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Forord
lJa vort forbund den 5. juni Ullil luir bestået i 50 år. beslut
tede forbundets ledelse i sommeren 1900, at man i anledning af
jubilæet ville udgive en jubilæumsbog, og man diskuterede da,
hvem der skulle skrive denne.

Intet ville have vieret mere naturligt end, at man havde rettet
henvendelse til forbundets mangeårige leder. H. M. Christensen,
der jo var med fra forbundets start i 1911, og som sad i forbun
dets øverste ledelse fra stiftelsesdagen, og indtil han trak sig
tilbage den 1. oktober 1958. Det er imidlertid et kolossalt stykke
arbejde, der skal gøres for at kunne skrive en sådan bog, thi
det er nødvendigt at gennemgå forhandlingsprotokollerne, såvel
de, der er ført over forretningsudvalgsmøderne som hovedbesty
relsesmøderne samt gennemgå fagbladene og i øvrigt alt materiale

af vigtighed, der foreligger igennem de 50 år, og da man vidste,
at 11. .1/. Christensens helbred igennem de senere år havde været

svigtende, hvorfor han ikke ville kunne påtage sig at udføre et
så stort stykke arbejde, måtte man skrinlægge denne tanke.
Det næste, man derfor stod overfor, var at bede forbundets
nuværende formand, Arnold Hansen, om at skrive bogen, men
da han i forvejen er stærkt optaget af det daglige arbejde,

og han foruden op til kongressen er yderligere bebyrdet med
arbejde i kraft af, at trykt beretning over forbundets og arbejds
løshedskassens virksomhed i ile sidste 5 år skal udfærdiges,
hvortil kommer alt andet arbejde ved tilrettelæggelsen af kon
gressen, der er meget stor og omfattende, og videre, at han var

stærkt engageret vedrørende forhandlingerne om oprettelse af
kollektiv overenskomst i Stor-København, så måtte man også
lade denne tanke falde.
Ledelsen blev derfor enige om at rette blikket ilden for for

bundets rækker, og fik da forbindelse med redaktør Erik Hansen.
København, og efter en konference sagde han ja til at påtage sig
arbejdet, og aftalen blev da, at han skulle gennemgå alt fore
liggende materiale igennem de 50 år, og efterhånden, som det

skred fremad med udarbejdelsen, skulle han og Arnold Hansen
tale om. hvad der skulle med i bogen.
l)et er langt fra nogen let opgave at skrive et fagforbunds
historie, men vi synes, at redaktør Erik Hansen har løst den

opgave, han påtog sig på en absolut tilfredsstillende måde, og
idet vi bringer ham vor varmeste tak for hans omfattende arbejde
ved udarbejdelsen af jubilæumsbogen, håber vi, at bogen må blive
modtaget med interesse og glæde blandt forbundets medlemmer,
thi derved vil formålet med bogens udgivelse være nået, nemlig
at bidrage til. at sammenholdet om vor fælles sag bliver endnu
større og stærkere til fortsat fremgang for forbundet i de kom

mende tåler.

FORUD FOR STARTEN
-^RiSøRFAGETS forbundshistorie er en beretning om
kampe og strid. Det er andre forbunds historie også,
men det er alligevel, som om der har været mere kamp
i frisørfaget end i de fleste andre. Del hænger vel først
og fremmest sammen med, at faget har så mange små
arbejdspladser. Det giver mange mestre — og kun fa
svende på de fleste arbejdspladser. Dette forhold gav i
hvert fald anledning til mange vanskeligheder ved bevæ
gelsens start, men ved energisk indsats af organisations
ledere, der med fuld ret kunne kaldes dynamiske, lyk
kedes det at opbygge et forbund, der blev så stærkt, at
del med held kunne tage kampen op.
Del var på sin vis usædvanlige kampmidler, der blev
taget i anvendelse. Strejker og lockouter kendes i andre
fag, og der kender man også til kooperative produktions
forretninger. Men næppe i noget andet fag har man i
nyere lid taget etablering af værksteder op i den udstræk
ning, som det er sket i frisørfaget. Periodevis har såvel
København som provins været kendetegnet af de mange
kampstuer, der oprettedes, for al sikre hvad forbundet
fandt rimelige løn- og arbejdsvilkår. Også vedvarende
kooperative forretninger er oprettet som et led i kampen.

f

Som altid er det under den slags kampe bølget frem
og tilbage. Men betragter man udviklingen over alle de
50 år, der er gået, siden forbundet blev stiftet, er frem
gangslinjen klar. Resultaterne er nået trods svære indre
stridigheder, der periodevis ville have lammet andre fag
organisationer. Delte meninger har der naturligvis været
om disse begivenheder — og det er der vel fortsat.
Det er vanskeligt al forstå, at de så at sige altid elsk
værdige frisører har været så stridslystne inden for deres
egne organisations-rammer. Stridigheder har i øvrigt ført
til, at forbundet ikke for tiden er medlem af Landsorga
nisationen, De samvirkende Fagforbund. Det var ellers
et af forbundets første mål at blive optaget i Lands
organisationen. Det lykkedes at blive medlem nogle år

u.

På foregående side et billede
„den primitive læge for
driver døden”. Øverst til
venstre på denne side „en
gammel barb erstue”. Man
ser bl. a. bind, åreladnings
apparater og blod kopper.
Øverst til højre: „Barberens
og frisørens behandlings
metode i gamle dage” — og
nederst „en gammel
landsby-barberstue”. Alle
disse og enkelte andre
billeder er fra II. M. Chri
stensen: „Danske barber- og
frisørs ven des organ isa tionshistorie”. 1922.

efter dannelsen. Den københavnske afdeling, der er ældre
end forbundet, var oprindelig medlem af Landsorgani
sationen men var kommet i gæld til denne. Gælden skulle
betales, før forbundet kunne finde optagelse. Da den
endelig var betalt gennem ekstra bidrag, fandt optagel
sen straks sled, og beslutningen derom hilstes med stort
bifald i forbundet. Nu var man kommet rigtig med i
fællesskabet.
Til forståelse af hele udviklingen er det nødvendigt
ganske kort at se lidt på fagets historie.
I laugstiden havde fagene i det store og hele ensartede
vilkår, men alligevel var der forskel på den anseelse, de
nød. Øverst i anseelse stod ifølge Georg Nørregaards
„Arbejdsforhold indenfor dansk Haandværk og Industri
1857—189!)” bagere, skomagere, smede og skrædere. Om
kring midten af forrige århundrede hvilede fagenes an
seelse ikke alene på traditionerne fra laugstiden men også
på de økonomiske muligheder, de gav, ligesom det var af
betydning, om et fags arbejde var ubehageligt eller fra
stødende. Fine fornemmelser havde visse svende. Det kan
nævnes, at brændevinsbrændere, barberer og urmagere
ikke ville kaldes håndværkere. Malerne følte sig jævnlig
som kunstnere — ogi bogtrykfaget hed et værksted officin
og typograferne kaldtes tit officianter.
En anden kilde til oplysning om, hvorledes samtiden
sa på de forskellige fag, er den klassificering af nærings
vejene, som gjaldt ved erlæggelse af borgerskabsgebyr.
Denne klassificering begyndte i 1858, og der oprettedes i
hver by fem forskellige klasser. Klasse ét omfattede de

(iverst: „Mestre og politi på jagt
efter en fusker4.
Nederst: „Badstue i gamle dage”.

„El optagelsesgilde i lauget".

fineste — og vi skal helt ned til femte klasse for at finde
barberfaget, børstenbinderfaget, pottemagerne og nogle,
enkelte andre fag, der var ved at dø ud. Klassedelingen
var tegn på, hvilke økonomiske muligheder man mente,
de enkelte fag rummede, og velstand blev i den efterføl
gende tid den væsentligste årsag til anseelse.
Det kan nok overraske, at barbererne var sal så lavt.
De havde dog i mange år i vid udstrækning drevet en
slags lægegerning. Nærmere regler for denne del af fagets
arbejde kom i 1861, da det bestemtes, at barbererne måtte
sætte igler, pålægge plastre og lignende. Derimod måtte

„Svendene i procession med lys pd Christi legems-festdagen

åreladning kun foretages af dem, der havde aflagt prøve
for en overkirurg eller embedslæge.
Om barbererne som kirurger fortæller forfatteren
C. Hostrup i sine erindringer. Han havde været ude at
fiske med sin far. Ved et uheld fik faderen en krog i
fingeren, og så gik turen til en barber på Vesterbro.
Herefter hedder det:
„Først efter et uendeligt vrøvl tog denne kirurg fat på operationen,
og det kostede mange snit før han, medens han var i færd med for
bindingen, som han flere gange forlod for at kalde på sine husfæller,
triumferende kunne vise dem den slemme krog med en stor klump
kød på spidsen”.

„En svend står anklaget for fagets domstol, hvis dommere var mestre.

Det har nok ikke altid været helt behageligt al blive
opereret hos barbererne.
Efterhånden opnåede barbererne stigende anseelse, og
i 1893 kom faget op i fjerde klasse i forbindelse med
borgerskabet. Til gengæld var der i den laveste klasse
kim børstenbindere tilbage.
Forholdene for barber- og frisørsvendene havde ikke
været gode i langstiden, og de bedredes ikke synderligt
trods næringsfriheden. Der fandtes svendelaug, men
nogen egentlig spire til fagforeninger fandtes klin i få
tilfælde i disse sammenslutninger, der i høj grad kontrol

leredes af mestrene. De fleste svendelaug gik efter laugsvæsenets tilintetgørelse over til at blive sygekasser. Den
vej fulgte også de københavnske barber- og frisørsvende,
og københavnerne var de eneste i faget, som havde en
sammenslutning i laugstiden. Sygekassen ydede, som
navnet siger, hjælp til svende, der blev syge, men snart
optoges også andre hjælpeforanstaltninger på program
met. Således kan nævnes hjælp til rejsende svende.
Heller ikke da Louis Pio, Brix og Geleff i sommeren
1871 tog fat på skabelse af en egentlig arbejderbevægelse
som led i „Internationale”, fængede det hos barber- og
_ frisørsvendene. Der fulgte dannelse af fagorganisationer
i en række andre fag, men vi skal helt frem til 1886, før
vi træffer på en forening for barber- og frisørsvende.
Tidligere forbundsformand II. M. Christensen fortæller
herom i festskriftet, som udsendtes, da Københavns af
deling fyldte 25 år, at denne forening havde mere sans
for selskabelighed end for forbedring af svendenes leve
vilkår. Om disse forhold beretter den forhenværende for
bundsformand, at regler om arbejdstidens længde ikke
fandtes, svendene skyldte mesteren hele deres tid, og den
eneste frihed, de havde, var mandag eftermiddag, der helt
fra laugstiden havde været svendenes faste ugentlige fri
tid. Tillige måtte svendene finde sig i kost- og logisystemet
og en utilstrækkelig løn, der i året 1873 var to kroner
om ugen, og som kun langsomt blev forbedret. Svendene
måtte sædvanligvis indtage deres måltider i barber- og
frisørstuen, og kom der kunder, måtte de afbryde spisnin
gen, så middagsmaden ofte blev kold. Det logi, mestrene

bød, var næsten altid et lille elendigt kammer, livor en
tælleprås var eneste belysning. Skifte plads var svært,
for, siger H. M. Christensen, i København f. eks. foreskrev
mesterforeningens love, at ingen mester måtte tage en
svend uden forud at have søgt oplysning på hans sidste
arbejdsplads.
Mestrene i København syntes omkring 1885 at være
blevet interesseret i en begrænsning af åbningstiden —
mange af dem arbejdede jo selv med eller var ene i for
retningen — men først i 1889 gennemførte de en ensartet
lukketid. Der skulle lukkes kl. 21 undtagen om lørdagen
og dagen før en helligdag. På disse dage var stuerne åbne
til midnat eller senere. På helligdage var der åbent til kl.
21. I 1891 bedredes dette forhold noget gennem hellig
dagsloven, som påbød lukning kl. 12 på helligdage.
Efterhånden skete der også noget blandt barber- og
frisørsvendene. Således fik en anonym barbersvend i ok
tober 1891 et indlæg optaget i Social-Demokraten, det
samme blad, som nu hedder „Aktuelt”. Han skrev:

På venstre side ses den
gamle svendelade.
På denne side øverst en
barber- og frisørstue efter
laugsvæsenets ophør.
Nederst til højre må
barbersvenden en søndag
eftermiddag se andre
mennesker drage til skovs.
Selv er han på arbejde.
Herunder øverst en gammel
græsk frisure og nederst
en oldassyrisk frisure.

Svend pd kost og logi hos mester.

„Så godt som alle fag søger at forbedre deres kår, men barbersvendene lader ikke høre fra sig, og dog er der vist ikke mange
arbejdere, der i højere grad trænger til forbedring af deres kår end
netop disse. Mange steder er kosten mere end mådelig, ligefrem slet,
og logiet er ikke bedre. Lønnen er jo ikke stor, men da der er så
mange små mestre, som ikke godt kan give mere, må vi være tilfredse
med den, når vi kan få kost- og logipenge, og mange med mig ville
være glade, om vi kunne nå så langt. Lad os derfor sammenkalde til
et møde i den nærmeste fremtid, og meget vil da være nået.”

Bladet gav tilslutning til tanken og lovede at åbne
sine spalter for videre debat. Der kom da også et indlæg
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fra en mester, som erklærede, at man ikke havde råd til
at afskaffe kost- og logi-systemet.
I begyndelsen af 1892 besluttede mestrene at forhøje
betjeningsprisen — og dette var medvirkende til at sætte
gang i bestræbelserne blandt svendene på at få stiftet en
fagforening. Søndag den 7. februar 1892 dannedes således
en faglig organisation. Foreningen fik navnet „Den nye
Barber- og Frisørsvendeforening af 7. februar 1892”. Nu
skulle der tages fat på de faglige anliggender. Dog blev
et forslag om, at man skulle tilslutte sig arbejderpartiet
forkastet. Derimod vedtoges det, at svendene ikke måtte
'arbejde hos uorganiserede mestre. Helt på linje med de
øvrige fagforeninger var man altså ikke, hvilket også
kunne ses af, at vel ville man forhandle med mestrene
om løn- og arbejdsvilkår, men der skulle ikke kunne blive
tale om at nedlægge arbejdet for at gennemtvinge en
tilfredsstillende ordning. Kort efter dannelsen holdtes et
fællesmøde med mestrene, og det sluttede med, at en svend
udbragte et leve for mestrenes formand.
Måske har det været klog politik af svendene. I hvert
fald lykkedes det kort efter at få en midlertidig aftale i
stand med mestrene. Lønnen sattes til 7 kroner om ugen
plus kost og logi. Var logiet dårligt, skulle svenden ikke
bo hos mesteren, men have 3 kr. om ugen i logipenge —
ialt 10 kr. samt kosten. Det aftaltes, at der senere skulle
forhandles om afskaffelse af kost- og logi-svstemet, men
da dette ikke førte til noget, sygnede svende-organisa
tionen efterhånden hen for til sidst helt at forsvinde fra
jordens overflade.

I Esbjerg dannedes i 1896 en svende-organisation med
tilknytning til den øvrige arbejderbevægelse, og netop her
lykkedes det at afslutte den første egentlige overenskomst
mellem en mester-forening og en fagforening inden for
barber- og frisørfaget i Danmark.
Det hed i denne overenskomst, at der skulle lukkes
kl. 20 undtagen fredag og lørdag, hvor arbejdstiden var
henholdsvis til kl. 21 og 23. Svendene blev fritaget for
rengøring i stuerne, lønnen var 9 kr. om ugen i vinter
månederne og 10 kr. om sommeren. Overarbejde betaltes
med 50 øre i timen. Aftalen skulle gælde i tre år — fra
1897 til 1900.
I København blev den fagforening, som blev moder
forening til det nuværende forbund, stiftet i 1897. Det
var tre ikke helt unge svende. .1. Arntzen, O. Egeberg og
Fr. Nathan, der tog initiativet. Nogen tid efter kom de i
forbindelse med en fjerde interesseret, Fr. Mellerup —
og så tog de fat på agitationen stærkt støttet af typograf
F. K. Madsen, der senere blev journalist og medlem af
Folketinget. Også den kendte arbejderpolitiker Martin 01-„
sen var aktiv, og sammen med F. K. Madsen talte han ved
et agitationsmøde.
Fr. Mellerup blev den første formand — men han
havde det ikke let, og efter tre maneders funktionstid gik
han af. Det oplyses i forbundets festskrift, at der på
møderne var strid og brydning om spørgsmål af under
ordnet betydning. Således var der stor debat om et for
slag fra bestyrelsen om køb at for 30 øre fiskelim. En
mødedeltager foreslog nemlig, at man skulle nøjes med

Fr. Schiøler Mellerup.

Fr. Nathan.

at købe for 5 øre dekstrin. Forslag af denne art kunne
sætte sindene i så stor bevægelse, at møderne udartede,
og der opstod tumulter.
Efter at Mellerup var gået, fungerede næstformanden.
E. Hansen, til næste generalforsamling. Denne holdtes 3.
januar 1898, men åbningen fandt først sted efter midnat,
så 4. januar er den rette dato for V. Reinvall-Hansens
valg til formand. Det var et lykkeligt valg. Tiden viste, at
Reinvall-Hansen kom til at betyde overordentlig meget for
frisørsvendenes organisation. Han var formand tor den
københavnske afdeling, indtil forbundet blev stiftet, og
formandspladsen her beholdt han i de tørste svære ar,
indtil del hele i 1915 var kommet godt i gænge.

Under Reinvall-Hansens ledelse førte de københavnske
svende i 1898 deres første organiserede kamp. Lange for
handlinger var ikke resulteret i enighed om en overens;
konist, og svendene mødte derfor enkeltvis med et regula
tiv, som mestrene skulle tiltræde. Hos de mestre, som ikke
tiltrådte, blev der etableret strejke. Efter 7 ugers forløb
sluttedes strejken. Da havde 215 mestre underkastet sig
fagforeningens løn- og arbejdsregulativ, medens 31 me
stre ikke havde underskrevet. Alle de strejkende svende
var kommet i arbejde hos mestre, der havde skrevet under,
og man fortsatte derfor alene med blokade af de 31, der
ikke ville skrive under.

På venstre side en
svends værelse hos
mesteren. Øverst på
denne side. Interiør
fra en af svendenes
forretninger på
Frederiksberg (1901).
Nederst en strejkende
svend uddeler løbe
sedler.

Denne sejr gav fagforeningen gode udviklingsmulig
heder. I 1901 fulgte en konflikt på Frederiksberg, hvor
under der bl. a. oprettedes to kooperative forretninger
— og en ny mesterforening, hvormed der sluttedes en
overenskomst.
Bevægelsen bredte sig efterhånden ud over landet I ra
København og Esbjerg. De fleste steder var del fortsat
selskabelige foreninger, som stiftedes, men i 1907 op
rettedes dog i Odense en virkelig fagforening. Den fik
H. M. Christensen til formand — en mand, der skulle
komme til at skrive sit navn varigt ind i organisationens
historie. Kort tid efter dannedes endnu et par fagfor
eninger i Nyborg og Svendborg, medens der i København
oprettedes en splittelsesforening i 1908. Den fik en vis

betydning i nogle år, men magtede ikke at standse den
egentlige fagforenings fremmarch og heller ikke dannel
sen af det første fagforbund i barber- og frisørfaget.

På venstre side:
Arbejdsløse
svende sidder på
fagforeningens
kontor ventende
på at få arbejde
anvist. Øverst:
Fagforeningens
kasserer udbetaler
strejkeunder
støttelse siddende
på et ølanker i
restauranten,
Læderstræde 26.
Nederst ses
ølkælderen udefra.

DATIDEN VAR INDE
ET var hårdt tiltrængt, at der skete forbedringer i
faget. Noget var opnået, men ikke en gennemgri
bende ændring af for eks. kost- og logi-systemet. Efter
en opgørelse fra århundredskiftet boede endnu tre fjer
dedele af frisørsvendene hos deres mester — og om
arbejdsforholdene umiddelbart før forbundets stiftelse
fortæller en svend følgende i en erindringsartikel i for
bundets fagblad:
„Fra min første svendetid er der dukket minder frem, som viser,
hvilke utålelige forhold jeg har måttet arbejde under, og jeg skal da
forelægge dem for læserne. Efter at have udlært i Sverige kom jeg
til København for 10 år siden (det vil sige i 1905). Jeg henvendte
mig straks til barbermester Johansen, Fiolstræde 12, for at søge ar
bejde. Denne bad mig passe hans forretning et øjeblik, medens han
gik et ærinde i byen. Resultatet blev dog, at jeg passede arbejdsanvis
ning og forretning det meste af eftermiddagen, og da han atter kom
tilbage, gav han mig mod et gebyr af 50 øre anvisning på en lørdagsog søndagsplads på Gråbrødre Torv.
Dette måtte jeg betale foruden at have passet forretningen gratis
for at få to dages arbejde, som kun blev betalt med 4 kr. Jeg henvendte
mig atter til Johansen og forespurgte, om han ikke havde en plads,
som smed lidt mere af sig. Med elskværdighed anviste« jeg en fast
plads i Helsingør til 8 kr. om ugen samt kost og logi. For dette måtte
jeg punge ud med et gebyr på 4 kr. Næste dag ankom jeg til Helsingør
og modtoges af forretningens indehaverske, en enke på 70 år, som viste
mig mit kammer, der lå bag forretningen. Det var 3 alen på hver led

og optoges fuldstændigt af en seng og en servante. Der var ét vindue
ined 4 små ruder, af hvilke de to var ituslåede og beklædt med bræd
der, ligesom gangdøren var med klinkefald og uden nogen som helst
slags lås eller lukke. Enhver fra gaden kunne altså uhindret gå ud
og ind på mit „værelse”. Den tredie nat, medens jeg lå og sov, fik
jeg da også besøg af en fuld svensker, der kom over sengen gennem
vinduet, fulgt af en regn af glasskår og træstumper. Jeg for forskrækket
op i sengen og forsøgte at gøre ham forståelig, at han vist var gået
fejl, men han skældte mig ud på skånsk for en jævla lappedykker og
mordbrænder, desuden påstod han, at det var et forbandet hundehul,
han var dumpet ned i. Det sidste gav jeg ham fuldstændig ret i.
Jeg lodsede ham derefter ud gennem døren, hvorefter jeg atter
gik til ro.
Denne plads beholdt jeg i et år, hvorefter jeg fik ansættelse i
Stege. Her var betingelserne de samme som i Helsingør. Jeg forsøgte
at gøre det hyggeligt på mit nye „værelse”. Om aftenen slog jeg billeder
fra gamle tidsskrifter op på væggene, hentede kul hos mesteren og
lagde i kakkelovnen. Ilden brændte lystigt, men varme mærkede jeg
intet til, da det hele gik op i skorstenen. Jeg trøstede mig dog med,
at jeg naturligvis måtte lære kakkelovnen nærmere at kende for at
kunne regulere trækket.
Desværre kom jeg til at lære „den sorte” tidsnok at kende, thi
jeg vågnede nemlig om natten med en frygtelig hovedpine og mave
smerter. Jeg stod op af min seng, men kunne næppe støtte på benene.
Da jeg fik strøget en tændstik, så jeg, at værelset var fyldt med røg.
Jeg ravede mig frem til døren, men faldt omkuld forinden jeg nåede
denne, og i min hjælpeløse tilstand (med tugt at melde) forrettede
jeg mit ærinde på gulvet. Til slut fik jeg dog døren revet op, og den
kolde natteluft, som strømmede ind, gjorde, at jeg kom på benene,
og fik røgen lukket ud og gik i seng igen, ladende dør og vinduer stå
åbne hele natten.
Mesteren havde arbejdet på byens sindssygehospital. Dette arbejde
påhvilede svenden, altså mig. Jeg mødte første gang en torsdag morgen
og blev lukket ind af en opsynsmand i en stor sal, hvor der sad og
gik omtrent 30 sindssyge. Her var jeg indelukket alene omtrent et
kvarter med disse 30 uhelbredelige, medens opsynsmanden hentede et
par af de mest uregerlige fra cellerne.
Jeg har aldrig været bange af mig, men jeg vil ærligt tilstå, at jeg
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i dette øjeblik følte mig lidt svag i knæene, i særdeleshed da en svær
lemmet fyr kom hen og slog mig på skuldrene og spurgte, om jeg var
Niels Hansen fra Røde Mølle. Jeg benægtede skyndsomst delte. Ja,
jeg lignede ham nu ellers forbandet godt, fortsatte fyren, og han kunne
have lyst til al smadre hvert evigste ben i min syndige krop, for jeg
havde vist alligevel en finger med i spillet i, at han overhovedet var
indlagt her på anstalten. Da gik døren op og en af opsynsmændene
kom ind. Jeg modtog ham som en frelsende engel. Senere lærte jeg
naturligvis at omgås de sindssyge, men efter 5 måneder forlod jeg dog
Stege og rejste til København, hvortil jeg ankom med kun 4 kr. i
lommen.
Sådanne patriarkalske forhold er dog ved vor organisation udryddet
alle de steder, hvor den har indflydelse. Derfor bør enhver kollega
anspore sig til at arbejde for sammenslutnings-tanken, således at alle
patriarkalske forhold udryddes.
Svend.”

