

som godtgørelse for den længere vagttjeneste det i § 2 c 
nævnte tillæg for den del af besætningen, der deltager i 
vagtsarbejdet.

c. Den normale arbejdstid for almindeligt skibsarbejde læg
ges mellem kl. 6 og kl. 18, og sådant arbejde udført 
udenfor den ordinære arbejdstid samt på søn- og hellig
dage betales med overtidsbetaling.

Hvor vagt og/eller arbejde på  ankomst- eller afgangs
dage ikke er 8 timer i det pågældende døgn, kan der 
p å  hverdage indenfor den normale arbejdstid —  uden 
overtidsbetaling —  pålægges besætningen arbejde på 
frivagten i de resterende timer. På ankomst- eller afgangs
dage på  søn- og helligdage og hverdage udenfor den or
dinære arbejdstid ydes overtidsbetaling til vagten og 
frivagten for alt arbejde i forbindelse med til- og afrig
ning af lossegrejer samt fortøjning.

d. Dagmandens arbejdstid er 8 tim er pr. dag, der lægges 
mellem kl. 6 og kl. 18.

§ 6.
Arbejdstiden ved land.

a. Arbejdstiden er 8 tim er på  hverdage. Den lægges mellem 
kl. 6 og kl. 18 med times frokost, 1 times middag og l/z

times kaffetid.
b. Arbejde herudover p å  hverdage betales med overtidsbe

taling, jfr. § 2 f, dog med undtagelse af indtil 8 timers 
søvagt, der er nødvendig af hensyn til skibets sikkerhed,



d. v. s. som skyldes en øjeblikkelig eller umiddelbart fore
stående fare for mandskabets, skibets og ladningens sik
kerhed, dog skal overtidsbetaling ydes for udført almin
deligt skibsarbejde i tiden mellem kl. 18 og og kl. 6.

c. Almindelig skibsarbejde udført udenfor den ordinære ar
bejdstid samt på søn- og helligdage betales med over
tidsbetaling.

d. N år besætningen udenfor den ordinære arbejdstid kræ
ves til arbejde, betales der fra det klokkeslet, vedkom
mende er tilsagt til a t møde ombord, og indtil arbejdet 
kommer i gang, ventepenge med mindst l/z  times over
tidsbetaling pr. ventetime.

Denne bestemmelse er kun gældende i de tilfælde, 
hvor der skal udføres arbejde i forbindelse med forhaling, 
pålægning eller afdækning af luger og lignende dæks
arbejde. Betaling ydes ikke for ventetid i forbindelse med 
afsejling.

Kræves arbejdet påbegyndt inden kl. 20, betales oven
nævnte ventepenge dog fra udskejning.

Kræves arbejdet derimod påbegyndt kl. 20 eller der
efter, betales en times fuld overtidsbetaling udover even
tuel påløbende ventetids- og overtidsbetaling.

e. Juleaftensdag ophører arbejdstiden kl. 15.
Grundlovsdag er lovfæstet halv helligdag.

f. Arbejde med skibets bunkerkul (dog ikke opfejning ved 
rengøring af laster) samt lempning og ophivning af bal
last kan kun kræves udført af besætningen, dersom kva
lificeret arbejdskraft ikke kan skaffes, og betales i den 
normale arbejdstid med 50 % af den gældende overtids
betaling, udenfor den normale arbejdstid med et tillæg 
af 50 % til den gældende overtidsbetaling. Denne be
stemmelse gælder også, når skibet er i søen (se anmærk
ning).

g. For rengøring af:
skibets egne brændselsolietanke, 
vand- og ballasttanke, 
sugekurve i lastrendestene, 
høj tanke, når disse renses efter flydende last, 

betales 50 % af den gældende overtidsbetaling, når ar
bejdet udføres i den normale arbejdstid, og almindelig 
overtidsbetaling +  50 % , når arbejdet udføres udenfor 
den normale arbejdstid.

Tillæget betales også for cementering af vand- og bal
lasttanke.

h. Ved rengøring af laster efter ladning, der indeholder 
syre eller anden ætsende kemikalier samt efter beg i 
bulk, ved arbejde med malersprøjte, mekanisk rustbanke- 
værktøj samt ved arbejde i kabel tanke, udleveres der til 
den del af besætningen, der udfører sådant arbejde, kedel- 
dress og beskyttelsesbriller samt fornøden sæbe til per
sonlig rengøring og til vask af tøj efter rengørings
arbejdet.

i. N år et dæksbesætningsmedlem har arbejdet i 16 på  hin
anden følgende timer, der kun er afbrudt ved de norme
rede spisetider, skal han have 5 timers frihed til at, hvile 
sig i.

Anmærkning til §6 :
N år besætningen under skibets ophold i havn sættes til arbejde, 
som sædvanemæssigt udføres af havnearbejdere, skal der for 
dette arbejde indenfor normal arbejdstid  ydes 50 % a f den 
gældende overtidsbetaling og udenfor normal arbejdstid  et til
læg af 50 % til den gældende overtidsbetaling.
Denne bestemmelse gælder dog ikke, såfrem t skibet af egen 
besætning stiller tallymænd og/eller winchmænd, hvor last
nings« og/eller lossearbejdet iøvrigt udføres af arbejdere fra  
land, og ej heller fo r skibe, hvor det i h. t. de gældende over
enskomster e r  tillad t skibet a t udføre bordarbejdet.

j. Hvor dæksbesætningen uden for normal arbejdstid er 
beskæftiget i mere end 4 timer efter det sidst indtagne 
måltid,skal den have lejlighed til a t indtage et måltid 
tørkost med the eller kaffe. Servering kan ikke fordres.

§ 7.
Vagten ved land.

a. N år skibet ligger ved land, og der udtages een eller to 
nattevagtsmænd, er deres tjenestetid 8 timer for hver, 
og denne lægges mellem kl. 16 og kl. 8.

N år nattevagten overstiger 8 timer i det pågældende 
døgn —  regnet fra kl. 0 til kl. 24 —  skal der for de i 
døgnets først påløbne 3 overtimer ydes den for hverdage 
gældende overtidssats, medens resterende overtimer be
tales med søn- og helligdagssats. De to nævnte satser ydes 
således i disse tilfælde for overtimer, der både kan falde 
inden- som udenfor tidsrummet kl. 21— 24.

b. Efter skibets ankomst skal vagtsmanden have fri, indtil 
han skal overtage vagten.

N år 2 vagtsmænd udtages, skal dog kun den vagts
mand, der påbegynder sin vagt inden kl. 24, have fri 
efter ankomst, medens vagtsmanden, der skal have 2. 
vagt, skal tilstås 8 timers frihed, forinden han tiltræder 
sin vagt.

c. Vagtsmanden er forpligtet til uden ekstra betaling a t del
tage i a lt på vagten forefaldende arbejde, såsom søkla
ring, forhaling, rengøring, båds tjeneste, tilsyn og vagt 
under lastning og losning o. 1. D et samme gælder for 
vagtsmandskabet, når skibet ligger ved land, og søvagten 
drejer. Nattevagten er ikke pligtig a t udføre almindeligt 
skibsarbejde, såsom maling, skrabning, pudsning o. 1.

d. Vagtsmanden skal have overtidsbetaling for vagtstjene
ste, der falder på søndage og hjemlandets helligdage.

e. Der tilstås vagtsmanden adgang til a t tilberede sig et 
måltid tørkost med the eller kaffe i løbet af natten.

§ 8.
Bakstørn.

a. Ved baks tørn forstås servering, opvask og rengøring af 
opholdsrum og soverum etc.

b. N år der forefindes fællesmesse for fyrbøder- og dæks
besætningen, kan rederiet antage en særlig mand til at 
udføre al bakstørn for begge kategorier.

I  skibe, hvor der er ansat en særlig mand til servering, 
opvask og rengøring af såvel fyrbøder- som dæksbesæt
ningens spiserum, gives til rengøring af øvrige aptering de
i pkt. c herfor foreskrevne bakstømstimer.

c. I  skibe, hvor der ikke ud over den almindelige besætning 
er ansat en særlig person, hvorfor reglerne i pkt. b  gæl
der, til a t udføre bakstøm, skal følgende antal arbejds
timer stilles til rådighed for bakstømsarbejdet:

Hverdage Søndage
Servering opvask Reng. Servering
samt rengøring af øvrige

Ialt
opvask

af spiserum aptering

1 å  2 mand . 1 y* V/2 1
3 1 i 2 1/2
4 1/2 i 2 / 2 2
5 å 6 m and. iy* 2 3 / 2 2 / 2

7 å 10 mand. 2 3 5 3
11 å 13 m and. 2/4 3/2 6 3 /2
14 å 17 m and. 3 /2 4J4 8 4



For besætning over 17 m and tilstås for hver yderligere
2 mands besætning samlet l/% times ekstra bakstørnstid.

I  skibe med 5 m and og derover gives om lørdagen een 
time ekstra til rengøring.

K an baks tørn ikke udføres i arbejdstiden, ydes der 
overtidsbetaling herfor, ligesom der ydes overtidsbetaling 
for servering og opvask på  søn- og helligdage.