Som man ser, var forholdene ikke gode, umiddelbart
før forbundet blev stiftet — men det fremgår tillige, at
de bedredes forholdsvis hurtigt på de steder, hvor forbun
det kunne gøre sig gældende.
Selve forbundets stiftelse havde sit udspring i den da
værende Rigsdags vedtagelse af en lov om oprettelse af
arbejdsløshedskasser. Den københavnske fagforening øn
skede en sådan statsanerkendt kasse, men planen stran
dede på myndighederne, som ikke kunne godkende en
landskasse, når der ikke fandtes nogen landssammen
slutning af barber- og frisørsvende. Dette førte til, at en
generalforsamling i København pålagde fagforeningens
bestyrelse al tage initiativet til dannelse af et forbund og
til gennemførelse af en landsomfattende agitation. Der
måtte dog adskillige udsættelser til, for københavnerne
manglede penge. Det hjalp derfor heller ikke, at de orga.M

Hestyrelsen for fagforeningen i Odense, 1001. Siddende i midlen li. M. Christensen.

niserede i Odense gav udtryk for utilfredshed med, at
agitationen ikke blev begyndt. Det gik endog så vidt på
et møde i Odense i juli 1908, hvor II. AI. Christensen talte
over emnet: „Hvorfor bør man være fagorganiseret”, at
de odenseanske svende vedtog en udtalelse, hvori det hed:
„Barber- og Frisørsvendenes Fagforening i Odense misbilliger, at
fagforeningen i København endnu ikke —skønt fagforeningen i Odense
har eksisteret i omtrent to ar
har dannet et landsforbund, således
at provinsens fagforeninger kan blive medlem af De samvirkende
Fagforbund i Danmark, hvilket er det eneste, der først og fremmest
vil bevirke, at barber- og frisørsvendene kan forbedre deres kår”.

De stærke ord, sikkert inspireret af H. AI. Christensen,
der altid havde let ved at give udtryk forsin anerkendelse

og misbilligelse, var der ikke dækning for. De bestående
provins-fagforeninger ophævedes efterhånden af forskel
lige grunde, og ved indgangen til 1910 fandtes der ifølge
det københavnske festskrift fra 1922 kun en eneste virke
lig fagforening for barber- og frisørsvende i Danmark —
og det var den københavnske.
Kort efter opløste svendene i Århus imidlertid deres
selskabelige forening og dannede en fagforening — og
endnu kort tid efter stiftede svendene i Kanders en fag
forening, som talte samtlige 17 svende i byen.
Fagforeningen i Banders bad om at få en repræsen
tant for den københavnske fagforening til et møde i de
cember 1910, og den københavnske bestyrelse bad 11. M.
Christensen tage til Randers. 11. M. Christensen var for
inden rejst fra Odense for at tage arbejde i København
og være med til at danne forbundet. Banders-mødet kræ-

Anvisning foretages i Gothersgade

7.

vede en agitatorisk indsats af københavner-kollegerne i
den hensigt at få dannet et landsforbund. Og svendene
i Svendborg stiftede i slutningen af 1910 påny en fag
forening.
Københavnerne besluttede al sætte en agitation i gang,
og H. M. Christensen blev sendt landet rundt. Del lykkedes
ham at få oprettet fagforeninger i Fredericia, Kolding,
Vejle og Esbjerg. På grund af sygdom kunne han ikke
tilendebringe agitationsrejsen.
Tidspunktet var inde, da et landsforbund kunne stiftes.

de følgende sider
begyndelsen af forbundets
første protokol med referat
af den stiftende kongres.
I en note efter referatet
er bemærket, at det ikke var
på hotel Phønlx men på
hotel Viktoria i Fredericia,
den stiftende kongres blev
holdt.
Pd
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DEN FØRSTE TID
EN stiftende kongres blev holdt på hotel „Viktoria” i
Fredericia på grundlovsdagen, der tillige var 2. pinse
dag, i 1911. I kongressen deltog repræsentanter for fag
foreningerne i København, Århus, Randers, Svendborg,
Fredericia og Esbjerg. Disse stiftede „Barber- og Frisør
svendenes Forbund i Danmark” og „Barber- og Frisør
fagets Arbejdsløshedskasse i Danmark”. Arbejdsløsheds
kassen fik statsanerkendelse 1. september 1911. Silkeborg,
hvor der også var en fagforening, var ikke repræsenteret
på kongressen.
Kongressens dagsorden indeholdt kun to punkter: Be
handling af love og eventuelt. Det var formanden for
den københavnske afdeling, V. Reinvall-Hansen, som åb
nede kongressen og bød velkommen. Der blev straks
nogen debat, og en delegeret fra Svendborg kritiserede,
at københavnerne havde været sa sendrægtige med af ind
kalde til kongressen. Ganske særlig rettedes skytset mod
Reinvall-Hansen, der beskyldtes for at stå valent overfor
tanken om en landssammenslutning. Denne debat løb
nogen lid, og Reinvall-Hansen stod nogenlunde ene i for
svaret for sine gerninger, dog fik han støtte af en delegeret
fra Svendborg og af en københavner.

De delegerede, som stiftede forbundet ued kongressen i Fredericia 5. juni 1911.

Man gik derefter over til at behandle lovene, og påny
var der kritik. Ikke så meget al' lovenes indhold som fordi
lovene ikke var rundsendt til de delegerede forud for kon
gressen. Reinvall-Hansen oplyste, at det havde kostet et
udvalg 16 møder at formulere de 32 paragraffer — og
efter nogen debat godkendtes lovene så enstemmigt.
Debat fulgte derpå om forretningsførerens løn. Den
sattes sluttelig til 22 kr. om ugen samt frikontingent, lige
som det vedtoges, al forretningsføreren ikke matte have
arbejde ved faget ved siden af stillingen som forretnings
fører. Han skulle sla fuldstændig frit overfor mestrene.
Derpå gik man til valg. Reinvall-Hansen valgtes til forret
ningsfører, og den første hovedbestyrelse fik i øvrigt føl
gende sammensætning:
L. Thune og 11. M. Christensen, begge København,

P. Jacobsen, Svendborg, E. Schmidt, Kanders, Chr. Niel
sen, Esbjerg, og S. Andreasen, Fredericia.
Under eventuelt drøftedes oprettelse af et fagblad, og
det overlodes til hovedbestyrelsen at undersøge mulighe
derne for udgivelse. Endelig sluttede delegeretmødet med
en tale af II. M. Christensen, der kraftigt opfordrede til
arbejde for at fuldbyrde den kulturbygning, det var be
sluttet at rejse som et forbund for barber- og frisørsven
dene — og som stærkt gik i rette med splittelsesforenin
gen i København, der endnu eksisterede.
Et par måneder efter kongressen holdt det kongres
valgte forretningsudvalg sit første møde. Det bestod af
V. Reinvall-Hansen, II. M. Christensen, der valgtes til
viceforrclningsfører og sekretær, samt L. Thune.
Det fremgik af beretningen, at forholdene i provinsen
ikke var de allerbedste, organisationsmæssigt set. Fra År
hus korresponderede 5—6 mand med forbundet, og det
hele var derfor cl virvar. Forbindelsen til Esbjerg var
dårlig, og end ikke det derfra valgte hovedbestyrelses
medlem var at formå til at svare på forbundets skrivelser.
Derfor havde man sat sig i forbindelse med Arbejdernes
Fællesorganisation i denne by. Kort efter kongressen var
genoprettet en afdeling i Kolding, og der arbejdedes på
dannelse af nye afdelinger i Vejle og Horsens.
Alt var således ikke helt godt, men det kunne man hel
ler ikke vente. Mange af provinsafdelingerne var dannet
kort tid før kongressen, og de var langt fra konsolideret.
På et forretningsudvalgsmøde i oktober 1911 forelå da
også meddelelse om, at afdelin gen i Fredericia var op-

V.

Heinuall-Huiisen.

løst, fordi ingen ville overtage formandsskabet, efter at
formanden var rejst til Lemvig. Århusafdelingen var gået
tilbage i medlemstal, og en afdeling, der var dannet i
Roskilde, var igen gået helt i stykker.
Af protokollen fremgår endvidere, at H. M. Christen
sen på mødet i oktober rettede et skarpt angreb på forret
ningsføreren for den måde, han opfyldte sine forpligtelser
på. Forretningsføreren svarede med at anke over, at sekre
tæren ikke mødte med forhandlingsprotokollen til forret
ningsudvalgsmøderne. Referatet, der er underskrevet af
Reinvall-Hansen og H. M. Christensen, slutter:
„Der opstod nu en vidtgående diskussion mellem forretningsføre
ren, Reinvall-Hansen, og sekretæren, H. M. Christensen, og tilsidst tog
diskussionen en sådan form, at det endte med grove personligheder.”

Hell lystigt er del altså ikke gået til, og der skulle en
god portion vilje og energi til for at arbejde videre i tro
på, at det kunne nytte. Denne tro og vilje havde forret
ningsudvalget imidlertid trods uoverensstemmelserne,
og selv om forretningsføreren afviste et krav bl. a. fra
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H. М. Christensen om at få indkaldt til ekstraordinært
hovedbestyrelsesmøde.
Et halvt år efter forbundets dannelse indløb en skri
velse fra Svendborg afdeling, hvori kritiseredes, at der
endnu intet var udført af betydning og med krav om.
at man skulle tage følgende spørgsmål op til løsning:
I. Indskrænkning af den uforholdsmæssigt lange arbejds
tid. 2. En højnelse af lønnen. 3. Lærlingeforholdene. Det
besluttedes at henvise disse spørgsmål til den kommende
kongres.
Pånv kom H. M. Christensen i strid, denne gang med
hovedbestyrelsesmedlem P. Jacobsen fra Svendborg, som
klagede over, at H. M. Christensen havde beskyldt ham
for at være maskeret mester, der skulle spionere i for
bundet. Denne sag kunne forretningsudvalget ikke ordne,
og den henvistes til et senere hovedbestyrelsesmøde.
Der kom flere ulykkesbudskaber fra provinsen, så
ledes at Banders-afdelingen var gået i stykker. Århus
afdelingen udtalte misbilligelse over, at der ikke var
sendt en agitator til byen — og De samvirkende Fagfor
bund erklærede, at forbundet ikke kunne blive optaget,
før den københavnske afdeling havde betalt sin gæld.
1 samme periode sattes en efter forholdene kraftig
agitation ind i provinsen, og af materiale indgået fra 58
byer fremgik, at der var 484 mestre, 243 svende og 434
lærlinge — men medlemstegningen gik del småt med.

I GANG MED OPGAVERNE
2. kongres holdtes 27. maj 1912 i Svend1 borg. Der var mødt ti delegerede foruden hovedbe
styrelsens 6 medlemmer. Der var fremgang al melde om,
selv om det var småt med den. Forbundet havde 8 afde
linger med ialt 225 medlemmer. Da forbundet blev startet
knap et år forud, var det af 6 afdelinger med ialt 130
medlemmer. I 1912 var der afdelinger i København, År
hus, Hjørring, Svendborg, Horsens, Silkeborg, Viborg og
Ålborg — men de fire sidstnævnte afdelinger havde ingen
delegerede sendt til kongressen. Beretningen var kort, for
som forretningsføreren sagde, så havde der ingen løn
kampe været, ligesom han beklagede, at agitationen ikke
havde givet større udbytte, dog var medlemstallet i Kø
benhavn steget med ialt 50. Forbundets kassebeholdning
var yderst beskeden: 50,42 kr.
Hovedpunktet på kongressen var en større debat om
fagets forhold. A. Larsen, Svendborg, talte for arbejds
tidens indskrænkning, og han opgjorde den gennemsnit
lige arbejdstid til 86 timer om ugen. Forbundet arbejdede
for at få arbejdstiden forkortet, men der var på kon
gressen overvejende stemning for, at dette problem måtte
forbundets

Jyllands afdelings bestyrelse samlet til møde med H. M. Christensen, der ses for enden af
bordet (1916).

løses ad lovgivningens vej. Følgende udtalelse vedtoges
enstemmigt:
„Kongressen pålægger forbundsledelsen at henvende sig til lovgiv
ningsmagten med krav om en indskrænkning af den indenfor faget
herskende lange arbejdstid, der er 86 timer ugentlig. Henvendelsen bør
kræve lukning af alle barber- og frisørforretninger hele søndagen og
alle 2. helligdage.”

Også lærlingespørgsmålet var til behandling. Det be
sluttedes, at man skulle søge artikler optaget i pressen,
hvori forældre advaredes mod al sætte deres børn i lære
i faget. Endelig kom lønspørgsmålet til drøftelse. Alle var
enige om, at lønnen burde sættes op, men man erkendte
sin afmagt, og resultatet blev, at sagen skulle behandles

videre i forretningsudvalget, der også skulle sørge for, at
der hurtigst muligt blev udsendt et medlemsblad. Forret
ningsføreren og sekretæren genvalgtes. E. Schmidt, Kø
benhavn, blev tredie forretningsudvalgsmedlem.
Der arbejdedes meget ivrigt med udgivelse af et blad,
ikke mindst fordi et fagblad ville være meget værd i agita
tionens tjeneste. Det første nummer så dagens lys 15. juli
1912. Det var et lille blad på 4 sider. Omkostningerne var
36,50 kr., og annonce indtægterne ved ialt fire annoncer,
som fyldte næsten de halvanden side, var 37,40 kr. Der
var altså overskud — og i hvert fald i begyndelsen hvilede
fagbladet helt i sig selv. Reinvall-Hansen var redaktør.
Han skrev i det første nummer bl. a.:
„I den fortsatte kamp for vort forbunds udvikling vil vort blad
kunne gøre god fyldest og være et våben af værdi. Intet våben kan
sammenlignes med det, thi intet kan som dette slå igennem det humbugens og løgnens væv, som vore modstandere har spundet om vor
bevægelse og dens hensigt, og derfor skal denne nu blive belyst således,
at ingen, som ikke med vilje vil lade sig vildlede, skal blive dette, og
enhver ærlig kollega, der forstår sit eget menneskeværd, vil snart se,
at hans plads er inden for forbundets rammer".

Endvidere oplystes det i bladet, at forbundet havde
kontor i Rømersgade 22, 1. sal til gaden. Det var et sled,
som kendtes godt af arbejderne, for kontoret var belig
gende i den kendte forsamlingsbygning, hvor også Kø
benhavns afdeling havde til huse.
Efter kongressen fortsattes agitationsarbejdet landet
over, og ikke mindst søgtes samarbejde med de stedlige
fællesorganisationer, ligesom forbundet oplog interna

tionale kontakter ved indmeldelse i det internationale
sekretariat. I København lykkedes det uden kamp at for
bedre overenskomster for visse bydele — og i fagbladet
muntrede man sig rigtigt med at trække urimelige mester
tilbud til svendene frem, alt i den hensigt at få tilgang til
forbundet.
Snart måtte bladet udvides til 6 sider, og foruden mod
mestrene førtes også en kamp mod splittelsesforeningen
i København. Et lille eksempel vil vise, hvordan kampen
førtes. Her citeres en artikel af forretningsføreren fra
fagbladet for 15. februar 1913. Det hed:
„Barber- og Frisørmedhjælpernes Forening” har udsendt et blad
kakiet „Barber- og Frisørmedhjælperen”, og efter hele bladets ud
seende og indhold at dømme, har dets ophavsmand haft svære og
smertelige fødselsveer for at bringe bladet til verden. Vanskeligheden
for at holde livet vedlige i en vanskabning er jo en gang svær, og når
det som her viser sig, at dødens maske ligger over den spædes ansigt,
så snart den ser dagens lys, ja, så nytter jo ikke alle de hjælpende
hænder, som strækkes ud. Barnet er kun en ynkelig skabning, der vil
sygne hen og sluttelig dø lige så gul i huden som alle dens fædre til
sammen, og disse vil sikkert betænke sig på yderligere forplantnings
forsøg, hvilket også vil være rigtigst, når de nu får at høre, hvad jordemoderen ikke før har nænnet at oplyse. Hun sa’ nemlig, barnet må
ønskes død, thi det er en modbydelig „tvetulle”, og jordemoderen
fortsatte: I et usundt legeme findes altid et usundt kim, og sådant
kan aldrig give et sundt afkom. Dødens maske vil bestandig hvile
over dette.”

Del var strenge ord — men de var også hårde fra den
anden side, der i øvrigt kaldtes for fagets „kinesere”.
Lærlingespørgsmålet var jævnlig til debat, og det hil
stes med glæde, da den første lærling indmeldte sig i

arbejdsløshedskassen, og der omtrent samtidig kom en
bekendtgørelse fra indenrigsministeriet om, at lærlinge
under 18 år ikke måtte have en arbejdstid, der var læn
gere end 12 timer om dagen, indbefattet spise- og hviletid
på to timer. På søn- og helligdage måtte lærlingene ikke
arbejde efter kl. 9 om formiddagen.
Det blev nødvendigt omkring ved denne tid, at finde
nye og større kontorlokaler. Resultatet blev, at man lejede
sig ind i Blågårdsgade 2A, sidebygningen, i en tre værel
sers lejlighed. Den kostede 22 kr. i leje pr. måned, og
huslejen deltes med Københavns afdeling, som der stadig
var en slags kontorfællesskal) med. Det var i øvrigt på
den tid ikke helt ualmindeligt, at fagforeningerne spillede
i lotteriet i håb om at tjene nogle lette penge. Københavns
afdeling vandt 250 kr., og det førte til, at også forbundet
anskaffede en lotteriseddel.
En betydningsfuld begivenhed fandt sted i 1913: Dame
frisørmedhjælperne i København begyndte at organisere
sig. Forbundet lod i april indkalde til et agitationsmøde,
og der kom omkring 50 damefrisører. Ikke mindst spillede
lukkeloven en stor rolle i denne agitation. Rigsdagen be
handlede et forslag om ændringer, og 120 selvstændige
frisørinder havde indgivet et andragende om, at det skulle
tillades salonerne at holde åbent til langt ud på aftenen.
Ingen havde spurgt medhjælperne, før forbundet tog sig
af sagen. Mødet forløb ikke uden dramatik. En selvstæn
dig damefrisør havde indfundet sig, og hun forsvarede
medhjælpernes kår. Det faldt ikke i god jord, og fruen
måtte forsvinde.
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og moderniseredes yderligere senere på året.

Idet hun gik ud af døren vendte hun sig og sagde: Nu
har jeg spioneret tilstrækkeligt. Hun fik omgående svar
fra forsamlingen med tilråbet: Judas.
Det vedtoges enstemmigt at danne en organisation, og
ligeledes vedtoges en protest mod planerne om at give
tilladelse til forlænget åbningstid i salonerne.
Resultatet af forbundets hastige og energiske indgri
ben blev i øvrigt, meddelte forretningsføreren i et forret
ningsudvalgsmøde i april 1913, at forslaget om ændring
af lukkeloven ville blive „syltet” i Landstinget — den gang
bestod den lovgivende forsamling i Danmark af lo ting:
Folketinget og Landstinget, og begge skulle vedtage et lov
forslag, før det fik gyldighed.

Også indenrigsministeren søgte forbundet forbindelse
med. Det gjaldt lærlingespørgsmålet, der var rejst på sid
ste kongres. Man var meget godt tilfreds med ministeriets
afgørelse vedrørende lærlingenes arbejdstid, men absolut
utilfreds med den måde, hvorpå mange mestre praktise
rede loven. Mestrene havde søgt at få dispensation, og
de mente, at de havde fået tilsagn derom. Forbundets
hovedbestyrelsesmedlem i Odense havde anmeldt samt
lige byens mestre til politiet for overtrædelse af bestem
melserne, men politimesteren nægtede at gøre noget ved
sagen, før han havde ministerens resolution. Denne havde
man så søgt at fremskaffe gennem folketingsmand Th.
Stauning, men det havde ikke været ham muligt at få et
eksemplar. Derfor søgte forbundet audiens hos indenrigs
ministeren, ligesom det besluttedes at afholde lærlinge
møder landet over og at søge samarbejde med Socialde
mokratisk Ungdomsforbund om møderne.
Audiensen førte til klarhed. Ministeren udtalte, at han
ingen beføjelse havde til at dispensere fra lovens bestem
melser, og at han heller ikke agtede at dispensere. Så var
man rede til at tage fat. Men først skulle forbundet holde
kongres — den tredie i fagets historie.
Denne kongres holdtes i Århus med ialt 21 delegerede
og hovedbestyrelsesmedlemmer repræsenterende 5 afde
linger. To afdelinger havde ikke sendt delegerede. Det
fremgik af beretningen, al mestrene var begyndt at fa
øjnene op for værdien af at lukke på søndage og hellig
dage, at forbundet ville gøre noget mere for at få arbejds
tiden indskrænket, samt at damefrisørerne for første gang

var repræsenteret på en kongres. Det var lykkedes at hæve
lønnen for en del svende, og kost- og logi-systeinet var
næsten afskaffet i København. Derimod var det ikke lyk
kedes at opnå løn- og arbejdsregulativ for provinsen, men
det besluttedes, at forbundet snarest skulle søge overens
komst oprettet i de byer, hvor der var afdelinger.
Ved valget af forretningsudvalg efter kongressen
udpegedes H. M. Christensen til vieeforretningsfører og
E. Schmidt til medlem. Sidstnævnte ønskede imidlertid
ikke at sidde i forretningsudvalg sammen med H. M. Chri
stensen, og derfor måtte der endnu et valg til. Valgt som
tredie forretningsudvalgsmedlem blev så O. Hansen, Kø
benhavn.
Derpå toges fat på lærlingekampagnen landet over.
Samarbejde indlededes med de unge socialdemokrater, og
foruden møder med lærlingene skulle der holdes protest
møder. Som det hed i protokollen, skulle de lo forbund i
fællesskab gå til kamp mod lovløsheden i barberfaget.
Fagbladet udsendtes i ekstra oplag og med 12 sider
som led i kampagnen. Stærkt kritiseredes, at mestrene i
over 20 år havde sat sig ud over reglerne, og at arbejds
tiden endnu i 1913 kun sjældent var under 86 timer om
ugen, medens lærlingeloven bestemte, at den højst målte
være 62 timer. Ved samme lejlighed fortalte H. M. Chri
stensen nogle erindringer fra hans egen læretid. Det hed:
„Nu vi står overfor en lærlingekampagne for at skaffe vort fags
yngste noget mere frihed, end de hidtil har haft, strømmer flere erin
dringer mig i møde fra den tid, jeg selv var lærling. Det ville være
hykleri at påstå, at denne periode i mil liv var skøn, thi min læretid

var nemlig af den beskaffenhed, at jeg sikkert aldrig glemmer den.
Hvor husker jeg dog tydeligt den modgang, jeg i disse 4 år havde, og
alle de regulære knubs, der faldt til mig. Alt står lyslevende for mig
nu. Det er, som jeg ser mig selv stå foran den sorte kakkelovn for at
lære de første strøg i barberingen, og da jeg ikke hurtigt nok kan lære
at gøre dette rigtigt, får jeg et slag af mester med kniven over fingrene,
så den ene negl molesteres.
Ja, der var såmænd mange afstraffelser at fremdrage, thi den
mindste forseelse havde klø til følge — og hvor meningsløst! Opdra
gelseskunsten ligger nemlig på de felter, hvor en god og venlig handle
måde er rådende, og det ligger langtfra i kløene. Nå, min mester havde
jo et hidsigt temperament, og han bragtes hurtigt til voldsomheder,
som han så bagefter kunne fortryde. Havde jeg et ledigt øjeblik, skulle
han snart sætte mig i aktivitet, thi han mente ikke, det var heldigt for
et ungt menneske at have tiden ubesat. Det var også det mest utrolige
arbejde, jeg blev sat til: Forretningens gulve skulle vaskes daglig,
gården fejes og skylles to gange om ugen, og så var der børnepasning,
byærinder, ophængning af servietter og rulning af disse, samt om vin
teren hente kul og brænde til forretning og privatlejligheden, foruden
mere. Alt i alt spændte min lære over mange områder, og dette var en
stor fejl fra min mesters side, da det faglige derved blev sat en del i
baggrunden til skade for mig. Foruden dette foretog min mester en dag
et trick, som indprentede sig dybt i mit unge sind: Han bad mig nemlig
påse, at svenden ikke stjal af pengekassen, men da jeg stod mig godt
med denne og ikke troede, at han kunne nedværdige sig til sligt, for
talte jeg ham om mesterens formodninger. Svenden tog sig sigtelsen
let og sagde, at det samme var han anmodet om overfor mig. Dette træk
har altid stået stået for mig som noget modbydeligt, og jeg beklager
de lærlinge, som er henviste til sådanne lærepladser, og det er vist
ikke få.
Min deltagelse i lærlingekampagnen skal derfor heller ikke savnes,
thi jeg vil meget gerne lægge et lod i vægtskålen for bedre forhold for
landets lærlinge.”