§ 9-
Daglønsarbejde i skibe med afmønstret besætning.

a. Satserne for daglønsarbejde pr. time mellem kl. 7 og 
kl. 17, dog ikke under 4 timer, fastsættes til:

for bådsmænd ........................kr. 3,23
- matroser ........................  - 2,92
- letmatroser .................... - 2,03

ungmænd .........................  - 1,15

b. Satserne for overtid for daglønsarbejde på  hverdage fra 
kl. 17 til kl. 21 fastsættes til:

for bådsmænd ........................kr. 4,04
- matroser ........................  - 3,65
- letmatroser .................... - 2,54
- ungmænd ........................  - 1,44

Satserne for overtidsbetaling for daglønsarbejde mellem 
kl. 21 og kl. 7 samt på  søn- og helligdage fastsættes til:

for bådsmænd ......................... kr. 5,17
- matroser .............................  - 4,67
- letmatroser .................... - 3,25
- ungmænd ........................  - 1,84

c. Nattevagt i skibe med afmønstret besætning m å p å  hver
dage ikke overstige 8 timer, der kan lægges mellem kl. 17 
og kl. 7 og betales med kr. 21,60. På søn- og helligdage 
betales kr. 4,32 pr. time.

§ 10.
Kost- og sygepenge.

a. N år hyren drejer, og tjenesten udføres, og kost normalt 
ikke fås ombord, betales kr. 5,50 pr. dag.

I  skibe, hvor der norm alt leveres kost, men undtagelses
vis arbejdes på  egen kost, betales kr. 6,00 pr. dag.

Disse bestemmelser kan kun anvendes på  folk, der er 
påm ønstret skibet.

b. I  sygdomstilfælde, hvor det påhviler rederiet a t yde dag
penge til kur og pleje, betales kr. 4,25 pr. dag.

Hvor rederiets forpligtelse under sygdom til a t yde 
hyre er ophørt, dog kr. 6,00 p r .dag.

c. På fridage og under ferie betales kr. 4,25 pr. dag.

§ i i-  
Strejke og blokade.

U nder strejke og blokade i dansk havn er ingen af be
sætningén forpligtet til a t optage det arbejde, som er ned
lagt af andre. I  udenlandsk havn er besætningen frit stillet
i så henseende, og eventuel nægtelse af a t udføre sådant ar
bejde m å ikke medføre afskedigelse eller forfølgelse af de 
pågældende.

§ 12.
Fridage og ferie.

a. D et pålægges ledelsen ombord i videst muligt omfang at 
give de i denne paragraf omhandlede fridage, og kun

når dette ikke lader sig gøre, a t yde den fastsatte erstat
ning.

b. D er tilstås dæksbesætningen fridage efter følgende regler:
For 8 timers arbejde og/eller vagt i søen p å  søn- og 

hjemlandets helligdage ydes en godtgørelse af 1 fridag, 
som skal gives ved land.

Arbejde og/eller vagt under 8 tim er erstattes med fri
hed i forholdet 8 tim er =  1 fridag.

Fridage kan gives som hele eller halve fridage.
For arbejde og/eller vagt udover 8 timer indenfor sam

me døgn ydes overtidsbetaling.
Overtidsbetalte tim er giver ikke ret til fridagsgodtgø

relse.
D er tilstås dog søvagtsmandskabet minimum 2 fridage 

pr. kalendermåned. For tjeneste under en kalendermåned 
(påmønstrings- og afmønstringsmåned) beregnes mini
mum fridage pro rata, således at der for hver fulde 7 
dages tjeneste ydes en halv fridag; måneden regnes til 
30 dage.

Ovennævnte bestemmelser gælder ikke for dagmænd; 
disse tilstås 2 fridage pr. kalendermåned, og de gives ved 
land som halve eller hele fridage. For tjeneste under en 
kalendermåned (påmønstrings- og afmønstringsmåned) 
ydes fridøgn pro  rata , således a t der for hver fulde 7 
dages tjeneste ydes en halv fridag; måneden regnes til 
30 dage.

Sættes en dagmand på vagt, tilkommer der ham for 
antal dage i den pågældende kalendermåned for tjene
ste som dagm and 2 fridøgnstimer for hver 3 fulde dages 
tjeneste, medens vagttjeneste afregnes efter de for vagt
gående mandskab gældende regler. U dgår hernævnte op
tjente fridøgnstimer og fridage samlet mindre end 2 fri
dage i kalendermåneden, har vedkommende dog krav på
2 fridage i alt.