Kampagnen skabte røre over hele landet. Mange aviser
refererede møderne og gav tilslutning til deres krav om
overholdelse af lærlingeloven.

I fagbladet kaldle man det den endelige sejr, da inden
rigsministeren sendte cirkulære til samtlige amtmænd og
politimyndigheder om at påse, at lærlingeloven blev over
holdt. Endelig sejr blev det nu ikke, for senere deltog
forbundet på linje med andre fagforbund i krav om for
bedring af lærlingeloven — men det øjeblikkelige resultat
var så godt, som det kunne forventes.
Lærlingespørgsmålet var vigtigt, men også svendenes
forhold optog naturligvis en væsentlig del af arbejds
kraften. Århus-svendene ønskede at opnå overenskomst
med mestrene i byen, og de konfererede med forbunds
ledelsen derom. Der var uoverensstemmelser vedrørende
forslagets indhold, og der måtte veksles adskillige skrivel
ser, før forretningsudvalget og Århus-svendene var enige
om, hvad der skulle kræves. Det viste sig imidlertid, at
mestrene i Århus overhovedet ikke ønskede at få oprettet

Interiør fra den kooperative forretning „Sanitær”
i Årlins.

overenskomst — og så besluttede forbundet at indkalde
hovedbestyrelsen til drøftelse af situationen.
På den tid var der endnu svende i Århus, som måtte
arbejde for 6 kr. om ugen samt kost og logi. Forbundet
ville ikke finde sig i mestrenes afslag, og det støttede
sagen væsentligt, at den øvrige arbejderbevægelse i Århus
stillede sig fuldt solidarisk med barber- og frisørsven
dene. Resultatet af hovedledelsens drøftelser blev, at man
skulle fremture overfor mestrene i Århus og sørge for
at få et regulativ gennemført, sa det kunne træde i kraft
den 1. januar 1914.
Så hurtigt lykkedes det ikke at komme igennem, men
overenskomsten trådte dog i kraft 1. februar 1914 — sam
tidig med al en overenskomst også blev gældende i Svend
borg. Først holdtes et offentlig protestmøde i Århus, og
så kom forhandling i gang. Overenskomsten betød, at
arbejdstiden om vinteren blev 68V2 time om ugen og om
sommeren 72 timer. Lønnen skulle være 19 kr. i første
svendeår, 20 kr. i andel og derefter 22 kr. alt pr. uge.
Forretningsbestyrere skulle have 2.) kr. pr. uge. Overens
komsten i Svendborg gav to timers kortere arbejdstid og
en krone mere i løn på alle poster.
Svendene i Århus var dog meget godt tilfredse med
deres overenskomst. Den blev ikke uden videre overholdt
af mestrene, men svendene forstod at føre deres strid
igennem, og snart kunne de melde, at der var 50 organi
serede svende i Århus og ikke en eneste uorganiseret. Et
lignende resultat opnåedes i Svendborg.

FØRSTE STREJKE I PROVINSEN
ET næste sted, der skete noget større, var i Randers.
JL/ Det fremgår af forretningsudvalgets protokol, at der
11. februar 1014 forelå anmodning fra svendene i Ran
ders om at få et forslag til overenskomst forelagt denne
bys mestre. Det vedtoges at følge opfordringen, og det
førte til den første provins-strejke i forbundets historie.
Strejken løb fra 4. til 16. maj — så blev en overenskomst
underskrevet. 14 mand deltog i strejken, og der tabtes
ea. <300 kr. i arbejdsløn. I understøttelse udbetaltes 166 kr..
og en oprettet kampstue gav en indtægt på 2.35 kr. Ved
overenskomsten blev kost- og logi-systemet afskaffet.
Der var stærkt røre omkring denne konflikt, og for
bundet udsatte dens ikrafttræden for stadig at prøve, om
ikke det skulle være muligt at opnå en overenskomst med
fredelige midler. Det viste sig imidlertid umuligt, og da en
forhandling .3. maj intet resultat havde givet, etableredes
konflikten fra 4. maj. Mestrene blev nok noget overra
skede over at se samtlige organiserede svende udeblive
fra arbejdet. Kun to „skruebrækkere” fortsatte arbejdet.
Mestrene besluttede at indklage de strejkende, fordi de
ikke havde givet 14 dages opsigelses varsel. Fire dage efter
strejkens ikrafttræden var svendenes kampstue aben. Ar.5.3

bejdernes Fællesorganisation stillede sig yderst forstående
overfor svendenes krav, og overlod dem to lokaler i Arbej
dernes Forsamlingsbygning, ligesom der blev leveret gratis
lys til kampstuen, som fik navnet „De strejkendes Barber*
stue”. Stuen fik stor søgning, selv om den var primitivt
indrettet, men det viste sig altså, at arbejderne i Randers,
da del gjaldt gennemførelse af barberernes og frisørernes
krav om en overenskomst, intet havde imod al lade sig
betjene under primitive vilkår. Den nøgne væg var nakke
holder, når man skidle barberes.
Efter konflikten takkede forbundet hjerteligt befolk
ningen i Randers for god støtte. Den primitive barberstuc
blev straks nedlagt, da overenskomsten var underskrevet
og sejren hentet hjem.
Hele forbundets aktivitet førte i øvrigt til, al der stadig
oprettedes nve afdelinger i provinsen, og i maj 1914 kunne
meldes om oprettelse af 7 nye afdelinger — i Helsingør,
Nakskov. Fredericia, Kolding, Esbjerg, Horsens og Hjør
ring. I nogle af disse byer havde tidligere været afdelin
ger, men det var ikke let at holde liv i dem. En særlig
initiativrig svend stod gerne i spidsen for en afdeling.
Forlod han byen for at tage arbejde et andet sted, eller
nedsalte han sig som mester, betød det ofte, at afdelingen
gik i stykker igen.
Lærlingespørgsmålet var stadig et af de store. For
bundet havde cl klart øje for, at især de unge ikke blev
behandlet rimeligt, men tillige kunne man se, at dersom
de unge blev erobret for fagforeningsbevægelsen, så teg
nede fremtiden lysere. Store artikler om lærlingenes kår
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Medlemstal

Afdelingstal

Det var opgangstider for forbundet. Det ses bl. a. af denne statistiske opstilling over med
lems- og afdelingstal, som blev bragt i forbundets trykte beretning til kongressen i 1919.
Afdelingstallet opgjordes til ИЗ og medlemstallet til godt 1200.

fandtes i fagbladet i disse år. Således berettedes i stor op
sætning om mishandling af en lærling i København —
og H. M. Christensen skrev i februar 1914 om, hvordan
en lærlingesag gik for sig. Skildringen er sa tidstypisk, at
den fortjener al komme med i dette skrift. IL M. Chri
stensen skrev:
„Mestrenes afgud og bagstra*bets fører i vort fag — den gamle
oldermand L. Wiegandt — har i almindelig omdømme skyld for at
være en mærkelig person. Da denne lette karakteristik ikke var mig
nok, har jeg ofte i mit stille sind ønsket at komme oldermanden på
nært hold. Ved en tilfældighed lykkedes det mig for ganske nylig. Jeg
havde i 9 uger ført en lærlingesag for en fattig enke, hvis søn var blevet
bortvist af sin læremester. Den dag, sagen skulle sluttes og voldgiften
afsige sit votum i magistratens 1. afdeling i København, skulle jeg
efter aftale med enken møde på hendes vegne. Da jeg for at få fore
træde i „de høje gemakker” i stedet for enken skulle bruge en fuld
magt, henvendte jeg mig på enkens bopæl for at få en sådan. Mens
jeg drøftede sagens forløb med enken, blev der pludselig ringet på dør
klokken, og derved blev vor samtale afbrudt, idet enken måtte se efter,
hvem der ønskede at få hende i tale. Jeg blev således overladt til mig
selv for en stund, men da jeg lidt efter hørte enken sige med vred
stemme: „De må gå — jeg har intet med Dem at bestille,” blev min
opmærksomhed vakt for, hvem det i grunden kunne være, der fik en
så kølig modtagelse, og jeg trådte derfor ud i korridoren, hvor jeg
hørte den fremmede sige: „Ja, frue, det er for Deres bedstes skyld,
når jeg atter er kommen til Dem.” Nu trådte jeg helt hen til døren,
som enken holdt på klem, og hvor forbavset blev jeg ikke ved at se,
at mestrenes oldermand her stod og kiggede ind af den smalle dør
åbning, fordi han ikke kunne tillades adgang til lejligheden. Da jeg
mente, at det var generende for oldermanden at føre en samtale på
denne måde, anmodede jeg enken om at lade mestrenes fører komme
inden for. Så åbnedes døren, og oldermanden trådte med et lettelsens
suk hurtigt ind i stuen, hvor han straks slog sig ned på en stol. Det
sædvanlige: „Vær så god at sidde ned” var ganske overflødig, thi older
manden havde forlængst fundet sig tilrette. Han mønstrede derpå
enken og så mig, hvorpå han udbrød: „Nå, unge mand. De er måske

af familien?’' Nu var tlet jo på tiden, jeg præsenterede mig, og dette
gjorde jeg. Præsentationen må ikke have forekommet oldermanden
belejligt, thi han rynkede øjenbrynene og så skarpt på mig. „Nå, er
De formand for fagforeningen,” sagde han omsider, og jeg nikkede
bejaende. Derpå henvendte han sig til enken med en hel ordflom,
hvoraf det fremgik, at han ville hendes vel, og dette var at bilægge
den sag. som jeg førte for hende. Da enken ikke ville høre tale herom,
rejste oldermanden sig indigneret og sagde arrigt: „Det bliver Dem en
dyr historie, for De bliver dømt til at yde stor erstatning.”
Nu mente jeg, at oldermandens komediespil havde varet længe nok,
og jeg afbrød ham med den bemærkning, at han ikke talte sandhed,
thi det måtte absolut være mesteren, der blev dømt til at betale erstat
ning, men i øvrigt kunne der blive forlig i sagen, når enken fik 100 kr.
Dette forslag blev taget mig meget unådigt op af den gamle oldermand,
thi han skreg nu op om pengeafpresning samtidig med, at ban fortabte
sig i en masse vrøvl. Da jeg modsagde ham, så han helt forundret på
mig og fremhævede, at jeg kun var en dreng ved siden af ham og i
øvrigt forstod jeg ham slet ikke
og så rystede han fortvivlet på
hovedet. Og det samme gjorde jeg. Atter satte oldermanden sig til rette
i stolen, og jeg bemærkede da, at med hensyn til alderen var der blot
drejet om på tallene, idet han var 72 og jeg 27 år. Efter endnu engang
at have truet og bedt enken om at lade sagen falde, uden at det bragte
det forønskede resultat, bad oldermanden om at måtte tale med mig
under 4 øjne, og dette tilstod jeg gerne mestrenes fører. Da vi kom
ud på trappen begyndte oldermanden igen med sit lirum-larum, men
denne gang var det på en hel anden måde. Han anslog straks den
sukkersøde tone: „De er sådan en pæn ung mand — og De vil da ikke
have med en så beskidt sag at gøre” — og så knipsede han polisk med
det ene øje. Jeg tænkte mit i mit stille sind: „Sikken filur” — og så
begyndte jeg at forklare ham sagen, men jeg fik snart vished for, al
han var umulig at forhandle med, thi han afbrød mig omtrent straks
med at sige: „Hvad tror De, jeg regner svendene for — stvrvoltere”.
Jeg var hurtigt parat til at gøre gengæld og stillede på denne ufor
skammethed spørgsmålet: „Hvad tror De, jeg regner mestrene for
styrvoltere”. Oldermanden påstod, at dette var rigtigt, og så kunne jeg
dog ikke forlange mere, thi „man skal jo høre sandheden af sine egne.”
Da jeg havde fået medhold i denne påstand, spurgte jeg videre: „Er
det rigtigt, at halvdelen af mestrene ikke kan faget.”
„Jo.”

„Er det ikke rigtigt, at det derfor er en frækhed af mestrene at
antage lærlinge?”
„Jo.”
„Har De, hr. oldermand, der er en fin fagmand, nogen sinde haft
lærlinge?”
„Nej, det ansvar har jeg aldrig turdet patage mig.”
Nu følte oldermanden det som sin tur at stille spørgsmål, og han
ville da gerne have besked på, om jeg ikke ville være mester.
Hertil oplyste jeg, at da faget i årevis og i øjeblikket var under
mineret, kunne jeg ikke finde på at nedsætte mig som selvstændig.
Videre spurgtes jeg, om hvor jeg arbejdede, og hvad mærkeligt var.
hvad jeg hed. Alt besvarede jeg beredvilligt.
„Men sagen” — indskød oldermanden pludselig.
„Ja, det bliver, som jeg har sagt,” svarede jeg.
Så så oldermanden stift på mig en stund, hvorefter han med blødt
tonefald bemærkede: „Jeg havde ellers tænkt at stikke den fattige
enke 10 kr. og lade hende løbe med det”. — „Mange tak for elskvær
digheden, hr. Wiegandt, men enken tragter ikke efter almisser, men
derimod ønsker hun at få sin ret.” — „Nå, ja, så kan sagen ikke ordnes,
og det ville jeg gerne have haft for borgmester Dybdals skyld.”
Oldermanden fandt det nu håbløst at få sagen bilagt og ville der
for gå, men spørger først endnu en gang om mit navn. Da han er midt
på trappen lyder det pludseligt: „Var det Christensen, De hed.”
„Ja.”
„Husk nu at få fuldmagt med.”
„Ja tak.”
„Ja, så mødes vi kl. 3 på rådhuset.”

Dermed forsvandt oldermanden, og jeg var overladt til mine egne
betragtninger. Hvad tænkte jeg i grunden? Ja, det var ikke så helt lidt.
Nå, det var altså mestrenes fører, og således så han virkelig ud. Nu
begyndte jeg først for alvor at fatte, hvorfor faget var på retur, og
hvorfor der selv i mestrenes lejr var megen nød og elendighed. Alt
stod så tydeligt for mig, og alt forekom mig let forklarligt. Denne
bestialske skikkelse med de ormstukne idéer og sortreaktionære ten
denser kunne da aldrig føre faget fremad. Indtil han faldt og dermed
de gamle frønnede skranker, måtte fagets udøvere sukke under åget.
Jeg vidste, at mestrene ønskede at beholde ham, og jeg rev mig derfor
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med et ryk væk fra disse tanker og gik ind i stuen for at få fuld
magten. Straks jeg trådte ind i lejligheden udbrød enken: „Jeg bliver
helt bange, hver gang oldermanden kommer.” Og videre forklarer hun,
at Wiegandt har aflagt hende besøg flere gange i anledning af sagen
og den ene gang, han var der, skældte han ud og slog i bordet for
hende. Jeg blev forbavset over denne fremstilling, thi det stod mig ikke
ganske klart med hvilken ret, oldermanden tillod sig en sådan opførsel.
Vel havde han påstået, at han ikke forstod nutidens ungdom, men de
ældre, som udviser en opførsel mage til oldermandens, forstod jeg
vanskelig.
På rådhuset traf jeg ganske rigtigt hr. Wiegandt kl. 3, men her
udvekslede jeg ikke mange ord med ham. Da han forstod på mig, at
jeg ønskede at fremdrage ham, advarede han derimod og sagde: „Se,
jeg kan barbere, og jeg kan skrive, og jeg kan tale.” Hertil blev blot
svaret, at jeg kunne det samme, så det passede udmærket.
Da vore veje nedenfor rådhuset skiltes, sagde oldermanden: „Tales
vi ved om 10 år, hvis jeg lever så længe, har De en anden mening.”
„Nej.” sagde jeg, „min mening har altid været ens og fraviges
ikke.” Så fik jeg en lang lektie om, at han kendte livet, og at de havde

været 11 søskende. Efter at oldermanden havde rynket på næsen af
min bemærkning „Altid ” og havde omtalt den i sagen implicerede lær
ling, al han var en meget flink dreng, men blot havde fået en dårlig
opdragelse, forsvandt han ud i det pulserende liv.
Jeg havde altså opnået at få bedre karakteristik af oldermand
L. Wiegandt end den lette „en mærkelig person”. Hvorvidt mestrene
og føreren er glad herfor, er vanskelig at sige, men jeg er tilfreds der
med. For fremtiden kender jeg oldermandens kultur, hans tanke- og
handlemåde, og dette bestik er udmærket og taler sit eget sprog.”

Man forstår, hvor vanskeligt det var at føre forhand
ling og at nå el godt resultat, når to førende personer i
faget havde del sådan med hinanden — og offentligt
skrev sådan om modparten.
Men del var ikke alene parternes øverste ledere, som
var uvenner. Et medlem af hovedbestyrelsen, L. Jørgen
sen, København, fik 30 dages fængsel for artikler han
havde sendt „Social-Demokraten” om en såkaldt skrue
brækkervirksomhed i København. I forretningsudvalgets
møde fremhævedes, at del uegennyttige arbejde, L. Jør
gensen havde udført, var på skøn nel sesværd i gt. Den kø
benhavnske afdeling ville da også holde en hædersfest for
ham, og del besluttedes, al forbundet ved festen skulle
overrække ham en buket roser.
Fikst og behændigt udnyttede forbundet alle disse be
givenheder — og mange andre, som det vil føre for vidt
at omtale — i agitationens tjeneste. Det gav resultat. En
opgørelse viste, al der var 130 medlemmer i de 6 afdelin
ger, som oprindelig tilsluttede sig forbundet. Stiftelsen
af forbundet og den gennemførte agitation førte hurtigt
til medlemstilgang, og i 1914 var tallet steget til 450.
60

Men det gik ikke let og uhindret at føre organisationen
frem. I 1914 kom den første verdenskrig, og selv om Dan
mark ikke direkte inddroges i verdensopgøret, påvirkede
det dog mange sider af den daglige tilværelse. Således
indkaldtes to af forretningsudvalgets tre medlemmer ved
mobiliseringen, og tillidsmænd landet over måtte også
i trøjen.
Alligevel lykkedes det i den følgende tid at afslutte
overenskomster med mestrene i en række provinsbyer,
og ældre overenskomster forbedredes — men så blev det
galt i København, hvor man hidtil havde haft overens
komster med mesterforeninger omfattende visse kvar
terer af byen, men ikke en samlet overenskomst for
hele byen.
Der holdtes generalforsamling i november 1914, og
formanden foreslog at opsige samtlige overenskomster
og regulativer. Krigen havde skabt dyrtid, så det ikke
var muligt at leve anstændigt på den løn, som blev budt.
Det var også galt med arbejdstiden, som endnu var om
kring 80 timer om ugen. Der fandtes på daværende lid
omkring 000 mestre og 400 svende i København. Det ved
toges med begejstring at opsige overenskomsterne og at
ga i forhandling om fornyelse på væsentlig bedre vilkår.
Og nu stod fagforeningen stærkere end tidligere, dels var
tilslutningen stigende, og dels var den såkaldte „gide”
medhjælperforening ophævet.
Efter en del forhandlinger lykkedes det at opnå enig
hed om en overenskomst for hele Stor-København. Ar
bejdstiden forkortedes — og lønnen saltes samtidig op

til 23 kr. om ugen i del første svendeår og derefter til
26 kr. Forretningsbestyrere skidle have 29 kr. om ugen.
Igen pointeredes, at kost- og logi-svsteinet var endelig
afskaffet. Til gengæld indeholdt overenskomsten de så
kaldte gensidigheds-bestemmelser, der betød, at medlem
merne af „Hovedorganisationen for Barber- og Frisør
mestre i København og Omegn” ikke måtte beskæftige
svende, som ikke var medlem af forbundet. Delte for
pligtede samtidig sine medlemmer til ikke al tage arbejde
hos mestre uden for hovedorganisationen.
Begge parter vedtog overenskomsten — og hos sven
dene var tilfredsheden sa stor, al formanden blev båret
i guldstol ved slutningen af den generalforsamling, som
havde godkendt overenskomsten.
Fra samme dato sluttedes overenskomst vedrørende
arbejdet på de fire Amerika-både, som Det forenede
Dampskibs-Selskab på den tid havde i regelmæssig rute-

FORMANDSSKIFTE
TIDEN op til forbundets 4. kongres, der holdtes i Kø
benhavn i dagene 19.—21. juli 1915 kunne man kon
statere, at flere afdelinger var opløst, og der udfoldedes,
som det hedder, på hovedbestyrelsesmødet forud for kon
gressen en debat om virksomheden, som H. M. Christensen
og E. Schmidt, København, fandt for ringe. Også den nye
overenskomst i Århus var udsat for kritik. Dertil kom,
at V. Keinvall-Hansen meddelte, at han var træt af orga
nisationsarbejdet og derfor ikke ville modtage genvalg.
Store resultater kunne han trods alt henvise til, bl. a., al
medlemstallet var steget til 720, ligesom der var oprettet
overenskomster i slet ikke helt få byer med forbedring
af løn- og arbejdsforhold som følge.
I delegeret mødet deltog foruden hovedbestyrelse og
gæster repræsentanter for 7 afdelinger, medens tre und
lod at sende delegerede.
Det var klart, al der måtte tages fat med ekstraordinær
styrke på agitationen i provinsen, for det var først og
fremmest der, det skortede på tilslutning. På kongressen
opstod den tanke, at man skulle likvidere alle de små
afdelinger i provinsen og i stedet indføre den ordning, at
forbundet bestod af fire store afdelinger, én i København.
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én for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, én for Fyn
og én for Jylland. Hidtil havde det været sådan, at der
kunne oprettes en afdeling i hver by, hvor blot fire svende
var organiseret. Det havde ført til, at der mange steder
oprettedes afdelinger af energiske medlemmer, men hvis
disse forlod byen eller blev mestre, ja, så gik afdelin
gerne tilbage eller opløstes. Den nye form ville give mere
stabilitet, regnede man med. Samtidig med nyordningen
foresloges det, at alle forhandlinger vedrørende løn- og
arbejdsforhold skidle føres af forbundets forhandlings
udvalg i forbindelse med lokale repræsentanter. Disse
tanker blev principielt tiltrådt på kongressen, og det over
lodes forretningsudvalg og hovedbestyrelse at give dem
nærmere udformning i lovene.
Det næste store punkt på kongressen var valg af ny
formand. H. M. Christensen lagde op til sit valg ved
under en debat om agitationen at sige, at forbundet skulle
ledes med en hård hånd, så det ikke blev behageligt for
de svende, der blæste organisationen et stykke.
V. Reinvall-Hansen pointerede overfor kongressen, at
nar han ønskede at trække sig tilbage, var det ikke per
sonlige stridigheder i ledelsen, som var arsagen, og han
takkede for godt og behageligt samarbejde gennem ti
derne. Som hans efterfølger valgtes under stort bifald
H. M. Christensen. Samtidig fik forbundet en hovedkas
serer, og hertil valgtes L. Chr. Eskel und, København, me
dens hovedbestyrelsen konstituerede Guldberg-Andersen,
København, som viceforretningsfører. Kort efter afløstes
sidstnævnte i forretningsudvalget af Møller Larsen.

V.

Hein nail-Hansen.

V. Reinvall-Hansen trak sig tilbage efter 18 års aktivt
arbejde, først som formand for Københavns afdeling og
senere som forbundsformand. Typisk for ham var det.
at han førte Københavns afdeling ud i konflikt nogle
få måneder efter, at han var valgt til dens formand.
Efter strejken var han i den grad lagt for had, at det i
lang tid var ham umuligt at få arbejde. I denne periode
måtte han spise sine sparepenge op. Det kan måske undre,
at en barbersvend på den tid kunne spare penge sammen.
Det havde imidlertid været muligt for Reinvall-Hansen.
fordi han som soldat havde solgt sit frinummer for 700 kr.
Sådan var forholdene den gang. Man trak lod om for-
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længet tjeneste. Den, der var så heldig at trække frinum
mer, kunne sælge det til en, der ikke var så heldig, men
som havde penge. Derved var Reinvall-Hansen kommet
til de 700 kr., der gik til livets opretholdelse under kampen
for organisationen.
Reinvall-Hansen fik et lille plaster på såret, men det
var kun små midler, svendene rådede over. Det vedtoges
at oprette et arbejdsanvisningskontor, og delte skulle
Reinvall-Hansen bestyre for en betaling af 10 øre pr.
medlem pr. uge. Da medlemstallet var meget lavt, kunne
det periodevis kun blive til 5—6 kr. om ugen. Arbejds
anvisningen fandt sted i et restaurationslokale i Læder
stræde 20, hvor formanden måtte bruge el ølanker som
siddeplads.
Senere foregik fagforeningens forretninger fra en kvist
i Gothersgade, hvor formanden havde fået logi, og der gik
længere tid, før man kunne indrette et kontor og give
formanden en løn på 14,50 kr. om ugen.
Reinvall-Hansen var ganske ung, da han begyndte i
organisationens arbejde, og da han nu trak sig tilbage
efter ialt 18 års virksomhed var han stadig ung — kun
42 åi- gammel.
Han blev hyldet stærkt pa kongressen for sit arbejde,
og énstemmigt vedtoges følgende:
„I erkendelse af dit organisationsarbejde for vor stand gennem 18
lange år finder kongressen anledning til ved din bortgang fra vor
bevægelse at udtale sin sympati overfor dig personlig og dit ufor
glemmelige pionerarbejde for rejsningen af de danske barber- og frisør
svende og damefrisør-medhjælpere i organisationsmæssig henseende.
Tillige ønsker vi på hele standens vegne at takke dig for din uegennytte,
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tekniske dygtighed og den pertentlighed. der altid har præget dig i
arbejdet, og som vi sikkert ikke finder mage til. For dette vil vi altid
mindes dig med glæde og taknemlighed, og som tegn herpå beder vi
dig modtage en erkendtlighed fra standen på 600 kr., som vi herved
tillader os at overrække dig."

I tilgift blev Reinvall-Hansen hyldet i taler og fik sig
nogle rungende hurraråb — og nogle år senere — i 1919
— udnævntes han til æresmedlem af forbundet.
Og så var den nye forbundsformand klar til at tage
fat. Det er ikke for meget sagt, at der dermed begyndte
en ny periode i forbundets historie, for som И. M. Chri
stensen selv havde sagt på kongressen, så ledede han
forbundet med hard hånd overfor de svende, som ikke
forstod, at de burde være medlemmer— men tillige over
for mestrene. Polemiken blev skarpere, og den havde
endda, som det fremgår af et par tidligere gengivne ud
drag fra nogle af hans artikler, været skarp nok. Rets
sager fulgte også, men samtidig steg forbundets medlems
tal vældigt. I løbet af få år nærmede medlemstallet sig
1200.
Først skulle H. M. Christensen frigøres fra sit arbejde
som formand i København. Som hans efterfølger valgtes
forbundets nve hovedkasserer, L. ('hr. Eskelund. Dernæst
måtte man se sig om efter nye og bedre kontorlokaler,
og resultatet blev, at forbundet flyttede til Xansensgade
82, hvor lejen udgjorde 510 kr. årlig.
Et medlem af Københavns afdeling, Robert SkjoldJensen, skrev nogle skrappe artikler i „Social-Demokraten” og blev derfor slæbt for retten flere gange. Ialt måtte
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han afsone 28 dages fængsel. Hans kolleger hyldede ham
for indsatsen, og forbundet betalte de økonomiske om
kostninger, der var forbundet med retssagerne.
I slutningen af 1915 varsledes strejke overfor Amerikabådene på spørgsmålet om ydelse af krigstillæg. Alle andre
tjenstgørende om bord fik et særligt tillæg for den risiko,
der var forbundet med under krigen al sejle til Amerika
selv på skibe fra neutrale lande. Alene barbererne og fri
sørerne fik intet. Det lykkedes efter nogen vanskelighed
at få denne sag bragt i orden — og alt imedens rejste den
nye forretningsfører rundt i provinsen forat gennemføre
reorga n i sation en.
De tre nye provinsafdelinger stiftedes juledag 1915,
2. juledag og umiddelbart før nytår. Fyns afdeling havde
ialt 24 medlemmer, den jyske afdeling havde 125 og den
sjællandske kun 7 — ialt 156 medlemmer i provinsen.
Det blev snart anderledes. Allerede i september 1916
kunne man opgøre det samlede medlemstal i forbundet
til 1037, hvoraf de 447 tilhørte provinsafdelingerne. Un
der disse oprettedes klubber i de enkelte byer, og disse
klubber kom senere til at danne grundlag for de egent
lige afdelinger.
Men der var også andet arbejde at udføre. Således
brød omkring en trediedel af mestrene i Århus den af
talte overenskomst. De indklagedes for voldgift. Resultatet
blev, at de måtte betale betydelige bøder og erstatninger i
en række tilfælde. Også i København var det galt. Nogle
mestre søgte at splitte mestrenes hovedorganisation for
derved at smyge sig uden om overenskomstens beslem-

melser. Forbundet greb kraftigt ind, og ikke mindst var
hovedkassereren i ildlinjen, da han vovede sig ind i de
oppositionelle mestres lejr for at erkyndige sig om. hvor
slaget skulle sættes ind, så man i tide kunne træffe mod
forholdsregler.
Det blev dog i Vejle, det næste slag skulle slås. Der
havde været uro i nogen tid, og bl. a. var forbundets lokale
repræsentant udsat for økonomisk forfølgelse. Snart trak
det sammen til strejke. 13. maj 1916 etableredes konflik
ten, men også den blev kortvarig. 22. maj var den forbi,
og der var oprettet overenskomst, som gav svendene væ
sentlige forbedringer. Det viste sig dog, at det, der var
sket i Vejle, kun var forløberen for en virkelig stor kon
flikt. 19. juli erklærede forbundet strejke overfor provins
mesterforeningen omfattende alle dens medlemmer.
Det begyndte med, at forretningsføreren mødtes med
formanden for provinsmestrene. De blev enige om, at der
skulle forhandles om en overenskomst omfattende hele
landet udenfor det område, som dækkedes af mestrenes
hovedorganisation i hovedstaden. En del af provinsover
enskomsterne var opsagt, men varslet forlængedes i den
hensigt at give den nødvendige tid til forhandling. Man
nåede temmelig langt frem under forhandlingerne, men
de gik i stykker på spørgsmålet om arbejdstiden. Derfor
kom konflikten 19. juli 1916. og den hævedes ikke før 1.
september. Forinden havde forretningsudvalget besluttet
at skrive til alle uorganiserede svende i provinsen, at der
som de ikke omgående blev medlemmer, ville det koste
100 kr. at blive indmeldt på et senere tidspunkt. I tiden

umiddelbart efter brevenes udsendelse kom 48 indmel
delser.
Kampen førtes bl. a. ved oprettelse af interimistiske
kooperative barberstuer. Ialt oprettedes 28 stuer landet
over, og de var mestrene en slem torn i øjet. Endelig 1.
september oprettedesen overenskomst mellem forbundet
og mestrene omfattende hele provinsen. Den ophævede
en række overenskomster, som var indgået under kon
flikten. satte arbejdstiden til 64 limer om vinteren og 66
timer om sommeren. Lønnen blev 22 kr. om ugen i de
første to svendeår, derefter 26 kr. Kost- og logi-systeinet
afskaffedes samtidig helt i provinsen.
Overenskomsten hilstes med glæde blandt svendene.
Typisk er følgende fyndige indlæg i fagbladet:
„Kampen er endt for denne gang, svendene har vundet sejr. En
sejr, der er dobbelt så stor i betragtning af, at største parten af provins
kollegerne kun har været organiseret i ca. 4 måneder, og trods utallige
forsøg fra mestrenes side på splittelse og sammenbrud, står som en
kompakt masse. Det turde måske nu gå op for d’herrer mestre, at
Barber- og Frisørsvendenes Forbund i Danmark er en fast sammen
tømret organisation, som ikke kan knækkes — et led i den øvrige
organiserede arbejderbevægelse, og selvfølgelig solidarisk med denne
— et led i kampen mod det privatkapitalistiske samfund.
Aage.”

Ligeledes gengives følgende fra klubben i Silkeborg:
„Jeg siger på klubbens vegne tak for Eders arbejde og de heraf
vundne fordele for vor stand. Vi fik arbejdstiden nedsat med *24 timer
pr. uge og lønnen forhøjet med 17 øre pr. time. Til lykke med det og
leve vort forbund.
E. Jcnsen-Larsen. ”

KONCENTRATION
ONFLIKTEN var lykkelig overstået, men den havde
IX givet forbundsledelsen noget at tænke på. Den var
ikke tilfreds med de organisatoriske forhold og ønskede
en endnu kraftigere centralisering af magten i forbundet
— og den har vel også ønsket på en kongres at mani
festere den fremgang, der var opnået for faget i det år,
der var forløbet siden sidste kongres.
Det besluttedes at afholde forbundets 5. kongres i Kø
benhavn den 2. oktober 191(5. Hertil indkaldtes en repræ
sentant for hver eneste by, hvor der fandtes organiserede
barber- og frisørsvende. Det blev en anselig forsamling.
Ialt kom 77 deltagere fra 44 byer.
Det var en stolt beretning, H. M. Christensen kunne
forelægge. I løbet af det sidste år var der oprettet klubber,
de kaldtes dog afdelinger, i 55 byer med ialt 317 nye
medlemmer. Nu er, sagde forretningsføreren, så at sige
alle svende organiseret. Han gjorde op, at den nye pro
vinsoverenskomst betød, at der på arbejdstiden var vun
det 447.000 fritimer pr. år, og på lønnen var opnået
en samlet forbedring på lige ved 112.000 kr. Den enkelte
svends arbejdstid var forkortet med rundt regnet 1000
timer — et tusinde — og lønnen samtidig sat op med 250

P. Terkelsen.

kr. pr. ar. Udførligt gennemgik forretningsføreren virk
somheden siden sidste kongres, og beretningen blev god
kendt med akklamation.
Kongressen vedtog derpå at indmelde forbundet i
Landsorganisationen, De samvirkende Fagforbund, men
det vigtigste spørgsmål var en ny reorganisation med
yderligere koncentration af organisationsarbejdet.
Forbundets navn blev foreslået ændret til „Dansk
Barber-, Frisør- og Parykmager Forbund” og fagbladets
navn skulle ændres i overensstemmelse hermed. Kontoret

Palmer Madsen.

i København skulle udelukkende være forbundels, og de
tre provinsafdelinger ophæves mod, al deres faglige op
gaver henlagdes til forbundskontoret, der også skulle
varetage det faglige arbejde i København. Dette ville på
lægge kontoret mere arbejde, og det foresloges derfor, at
der foruden forbundsformand og hovedkasserer skulle
ansættes tre mand, nemlig en sekretær, en arbejdsanviser
og en ekspeditør. Medens de tre provinsafdelinger hver
omfattende en landsdel ophævedes, skulle hver eneste
by fremtidig have sin egen afdeling, men deres opgaver
7o

skulle alene være al arrangere foredrag, sammenkomster
og lign, saml opkræve kontingentet, der samtidig sattes
op til 1 kr. pr. uge. Heraf skulle 15 øre gå til arbejdsløs
hedskassen, 45 øre til forbundets administration. 25 øre
til strejkekasse og 10 øre til en sygeforsikring, medens
afdelingerne skidle have 5 øre.
Forslaget vedtoges aldeles enstemmigt, og de tre nye
mænd på forbundskontoret blev P. Terkelsen og Møller
Larsen, begge København, samt Palmer Madsen, der havde
været formand for den jyske afdeling. Disse tre udgjorde
sammen med H. M. Christensen og L. Chr. Eske!und for
bundets forretningsudvalg, der også var medlemmer af
hovedbestyrelsen. Denne fik navneforandring til repræ
sentantskabet og udvidedes fra 7 til 11 medlemmer.
Endelig drøftedes den fremtidige virksomhed. Lær
lingeproblemet var stadig i forgrunden, og det samme
gjaldt anvendelse af skolebørn som indsæbere. Arbejds
løsheden blev drøftet, og del blev tillige oplysnings
arbejdet. Ligeledes var man inde på tanken om at op
rette mere permanente kooperative forretninger. Med
leveråb sluttede kongressen. Der var nu lagt op til nye
faglige fremstød.
Efter provinsoverenskomsten og kongressen fulgte en
forholdsvis stille periode. Der var strid med en del mestre
om at få den tidligere lukketid, der var fastsat i en ny
lukkelov, overholdt. Nogle mestre mente, at de uden
videre kunne stryge den halve ugentlige fridag, fordi
arbejdstiden var forkortet. Det mente forbundet ikke, og
det satte sil synspunkt igennem. Ligeledes førtes en serie
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P. Møller Larsen.

retssager mod fagets sygekasse i København. Mestrene i
ledelsen havde nægtet at optage svendene kollektivt. Ved
højesteret fik mestrene medhold.
I Århus oprettedes den første permanente kooperative
barber- og frisørforretning i provinsen, og forbundet blev
medejer. Omtrent samtidig kunne man, i begyndelsen af
1917, konstatere, at forbundets økonomi var all andet end
god. Der var el underskud på 600 kr. som følge af kontin
gentrestancer. Det besluttedes „at bringe medlemmernes
kontingent indbetaling i orden” — og snart bedredes øko
nomien noget.
Det var ikke alene forbundets økonomi, del var småt
med. Det samme gjaldt svendenes. Det var dyrtid som
følge af krigen, og derfor optoges forhandling med me

strenes hovedorganisation for at få et dyrtidstillæg til
svendene i København. Langt om længe lykkedes det al
opnå enighed om, at der skulle betales et dyrtidstillæg på
to kroner til alle lønninger under 30 kr. om ugen og på
én krone til lønninger på 30 kr. eller derover. Beløbet
skulle indbetales til forbundet, der forestod den nærmere
fordeling blandt medlemmerne. Del var nemlig vedtaget,
at de ugifte skulle afgive 25 pet. af deres dyrtidstillæg,
og at denne del af den samlede sum skulle fordeles blandt
medlemmer med børn. Den første måned blev der ialt
ca. 3000 kr. at fordele. Del gav et særligt børnetillæg pa
2,75 kr. pr. barn. Denne ordning gjaldt en tid.
Lærlinge kunne optages i forbundet mod at betale 5
ore om ugen i kontingent. Dog skulle der betales 25 øre
i det sidste læreår, så lærlingene havde den fornødne an
ciennitet i arbejdsløshedskassen, den dag de blev svende.
Fagbladet skulle lærlingene have tilstillet straks efter ind
meldelsen, men foreløbig blev der ikke tale om at oprette
særlige ungdomsafdelinger. I løbet af kort tid var lige
ved 350 lærlinge organiseret.
Og så trak del op til storstrid i faget.

DE TAVSES TOG
ET kom snarl til al brænde på både i hovedstaden og
ЛУ i provinsen. Det lykkedes at nå til overenskomst i
København, men i provinsen etableredes konflikt, og i
lange tider var der sat bom for genoprettelse af lands
overenskomsten.
Udviklingen begyndte i sommeren 1917, da svendene
i Århus pludselig vedtog, at de ville have 5 kr. om ugen i
dyrtidstillæg. Ellers ville de ikke arbejde. Forbundet fik
standset denne ulovlige aktion, og det blev aftalt, at der
skidle være forhandling med provinsmestrene om et dyr
tidstillæg. Forhandlingerne skulle begynde 4. september.
Men så viste del sig, al mestrene ikke ville forhandle
med forbundet, dersom L. ('hr. Eskelund var medlem af
forhandlings udvalget. Det var han. Mestrene krævede,
at han skulle tilbagekalde en artikel i fagbladet, hvori
han havde påstået, at mesterforeningens formand, N. E.
Probst, Odense, havde erklæret, at man skulle „slå de
hunde til svende ned”. Denne vanskelighed к la redes ved.
al Eskelund pludselig kaldtes til Sverige.
Så begyndte forhandlingerne, men der var langt mel
lem tilbud og krav, så det gik småt. Imidlertid blev der

truffet en hovedoverenskomst mellem de faglige hoved
organisationer, som anbefalede forhandling om et dyr
tidstillæg mod forlængelse af overenskomsterne i et ar.
På dette grundlag optoges forhandlinger med de køben
havnske mestre. Det skete samme dag, som forhandlin
gerne med provinsmestrene faktisk var sprængt.
Det gik ikke let i København at nå til enighed, og en
bemærkelsesværdig begivenhed indtraf 22. november 1917.
da svendene holdt generalforsamling for at drøfte me
strenes tilbud. Det var alt andet end tilfredsstillende, og
pludselig lød en stemme fra forsamlingen: „Vi tager ud
og hilser pa .1. C. Andersen, han er ude på Haveselskabets
Vej”. .1. C. Andersen var formand for mesterforeningen.
I løbet af et øjeblik var gården til Prins Wilhelms Palæ,
hvor mødet holdtes, fyldt af barber- og frisørsvende, som
mødets dirigent, K. Skjold-.lensen. travlt fik ordnet i ræk
ker på fem. Så gik demonstrationen, der senere fik navnet
„de tavses tog”. Svendene forholdt sig tavse for ikke at
komme i karambolage med politiet. Toget bevægede sig
over Kongens Nytorv, gennem Strøget og ad Vesterbro
gade forendelig at slutte på Haveselskabets Vej på Frede
riksberg. Det vakte stor opsigt pa hele ruten, ikke mindst
fordi det var så totalt stille. Ankommet til målet gik en
deputation ind i restaurationslokalerne for at anmode
mestrenes formand om at komme ud og høre svendenes
svar på hans løntilbud. Man fik imidlertid den besked, at
oldermanden ikke var tilstede. Del ville svendene ikke tro.
og de besluttede derfor at give mestrene svar også uden
at have formanden foran sig. Tavsheden blev brudt og en

Under konflikten i 1918 oprettedes igen interimistiske barber- og frisørstuer,
liitledet viser de lockoutede svende i Århus.

langvarig og øredøvende pibekoncert satte ind. Med et
leve for forbundet opløstes processionen.
Utilfredsheden motiveredes nærmere i fagbladet. I en
indsendt artikel hed det bl. a. om levevilkårene for fagets
svende:
„Tænk engang over, kollega, hvorledes vort ugentlige regnskab ser
ud. Vore forhold er af den beskaffenhed, at såfremt vore hustruer ikke
arbejder fra morgen til aften, hvorved vore hjem forsømmes, ville vi
ikke kunne eksistere trods det, at vi arbejder 58% time om ugen.
Kan vi blive ved med det? Arbejdsløsheden breder sig mere og mere
uge for uge i vort fag. Skal vi kunne gå vinteren igennem og lade os
udnytte af d’herrer mestre, som vil forlange af os, at vi med ihærdig
hed og et smilende ansigt skal fylde deres pengekasser? Nej, lad os
få talt et par alvorlige ord med vore udbyttere, lad os se om de kan
stå for offentlig kritik, når nedenstående fremføres.

Indtægt ved fast ugeløn, dyrtidstillæg og alt iberegnet beløber sig
for mit vedkommende til ca. 30 kr., og mine udgifter er således pr. uge:
Husleje ..............................................................
(•as, belysning.................................................

7,00 kr.
1,50

Brændsel............................................................ 2,50
Sygekasse, forsikring....................................
1,00
Fagforening .....................................................
1,00
Skat, vedligeholdelse af vauktøj ...............
1,00
Husholdning til 4 personer ........................ 16,00

-

-

Ialt .... 30,00 kr.

Alle nødvendige ting som klæder, fodtøj, vask, sporvognskørsel til
vore arbejdssteder, cigarer, tobak, vedligeholdelse af vore hjem osv. er
for os aldeles udelukket. Fornøjelser, som en gang imellem at høre
lidt god musik eller se et godt teaterstykke for at oplive vor triste til
værelse, vil jeg slet ikke tænke på, det er nemlig en ting, som vi ikke
kan tillade os. Jeg spørger blot kammeraterne: Er det ikke snart vor
tur til at føle os som mennesker med rettigheder til livets fornøden
heder? Indtil nu kender vi kun pligter. Spørgsmålet er: Kan der gøres
noget for os svende i København for tiden! 1 så fald vil det glæde alle
og ikke mindst
„

Kun få dage efter demonstrationstoget holdt mestrene
delegeretmøde, og der skiftede de ledelsen nd. Ny for
mand blev ('. G. Sjøqvist, og så kom der forhandlinger i
gang. Også disse tog lang tid, og i januar 1918 besluttede
svendene at opsige overenskomsten. Først hen i april kom
der for alvor sving i forhandlingerne. Arbejdstiden sattes
ned til 57 timer om vinteren og 60 timer om sommeren,
og minimallønnen blev sat til 35 kr. om ugen. Det var et
resultat, som tilfredsstillede, og svendene vedtog da også
overenskomsten ligesom mestrene. Del skele umiddelbart
før 1. maj 1918, da den gamle overenskomst udløb. I for-

Forbundets ledelse tog i 1918 initiativet til oprettelse af et musikkorps. Det bestod, som det blev sagt i fagbladet, af barber- og
frisørsvende lige fra dirigenten til trommeslageren.

bundets beretning er det udregnet, at overenskomsten,
som knn gjaldt et år, betød en forkortelse af arbejdstiden
med 384 timer og et ugentligt løntillæg på op til 15 kr.
Så var der provinsen tilbage. Da overenskomsten ud
løb 1. februar 1918 udsendte provinsmestrene et cirkulære
til medlemmerne om fra 6. februar at forhøje betjenings
priserne og samtidig yde svendene tre kroner i tillæg. Dog
frarådede man mestrene i Århus at yde tillægget, hvilket
sikkert skyldtes vrede mod den kooperative forretning,
som blev drevet i denne by.
20. februar 1918 kom forhandlinger i stand, men de
sprængtes bl. a. på spørgsmålet om de kooperative forret
ninger. Forbundet måtte ikke levere arbejdskraft til disse
forretninger med mindre de log samme priser som de
organiserede mestre, lød kravet. Det blev afvist, og sven
dene sendte første strejkevarsel. Kort efter fulgte andet
varsel om strejke fra 7. marts i følgende byer: Roskilde,
Næstved, Odense, Esbjerg, Vejle og Ålborg. Ialt kom 102
svende i strejke.
Mestrene svarede med lockout omfattende hele pro
vinsen og gældende fra 27. marts 1918. Så var den store
krig brudt ud.
Forbundet tog straks initiativ til åbning af kooperative
forretninger, hvor de strejkende kunne arbejde. Allerede
lo dage efter strejkens etablering åbnede 9 interimistiske
kampstuer i de 6 byer, en i hver, dog hele fire i Ålborg.
Da lockouten trådte i kraft, blev der omgående truffet
foranstaltninger til åbning af kampstuer i endnu en
række byer. 1 denne situation fik forbundet god hjælp af

ERSTRIKEN!

Karikatur fra dagspressen i anledning af strejken.

De samvirkende Fagforbund. Således tog denne faglige
hovedorganisation initiativ til et møde i jidi 1918, hvorfra
opfordring udgik til de lokale socialdemokratiske parti
foreninger og fællesorganisationer om al oprette koope
rative barber- og frisørstuer i alle hver. Samtidig henvistes
til, al det kunne være en god forretning at åbne sådanne
stuer, og det oplystes, at stuen i Århus, der beskæftigede
tre svende og gav højere løn end mestrene, ville kunne
give et årligt overskud på 6000 kr., hvis den tog samme
priser som mestrene. Det gjorde den ikke, og det bemær
kedes, at hver kunde i forretningen sparede 13 kr. om
året ved at lade sig betjene af den kooperative stue i stedet
for at gå til en privat mester.