Såfremt forholdene på  rejsen har været således, a t der 
ikke har været lejlighed til a t give besætningen fridage, 
gives de i hjem landet eller erstatning herfor. Denne er
statning udgør 8 timers hverdagsovertidsbetaling for hver 
fridag, besætningen har tilgode for den foretagne rejse.

Gives fridage under en periode, hvor der oppebæres 
lønning fra  rederiet, ydes kostpenge for hver fulde fri
dag. Kostpenge ydes dog ikke under påmønstring, hvor 
der serveres kost ombord, medmindre det forud er med
delt hovmesteren, a t kosten ikke indtages ombord.

Fridage, der ikke afvikles under rejsen, må kun ind
føres i afregningsbogen ved afmønstring eller ved kalen
derårets afslutning (31. december).

c. Der tilkommer dæksbesætningen ferie, jfr. den af han
delsministeriet i henhold til lov nr. 65 af 31. marts 1953, 
§ 8, udfærdigede bekendtgørelse af 30. juni 1953 ved
rørende ferie med løn for søfarende.

D er ydes feriepenge med 6 J/2  %  af den samlede hyre 
og tillæg (se anmærkning I ) .  Der tillægges feriepengene 
1J/2  dags kostpenge for hver tjenestemåned eller pro rata ; 
kostpengenes størrelse er fastsat i § 10 c.

I  sygdomstilfælde, hvor afmønstring på  grund af ar- 
bejdsudygtighed finder sted, betales feriepenge under 
sygdom af over 3 dages varighed og indtil sammenlagt 
højst 3 mdr. indenfor et ferieår, a lt forudsat, a t den på
gældende har været beskæftiget i rederiets tjeneste 1 år 
før sygdommens indtræden.

Anmærkning til § 12, c, 2. stk .:
Ved »samlede hyre  og tillæg« fo rstås: grundhyre, anciennitets
tillæg, dyrtidstillæ g og sam tlige øvrige tillæg, endvidere over
tidsbetaling  sam t kontan t udbeta lt e rstatn ing  for manglende 
fridage.



Ved tilskadekomst i rederiets tjeneste ydes dog altid 
feriegodtgørelse i sammenlagt højst 3 måneder, forudsat 
a t vedkommende ved tilskadekomsten har været beskæf
tiget i rederiet i 6 dage i sammenhæng.

Ovennævnte feriepenge ydes dog kun for den syge
periode, der dokumenteres ved lægeerklæring (se an
mærkning) .

d. Når en mand afmønstres, udstedes et feriekort i 5 eksem
plarer, der underskrives af skibsføreren og vedkommende 
mand. Skibsføreren beholder det ene eksemplar og man
den det andet, hvorefter skibsføreren fremsender et eks
emplar til rederiet og to til Dansk Dampskibsrederifor
ening, som derefter videresender det ene eksemplar til 
Sømændenes Forbund. Straks efter modtagelsen af ferie
kortet indbetaler rederiet kortets pålydende til Dansk 
Dampskibsrederiforening, der efter beløbets modtagelse 
er ansvarlig for feriekortets pålydende værdi, jfr. dog 
denne paragrafs pkt. f. K ortet skal angive vedkommende 
mands navn, fødselsdag og -år, skibets navn, rederiets 
navn og adresse, mandens tjenestetid, den løn der danner 
grundlag for ferien, samt feriegodtgørelsens størrelse ud
regnet i danske kroner og ører, beregnet på grundlag af 
bestemmelserne i pkt. c, stk. 2— 5.

Ferieåret regnes fra 1. april til 31. marts, og hvert år 
afregnes for sig.

e. H ar en mand ved afmønstring i udlandet ret til ferie 
efter tjeneste i et eller flere skibe, hvorfor feriekort og 
feriemærker haves, er skibsføreren forpligtet til mod af
levering af bemeldte feriemærkebog og feriekort, forsåvidt 
disse er behørigt kvitterede, at udbetale manden den ham 
tilkommende feriegodtgørelse, hvorefter skibsføreren gen
nem sit rederi foretager opkrævning af feriekortets påly
dende i Dansk Dampskibsrederiforening. Feriemærkebø
gernes pålydende opkræver skibsføreren gennem sit rederi 
hos postvæsenet.

f. H ar en mand ved afmønstring i dansk havn ret til ferie 
efter tjeneste i et eller flere rederier, eller har en ledig 
mand ret til ferie, hvorfor feriekort haves, tilsender han 
disse behørigt kvitterede til Sømændenes Forbund, hvor
efter forbundet i Dansk Dampskibsrederiforening indlø
ser feriekortene for ferie, der er tjen t i rederier under 
Dansk Dampskibsrederiforening. Efter indløsningen er 
forbundet ansvarlig for beløbenes udbetaling til rette 
vedkommende.

g. Feriegodtgørelser, der i henhold til bekendtgørelse af 30. 
juni 1953 om ferie med løn for søfarende ikke er hævet 
rettidig, anvendes til støtte af Søfolkenes Mindehotel i 
København og feriehjem for søfolk og deres pårørende, 
således at Søfartens Fællesråd træffer nærmere bestem
melse om de pågældende beløbs fordeling mellem de i 
betragtning kommende institutioner.

§ 13.
Hyre anvisning.

Ved anvisning af hyre søges som almindelig regel Sø
mændenes Forbunds medvirken. Rederne kan dog i særlige 
tilfælde undlade dette, og det er en forudsætning, a t den 
i septemberforligets § 4 arbejdsgiveren tillagte re t til a t lede 
og fordele arbejdet samt til a t anvende den efter dennes 
skøn til enhver tid passende arbejdskraft anerkendes og even
tuelt støttes af forbundet. (Se iøvrigt protokollat.)

Anmærkning til § 12, c, 5. stk .:
Vel »feriepenge« i denne forbindelse fo rstås: 6% % a f grund
hyre, anciennitetstillæg, dyrtidstillæ g sam t øvrige faste måned
lige tillæ g; endvidere af kostpenge som fas tsa t i § 10 b.

§ 14.
Effekt erstatning.

Hvis et mandskab ved skibets forlis eller på anden måde,
f. eks. ved ildløs, havari e. 1. mister sine effekter, erstatter 
rederiet dets tab med indtil kr. 2750,00.

§ 15.
Almindelige bestemmelser.

a. Udbetaling af penge til besætningen skal foregå straks 
efter arbejdstidens ophør. Kommer et skib til land før 
ordinær arbejdstids ophør, skal udbetaling normalt foregå 
samme dag.

b. I  overenskomstperioden må besætningens størrelse i de 
enkelte skibe ikke forringes, medmindre der foretages. så
danne ændringer med hensyn til skibets anvendelse, fart, 
rute eller indretning, a t en forringelse af denne grund 
bliver berettiget.

Spørgsmålet om berettigelsen af en påtænkt forringelse 
af besætningens størrelse kan indankes for den i overens
komsten fastsatte voldgiftsdomstol.

§ 16.
T  illidsmandsregler.

1. I  ethvert skib, der beskæftiger en dæksbesætning på  6 
mand og derover, udvælger den der beskæftigede dæks

besætning af sin midte en tillidsmand, der skal være talsmand
overfor skibsføreren eller dennes stedfortræder ombord i 

skibet.
N år to eller flere af hans kammerater, enten fordi de 

føler sig forurettede eller af andre grunde begærer det, 
er tillidsmanden forpligtet til a t forebringe deres klager 
eller henstillinger for skibsføreren eller dennes stedfor
træder ombord i skibet.

Føler dæksbesætningen sig ikke tilfredsstillet ved le
delsens afgørelse, står det den frit for gennem tillidsman
den a t anmode Sømændenes Forbund om a t tage sig af 
sagen, men det er dæksbesætningens pligt a t fortsætte ar
bejdet uforstyrret, indtil anden overenskomstmæssig af
gørelse er truffet mellem Dansk Dampskibsrederiforening 
og forbundet.

Ligeså m å tillidsmanden, når skibsføreren eller dennes 
stedfortræder fremfører klage over eet eller flere af 
dæksbesætningens medlemmer, medvirke til en forsvarlig 
løsning af det påklagede forhold.

2. Tillidsmanden skal vælges blandt de anerkendt dygtige 
og pålidelige bådsmænd, tømmermænd eller matroser, 
der har været mindst 1 år ombord i skibet. Findes der 
ingen ombord med en sådan anciennitet, bør der ved 
valget tages tilbørlig hensyn til ancienniteten ombord.

3. N år en tillidsmand er valgt, og valget meddelt skibsføre
ren, skal denne inden 8 dage meddele mandskabet, hvor
vidt han kan godkende valget. I modsat fald skal skrift
lig motivering samtidig meddeles mandskabet.

4. D et er en selvfølge, a t skibsføreren eller dennes stedfor
træder h ar ret til a t afskedige en tillidsmand som enhver 
anden ombord i skibet, men samtidig m å det, efter for
holdets natur, stå skibsføreren eller dennes stedfortræder 
klart, a t han ikke bør foretage et sådant skridt uden at 
have tvingende grund dertil, ligesom det er en selvfølge, 
a t den omstændighed, a t en mand fungerer som tillids
m and, ikke m å give anledning til, a t hans stilling forrin
ges.