Kampstuer oprettedes efterhånden i 34 byer og mere
permanent blev senere en række af disse forretninger.
Ialt investeredes ea. 165.000 kr. i disse gennem længere
tid bestående forretninger.
Det kneb for mestrene at holde sammen, og efterhån
den sluttedes særoverenskomster med 115 provinsmestre,
og ligeledes sluttedes tid efter anden overenskomst med
lokale mesterforeninger i en række byer.
Helt og aldeles brød forhandlingerne om fornyelsen
af den samlede provinsoverenskomst sammen hen imod
nytår 1919. Der var opnået enighed om en overenskomst
med væsentlige forbedringer, men der varden klausul på,
at overenskomsten kim skulle træde i kraft, hvis mester
foreningen og de kooperative forretninger kunne blive
enige om betjeningspriserne. Det kunne de ikke. Under
de almindelige overenskomstforhandlinger havde for
bundet afvist at drøfte betjeningspriserne i de koopera
tive forretninger, og det havde henvist til, al forbundet
overhovedet ingen bemyndigelse havde til at drøfte dette
spørgsmål. Forbundet stod ikke som ejer af de kooperative
forretninger. Det gjorde de lokale arbejderorganisationer,
først og fremmest fællesorganisationerne.
Der kunne altså ikke opnås enighed om priserne, og
dermed var den overenskomst, som der ellers var opnået
enighed om, faldet bort.
Efterhånden var det lykkedes dels de strejkende og
dels de lockoutede svende at fa arbejde. De var beskæf
tiget i kooperative forretninger og hos mestre, med hvem
der var sluttet overenskomst. Derfor hævede forbundet
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Odense-kongressen i 1919 udnævnte forbundets stifter, V. Reinvall-Hansen, til æresmedlem.

allerede 1. september 1918 strejkerne i Roskilde, Næstved
og Esbjerg. Strejkerne i Odense, Vejle og Ålborg ophæ
vedes 29. januar 1919 og endelig hævede mesterforeningen
lockouten 7. februar 1919.
De åbne konflikter var forbi, og forbundets medlem
mer beskæftiget på overenskomstmæssige vilkår — men
freden var ikke genoprettet med mesterforeningen. Det
var den heller ikke med hovedorganisationen i Køben
havn trods den fornyede overenskomst.
Denne mesterforening, der havde været medlem af

Dansk Arbejdsgiverforening, havde udmeldt sig, men der
rejstes hurtigt røster om at genindtræde. På en general
forsamling afgaves omkring 200 stemmer for genind
træden. medens kun 100 stemte imod. Det førte til, at
C. G. Sjøqvist nedlagde sit formandsmandal, hvorefter
F. Silfvander valgtes til mestrenes formand. Han ønskede
at føre en kurs i lighed med den tidligere oldermand
.1. C. Andersen, der havde været formand før Sjøqvist.
Der arbejdedes imidlertid også af de mestre, som ikke
ønskede tilslutning til Arbejdsgiverforeningen, og i be
gyndelsen af 191!) dannede de deres egen forening under
navnet „Barber- og Frisørforeningen af 1919”. Formand
for denne forening var C. G. Sjøqvist, som også skulle
redigere medlemsbladet. Medens den gamle mesterfor
enings ledere ustandselig skældtes ud i forbundets fag
blad og deres blad aldrig citeredes for det gode, så var
sagen en helt anden med den ny forening, dens formand
og dens medlemsblad „Vort Fag”, der kaldtes langt det
bedste mesterblad i faget.
Samtidig med at der således var uenighed blandt me
strene både i København og provins, var der også uenighed
blandt svendene. Det kom ikke så klart til udtryk ud ad,
for H. M. Christensen ledede forbundet med hård hånd,
sådan som han havde bebudet før sit valg.
I august 1918 fremkom H. M. Christensen med en meget
skarp kritik af De samvirkende Fagforbund på et repræ
sentantskabsmøde i forbundet. Han fandt, at landsor
ganisationen ikke støttede forbundet nok under kampen.
De første røster om ophævelse af strejken kom fra De

samvirkende Fagforbund, som ikke mente, at forbundet
skulle føre konflikten videre. Sådanne toner passede ikke
i II. M. Christensens kram. Dertil kom, al forbundskassen
var tømt, og man måtte ud hos andre forbund for at låne
penge. Også Københavns afdeling måtte punge ud, for
at forbundet kunne ride stormen af. Der blev udskrevet
ekstrakonlingenl, og på et repræsentantskabsmøde kriti
seredes, al forbundets administration var for dyr. Endelig
kan nævnes, al Eskelund, som havde været med i ledelsen
gennem mange år, Irak sig tilbage for at blive bestyrer
af den kooperative forretning i Helsingør — samt at der
blev indkaldt til kongres.
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b'ugbladet moderniseredes igen i 1919.

KORTERE ARBEJDSTID
blev holdt i februar 1919 i Odense. Ved den
lejlighed indviede forbundet sin fane, V. ReinvallHansen udnævntes til æresmedlem, II. M. Christensen blev
hædret og fik et guldur — og endelig blev også L. Chr.
Eskelund, der mødte fra Helsingør, hyldet og fik overrakt
en sølvvase som tak for god indsats gennem mange år.
På kongressen glædede man sig over, al verdenskrigen
var forbi — og så tog man fat på det faglige arbejde.
Forretningsføreren oplyste, at der var oprettet 146 separat
overenskomster i provinsen. Kongressen vedtog efter en
drøftelse, at man skulle tilstræbe overenskomstmæssige
forhold overalt i provinsen, og den udtalte en tak til den
øvrige arbejderbevægelse for den støtte, der var ydet ved
oprettelse af kooperative virksomheder. Helt enstemmig
var tilfredsheden nu ikke, bl. a. kritiserede H. M. Christen
sen i så skarpe ord, som han havde for vane al anvende,
at arbejderbevægelsen i en række byer ikke havde gjort
nok. Svendene pa kampstuerne gik heller ikke skud forbi,
således kritiserede formanden for Fællesorganisationen i
Odense. Hans Petersen, at svendene på stuen der i byen
ikke havde tid til at betjene kunderne for at sludre med
piger i baglokalet.

K

ONGRESSEN

Hovedpunktet på kongressen varen ny strukturforan
dring. Debatten heroin var meget hed. H. M. Christensen
påstod således, at der var lavet et komplot imod ham.
Det skulle beslå af Eskelund, Palmer Madsen og P. Terkelsen og dets hensigt var at sprænge forbundet. II. M.
Christensen erklærede, at han ikke ville arbejde sammen
med nogle af de nævnte i fremtiden. Det kom han allige
vel til, men af debatterne i de følgende år ses, at forholdet
mellem dem aldrig blev godt.
Da kongressen ikke kunne enes om en reorganisering,
nedsattes et udvalg til nærmere at forhandle derom, og
dette fik Reinvall-1 lansen som formand. Udvalget nåede
tilsidsl frem til et forslag, som det enigt anbefalede. Ho
vedpunkterne var, at afdelingerne selv skulle sørge for
arbejdsanvisningen, medens del hidtil havde været for
bundet, som ordnede den sag. Forbundets personale skulle
fremtidig bestå af forretningsføreren, hovedkassereren,
en vire-forretningsfører og en sekretær. Endvidere skulle
forbundet lønne formanden for Københavns afdeling.
Afdelingerne fik til opgave at se efter, at overenskom
sterne overholdtes, men i øvrigt var det alene forbundet,
som kunne træffe beslutning om overenskomstmæssige
forhold. Fagbladets titel ændredes til „Ugens Spejl”.
I tiden kort efter kongressen lykkedes det at fa op
rettet en overenskomst med den nye mesterforening af
1919, og der førtes en række sager ved voldgift, hvoraf de
fleste blev vundet af forbundet. Og så blev der lagt op til
forhandling med den gamle mesterforening i København
— men det gik ikke sa godt. En generalforsamling i Kø

benhavns afdeling vedtog med akklamation at afvise me
strenes tilbud og at anmode De samvirkende Fagforbund
om tilladelse til at afsende strejkevarsel.
Også en anden udtalelse vedtoges. Det hed i den:
„Ca. 550 københavnske organiserede barbersvende og frisørsvende
forsamlede til møde den 15. april i Arbejdernes Forsamlingsbygning,
Kløvermarksvej 3, i anledning af overenskomst-situationen i faget
finder sig beføjet til at takke De samvirkende Fagforbund i Danmark
for den arbejdstidsforkortelse, det ved overenskomsten med Dansk Ar
bejdsgiver- og Mesterforening har fremskaffet til vor stand.
Denne tak er begrundet derved, at vi lønarbejdere i barber- og
frisørfaget, som nu har fået søndagsarbejdet afskaffet og fået arbejds
tiden nedsat til 8 timer daglig de 5 første hverdage og 11% time om
lørdagen (51% time ugentlig), ikke havde fået sådan en arbejdstids
forkortelse uden ved hjælp af arbejdernes store hovedorganisation.”

Den aftale, der henlydes til, var truffet mellem hoved
organisationerne. Del hed i den, at den normale arbejdstid
senest 1. januar 1920 sk id le være <S limer om dagen eller
48 linier om ugen. Der var givet nogle undtagelser, men
de berørte ikke barber- og frisørfaget. Som en overgangs
ordning skulle arbejdstiden forkortes til 8У> time om
dagen fra 1. oktober 1919.
Efter al forbundets forhandlinger med de køben
havnske mestres gamle organisation, „Hovedorganisa
tionen for Barber- og Frisørmestre i København og
Omegn”, var bristet, blev der optaget nye forhandlinger
under deltagelse af repræsentanter for de faglige hoved
organisationer. Forretningsfører И. M. Christensen anbe
falede svendene at vedtage den aftale, der blev truffet.
Han pegede på, at der var et reelt løntillæg på 13 kr. plus
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7 kr. i dyrtidstillæg samt 5 pct. af indtægten ved det ud
førte arbejde. Ilan betegnede dette resultat som godt. Men
han mødte megen modstand pa generalforsamlingen. Så
at sige samtlige talere gik imod. Især var man utilfreds
med. al lønnen kun skulle være 55 kr. om ugen plus de
5 pel. — for som det blev sagt, det kunne man ikke ernære
en familie for. Den største anstødssten var dog, at dyr
tidstillægget pa 7 kr., var medregnet i de 55 kr. Det val
man imod, fordi man frygtede, at mestrene senere ville
stryge tilkvgget.
Så måtte forhandlerne i gang påny. Del lykkedes ikke
at komme af med betegnelsen dyrtidstillæg, men dog at
få den samlede løn sat op til 60 kr. om ugen plus de 5 pct.
Og delte forslag blev vedtaget såvel af svende som mestre.
På dette tidspunkt dukkede en såkaldt „Publikum
forening” op i København. Den havde til hensigt at åbne
barber- og frisørforretninger og at betjene publikum bil
ligere end de organiserede mestre. Den fik en tid nogle
enkelte forretninger, som der oprettedes overenskomst
med. De kooperative forretninger i provinsen dannede
en sammenslutning, og også med den blev der oprettet
overenskomst.
Skal vi lige notere, at 11. M. Christensen på delte tids
punkt lå i strid med formanden for de københavnske
mestre, F. E. Sil fvander, og at denne strid endte med en
dom for injurier på 200 kr. eller 20 dages simpelt fængsel.
II. M. Christensen modtog dommen.
I provinsen var det stadig galt. Der var ingen overens
komst med mesterforeningen. Alligevel syntes svendene

at klare sig meget godt, for, som det hed i et indlæg i
fagbladet, mestrene kunne på grund af de mange koope
rative stuer ikke få svende uden at give dem en løn, de
kunne leve af.
Forhandlinger med mesterforeningen søgtes stadig,
men alle forsøg pa al na til enighed glippede — og de
gjorde det endnu i en lang tid fremover — så forbundet
besluttede egenhændigt fra 20. juni 1919 at gennemføre
et arbejds- og lønregulativ for svendene. Heri fastsattes
en arbejdsuge på 53 timer, 9 timer daglig og <3 timer om
lørdagen. Svendene ville holde fyraften kl. 17 om lør
dagen. Mindstelønnen skulle være 58 kr. Dette regulativ
skulle gælde til 1. oktober, hvorefter man yderligere ville
nedsætte arbejdstiden, og det samme skulle ske fra 1.
januar 1920. Man var klar over, at særlig lørdagsluknin
gen kl. 17 ville være ubehagelig og tilbød derfor mestrene,
at de kunne få separate overenskomstforhandlinger, ved
hvilke arbejdstiden kunne drøftes, og man eventuelt
kunne lægge den på en anden måde.
Resultatet af denne politik var en ny krig i provinsen.
En del mestre afskedigede deres svende, og i forbundet
talte man om ulovlig lockout. En opgørelse viste, at de 538
provinsmestre, som gennem deres organisation var med
lemmer af Arbejdsgiverforeningen inden 20. juni beskæf
tigede 146 svende. 62 af disse blev afskediget, således at
de 538 mestre herefter kun beskæftigede 84 svende. De
øvrige provinsmestre, som stod uden for Arbejdsgiverfor
eningen, beskæftigede 115 svende, og de ialt 26 koopera
tive forretninger beskæftigede 104 svende. Foruden de 62

lockoutede svende var der 20, som var arbejdsløse af
anden grund, og man kunne således gøre op, at der i
provinsen var ialt 385 svende. Forbundet klagede til
Den faste Voldgiftsret over afskedigelserne, og mestrene
sendte kontraklage, fordi svendene ikke ville arbejde lør
dag aften. Resultatet blev, at mestrenes klage afvistes,
og at de i øvrigt fik en bøde på 300 kr. som hovedansvar
lige. Samtidig fastslog retten imidlertid, al der ikke som
af forbundet påstået var tale om ulovlig lockout.
Vi springer til en anden sag. Damefrisørerne, som i
sin tid havde været organiseret, begyndte igen at røre på
sig. og 22. juli 1919 startedes en ny afdeling for dame
frisører. 76 indmeldte sig straks. Også pedicuristerne i
København var blevet organiseret. For dem søgtes overens
komstforhandling med badeanstalten „København”, men
enighed opnåedes ikke. 1. september etableredes derfor
strejke, og svendene i badeanstaltens frisørsalon gik i
sympatiaktion. Begge strejker sluttedes 3. oktober med
overenskomst om 48 timers arbejdsuge og en løn for
pedicuristerne på 100 kr. om ugen samt 5 pct. af det ind
arbejdede beløb.
1 „Folkets Avis” hed det om strejken:
„I dag er den gal! Ligtorneoperatørerne pa badeanstalten „Køben
havn" er gået i strejke, og det er at ramme folket på det ømmeste sted.
Skidt være med tøjflikkeren og blæse på havnen. Men at stolpre hen
ad de til skyttegrave og vildsomme stenbrud omskabte københavnske
gader med en ligtorn på stortåen af Rundetårns format, det er en
umulighed. Ja, det er et sjælsråt forlangende, der dog vel nok kan
undskylde en serie gadekampe på 14 dage med tilhørende og passende
blodudgydelser.

Afdelingernes gave til forbundet, da det fyldte 25 år

Og i alt fald må der da både én ministertale i Folketinget og to i
Landstinget til for at reducere en sådan folkeulykke til intet.
I øvrigt erfarer vi ved henvendelse til anstalten, at det næsten
er 10 dage siden, „fodlægerne" nedlagde arbejdet grundet på, at de
ønskede en fast takst for liver ligtorn, de sendte over i den anden
verden, i stedet for den akkordarbejdertarif, der hidtil havde stået ved
magt. Og den gang barbererne i stuen erfarede det, smed de resolut
sævekruset og roekniven til side, og sagde de snart klassiske ord: Ikke
et slav mere.
Vel kan vi gå nøgne på gaden, og vi har heller intet imod at gå
der med skrigende tarme. Men man skal ikke pådutte os, at vi tåler
denne kombination med ligtorne i tilgift — aldrig”.

Som det ses, fik forbundet også ved denne lejlighed
„presse på”.
Efterhånden lykkedes det at få visse lokale overens
komster i provinsen, således i Odense og Store Hedinge.
Ligeledes aftaltes overenskomst for damefrisørerne, og
overenskomsten for Amerikabådene fornyedes som flere
gange tidligere med el væsentligt løntillæg.
Endelig optoges forhandling med den københavnske
hovedorganisation af mestre om praktisering af arbejds
tidsforkortelsen. Resultatet af disse forhandlinger blev,
at 8 timers dagen indførtes fra 1. oktober 1919. Det vil
sige tre måneder, før mestrene nødvendigvis måtte gå ind
derpå. Samtidig opnåede svendene et løntillæg på 10 kr.
om ugen. Overenskomsten med mesterforeningen af 1919
blev fornyet på lignende lønvilkår, men arbejdstiden
skulle dog være 50 timer.
Forretningsføreren skrev bagefter i fagbladet:
„Forholdet er det, at uår S timers arbejdsdagen er gennemført tre
måneder tidligere, end vi havde absolut krav på, er årsagen ikke den,

at bemeldte mester-ledere har haft en god forståelse af tidens krav og
udvikling, nej, årsagen hertil er den, at d’herrer Silfvander og J. C. An
dersen har ført en rent ud sagt fjollet fagpolitik”.

Senere i samme artikel skrev H. M. Christensen, at
Silfvander krøb sammen som en hund, der havde fået
prygl — og artiklen slutter:
„Når en del af de københavnske svende på tre måneder kan tjene
20.732 kr. på en uheldig fagpolitik fra lederne af den reaktionære
mesterforening, må vi håbe, at F. E. Silfvander og J. C. Andersenregimentet må vare rigtig længe.”

Forståeligt er det, at mestrene ikke følte sig rigtig godt
tilpas ved at være sammen med svendene. At mistilliden
var gensidig, har vi tidligere omtalt. Hvem, der begyndte,
er ikke til al få opklaret, men del kan i hvert fald siges,
at ingen benyttede en god lejlighed til at bedre forholdet
ved at tie stille. Næste år gik det da også galt. Der udbrød
konflikt i København.
Forinden konflikten blev der holdt en ny kongres i
København. Det var især forholdene i provinsen, der var
til drøftelse, og herunder rettede II. M. Christensen skarpe
angreb på De samvirkende Fagforbund for ikke at have
ydet støtte nok og for at have ført en skiftende kurs. Der
vedtoges en meget lang resolution om en række foran
staltninger, som skulle træffes mod provinsmestrene, bl.
a. skulle der i givet fald etableres strejke over for de
mestre, som vægrede sig ved at slutte overenskomst. Sam
tidig rettedes en del trusler om bekæmpelse af udenfor
stående, f. eks. pensionalsværter, der husede skruebræk

kere, og forældre, som havde en skruebrækker-søn boende
hos sig på kosi og logi. Endog forældre, hvis børn ar
bejdede som indsæbere, skulle bekæmpes.
Endelig krævede kongressen ud fra den forudsætning,
at striden var hele arbejderklassens kamp, at De samvir
kende Fagforbund ydede så stor støtte som overhovedet
muligt ved den forestående arbejdsnedlæggelse samt at
landsorganisationen skulle foranledige sympati-strejker
med videre. Af Socialdemokratisk Forbund krævedes af
holdt møder landet over saml eksklusion af mestre, for
bundet var i strid med, og som måtte være partimed
lemmer.
Forbundets kasse var næsten tom, og det var derfor
nødvendigt at forhøje kontingentet samtidig med, al kon
gressen besluttede al nedsætte el udvalg til al gennemgå
forbundets administration for al finde eventuelle mulig
heder for besparelser. Endelig vedtoges det at optage bade
mestrene og at ændre forbundets navn til „Dansk Soigne
rings-, Toilet- & Sanitetsarbejder-Forbund”.

POLITISK URO-OG STREJKE
blev snart andre — og endnu større problemer —
JL/ at tænke på. Midt i marts 1920 fremsendte Dansk
Arbejdsgiverforening lockoutvarsel for 100.000 arbe jdere,
hvoriblandt var omkring halvdelen af forbundets ca. 1300
medlemmer. I denne situation indtraf der en begivenhed,
som yderligere forværrede stillingen. I forbindelse med
Sønderjyllands tilbagegivelse var der opstået en sakaldt
Flcnsborg-bcvægelse, som inddrog kongen i kampen for
et større Danmark end de ansvarlige politikere ville gå
med til.
Del førte til aben strid mellem den radikale regering
under ledelse af C. Th. Zahle og kongen. Følgen var,
at regeringen gik af. Den socialdemokratiske arbejder
bevægelse erklærede, at kongen søgte at gennemføre et
kup, og Social-Demokratens redaktør, F. .1. Borgbjærg,
bebudede, al svaret måtte være generalstrejke. 31. marts
1920 kom parolen fra De samvirkende Fagforbund, der
vendte sig mod „det af kongen forøvede statskup” og
proklamerede generalstrejke fra 6. april om morgenen.
Denne parole førte til politiske forhandlinger. Den
provisoriske regering blev afskediget og et forret ningser

ministerium udnævnt, ligesom der skulle udskrives valg.
l)e faglige krav blev kort efter løst på grundlag af et
mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen. Lockoutvars
lerne blev laget tilbage, der skulle optages forhandlinger
om ændring af overenskomsterne og om tillæg til lave
lønninger samt om en slags dyrtidsregulering.
Inden disse forhandlinger skulle oplages for hoved
stadsområdet i barber- og frisørfaget, var der sket det.
at mesterforeningen af 1919 var oplaget i hovedorgani
sationen som en særlig afdeling. Samtidig med de køben
havnske forhandlinger søgte man også at opnå overens
komst i provinsen, men dette forsøg strandede som sa
mange tidligere.
Forhandlingerne i København begyndte ikke godt.
Mestrene ville forny overenskomsten uændret. Svendene
stillede krav om 20 kr. i ugentlig løntillæg. Resultatet var.
at forbundet sendte strejkevarsel — og de københavnske
svende vedtog at oprette kampstuer. 22. maj brød strejken
ud. og den varede lige til 29. juli samme ar. Ind imellem
lykkedes det at afslutte overenskomster for manieurister
og badefunktionærer i København.
Barber- og frisørsvendene fik efterhånden oprettet 26
kampstuer byen over, og stemningen var god. 438 svende
skrev under på en adresse, som krævede af forbundet,
at det intet initiativ tog til nye forhandlinger. Det skulle
være mestrene, der bad om fred. Sommerferien, hed det.
ville man ikke undvære, og kravet lød bl. a. på 10 kr.
mere i løn om ugen.
Det blev forligsmanden, som løste knuden ved et mæg-

Hilledet er taget fra det datidige vittighedsblad „Klods lians"
i anledning af strejken i 1920, Til venstre ses en karikatur af
Borgbjerg og til IlOjre af Stavning.

lings forslå g, han fremsatte 25. juli. De væsentligste ind
rømmelser, der blev givet, var, at overarbejde skulle
betales med 50 pel. tillæg og helligdagsarbejde med 100
pel. Overarbejde lørdag kunne erstattes med tilsvarende
fritid, men svendene skulle så have de 50 pct. på time
lønnen udbetalt kontant. Sommerferien matte bortfalde

i 1920. Arbejdet skulle genoptages 29. juli, og forbundet
forpligtedes til at ophæve kampstuerne samt lejemålet
de steder, hvor forbundet havde lejet egentlige barberstuer og indrettet dem som kampstuer.
Forbundet beregnede, at forbedringerne ialt gav sven
dene omkring 4 kr. mere om ugen — eller godt 200 kr.
mere om året. Dertil kom dyrtidsreguleringen, som var
aftalt af hovedorganisationerne. Forslaget vedtoges af
svende og mestre. De var trætte af kampen.
Dermed varder ikke fred i forbundet. Generalforsam
lingen, som skulle behandle mæglingsforslaget, blev af
sluttet i virvar, og afstemningen havde derfor måttet finde
sted pa forbundets kontor. Mestrene nægtede at genantage
80 af de tidligere strejkende svende. Derfor blev de ind
klaget for Den faste Voldgiftsret. Mestrene indgav ved
samme ret en kontraklage over forbundet, som påstodes
at have undladt at nedlægge en kampstue. Dertil kom en
skarp polemik mod venstre socialisterne, som erklærede,
at strejken i realiteten var tabt. I „Ugens Spejl" svandt
annoncernes antal væsentlig ind, og forbundsledelsen er
klærede, at bladel var udsat for økonomisk boykot. Den
faste Voldgiftsret fri fandt savel mestre som svende for
de gensidige klager, men mestrene målte betale sagsom
kostningerne med 300 kr. Uroen fortsatte i nogen lid i
den københavnske afdeling, og i december meddelte
bestyrelsesmedlemmerne med undtagelse af formanden.
P. Møller Larsen, at de nedlagde deres mandater. Det førte
til en masse debat — men resultatet blev, at den gamle
bestyrelse genvalgtes.

Øverst plakatbærere foran
kampstuen i Rømersgade 22
under kampen i 1920.
Nederst strejkende svende i
1920 — fotograferet foran
kampstaen i Korsgade.

Endelig skal lier føjes til, at overenskomsten, der var
gennemført ved mæglingsforslaget, forbedredes ved den
generelle dyrtidsaftale, som var truffet mellem hovedor
ganisationerne. Der blev givet et løntillæg på 6,24 kr. pr.
uge fra august 1920. Omtrent samtidig satte lauget betje
ningspriserne op.

Nogle af de strejkende svende i 1920 uden for kampstuen
på Jagtvej.

ATTER FREI) I PROVINSEN
FTER begivenhederne i 1920 fulgte en forholdsvis rolig
periode i forbundets liv — men for lønmodtagerne
var det en nedgangsperiode. Det økonomiske liv var i det
hele præget af uro. og den krise, der så småt begyndte i
1920. satte ind med forstærket kraft i 1921. Arbejdsløs
hedstallet steg, og venstreregeringen forringede allerede
i 1920 de arbejdsløses kår ved at skære understøttelsen
og andre sociale goder ned. Dertil kom, at der både i 1921
og 1922 gennemførtes store arbejdskampe, som vel ikke
direkte berørte forbundets medlemmer, men hvortil de
måtte betale betydelige ekstrakontingenter.
Overenskomsterne for forbundets medlemmer, som
fornyedes i disse år, betød store lønnedskæringer. I for
året 1921 nedsattes lønningerne med 13 øre pr. time, og
fra august samme år yderligere med 18 øre. Næste forår
gik lønningerne igen ned, og det samme gentog sig senere
på året, da pristallet viste nyt fald.
Småkonflikler førtes i faget, og en række voldgifts
sager blev også ført med skiftende held. Men samtidig
konsolideredes fagets organisation, så selv om del var ned
gangstider var der ikke tegn på opløsning af forbundet.

Forbundets kongres i 1922 blev afholdt under deltagelse af mange udenlandske gæster. Iler er hele kongressen fotograferet.

I juli 1922 havde Københavns afdeling 25 ars jubi
læum, og dette fejredes ved en stor fest 7. september.
Samtidig holdt forbundet atter kongres. Der var natur
ligvis kritik i anledning af nedgangstiderne, som ikke var
gået faget forbi. Kongressens vigtigste beslutninger var.
at kontingentet nedsattes en smule, og forbundets daglige
ledelse indskrænkedes. Fremtidig skulle der kun være tre
lønnede tillidsmænd, en forretningsfører og to inspektører
for henholdsvis København og provinsen. H. M. Christen
sen genvalgtes og til inspektører valgtes for København
P. Møller Larsen og for provinsen Niels Hansen. Samtidig
indførtes en kollega-domstol, hvortil medlemmer, der var
utilfreds med en afgørelse, som forretningsudvalget havde
truffet, kunne indanke deres sag.
Efter kongressen fortsattes forbundsarbejdet som hid
til, men der kom snart så smal noget nyt ind i billedet.
Det var det rent faglige oplysningsarbejde. Saledes kan
nævnes, at Københavns afdeling vedtog al oprette en fag
skole i damefrisering, hårarbejde, ansigtsmassage, smink
ning, manicure og pedicure. Senere oprettedes instruk
tionskursus såvel i København som i provinsen.
I begyndelsen af 1923 fratrådte P.Tcrkelscn og Palmer
Madsen deres tillidshverv i forbundet. Det skete som følge
af kongresbeslutningen i 1922, der ophævede deres stil
linger. De åbnede i fællesskab en barber- og frisørforret
ning i København, og hyldedes af forbundet bl. a. med
en sølvpokal hver, som tak for deres indsats gennem
mange år.
I såvel 1923 som i 1921 fornyedes forbundets gældende

overenskomster med mestrene, liden at det kom til vold
somheder. Det lykkedes at opnå mindre forbedringer.
I 1924 begyndte en ny orientering hen imod provinsens
mestre i den hensigt igen at fa oprettet overenskomst. Det
førte ikke lige straks til noget. Derimod havde inspektøren
for provinsen, Niels Hansen, el vist held med sit arbejde.
Det lykkedes flere steder at oprette overenskomst med
en bvs mestre, men det gik ikke af uden slag. Saledes
etableredes f. eks. konflikt i Haderslev og Fåborg før et
tilfredsstillende resultat blev nået.
Endelig 1. december 1924 lykkedes det at opnå en
overenskomst mellem forbundet og provinsmestrene.
Dermed sluttedes den 7 ar lange periode, hvori der ingen
kollektiv overenskomst havde været. Aftalen blev hilst
med glæde af forbundet, men man erkendte åbent, al
den ikke var fuldt tilfredsstillende. Minimallønnen sattes
til 48 kr. for svendene i de første to år efter læretiden
og derefter 50 kr. pr. uge. Der var regler for betaling af
overarbejde, og arbejdstiden saltes til 48 timer om ugen
med adgang til overarbejde. Del prekære spørgsmål om
de kooperative virksomheder klaredes på den måde, at
Dansk Arbejdsgiverforening og De samvirkende Fagfor
bund senere i fællesskab skulle tage dette spørgsmål op
til løsning.
Der havde været lagt op til ny konflikt med såvel
strejke- som lockoutvarsel, før del endelig lykkedes al nå
frem til en ordning. Der var altså den fornødne dramatik
— men den gav jo el resultat, som „Ugens Spejl” gratu
lerede faget med.

Kongressen i Ålborg i juli /.92.5 htrdrede
11. M. Christensen med ovenstående vase
i anledning af, ut han havde verret
forretningsfører i 10 år.

Der var også noget under opsejling i København. I
slutningen af 1924 udmeldte de københavnske mestre sig
af Dansk Arbejdsgiverforening, og en ny kreds af mestre
begyndte at gøre sig gældende. Det kom ikke i første om
gang til åben konflikt i faget, men derimod udbrød der

igen i 1925 en faglig storkamp, hvortil forbundets med
lemmer måtte yde deres bidrag — og de gik i en periode
helt op til 8 kr. om ugen. Forligsmanden måtte gribe ind
for så vidt angår barber- og frisøroverenskomsten. Hans
mæglingsforslag blev vedtaget. Del gav et løntillæg til de
københavnske svende på 1.83 kr. om ugen.
I juli 1925 holdtes på ny kongres. Denne gang i Ålborg.
Det bemærkedes, at der ingen damefrisører deltog i kon
gressen. Damerne havde nemlig ikke været at formå til
at betale kontingent, og det havde derfor været nødven
digt at ekskludere dem af forbundet. Dette førte til, at det

Første gang der optræder et egentligt billede af fagteknisk interesse i fagbladet. Det
skete i 1925 — og det var ovenstående til en artikel om fønbølgning af herrehår.

\y form for kortklippet hår hed den artikel, hvortil fagbladet i 1945 bragte ovenstående
tegning. l)et var en af de fyrste fagtekniske artikler, der blev bragt vedr. damebranchen.

heller ikke lykkedes at forny den oprettede damefrisør
overenskomst. Den udløb simpelt hen, og mestrene næg
tede at kontrahere med forbundet.
Kongressen satte kontingentet lidt op — med 25 øre.
Dette beløb skulle lægges hen til særlige formål, nemlig
betaling af ekstrakontingent, når De samvirkende Fagfor
bund udskrev sådant på grund af konflikt på arbejdsmar
kedet. Forbundets sociale ydelser til syge og ledige blev
forbedret, og det vedtoges, at ingen af forbundets med
lemmer måtte indgå forpagtningskontrakter. Heller ikke
måtte de købe forretninger på prøve med mindre forbun
dets forretningsudvalg gav sin sanktion.
Spørgsmålet om fagteknisk oplysning optog i høj
grad kongressen, og det besluttedes at gøre en fornyet
indsats, og at der på forbundets bekostning skulle fore
tages demonstrationer af klipning af page- og garconne-

frisurer. Samtidig skulle „Ugens Spejl” indeholde illu
strerede artikler om disse spørgsmål. Den øverste ledelse
genvalgtes.
For II. M. Christensen var det en særlig festlig kongres.
Ilan havde været forretningsfører i ti år og fik overrakt
en vase af kongeligt porcelæn som tak for virksomheden
i fagets tjeneste.
Hverken forbundet eller provinsmestrene opsagde den
nye overenskomst, og den løb derfor videre endnu el år.
Forøvrigt gik der endnu nogle år, før overenskomsten
blev opsagt, så helt dårlig har den jo ikke været — hver
ken for mestre eller svende.
I oktober 1925 flyttede forbundet fra sine kontorlo
kaler i Nansensgade til nye lokaler i Arbejdernes For
eningsbygning i Rosenørns Allé 14 — og så optoges tiden
i høj grad af det fagtekniske oplysningsarbejde såvel i
København som i provinsen. Det var et nyt felt, forbundet
begyndte at virke på, men der var straks fra starten væl
dig tilslutning, og det fagtekniske oplysningsarbejde blev
en stor succes de fleste steder. Dette skyldtes ikke mindst
de nve damefrisurer, som man nok kunne trænge til al
lære nærmere at kende. Sagen var, at de kvindelige fri
sører aldrig havde lært at klippe. Da så damerne skulle
til at have kort hår, måtte de gå til de mandlige frisører,
for at blive klippet. Efterhånden opstod det, man kaldte
kombinerede svende, som både kendte til dame- og herre
arbejde. Der kom igen en „guldaldertid” for faget — og
det var damerne, som tilførte faget meget arbejde og
fortjeneste.
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Ved siden heraf gik det fagpolitiske arbejde videre,
og de københavnske overenskomster fornyedes efterhån
den uden åben strid. I maj 1926 fornyedes frisørernes
overenskomst med en lønnedsættelse på 3 øre — tre øre
— om ugen. Men samtidig blev det aftalt, at overenskom
sten fra 1. oktober 1926 skulle omfatte damebranchen.
En vigtig begivenhed fandt sted i slutningen af 1926.
Forbundet blev med lauget enig om, at de skulle være
fælles om mestrenes fagskole. Den blev derfor fælleseje
og skulle omfatte såvel herre- som damearbejde. Dette
var en ganske naturlig følge af det omfattende faglige
oplysningsarbejde, som forbundet havde iværksat.
Endelig lykkedes det også igen at organisere de kvinde
lige damefrisørsvende i København. Resultater — store
resultater — var opnået på næsten alle områder — men
så Irak igen mørke skyer op på himlen.

DEN STORE KONFLIKT
T VEJRET brød løs 16. maj 1927, da 364 svende, hvoraf
CJ 100 kvinder, blev lockoutet. Forud var gået en række
dramatiske begivenheder, og den konflikt, som brød nd.
medførte, at frisørfaget i København ikke havde nogen
kollektiv overenskomst i næsten 34 år. Først nu op til
forbundets jubilæum blev der optaget forhandlinger om
en overenskomst, som gav til resultat, at man enedes.
Det var mestrene, der opsagde overenskomsten. Det
skete 28. januar 1927. Efter nogen tids forløb optoges
forhandlinger mellem laug og forbund, men de førte
ikke til noget. Følgen var, at lauget 29. april sendte første
lockoutvarsel, og 6. maj andet varsel. Lockouten skulle
træde i kraft mandag 16. maj ved arbejdstids begyndelse.
Mestrene pointerede under forhandlingerne, at de ville
fritages for forpligtelsen til at holde forbundet under
rettet om, hvilke mestre, der var medlemmer af lauget.
De krævede pligten til at beskæftige organiseret arbejds
kraft ophævet, bestemmelserne vedrørende kompagni
skab ville de have ud af overenskomsten, og svendenes
to timers middagspause skulle ændres til kun én i de
tilfælde, hvor forretningerne åbnede en time senere om
morgenen. Ifølge forbundets beretning til den følgende

I 1925 flyttede forbundet til nye lokaler i Arbejdernes Foreninysbyyniny i Hosenørns Allé
i København. Her ses hovedbestyrelsen samlet i de nye lokaler.

kongres krævede mestrene videre, al helligdagsarbejde
skidle udføres gratis, det vil sige uden særligt tillæg,
subsidiært at tillægget skulle være 35 pet. mod tidligere
100 pet. Den faste løn til mandlige svende skulle ned
sættes med 10,71 kr. om ugen, medens de kvindelige
svendes løn skulle nedsættes med 18 kr. om ugen. Des
uden skulle forskellige procenttillæg nedsættes eller for
svinde. Det betød en reduktion af de mandlige svendes
løn på 17 pet. og af kvindernes på 28,5 pct. Der var endnu
en række krav, bl. a. skulle enhver form for lærlinge
regulering afskaffes — og så forlangles det, at forbundet

ikke i dagspressen måtte omtale mestre, der deltog i for
handlinger, voldgift og andre møder.
Lauget udsendte til de mestre, som stod udenfor, en
opfordring til at være solidariske, ikke lade deres forret
ninger blive kampstuer og kun benytte den arbejdskraft,
de hidtil havde anvendt.
Umiddelbart før lockouten trådte i kraft, vedtog de
københavnske svende en resolution, som blev tilstillet
laugets forretningsfører. Svendene erklærede, at de ikke
ville modtage lønnedsættelser, selvom der skidle blive
etableret lockout, for, som de sagde, faget befinder sig
i en renæssance-periode, der har skabt indtægtskilder
for mestrene som aldrig tidligere. Svendene gav forbun
dets forretningsudvalg mandat til at slutte overenskomst,
men det skulle ske uden krænkelse eller forringelse af
svendenes organisations vitale interesser.
Samtidig vedtoges det, at ingen af forbundets medlem
mer måtte gå i kompagni med nogen mester i Storkøben
havn, og at ingen svende måtte tage arbejde hos en mester,
som omfattedes af konflikten, medmindre denne sluttede
en separat-overenskomst med forbundet. Overtrædende
medlemmer kunne idømmes strenge bøder — og i den
sag var lauget heller ingen sinke. Det forbød mestrene
at indgå separat-overenskomster med forbundet og fast
satte bod for overtrædelse på helt op (il 5000 kr.
Umiddelbart før konflikten brød ud forsøgtes nye for
handlinger, og selvom mestrene, hvis ovennævnte krav var
at betragte som et forhandlingstilbud, havde formindsket
kravene væsentligt, viste det sig umuligt al nå til enighed.

Lockoutede frisørsvende tager på udflugt. Her ses nogle af dem, medens damperen
står ud af havnen.

Lockouten brød derfor ud 1(5. maj 1927. Svendene gik
trøstigt i kamp. De havde forinden modtaget tilsagn fra
De samvirkende Fagforbund om økonomisk støtte. Også
forbundsledelsen så optimistisk på situationen. Den ved
tog, at der foreløbig ikke skulle oprettes kampstuer.
Tværtimod besluttede den at se tiden an. og konflikt
understøttelsen fastsattes til 20 kr. om ugen til ikke-forsørgere, 25 kr. til forsørgere plus 1 kr. om ugen pr. barn
op til 5. Der ville medgå 9000 kr. om ugen til understøt
telse. De samvirkende Fagforbund stillede 4000 kr. til
rådighed. Der resterede altså 5000 kr. om ugen. Dem
skidle dels forbundets kasse dække og dels de svende, som
fortsat var i arbejde. Ekstrakontingentet blev sat til 15
kr. om ugen.
Men så skete der noget overraskende. Mestrene vedtog
at afblæse lockouten allerede 20. maj, det vil sige efter
fire dages forløb. Hensigten var tydelig nok: Ved at etab
lere konflikten ville de frigøre sig for den hidtidige over
enskomst. Det kunne efter reglerne ikke ske blot ved
opsigelse. Der skulle også konflikt til. Efter afblæsning
af lockouten åbnede mestrene arbejdspladserne for sven
dene mod, al de mandlige svende gik <S pet. ned i løn og
de kvindelige svende gik 12 pet. ned. Det svarede til
mestrenes sidste tilbud, før konflikten etableredes. En
række andre krav skulle samtidig gennemføres overfor
de enkelte svende, som mestrene ventede ville gå i arbejde
— men forbundet sagde klart nej.
Delte nej blev formuleret på et nattemøde i forret
ningsudvalget. Det vedtoges, at ingen svende måtte gå i
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arbejde, og at konflikten skulle betragtes som fortsat
løbende. Forbundet ville ikke finde sig i, at lauget stod
samlet overfor de enkelte svende. Fn yderst forståelig
reaktion fra forbundet.
Om morgenen 20. maj henvendte flere mestre sig til
forbundets anvisningskontor for at få arbejdskraft. De
fik alle del svar, al de godt kunne få deres svende tilbage,
men først matte de underskrive en separat-overenskomst,
og dermed underkaste sig de forhold, som hidtil havde
været gældende. På de betingelser skulle mestrene ingen
svende have.
Der fidgte en klage fra lauget til centralarbejdsan
visningen, men da forbundet fastholdt, at der stadig var
konflikt, og arbejdsløshedskassen af Arbejdsdirektoratet
var lukket for udbetaling allerede 16. maj, så lykkedes
det al tilbageslå dette forsøg på al skaffe arbejdskraft
til mestrene. Kort efter meddelte Arbejdsdirektoratet, at
det fortsat betragtede situationen, som om der var kon
flikt. Det betød fortsat lukning af arbejdsløshedskassen
men tillige, at del offentlige ikke havde mulighed for at
pålægge nogen svend al tage arbejde på de vilkår, me
strene bød. Afgørelsen var et nederlag for mestrene.
Tonen i debatten mellem mestre og svende havde
altid været skarp. Nu blev den endnu skarpere. Det viser
følgende udtalelse vedtaget af svendenes generalforsam
ling 20. maj 1927. Det hed:
„Den på laugets generalforsamling 19. maj vedtagne resolution om,
at lockouten afblæses, og at svendene kunne komme i arbejde hos
laugsmestrene uden overenskomst mod at modtage betydelig lønreduk-
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tion, forringede arbejdsvilkår og andet, viser også, at mestrene på
grund af deres desperation nu er kommet til det standpunkt, at de
ved diktatur vil bestemme over svendene, men sligt lader sig ikke
gøre i vor moderne tid, og resolutionen og diktaturet kunne lauget
derfor have sparet sig.
Den hån, laugsmestrene havde vist os svende ved at ville diktere
arbejdsforholdene og bringe svendene tilbage til de patriarkalske til
stande, viser vi tilbage med foragt. Vi svende, der alle uden undtagelse
udeblev fra lockout-mestrenes forretninger i dag, på trods af lock
outens afblæsning, er fast besluttede på ikke at gå i arbejde hos laugs
mestrene, før disse har sluttet overenskomst med vort forbund, da vi
hverken kan eller vil arbejde, uden at have et fast grundlag med
juridisk ansvar for mestrene at stå på.
Generalforsamlingen giver svendenes forhandlingsudvalg mandat
til at afslutte overenskomst, når tiden er inde dertil, men freden må
kun sluttes på de vilkår, kampens udfald giver.”

Forbundet ønskede ikke at ramme de mestre, det
havde separat-overenskomst med. Derfor annonceredes
i Social-Demokraten en liste med godt 200 mesternavne
og -adresser, og 25.000 løbesedler blev uddelt, så folk
vidste, hvor de kunne blive betjent, tiden at komme på
en konfliktramt stue.
Mestrene begyndte at søge arbejdskraft i provinsen
— og forbundet anlagde sag ved Den faste Voldgiftsret
for at få lockoutvarslet erklæret ugyldigt. Denne klage
måtte man frafalde under sagens behandling, medens
man i en subsidiær klage krævede mestrene dømt til al
betale erstatning til de lockoutede svende. Denne sag tabte
forbundet.
I den følgende tid blev der gjort adskillige forsøg på
at bringe konflikten ud af verden. Men ingen af de for
handlinger, som førtes, bragte resultat, selvom svendene

I 1926 holdtes faglige demonstrationer i afdelingerne oner hele landet. Her er et billede,
der giver et godt indblik i frisurerne, som de så ud midt i 20 erne.

endog var villige lil at give yderligere indrømmelser at
forskellig art.
Den 8. juni 1927 pegede svendenes repræsentanter
under en forhandling endelig på, at dersom lockouten
ikke snarest kunne bringes til afslutning, ville der blive
oprettet kampstuer. Man havde gode erfaringer ikke
mindst fra provinsen og vidste, at denne form for krigs
førelse ville ramme mestrene føleligt. Resultatet blev
kampstuer og senere „Figaro” — men det skal vi vende
tilbage til.
Svendene tabte ikke humøret, og 17. juni 1927 tog ca.
350 på skovtur til Helsingør. Kort efter meddelte Arbejdsdirektøren, at arbejdsløshedskassen var åbnet for ud

betaling til svende, som ikke direkte var berørt af kon
flikten.
Der var ikke udsigt til, at konflikten kunne afsluttes
lige straks, og som naturligt var, søgte svendene for
bundsfæller i deres kamp. De fik en sådan i Arbejdernes
Fællesorganisation, som på det tidspunkt talte 120.000
medlemmer. Fællesorganisationens forretningsudvalg
drøftede situationen og udsendte en offentlig meddelelse,
hvoraf fremgik, at man havde drøftet oprettelse af per
manente kooperative frisørforretninger og en energisk
propaganda inden for fagorganisationernes rammer for
at få alle fagorganiserede arbejdere til at søge forret
ninger, der enten var kooperative, eller hvis mestre havde
holdt sig uden for lockouten.
En enkelt mester sprang omkring denne tid fra og
oprettede separat-overenskomst med forbundet, lian fik
hurtigt en sag på halsen fra langel. Blandt svendene var
der nogle, som fandt, at man burde gøre yderligere ind
rømmelser for at få konflikten afsluttet. Et medlem
stillede således forslag om, at man skulle tilbyde at gå
1 kr. ned i løn om ugen, men delle forslag forkastedes
af svendene. Direktøren for badeanstalten „København”
forsøgte også at mægle men uden resultat.
Så skete en beklagelig begivenhed. Fire strejkevagter
blev anholdt af politiet sigtet for vold overfor en arbej
dende frisør. Medens sagen behandledes, søgte bade an
melderen, forbundet og lauget at få politiet til at lade
sagen falde. Det skete som led i et nyt forsøg pa at få op
rettet overenskomst. Der kom ingen ny overenskomst, og

statsadvokaten nægtede at standse sagen. De fire blev der
for dømt. De tre fik 40 dages fængsel og den fjerde 50
dages fængsel — alle på sædvanlig fangekost. Så medens
forbundet under fængslingen før dommen havde sendt
mad ind til de fire, var det afskåret derfra under selve
fængselsopholdet, 'fil gengæld blev de alle modtaget med
honnør af forbund og fagforening, da de blev frigivet
efter udstået straf.
Den på det tidspunkt meget kendte frisørmester Hans
Jørgensen, „Stritter håret”, søgte at mægle i konflikten,
men også han uden held. Tværtimod søgte lauget at få
konflikten udvidet til også at omfatte en ny mesterfor
ening, som var oprettet i 1925. Ingeniør Holger Neergaard,
badeanstalten „København”, forsøgte påny en mægling.
Han havde talt med forligsmanden, der var villig til at
mægle, hvis de stridende parter bad derom. Men det
ønskede forbundet ikke — af taktiske grunde blev
det sagt.
Ingeniøren mødte derpå 1. august 1927 med el mæg
lingsforslag, han selv havde udarbejdet. Det førte til
forhandlinger, og forslag blev forelagt de respektive
generalforsamlinger. Under forhandlingerne havde H. M.
Christensen imidlertid måttet sætte sit formandsmandat
i pant pa, at svendene vedtog forliget. Det ville man ikke
høre tale om på svendenes generalforsamling. Den afslog
simpelt hen at behandle forslaget, før II. M. Christensen
var løst fra sit tilsagn. Et udvalg søgte derfor foretræde
for mestrene, men disse nægtede at fri forretningsføreren
fra hans ord.

Forretningsfører II. M. Christensen inspicerer i 19'21 nogle buster før en stor frisør
udstilling i København.

Da svendenes generalforsamling fik den besked, op
løstes den nden at have behandlet mæglingsforslaget,
som forøvrigt blev forkastet af mestrene med 175 stem
mer mod 54.
I mellemtiden var der oprettet en del kampstuer af
forbundet, og som altid under kamp søgte parterne at
lægge hinanden hindringer i vejen. Således oplyses, at
mestrene henvendte sig til vaskerier, grossister og grund
ejere om ikke at levere vasketøj og varer samt udleje
lokaler til forbundets forretninger. Det blev senere et
krav fra mestrene, at ud over mæglingsforslaget, stillet
af ingeniør Neergaard og derefter forhandlet mellem
parterne, skulle der nu yderligere ske en øjeblikkelig

nedlæggelse af forbundets forretninger, før et forlig
kunne opnås.
Ny forhandling blev optaget, men det var helt umuligt
at få parterne til at enes. Svendene afholdt generalfor
samling 8. august 1927, og her vedtoges en resolution,
hvori det hed, at oprettelsen af svendenes forretninger
havde vist, at mestrene var blevet mere beskedne i deres
krav, og al svendene derfor alle straks skulle deltage i
arbejdet for gennem den økonomiske krig al bevæge me
strene til at stemme for et for svendene tilfredsstillende
forslag. Svendene forpligtede sig til at gå i arbejde i de
forretninger, forbundet åbnede, samt til at give afkald
på understøttelse fra 13. august. Ekstra-kontingentet på
15 kr. skulle fra 18. august nedsættes til 5 kr. Ekstra-kon
tingentet, der også skulle svares af svende, som arbejdede
på kampstuerne, for så vidt deres ugefortjeneste var
mindst 60 kr., skulle udelukkende bruges til oprettelse af
pe rma n e n t e fo rre t n in ger.
I stedet for, at parterne efterhånden nærmede sig hin
anden, gled de længere og længere fra hinanden — og
dette endda mestrenes forretningsfører, F. E. Silfvander,
og svendenes forretningsfører, 11. M. Christensen, en dag
tog på skovtur sammen for om muligt i det grønne at
finde en vej, der kunne føre ud af konflikten.
Fra mestrene fulgte et nyt tilbud om forhandling —
men svendene kaldte det et ultimatum. Det førte heller
ikke til noget, og derpå erklærede lauget, at det ville
overveje at ophæve alle aftaler om betjeningspriser for
derved at ramme svendenes forretninger.