5. D et er tillidsmandens pligt, såvel overfor sin organisa
tion som overfor skibsføreren eller dennes stedfortræder,



at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et roligt 
og godt samarbejde ombord i skibet.

Ved udførelse af det ham påhvilende hverv, er det ham 
dog ikke tilladt a t forsømme sit arbejde eller i arbejds
tiden a t konferere med andre af besætningen, medmin
dre han i hvert enkelt tilfælde har indhentet tilladelse 
fra skibsførerens eller dennes stedfortræders side ombord 
i skibet. Tillidsmanden må ikke medvirke eller tilskynde 
til arbejdsnedlæggelse eller blokade, som ikke er god
kendt af Sømæhdenes Forbund.

6. D et er tillidsmandens såvel som den øvrige besætnings 
pligt til enhver tid a t efterkomme sømandslovens bestem
melser, og nærværende overenskomst fratager ikke skibs
føreren, under nogen som helst form, den ham  ifølge 
sømandsloven tilkendte re t og pligt til a t udøve den 
højeste myndighed ombord i skibet.

§ 17.
Særoverenskomster.

I de virksomheder indenfor Dansk Dampskibsrederifor
ening, hvor særoverenskomster hidtil har været gældende, 
skal forhandlinger herom optages, og bestemmelserne i 
hovedoverenskomsten skal på  samme måde overføres til 
disse.

§ 18.
Overenskomstens varighed.

Denne overenskomst træder i kraft fra og med den 1. 
marts 1956 og kan opsiges med 3 måneders skriftligt varsel, 
dog tidligst den 1. marts 1958.

De nuværende dyrtidstillæg svarer til e t pristal på 405 og 
reguleres for voksne arbejdere med 5 øre og for arbejdere 
under 18 år med 2 øre pr. time såvel i op- som nedadgående 
retning for hver fulde 6 points, det pr. 1. februar og 1. august 
offentliggjorte pristal stiger eller falder. I nedadgående 
retning reguleres dog ikke under pristal 184. De øvrige dyr
tidstillæg ændres tilsvarende.

Reguleringerne finder sted henholdsvis 1. marts og 1. 
september. Overskydende points overgår til næste regulering.

§ 19.
Voldgift,

Strid om fortolkning af denne overenskomst vil være at 
indanke for den mellem Dansk Dampskibsrederiforening og 
Sømændenes Forbund i Danmark bestående voldgiftsdomstol.

PROTOK O LTILFØRSLER
1. Ad. % 13.

Daglønsfolk og nattevagtsmænd tilhørende dæksbesæt- 
ningen.

N år der ved skibes anløb af nedennævnte danske havne 
ønskes daglønsfolk, rekvireres disse gennem Sømændenes 
Forbund eller forbundets afdelinger i provinsen.

Samme bestemmelse er gældende, når rederierne i stedet 
for den påmønstrede menige besætning ønsker vagtsmænd 
fra land. I  oplagte skibe er rederierne dog frit stillet.

Sømændenes Forbund er enig i, a t forbundet og dets 
repræsentanter til enhver tid anviser gode og pålidelige folk,
d. v. s. a t personer, der af rederiforeningen p å  forhånd er 
betegnet som uegnede til hvervet som vagtsmænd, ikke an
vises af forbundet.

0 .  K., D. F. D. S. og D/S på Bornholm af 1866 omfattes 
ikke af ovennævnte aftale, idet disse selskaber har truffet 
særaftaler.

U nder henvisning hertil bør rederierne ved antagelse af 
sådanne folk henvende sig til følgende adresser:

København: Sømændenes Forbund, Herluf Trollergade 5
Aalborg: Axel Jensen, Slotsgade 9
Aarhus: H. Andersen, Dalargade v/ Havnen
Esbjerg: H. Markussen, »Søfolkenes Hus«, Højgade 7
Frederikshavn: John Lund, kontor: Lodsgade 9.
Helsingør: Fr. Nansen, Flynderborgvej 10
Korsør: Niels Hansen, Algade 16
Nakskov: K arl Johansson, Engvej 14, st.
Odense: C. F. Christensen, Buchwaldsgade 8 
Rønne: Aa. Kjøller, Bækken 12 
Svendborg: Carl Poulsen, Havnehuset, v. Ndr. Havn 
Vejle: J. Carlsen, Holmen 4.