II. Л/. Christensen og !•. !•'. Silfvander tog en dag i skoven for at prøve ander hyggelige
former at finde frem til et forlig. Det lykkedes ikke. Jensenius tegnede ovenstående, og
„Ærbødigst" digtede til.

Igen var nogle svende aktive for at finde en løsning.
Det førte til, at en generalforsamling 27. september 1927
forkastede nogle forslag, som betød lønnedsættelser og i
stedet vedtog et forslag stillet af O. K. Mathiesen. Dets
konklusion var:
„Den gamle overenskomst fornyes imod, at der af mestre, svende
og publikum oprettes et fagråd, hvis opgave skulle være at forhindre
dumping i betjeningspriserne. De forpagtede forretninger skulle op
høre og de permanente forretninger — i begge tilfælde forbundets —
afhændes efter forbundets hovedbestyrelses skøn, men dog med hen
syntagen til den arbejdsløshed, som lockouten havde skabt*.

Dette forslag blev enstemmigt vedtaget af svendene,
men ikke modtaget af mestrene. Et nyt mæglingsforsøg
blev gjort af en medarbejder ved dagbladet „Politiken”,
men også han måtte give op. Umiddelbart efter begyndte
forbundet at forhandle særlige betjeningskort til de ko
operative forretninger. Der sattes særlig ind for salg i
fagforeningerne. Også mestrenes priskrig tog man op.
Det blev sagt til svendene, at de ikke behøvede at være
sentimentale, men roligt kunne anvende betjeningspri
serne som krigsmiddel. Skridtet skulle dog tages fuldt ud,
og forbundet anbefalede, at man klippede for 50 øre og
barberede for 15 øre.
Enhver kunne se, at der herefter ikke ville blive fred
og ordnede forhold i faget foreløbig. Der var krig, og
svendene ville ligesom mestrene føre den igennem til den
bitre ende. På et møde, som forbundsledelsen 16. decem
ber 1927 afholdt sammen med bestyrerne af forbundets
forretninger, stillede O. K. Mathiesen igen et forslag. Han
ønskede nedsat et udvalg, der skulle have fuldstændig
myndighed til at føre kampen videre — og således også
overtage den myndighed, som hidtil havde tilkommet
generalforsamlingen i Københavnsafdeling. Forslaget lød:
„Generalforsamlingens myndighed på alle områder overføres fra
og med 19. december 1927, og indtil der er skabt en bindende over
enskomst mellem „Københavns Barber- og Frisør-Laug” og „Dansk
Soignerings-, Toilet- og Sanitetsarbejder-Forbund" vedrørende barberog frisørfaget i Stor-København, til et 15 mandsudvalg, bestående af
fagforeningens bestyrelse, forbundets forretningsudvalg og 7 af med
lemmerne ved urafstemningen den 18. december 1927 valgte med
lemmer".

Forslaget vandt bifald, og del blev udsendt til uraf
stemning, hvor det vedtoges med 283 stemmer mod 49.
De 15, som skulle lede Københavns afdeling og kampen
i København, blev: Valgt af medlemmerne ved urafstem
ning: O. K. Mathiesen, B. Jørgensen, IL Schrøder, A.
Stampe, V. Larsen, J. Johansen og K. Petterson. Forret
ningsudvalgets medlemmer: II. M. Christensen, Niels Han
sen og P. Møller Larsen. Københavns afdelings bestyrelse:
II. M. Christensen og P. Møller Larsen, som tillige repræ
senterede forretningsudvalget, samt: Rich. Hansen, J.
Christiansen, A. Wolf, S. Jensen og Tb. Hampel.
Næppe nogensinde tidligere havde nogen faglig orga
nisation givet el sådant udvalg så afgørende beføjelser.
e-

Slriden i friserfaget gav anledning til mange karikaturtegninger i dagspressen. Iler er en
fra li. T. i november /»27, der skildrer livet på „kamp”stuerne.

I'risørsuendene åbnede nogen tid efter konfliktens udbrud de første kampsluer.
Her ses frisørsalonen i Falkonerallé.

Gennem flere år ledede udvalget hele Københavns afde
ling. Selvom udvalget gjorde sit arbejde så godt som mu
ligt, medførte denne tilstand alligevel, at der voksede en
opposition op, som afdeling og forbund senere fik store
besværligheder med.
I en kommentar til nedsættelsen af udvalget skrev
„Ugens Spejl”:
„Nu er stillingen den, at 15 mandsudvalget handler, som det finder
formålstjenligt, og de dispositioner, det træffer, skal følges, uden at
medlemmerne før efter kampens afslutning kan få at vide, hvorfor
dette eller hint er foretaget.

Sandsynligvis vil udvalget først med det gode søge al få en ord
ning med laugsmestrene, men lykkes dette ikke, vil man forsøge med
det onde, og så bliver der først rigtig krig på kniven”.

Udvalgets første opgave var at udarbejde cl nyt over
enskomstforslag. Det blev forelagt mestrene kort efter,
men totalt afvist — med bemærkning om, at del var det
værste, mestrene endnu var blevet budt af svendene. Me
strene trak sig tilbage for at holde separat-møde, og der
efter stillede de deres eget forslag til løsning af striden.
Delte forslag kunne svendene til gengæld ikke antage.

De københavnske frisørsvende brugte
mange former for reklame for deres
egne forretninger. Her ses en reklame
mand i Københavns goder.

15-mandsudvalget, хот ledede den københavnske afdeling og konflikten i de første dr efter
dens udbrud. I nummerfølge ses: 1. O. K. Mathiesen, 2. Niels Hansen, 3. II. M. Christensen,
b. I*. Møller Larsen. 5. Rich. Hansen, 6. J. Christiansen, 7. A. Wolff, 8. A. Stampe, 9. S. Jen
sen, 10. J.Johunsen, 11. V. Larsen, 12. Th. Hampel, 13. H. Schrøder, 1 i. K. Pettersson,
15. li. Jørgensen. Numrene 2, 3 og U var forretningsudvalget, numrene 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 12
var fagforeningens bestyrelse. II. M. Christensen var formand både for forretningsudvalget
og for afdelingens bestyrelse.

Inden 1927 randt ud, og inden udvalget var kommet i
funktion, var der gjort endnu et forsøg på at bilægge
striden. Efter henvendelse fra nogle mestre og svende
påtog daværende overpræsident i København, J. Jensen.
De samvirkende Fagforbunds første formand, sig at søge
striden løst. Han stillede forslag om, at mestre og svende
skulle underkaste sig en voldgiftsretslig afgørelse. Sven
dene tiltrådte dette forslag, men mestrene ville ikke være
med.

Videre skal nævnes, al der søgtes oprettet en skrue
brækkerforening, men den fik ikke større indflydelse.
„Blæksprutten”, der udkom lige før jul 1927, havde
naturligvis nogle ting om konflikten. „Sprutten” skrev
bl. a.:
„Et par repræsentanter for barbermestre og barbersvende er taget
i skoven for at snakke sig til rette om tingene. Det var også den
eneste dag, det skete i det grønne. Siden har alle forhandlinger været
i det blå.”

„Frisørudstillingen vækker sensation. Ja, sådan kan det gå. Da
frisørerne skulle udstille deres arbejder, blev det en vældig succes.
Da de bagefter indstillede arbejdet, gjorde det ikke fuldt så megen
lykke”.
„Barbersvendene vil oprette kampstuer. Begyndelsen var ikke så
heldig, da fire svende, som havde misforstået situationen, gik op til
en mester, som stod ved arbejdet, og gav sig til at tampe løs på ham’.

Endnu fn reklamemand.

„Det er rent galt med barberlockouten. Mestre og svende påstår
gensidig om hinanden, at de giver et ganske forvansket billede af si
tuationen — og hvis man ikke kan tro en barber på hans glatte ansigt,
hvem i alverden skal man så kunne stole på?”
Og et par neuruppiner fra samme „Blæksprutte”:

„Rosenberg barberer Aristofanes digtning —
han burde vist mægle i barberernes konfliktning”.

„Da barbersvenden blev et nummer for stram,
havde mester straks svar på rede kam”.

KAMPEN SKÆRPES
situationen været vanskelig mellem parterne i
1927 skærpedes den yderligere i 1928. Straks efter
nytår indkaldtes et møde, hvor man i bredt fællesskab,
mestre og svende, skidle søge at løse stridighederne uden
priskrig, men laugsmestrene udeblev. Følgen var, at 15mandsudvalgel 10. januar 1928 dekreterede væsentlige
nedsættelser af priserne på forbundets frisørsaloner. Pris
nedsættelserne blev annonceret i en række dagblade. Alle
skulle vide besked.
1 marts afholdt lauget møde. Det vedtoges igen at af
slutte lockouten men med den tidligere tilføjelse, at me
strene ikke måtte slutte separat-overenskomster. Samtidig
gav lauget sine medlemmer lov til at optage kampen med
forbundet derved, at prisaftalerne blev ophævet. Hver
mester kunne føre sin egen prispolitik. I løbet af somme
ren 1928 blev lauget oplaget i Dansk Arbejdsgiverfor
ening. Det protesterede forbundet imod, fordi man fandt,
at nogle bestemmelser i Septemberforliget — den faglige
grundlov — var overtrådt. Heri gav Den faste Voldgifts
ret forbundet medhold, og mestrenes optagelse i Arbejds
giverforeningen måtte derfor i nogen tid stilles i bero.
avdi-:

H

Kampen var hård. I forbundets beretning om 1928
hed det:
„I oktober indfandt en kvindelig skruebrækker sig på vort for
bunds kontor for at blive optaget som medlem. Hun var sagt op af
sin plads, hvor hun havde haft 35 kr. om ugen for 10 timers dagligt
arbejde. Hun var tidligere opfordret til at nedlægge arbejdet, og var
derfor i høj grad brødebetynget, da hun henvendte sig for at blive
optaget, men hendes tårer gjorde ingen indvirkning på forbundsledel
sens standpunkt, hvorfor vedkommende blev meddelt, at betingelsen
for optagelsen var et indskud på 1500 kr. Dette beløb kunne hun
ikke præstere, og forlod derfor stærkt nedbøjet forbundets kontor”.

I en kommentar til begivenheden skrev „Ugens Spejl”:
„At få en håndsrækning fra de slyngler, der lokker et menneske
til noget så simpelt som at blive skruebrækker, er ganske udelukket,
og dette vil bemeldte svend også erfare. Hun har begået et skæbne
svangert fejltrin ved at blive skruebrækker, og det vil markere hendes
livsbane. Således er skruebrækker-skæbnen”.

Forbundet dømte et tidligere medlem en bod på 1500
kr. for at have taget arbejde på en konfliktberørt arbejds
plads. Svenden betalte ikke bøden, og sagen kom derpå
for Østre Landsret. Den stadf æstede del principielle i for
bundets afgørelse, men nedsatte dog bøden til 200 kr.
Striden med de københavnske mestre fik forbundets
hovedledelse til at foreslå forbundets kongres udsat. For
slaget blev vedtaget.
Både i 1928 og 1929 blev der gjort forskellige forsøg
på at få konflikten afsluttet, men nogle af forsøgene var
sikkert ikke særlig velmente og andre var ikke tilstræk
kelig realistiske, omend hensigten var god nok.

Overenskomster blev derimod sluttet med stadig flere
enkeltstående mestre. Også enkelte laugsmestre indgik
på overenskomst, således frisørmesteren på badeanstalten
„København”. Han fik en bøde af lauget på 5000 kr.
Østre Landsret sagde i sine præmisser, da sagen havde
været for denne ret:
„Det må i det hele stille sig tvivlsomt, hvor længe sagsøgte efter
aftalelovens regler kan anses bundet til at afvente, hvad lauget måtte
kunne foretage for at få afsluttet kollektiv overenskomst i faget, efter
at det i så lang tid havde vist sig, at lauget ikke var i stand dertil.”

Følgen var, at retten ikke ophævede mesterens sepa
rat-ove ren skom st med forbundet men vel forpligtede
ham til al betale lauget en bøde på 2000 kr.
På lignende måde gik det forbundet, da det anlagde
sag mod en enkelt svend, der havde taget arbejde hos et
laugsmedlem. 12. oktober 1020 blev den pågældende fri
fundet, uagtet forbundet havde idømt ham en bod på
1500 kr. En af dommerne ville dog have dømt svenden
til at betale 100 kr. i bøde til forbundet.
I 1930 klagede Dansk Arbejdsgiverforening over, at
kampstuerne og forbundets hele politik var i strid med
Septemberforliget. En sag blev ført for Den faste Vold
giftsret i den anledning. Den vandt forbundet.
Ekstra-kontingcntet, som svendene i København havde
betalt siden konflikten brød ud 10. maj 1027, faldt først
bort 1. januar 1030. Det var til at begynde med på 15 kr.
om ugen, derefter blev det nedsat til 5 kr. og endelig til
2,25 kr. De svende, som havde betalt hele tiden, havde i
ekstra-kontingent ialt ydet 070 kr.

Karikatur fra fagbladet i 1928, da priskrigen blev startet.

II. M. Christensen var hele tiden i vinden. Der frem
kom i dagspressen artikler, hvori han betegnedes som
„barber-diktatoren”. Også inden for svendenes rækker
var der røre nu og da, men noget alvorligt forefaldt først
senere. Dog udkom i hvert fald enkelte numre af et blad
kaldet „Lynet”, og som blev redigeret af et tidligere med
lem, der var ekskluderet.
Der blev i februar 1930 afholdt delegeretmøde i fagets
arbejdsløshedskasse. Det skete efter krav fra Arbejdsdi
rektoratet, som ikke kunne godkende, at arbejdsløsheds
kassens delegeretmøde blev udskudt længere, selvom for
bundets kongres lovligt var udsat. Der skulle ligeledes
holdes generalforsamling i arbejdsløshedskassens køben
havnske afdeling. De bemyndigelser, disse generalforsam-

Situationsbillede fra den københavnske konflikt, l'nder vægten af „Figaro”-salonerne ses
oldermand Silfvander. Det er arbejdsgiverforeningens daværende formand, bogtrykker
Langkjær. som søger at hjælpe mestrene ved at tynge ned i den anden vægtskål.

linger havde, var ikke overgivet 15-mandsudvalgct. Delegeretmødet i arbejdsløshedskassen forsøgtes af nogle an
vendt til angreb på forbundets ledelse, men det mislyk
kedes totalt.
Såvel hovedbestyrelsen som repræsentantskabet gen
valgtes med akklamation.
Tonen i debatten mellem mestre og svende blev ikke
bedre — snarere tværtimod. Redaktøren af mesterbladet,
Valdemar Hoppe, havde beskyldt „Ugens Spejl” for at
skrive, at han, Hoppe, skulle holde op med den uappetit
lige låslikning. Det fik H. M. Christensen til at eftersøge
det gådefulde ords betydning, men han fandt den ikke.

Alligevel hed det i en artikel i „Ugens Spejl” under over
skriften: En topmålt svinestreg:
„Vi for vort vedkommende lider ikke af abnorme skavanker, og
fordi Valdemar Hoppe i henhold til hans egne ord har fået til opgave
at angribe os for at svække vort forbund, kan han ikke — selv med en
bibel i hånden — upåtalt lave løgnagtige udfald mod os. Der er da
Gud ske Lov noget, som hedder retorsion overfor æreskænderi”.

I mellemtiden var den opposition, der så småt havde
vist sig blandt de københavnske svende, ved at blive vold
sommere. Det førte til en række uroligheder, eksklusioner
og retssager. Det vender vi tilbage til i et følgende kapitel.

KAMPSTUER - OG »FIGARO.
-^orbundsledelsen var til at begynde med indstillet
på, at lockouten i København alene skulle bekæmpes
med de korslagte armes politik i håb om, at det forholds
vis hurtigt skulle vise sig muligt at nå til enighed med
mestrene om en ny kollektiv overenskomst. Sådan gik
det ikke, og da kampen havde varet i et par måneder,
besluttedes det derfor at slå ind på den kendte metode,
at åbne kampstuer. Publikums krav til betjeningen var
steget, og derfor kunne man ikke som tidligere nøjes med
at lade væggen i et lokale være nakkestøtte. Der måtte
mere til ved indretning af kampforretningerne. I begyn
delsen var del dog kun små midler, der blev anvendt —
for stadig habede man, at kampen kunne sluttes, og at
forretningerne derfor snart igen skulle afvikles. Det gik
anderledes.
Den første forretning åbnedes i Integade, hvor 6
svende fik arbejde, og straks efter åbnedes en stor salon
på Falkonérallé, hvor 16 svende — kvinder og mænd —
blev beskæftiget. Det var vanskeligt for forbundet at få
lov at leje lokaler til forretningerne, og derfor måtte
man i nogle tilfælde lade enkelte medlemmer forestå
lejemålet. I visse tilfælde, som på Falkonérallé, hvor der

I

Automobil bortloddes i 1929 som reklame for „Fii/aao”-salonerne,

i lokalet tidligere havde været restaurant, måtte medlem
met tillige købe hele restaurations-inventaret.
Da først der var begyndt, gik det hurtigt. 31. oktober
1927 kunne forbundet i „Ugens Spejl” notere, at der var
oprettet ikke mindre end 34 forretninger. Deres størrelse
var meget forskellig. Efterhånden nåede man op på 42
forretninger. I visse tilfælde havde man overfor mesteren,
hvis forretning man havde lejet, erklæret sig villig til, at
han, mod at han arbejdede i forretningen, fik udbetalt
et beløb, der svarede til den nettofortjeneste, han almin
deligvis havde.
Hvad betjeningspriser angik, holdt man sig til de
priser, der var almindelige i de enkelte kvarterer af byen,
og man lod ligeledes de enkelte forretninger administrere
hver for sig, når først forbundet havde sørget for deres
oprettelse og det nødvendige inventar. Det var slet ikke
let at etablere en serie nye forretninger, bl. a. viste det
sig meget vanskeligt at skaffe barberstole. Der blev brugt
lejede kontorstole, og der blev indkøbt wienerstole af
flere slags. Til sidst var det endog nødvendigt telegrafisk
at rekvirere stole fra udlandet, fordi forbundet havde
opkøbt all, hvad der fandtes af brugbare stole her i landet.
Forretningerne gik ikke alle lige godt, men som helhed
betragtet viste det sig at være en god idé at etablere dem.
Allerede i forretningernes andet år var der en omsætning
på 932.000 kr. Det slog offentligheden med forbavselse.
En medvirkende årsag til det gode resultat var, at man
havde nedsat betjeningspriserne sådan som forud nævnt,
og at man annoncerede kraftigt. Prislisten fortjener at

komme med i dette skrift. Den gjaldt fra begyndelsen af
1928. Den så sådan nd:
Herrer.

Barbering ............................................................
Barbering med sprit og creme.......................
Hårklipning ........................................................
Overskægklipning .............................................
Overskægkrølning .............................................
Afretning af fip og hageskæg.......................
Klipning af fuldskæg.........................................
Almindelig frisering ........................................
Shampooing-hovedbad ............
Tjære-hovedbad med olie................................
Drengeklipning .................................................

20 øre
30 50 10 10 15 40 20 50
65 40

Damer.
Ondulation af langt og kort hår...................
75 øre
Almindelig klipning ...........................................
65 Afklipning af langt hår.................................... 150
Shampooing af kort hår ................................ 50
Shampooing af langt hår ............................... 75
Tjære-hovedbad med olie for kort hår .... 75 Tjære-hovedbad med olie for langt hår .... 100
Afretning og farvning af øjenbryn.................
65 Pigeklipning........................................................... 50
Hårblegning, hårfarvning og hennaskylning
udføres til priser, der forud aftales med
kunderne.
Damer og herrer.
Hårsensning................................................ 15
øre
Ansigtsmassage med elektrisk vibration . . 75 Hovedmassage medelektriskvibration ....
50 Mudderbade .......................................................... 100 Manicure ............................................................... 100 Ved behandlinger med Portugal, HoneyWater, Bay-Rhum, Eau de Quinine og Is
vand betales ekstra ......................................... 15 -
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Det er andre priser end dem, der kendes i dag — men
det var også andre tider, og arbejdslønnen var såvel i
frisørfaget som i alle andre fag væsentlig lavere end nu
i forbundets jubilæumsår.
Der var mange ting at drøfte mellem bestyrerne af
salonerne og forbundsledelsen, og derfor holdtes jævn
lige møder. Det blev også nødvendigt at ansætte en særlig
funktionær til at passe arbejdet med salonernes drill.
Dertil vedtog hovedbestyrelsen at ansætte hovedbestyrel
sesmedlem Rich. Hansen, der havde haft med salonerne
at gøre fra første færd.
Udviklingen førte til. at forbundet efterhånden op
sagde lejemålet af de mindre forretninger og i stedet
indrettede større, permanente forretninger. Samtidig var
det blevet klart, at man ikke i det lange løb kunne klare
sig med de alligevel forholdsvis primitivt indrettede stuer
— og skulle de være permanente, måtte de indrettes tip
top moderne.
Det skele efterhånden — og indtægterne steg samtidig
kraftigt. I salonernes tredie år havde de en indtægt på
godt 1,2 mill, kr., hvortil kom et salg af parfume og toilet
artikler for over 56.000 kr.
Lønningerne i salonerne var et stort diskussionsemne.
Forbundet gjorde det eneste fornuftige. Del meddelte,
hvordan det stillede sig i samtlige saloner. Man valgte
ugen fra 16. til 24. april 1930. Det viste sig, at de davæ
rende 29 forretninger havde indarbejdet el beløb på knap
38.000 kr. i ugens løb. Lønningerne i de store forretninger
lå mellem 72 kr. og 106 kr. En enkelt undtagelse var der,
1-W
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forretningen på Købmagergade havde kun udbetalt løn
ninger på 60 til 65 kr.
Det var store forretninger, og der kunne opstå van
skeligheder, hvis en kunde ønskede at blive betjent
af en bestemt svend og bestilte tid pr. telefon. Derfor
besluttede 15-mandsudvalget, at svendene fremtidig
skulle bære numre på kitlerne. Dem kunne kunderne
henvise til. Indførelsen gik ikke af uden dramatik, for
svendene i forretningen på Falkonérallé nægtede at lade
sig nummerere. Der forefaldt enkelte dramatiske episo
der, og nogen bitterhed opstod en tid — men numrene
blev indført også på denne salon.
Ud ad til blev der ført en kraftig agitationskampagne,
og i begyndelsen af 1929 indkøbte forbundet en bil, en
Graham-Paige, til omtrent 6000 kr. Den kørte rundt i
Københavns gader som reklame for „Figaro’’-salonerne,
og sluttelig blev den bortloddet blandt forretningernes
kunder.

Vi har nu for første gang nævnt navnet „Figaro
Dette navn har sin særlige historie, siges det i forbundets
beretning til kongressen i 1932. Det hedder:
„Det kneb stadig for forbundet at få lejemål i stand med hus
værterne. Men alligevel ville de. nu de så,hvor godt kampforretningerne
gik og havde erfaret, hvor solide lejere forbundet var, gerne have
forbundet som lejere. De ville dog helst bevare det gode omdømme
hos laugsmcstrene, og navnet „Svendenes Kampstuer klingede fælt
i deres øren. Dette navn måtte tillige af hensyn til Arbejdsgiverfor
eningen og lauget på ingen måde „prange" på husfacaden, men hvis
der kunne komme til at stå et andet navn — ja, så--------. I en fart
måtte man da finde på et navn. „Figaro” lå snublende nær. Det var
den klassiske barbertype fra det berømmelige værk „Barberen i Sevilla"
af Rossini, og snart blev frisørsalonerne „Figaro” kendt af hvert
menneske i København. Grundet på den popularitet, „Figaro"-salonerne
havde erhvervet sig blandt publikum, lod forbundet navnet samt
„Figaro"-bomærket indregistrere og beskytte, således at det ikke kunne
misbruges af nogen, og nu — trods det, at alle ved, at „Figaro”salonerne ejes af vort forbund — er der ingen husvært, som vrænger
næse af forbundets henvendelse om leje. Nu behøves ikke nogen strå
mand, ja, husværterne henvender sig endog i meget stor udstrækning
til forbundet, når de har lokaler ledige.”