2. Afmønstring i tankskibe efter 10 måneders tjeneste.
I tankskibe vil dæksbesætningen som regel kunne få til

ladelse til a t opsige tjenesteforholdet efter 10 måneders uaf
brudt tjeneste uden for Danmark til fratrædelse i europæisk 
havn (i M iddelhavet dog kun i fransk og italiensk havn). 
Ved fratrædelse betaler vedkommende sine egne hjemrejse
udgifter. D et er en forudsætning, at den pågældende i løbet 
af de sidste 10 måneder ikke har haft adgang til a t fratræde
1 dansk havn.

Medvirker forbundet ved ansættelse af folk, der skal om
bord i e t tankskib i udenlandsk havn, betaler de antagne 
selv rejseudgifterne til skibet. Rederiet udlægger pengene 
som forskud, der indføres i afregningsbogen og, forsåvidt det 
drejer sig om beløb over 150 kr., afdrages over 3 måneder. 
Efter 10 måneders uafbrudt tjeneste ombord refunderer re
deriet disse rejseudgifter. For tjeneste under 10 måneder 
refunderes rejseudgifterne ikke, medmindre afmønstringen 
skyldes et i tjenesten overgået ulykkestilfælde eller på grund 
af et alvorligt sygdomstilfælde. I  tvivlstilfælde —  med hen
syn til sygdommens alvorlige karakter —  er udtalelse fra 
rederiforeningens lægekontor afgørende.

Sømændenes Forbund har tilsagt sin medvirken til, at 
rederiet i tilfælde af misligholdelse af denne ordning er
holder sine udlagte rejseudgifter godtgjort.

3. Afmønstring i sygdomstilfælde i oversøiske havne. 
N år en sømand som følge af sygdom af den i sømands

lovens § 18, 2. stk., omhandlede karakter, er afmønstret i 
oversøisk havn som arbejdsudygtig, ydes der ham hyre i indtil
2 måneder under forudsætning af, a t den pågældende i hen
hold til overenskomstens § 2 h er anciennitetsberettiget i 
rederiet, samt a t hjemsendelse ikke sker inden for en måned, 
fordi hjemrejse ikke er lægeligt forsvarlig, eller hjemrejse
mulighed ikke foreligger.

4. Aspirantordning og ombytning af letmatros med matros.
I. Den mellem parterne under 1. april 1952 vedrørende 

aspirantordningen og ombytning af letmatros med matros 
indgåede aftale*), som efter sit indhold bortfalder 1. maj
1954, forlænges til 1. marts 1958.

II. For så vidt angår aspirantordningen bliver i overens
stemmelse med ‘det forslag, der under 26. september 1955 er

*) Aftalen er sålydende:
»For a t afhjælpe den forhåndenværende ekstraordinære arbejds
løshed blandt matroser, indgår Dansk Dampskibsrederiforening 
som en m idlertidig foranstaltning på, a t  aspiranter holdes 
udenfor den normerede dæksbesætning, sam t a t  rederierne ved 
første afm ønstring afløser en af de i deres skibe over 2000 
BRT ansatte letm atroser med en matros. Sådan ombytning skal 
dog kun finde sted i skibe, hvor m atrosbesætningen (heri in
kluderet båds-, tømmer- og pumpemænd) ikke er større end 
den ved lov af 11. december 1950 foreskrevne.
Nærværende bestemmelse bortfalder den 1. maj 1954.«



stillet af det af Dansk Dampskibsrederiforening og Sømæn- 
denes Forbund i fællesskab nedsatte udvalg om en ordning af 
styrmandsaspiranters arbejdsforhold, følgende ordning gæl
dende for aspiranternes forhold om bord i skibene:

»Aspiranterne

a) skal stå direkte under overstyrmandens eller dennes sted
fortræders personlige tilsyn,

b) skal med hensyn til almindeligt vedligeholdelsesarbejde 
holdes adskilt fra den øvrige besætning, men deltage i 
arbejdet vedr. fortøjning, oprigning og eftersyn af losse- 
grejer, losse- og søklargøring, føre tilsyn med ladning samt 
deltage i hertil knyttede arbejder af driftsmæssig og ud
dannende karakter, herunder taljeholdning og vagthold 
under lastning og losning.

c) indgår normalt ikke i vagten sammen med den øvrige 
dæksbesætning, men kan f. eks. sættes på styrmændenes 
vagt og gå disse til hånde ved udarbejdelse af stuvepla- 
ner, ladebøger og andet forefaldende arbejde, som al
mindeligvis udføres af styrmændene. Det er dog en for
udsætning, at aspiranterne skal have lejlighed til oplæ
ring i styring, logaflæsning, lodhivning, signalering, båd
tjeneste og andet i forbindelse med vagten forefaldende 
arbejde.«

I tilslutning hertil vil der til drøftelse af spørgsmål, som 
aspirantordningen m åtte give anledning til at rejse, herunder 
eventuelt spørgsmålet om aspirantantallet, være at nedsætte 
ét stående udvalg bestående af repræsentanter for Dansk 
Dampskibsrederiforening, Sømændenes Forbund og Dansk 
Styrmandsforening med en af parterne valgt neutral forhand
lingsleder og således, a t Dansk Dampskibsrederiforening på 
den ene side og de øvrige organisationer på den anden side 
repræsenteres i udvalget i ligeligt forhold.

Udenfor overenskomsten:

Sygelønsordning for daglønsfolk.
Der vil senere blive givet meddelelse om sygelønsordningen 

for daglønsfolk.
Indtil videre må rederier, der siden 1. april 1956 har be

skæftiget daglønsfolk, påregne at skulle indbetale til en 
garantifond 2 øre pr. præsteret arbejdstime for hernævnte 
folk.

C I R K U L Æ R E  
af 25. januar 1956.

Dansk Dampskibsrederiforening og Sømændenes Forbund 
i Danmark er enige om, at der fastsættes følgende retnings
linier for udlevering af forskellige effekter til dæksbesætnin
gen:

MADRAS:
Rederiet leverer madras med betræk.
Mandskabet renholder selv betrækket.

SKAFFEGREJER:
Rederiet leverer følgende:

Spisebestik pr. mand:
1 dyb tallerken
1 flad tallerken
1 yderligere tallerken, når dessert serveres 
1 krus (ved fornyelse leveres kop og underkop)
1 kniv —  1 gaffel —  1 spiseske —  1 theske.

Til mandskabsmessen:
Nødvendige madbakker; smørskål og sukkerskål samt 
flødekande; endvidere salt- og peberbøsse.

Ved fornyelse skal ovennævnte effekter være af fajance 
eller rustfrit stål.

I skibe, hvor messens bordplade ikke er af Warerite, Robo- 
leum eller lignende bestandigt materiale, leveres desuden 
dug, der kan være af plastic eller som voksdug.

BAKSTØRN:
Rederiet leverer toiletpapir og viskestykker, karklude, 

gulvklude og skurebørster, og der udleveres kg sæbe eller 
375 gram flydende vaskemiddel og Ya kg soda pr. mand om 
ugen.

GENERELT:
De ved påmønstringen udleverede effekter tilhører rederiet 

og skal ved afmønstringen eller ved tjenesteforholdets ophør 
tilbageleveres skibsledelsen i samme stand som ved modta
gelsen, bortset fra rimelig slidtage. Manglende eller ødelagte 
effekter er mandskabet pligtig at erstatte efter indkøbs eller 
anskaffelsespris og i medfør af bestemmelserne i sømands
lovens §§ 21 og 50.

Sømændenes Forbund har iøvrigt tilsagt sin loyale støtte 
af rederiets eventuelle erstatningskrav.
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c'B^dutnvny
Hermed er jeg i store træk nået til vejs ende. 

Alle begivenheder og tildragelser er som allerede 
nævnt ikke kommet med i dette festskrift, heller 
ikke alle, som på den ene eller den anden måde har 
gjort sig fortjent til at blive omtalt, har jeg fået med, 
eftersom der i et festskrift som dette må tages hen
syn til skriftets størrelse og omfang. —  Men til 
trods herfor håber jeg, det er lykkedes at give et 
varigt og historisk overblik af forbundets 60 års 
virke. —  Der skrives jo daglig historie i Sømæn
denes Forbund, denne dæksfolkenes gamle forening, 
hvor matroserne danner grundstammen. Der er 
endnu m angt og meget at udrette, inden søfolkene 
får den påskønnelse og anerkendelse blandt befolk
ningen, som de i kraft af deres arbejde og indsats

har fortjent, men vi ser solen skinne forude og ar
bejder os langsomt og støt derhen.

Det er bestyrelsens og m it ønske, at forbundet 
fortsat må have fremgang fremover, de 60 års orga
nisationsarbejde har trods alt vist, at det er på 
demokratisk vis, og at det er igennem organisa
tionsarbejde, vi skal forbedre vore kår. Jeg skal 
derfor slutte med ønsket om fortsat fremgang og 
frihed, ikke alene for vor stand og vore medlem
mer, men for hele den samlede arbejderklasse, na
tionalt som internationalt.

I dette ønske ligger også en hilsen og en tak til 
alle for den tid, der er gået.

K øbenhavn , d. 5. ap ril 1957.

Sv. From Andersen.