Svendene i de enkelte saloner delte overskuddet lige
mellem sig, nar de øvrige udgifter var afholdt. Det med
førte utilfredshed, fordi svendene ikke havde evne til at
indarbejde lige meget i løbet af en uge.
Derfor skiftede man lønningssystein i januar 1930.
Del nye system var mere retfærdigt, fordi den flittige og
dygtige svend fremtidig fik større fortjeneste end den
svend, der ikke var så arbejdsivrig.
Hurtigt gjorde man den erfaring, at forretningernes
generalomkostninger blev mindre pr. svend, når forretH8

Et led i reklamen for „Figaro” var en løbeseddel med priser og adresser — samt denne bogstavgåde. Vinderen fik
bilen, en Graham Paige til 5950 kr.

Forbundets grossist- og fabriksvirksornhed startedes også under navnet „Figaro”. Hilledserien på denne og fOlg- sider giver et indtryk af, hvordan det hele så ud til at begynde med.

ningerne var store og beskæftigede mange svende. Det
førte til en yderligere koncentration i helt store saloner.
Da der var flest saloner, var der 42 med ca. 200 beskæf
tigede svende. Det mindskedes som tidligere nævnt til
29 forretninger i 1930. Antallet af beskæftigede svende var
samtidig steget til 340. 1 slutningen af 1930 fandtes kun
23 forretninger, men de beskæftigede til gengæld 415
svende iberegnet vikararbejde. I de senest oprettede for
retninger beskæftigedes op til 35 svende.
Det gik stadig fremad også regnskabsmæssig!. I det
tredie ar indtjentes således lige ved 1,6 mill. kr. En del
af indtægten var fremkommet ved salg af varer, og

Fra fabrik- og grossistvirksomheden.
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salonerne brugte selv mange varer ved betjening af
kunderne. En opgørelse fra juli kvartal 1930 viste, at der
ialt var solgt og forbrugt parfumeri-varer for over 35.000
kr. Det bragte ledelsen på den tanke, at man selv kunne
producere en del af varerne og iøvrigt gennem egen gros
sist-virksomhed forhandle andre virksomheders varer. En
urafstemning blandt medlemmerne viste stort flertal for
udvidelse af virksomheden som foreslået af forbunds
ledelsen — og dermed var grunden lagt til fabrik- og
grossist-virksomheden. Den begyndte i et lejet lokale i
Kyesgade 100.
Der er nævnt en del af de vanskeligheder, som opstod

ved oprettelsen af „Figaro”-salonerne, Endnu én skal
føjes til. Der opstod strid om, hvem der skulle have bor
gerskab. Sagen gik helt til Højesteret, som fastslog, al
forbundet matte betragtes som eneindehaver af fore
tagendet Det betød, att borgerskabet skulle ligge hos for
bundet og ikke bos de enkelte svende eller bestyrere,

Reklame for „Figaro” i den daværende
SD-central ved hovedbanegården.

FAGKURSER OVER HELE LANDET
var naturligt, at kampen i frisørfaget i Køben
havn optog sindene og forbundets arbejdskraft. Men
der var også andre områder. De blev også passet, men det
et

D

i denne periode deres overenskomst fornyet uden strid,
og der blev opnået visse forbedringer. På lignende måde
gik det i provinsen. Der blev overenskomsterne over
hovedet ikke opsagt. Da spørgsmålet endelig blev aktuelt,
enedes man om at udsætte sagen, så forbundets kongres
i 1932 kunne tage stilling til en eventuel opsigelse. De
jyske barber- og frisørmestre udskilte sig fra provins
sammenslutningen, men det gav ikke vanskeligheder. De
udtrådte jyder tiltrådte overenskomsten — og alt forløb
således roligt i den periode, hvor kampen i København
tog så mange af forbundets kræfter.
Heller ikke var der store vanskeligheder vedrørende
badefunktionærerne. Overenskomsten blev ganske vist
opsagt et par gange, men efter forskellige forhandlinger
lykkedes det hver gang at få den forlænget med nogle
indrømmelser fra arbejdsgiverne. Det samme gjaldt over
enskomsten for Københavns søbadeanstalter. I denne
periode sluttede badefunktionærerne ved „Københavns
7.57

Idrætsparks Svømmehal og Badeanstalt” sig til forbundet,
og der oprettedes overenskomst. Det samme gjaldt for
militærhospitalet i København, og ligeledes blev oprettet
overenskomst for badef unklionærer i Odense. Endelig
bør i denne forbindelse nævnes, at overenskomsterne for
pedicuristerne ved badeanstalten „København" blev for
nyet med forskellige forbedringer uden åben kamp.
Samtidig med det øvrige arbejde havde forbundet
kraft til at gennemføre et fagligt oplysningsarbejde af
stor værdi. I København afholdt den københavnske frisør
afdeling kursus i klipning, ondulation og alt øvrigt under
damebranchen. Kurserne blev en stor succes. Som tid
ligere nævnt var der sluttet en overenskomst med det
københavnske lang om, at forbundet og langel skulle
være tælles om fagskolen. Delte fællesskab ophævedes
umiddelbart efter, al lockouten var brudt ud. I praksis
nåede man blot at afholde en meget omtalt frisørudstil
ling i 1927.
I 1929 besluttede Københavns afdeling at starte egne
kurser for arbejdsløse, og næsten siden „Figaro’’-salo
nerne oprettedes var der hvert år fagkursus for per
sonalet. Disse kurser holdtes efter lukketid, og det
medførte en tid. at politiet viste særlig stor interesse for
salonerne. Man troede, det var kunder, som blev betjent,
og politiet dundrede ofte pa salonernes døre og krævede,
at de skulle åbnes. Det skete i lovens navn. Når sagens
rette sammenhæng blev opklaret, målte politiet — også i
lovens navn —- trække sig tilbage. For det var lovligt at
holde kursus for personalet.

.Møde ved nylårstid 19’il mellem forbundets forretningsudvalg, ledelsen uf Københavns
afdeling og bestyrerne af „Figaro"-salonerne.

Også i provinsen blev der afholdt en lang række fag
kurser. De havde ligeledes stor succes, og i 1926 lod ikke
mindre end <S(H) damer pa disse kurser deres lange flet
ninger falde til fordel for garconne-frisuren. Tilstrøm
ningen af modeller var så stor, at man flere steder måtte
lukke dørene — også svendene deltog flittigt. Der med
virkede 222 svende fra 46 byer. Det var vice forretnings
fører Xiels Hansen, som var drivkraften i det faglige
dygtiggørelsesa rbejde.
Det er forståeligt, at kurserne efter den interesse, der
var for dem, blev fortsat i de følgende ar.

OPPOSITION I KØBENHAVN
begyndelsen af 1931 opstod nro blandt de københavn
ske frisører. Det var en mindre kreds, som etablerede
oppositionen, men den var alligevel beklagelig — og mod
sætningsforholdet mellem opponenterne og forbundets
ledelse blev efterhånden uopretteligt. Dertil kom, at nroen
velsagtens også for en tid svækkede den kraft, der kunne
være lagt i det saglige arbejde. I hvert fald beskæftigede
offentligheden sig meget med sagen, og forbundets blad.
„Ugens Spejl”, bragte i lange perioder hver uge artikler
om striden. Til sidst udgav en af opponenterne, Georg
Bardram, en lille pjece under titlen „Fagforenings Fas
cisme”, med hvilken titel han ønskede at stemple for
bundets ledelse — og først og fremmest forretningsfører
II. M. Christensen, der uomtvistelig var forbundets
„stærke” mand. Kritikken rettedes især mod hans ledelse
af „Figaro”, og den stilling han indlog som leder af bade
„Figaro” og forbundet.
Det var fem mandlige svende, som dannede et „De
arbejdsløses Udvalg”, der gik i opposition. Forbunds
ledelsen fandt sig ikke ret længe i oppositionen, og på et
møde 26. april 1931 ekskluderes to af de fem. De tre øvrige
udelukkedes fra arbejde i „Figaro’’-salonerne, indtil de
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skriftligt ville erklære overfor forretningsudvalget, at de
ophørte med deres opposition. Samtidig vedtog hoved
bestyrelsen, al de tre sidstnævnte kunne ekskluderes af
forretningsudvalget, dersom de „fortsatte deres organisa
tionsfjendtlige arbejde.” De to ekskluderede blev senere
genoptaget efter en sag, der førtes helt til Højesteret.
De fem havde indkaldt til et såkaldt illegitimt møde,
og de havde udsendt en løbeseddel. Delte udlagde hoved
bestyrelsen på den måde, at
„omtalte klike ville tage bestemmelse i vitale spørgsmål, som kun den
ansvarlige ledelse i forbindelse med den kompetente forsamling har
myndighed til at afgøre, og et sådant forsøg kan kun betragtes som
forræderi overfor organisationen og medlemmerne.”

1 „Ugens Spejl” hed det videre:
„Omtalte udvalg, hvis opgave kun er at bringe svendene og deres
organisation fortræd, uden at det har eller kan påtage sig noget ansvar,
har måttet erkende, at det holder selvstændigt kontor, og dets virk
somhed og formål er derfor tydeligt fastslået.
Af de udtalelser, nogle af udvalget fremkom med overfor hoved
bestyrelsen, blev det åbenbart, at det sværd, de 5 svende vil benytte,
bærer navnet usandhed og opdigt.”

Samtidig bragles lange artikler, som kaldte opponen
terne for „spektakel-provokatører, der ville lave ballade
til skade for forbundet og til gavn og glæde for lockout
mestrene.”
De arbejdsløses udvalg indkaldte til møder, og det
var tydeligt, at det var særdeles utilfreds med, at 15mandsudvalget alene administrerede hele det køben
havnske afdelingsområde.
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Som reklame for „Figaro99salonerne lod forbundet en
tid lang en ung mand
udklædt som operafiguren
„Figaro” gå rundt i byen
med en stander. Figuren
vakte opsigt overalt og
opfyldte altså sin mission.

PARFUMERI!

Ind imellem skele der forskellige forandringer i ad
ministrationen især af „Figaro”. Lederne af salonerne
var ikke længere bestyrere men inspektører, og de skulle
ikke deltage i del praktiske arbejde men udelukkende
være ledere. Det hed herom i „Ugens Spejl”:
„Inspektøren skal af publikum kunne skelnes fra betjeningsper
sonalet, hvorfor han fremtidig vil gå klædt i sort jakke og stribede
benklæder. Inspektøren får for fremtiden det fulde ansvar for forret
ningens drift, og hans stilling overfor det øvrige personale vil derfor
i nogen grad blive ændret fra det hidtidige, idet inspektøren ved sit
udvidede ansvar i sine dispositioner ikke kan have hver svend i forret
ningen som sin ven.”

Samtidig indførtes en tillidsmandsordning. Tillids
manden kunne forebringe klager og henstillinger overfor
inspektøren. Opnås ikke enighed, hed det i ordningen,
forebringer tillidsmanden sagen for forbundet, hvor
sagen da endelig afgøres af forbundets forretningsudvalg.
Videre blev det palagt personalet, at arbejdet i salonen
trods eventuelle uoverensstemmelser mellem delte og
inspektøren skulle forega uforstyrret.
Alt hjalp dog intet. Uroen fortsattes. Samtidig sloges
forbundet også med mestrene. Som eksempel pa stridens
karakter citeres en overskrift fra fagbladet 19. august
1931. Det hed „Mester-redaktøren sladrer nu bedre end
de værste sladderkællinger.” Og da lauget ændrede sin
organisationsform, hed det. at det foregik „i dekadencens
tegn”. Jo, H. M. Christensen havde noget at se til.
I oktober 1931 holdtes et hovedbestyrelsesmøde, som
varede i hele fire dage. Det besluttedesat kalde til kongres
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i januar 1932. Endvidere oplystes, at de 360 svende, som
i det sidst forløbne ar havde været beskæftiget hos
„Figaro” i gennemsnit havde tjent 63 kr. pr. uge, hvortil
kom gratis kittelvask og en uges sommerferie.
Den vigtigste beslutning gjaldt 15-mandsudvalget.
Hovedbestyrelsen vedtog, at udvalget burde lade alle
medlemmer i København samles til møde, foretage op
stilling af kandidater til kongresvalget og derpå vælge
de delegerede ved urafstemning. Til kongressen stillede
hovedbestyrelsen forslag om, al 15-mandsudvalget skulle
ophæves.
Disse beslutninger førte naturligvis en række kom
mentarer med sig i mesterbladet. Hårdt gik det også til
på generalforsamlingen, og i „Ugens Spejl” oplystes, at
afdelingens formand heste og påskrev de enkelte, som
trængte til „en opmuntring”. Bladets redaktør mente dog
ikke, det betød noget videre med lidt „åndelig bank” til
dem, der „går og træder i organisationens spinat”.
Og så er det tid at se på den kongres, som holdtes i
Odense, januar 1932.

STRIDEN SKÆRPES OG SLUTTES
1932 samledes forbundets kongres i Odense.
Der var gået 6У2 år siden, forbundets kongres sidst var
sammen, og det var en periode, hvori der var sket store
begivenheder. Der mødte 50 delegerede, 9 hovedbestyrel
sesmedlemmer og 11 gæster fra ind- og udland. Kongres
sen varede i 5 dage, og i „Ugens Spejl”, 20. januar 1932,
kunne det på forsiden meddeles, at „kongressen fejede
splittelsesmændene til side og skabte arbejdsro for for
bundets ledelse.” Som det senere ses, var det kun delvis
rigtigt. Der gik omkring halvandet år, før oppositionen
gav endelig op i kampen mod forbundsledelsen.
Der var vel grund til at vente en „ballade”-kongres,
ikke mindst fordi oppositionen i København havde fået
valgt enkelte tilhængere som delegerede. Men det blev en
saglig forhandling. Det var klart fra kongressens åbning,
at oppositionen ikke havde mulighed for at præge afgø
relserne — og H. M. Christensen fejrede kongres-sejren
ved at lade „Ugens Spejl” fortælle:
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„Givet er det, at splittelsesmændene af kongressen er belært om,
at forbundets medlemmer ikke lader sig påvirke af splittelse, bag
vaskelser og forlorne og opskruede talemåder, og at de samme herrer,
hvis det fortsat interesserer dem, bør holde sig til gadens parlament.

De er forhåbentlig belært om, at forbundets medlemmer, én for alle
og alle for én, står vagt om ledelsen og ønsker, at den skal have
arbejdsro og ikke hæmmes i arbejdet for standens højnelse ved
kværulans fra ansvarsløse personer. Kongressen har sat punktum for
alle splittelsesbestræbelser ved følgende resolution:
„Idet kongressen udtaler sin skarpeste misbilligelse af, at den
såkaldte opposition ikke alene gennem udgivelse af el blad men også
gennem undermineringsarbejde, udøvet kollega og kollega imellem,
søger at bryde de retningslinjer, der af ledelsen er trukne op med
varetagelse af forbundsmedlemmernes tarv for øje til gennemførelse
af forbundets kamp overfor mestrene,
går kongressen over til næste punkt på dagsordenen.”

Det et' hævet over enhver tvivl, at kongressen stillede
sig bag den tidligere hovedledelse og dens politik både
overfor mestre og opposition. Det viste sig tydeligt der
ved, at den hidtidige ledelse genvalgtes med akklamation.
Dertil kom, at der valgtes endnu to faste funktionærer.
O. K. Mathiesen, København, blev valgt til lønnet tillids
mand, for at P. Møller Larsen kunne få tid til at rejse i
provinsen. Rich. Hansen havde i nogen tid været konsti
tueret som hovedkasserer. Nu blev han valgt dertil. For
bundets forretningsudvalg bestod herefter af følgende:
H. M. Christensen, forretningsfører, Niels Hansen, viceforretningsfører, Richard Hansen, hovedkasserer, P.
Møller Larsen, sekretær og O. K. Mathiesen, sekretær.
„Figaro’’-salonerne var naturligvis til drøftelse. De
retningslinjer, hovedbestyrelsen havde lagt, blev god
kendt, og bl. a. fik inspektørerne derefter den fulde
afskedigelsesret. Inspektørerne skulle efter kongressens
beslutning føre forretningernes daglige regnskaber, og
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være i forretningen i hele åbningstiden. Videre hedder
det om denne sag i „Ugens Spejl”, 20. januar 1932:
„Figaro”-salonernes udgifter betales herefter alle direkte af for
bundets hovedkontor, og terminerne, som skal betales, ændres i
overensstemmelse hermed. Kongressen åbnede adgang til, at der i
„Figaro’-salonerne kan antages lærlinge, men hovedbestyrelsen skal
bestemme, når tidspunktet dertil er inde.
Aflønningsmåden blev ændret således, at de, som ikke vil arbejde,
kun får løn i henhold til, hvad de præsterer, at de dygtige får ækviva
lens for deres arbejde, og at de, der vil, men ikke kan, hjælpes op.
For fremtiden kan kun de svende, der af den af forbundet nedsatte
bedømmelseskommission har erhvervet duelighedsattest, og som anses
for egnet til at arbejde i „Figaro’’-salonerne, få anvist arbejde i disse.
Det blev på kongressen efter forslag fra hovedbestyrelsen vedtaget, at
der skal oprettes en permanent fagskole, hvor forbundets medlemmer
kan få undervisning.”

Kongressen vedtog at ophæve 15-mandsudvalget, som
hidtil havde været øverste myndighed i København —

og endelig blev der vedtaget en række bestemmelser, som
tog sigte på at beskytte forbundet mod
„virkningerne fra eventuelle nye splittelsesmænd og som breinsek lodse г mod de nuværende splittelsesmænd, for så vidt de alligevel
trods kongressens beslutninger skulle finde på fortsat at fremture mod
vort forbund og „Figaro”-salonerne.”

Hvad det var for beslutninger, fik medlemmerne ikke
at vide lige straks. Men der skulle ikke ga lang tid.
Forbundsledelsen følte sig med rette styrket efter
denne kongres.
Spørgsmålet om opsigelse af overenskomsten i provin
sen var til drøftelse på kongressen, men det besluttedes
ikke at opsige. Mestrene opsagde heller ikke. Derimod
understregede kongressen, at provinsmedlemmer havde
lige så god ret til at få arbejde i de københavnske
„Figaro’’-saloner som københavnere — og endelig bør
nævnes, al tler blev holdt en faglig demonstration i for
bindelse med kongressen.
Københavns frisørsvende holdt generalforsamling 27.
januar 1932 for al vælge ledelse, efter at 15-mandsudvalget var ophævet. Den gamle bestyrelse var villig til
at lade sig genvælge, for så vidt generalforsamlingen
misbilligede oppositionens gerninger. Generalforsamlin
gen vedtog en skarp misbilligelse — og hele bestyrelsen
genvalgtes med undtagelse af et par ændringer, der var
nødvendiggjort bl. a. af, at P. Møller Larsen var blevet
rejsesekretær i forbundet.
Få dage efter generalforsamlingen faldt Højesterets

dom, som kendte eksklusionen af de (o oppositionsledere
ulovlig. Samtidig blev injurierende udtalelser mod de
tre øvrige oppositionsledere kendt magtesløse. Signalet
var dermed givet til fortsættelse af oppositionen. Samtidig
med at denne dom offentliggjordes i „Ugens Spejl” kom
meddelelsen om en lovændring, som den nylig afholdte
kongres havde vedtaget. Det hed herefter i lovene:
„Når der i en under forbundet hørende branche er opstået en
konfliktsituation mellem medlemmerne og arbejdsgiverne, og forbun
dets kongres, hovedbestyrelse eller forretningsudvalg har taget stilling
til konflikten og fastlagt retningslinjerne for forbundets stilling til
konflikten og truffet beslutning om de ekstraordinære dispositioner,
der i den anledning måtte foretages, derunder bl. a. foranstaltninger,
der sigter til at skaffe de konfliktberørte medlemmer arbejde o. lign.,
må intet medlem af forbundet aktionere eller agitere mod eller hindre
de trufne beslutningers udførelse, ejheller indkalde til eller afholde
samt deltage i møder, selv om disse foregår i klubber, selskabelige
foreninger eller andre bestående forsamlinger, med det formål at ændre
bestående forhold enten i forbundet eller een af dets afdelinger, sålidt
som at udgive blade, cirkulærer, pjecer eller lignende med samme
formål.
Formener et medlem, at en vis ordning er uheldig, har han ret til
skriftlig eller mundtlig at indgive beretning herom til forretnings
udvalget, der da forelægger denne til forhandling på næste hoved
bestyrelsesmøde. Overtrædelse af disse bestemmelser medfører øje
blikkelig eksklusion af de pågældende.”

Oppositionen gav ikke op, og del kom til flere injurie
sager ved de københavnske retter. Der var fortsat uro
blandt de københavnske frisører, og kunne man ikke
ekskludere de to såkaldte „tvangsmedlemmer” af for
bundet, sa kunne man ekskludere dem af arbejdsløsheds
kassen. Saledes blev den ene sat udenfor 22. november

1932. En klage til Arbejdsdirektoratet hjalp i dette tilfælde
intet. Udelukkelsen stod ved magt.
Uroen kulminerede omkring nytår. Nogle af oppo
sitionens medlemmer ønskede indkaldt til en generalfor
samling i Københavns afdeling for frisører. De krævede
følgende punkter på dagsordenen: Ændring af arbejds
anvisningen, mistillidsvotum til bestyrelsen og eventuelt.
Kravet blev afslået — og så gik oppositionen til Østre
Landsret.
19. november 1932 faldt dommen. Afdelingen skulle
holde generalforsamling med den ønskede dagsorden,
dog blev punktet eventuelt strøget.
Generalforsamlingen blev indkaldt til 9. december.
Men del var af bestyrelsen arrangeret sådan, at der først
skulle holdes medlemsmøde kl. 20. På dette møde var del
hensigten at foretage opstilling af lillidsmænd, ligesom
H. M. Christensen ville holde et foredrag. Det regnedes
der at gå lo timer med, og kl. 22 skulle så generalforsam
lingen afholdes i henhold til landsretsdommen.
Det blev et spektakelmøde. Oppositionen fik valgt en
tilhænger som dirigent, og uden hensyn til bestyrelsens
beslutning om først at give 11. M. Christensen lejlighed
til at holde foredrag på et medlemsmøde, tog man fat på
debatten om de aktuelle ting. Generalforsamlingen, der
var indkaldt til kl. 22, blev derfor ikke afholdt — i hvert
fald ikke formelt — og det benyttede bestyrelsen sig af.
Den så simpelt hen bort fra mødet 9. december og ind
kaldte til ny generalforsamling for at opfylde lands
rettensdom. Bestyrelsen gjorde uden tvivl ret i at indkalde

Øverst: Medlemmer af oppositionen venter før generalforsamlingen på at komme ind.
Nederst: Fagforeningskortet vises ved indgangen. Billedet er desværre ikke så godt,
som man knnnne ønske sig — men det findes ikke bedre.

denne nye generalforsamling, for det er uomtvisteligt, at
mødet 9. december ikke med rette kunne kaldes en gene
ralforsamling.
Den nye generalforsamling skulle holdes 16. januar
1933 kl. 20,30 — og nu var der ikke medlemsmøde med
foredrag af 11. M. Christensen først. Forinden generalfor

samlingen offentliggjordes i „Ugens Spejl" de to forslag,
der skulle til urafstemning efter debatten pa generalfor
samlingen. Det ene, oppositionens, indeholdt en skarp
misbilligelse af bestyrelsen. Det andel var el forslag, som
afviste misbilligelsen, og det var stillet af bestyrelsen.
Samtidig med, al disse forslag often I liggjordes, fik med
lemmerne en kopi af stemmesedlen at se. Der skulle
stemmes under skriftlig opgivelse af navn og medlems
nummer— og for at ingen behøvede at være i tvivl vistes,
hvordan stemmesedlen skulle krydses af.
På lignende måde skulle medlemmerne stemme om
et forslag fra hovedbestyrelsen om opdeling af den køben
havnske frisør-afdeling i 6 mindre afdelinger. Også her
vistes stemmesedlen, og hvordan den skulle benyttes. Og
så den stemmeseddel skulle underskrives med navn og
medlemsnummer ligeledes noteres.
Og så oprandt 16. januar med et skandalemøde. Besty
relsen havde forinden holdt møder med medlemsgrupper
for at informere dem om, hvad der skulle ske. Samtidig
var omkring 150 medlemmer udnævnt til ordensmar
skaller. Disse blev lukket først ind i salen i forsamlings
bygningen på Enghavevej. De bænkede sig omkring
talerstolen.
Dertil kom, at 15 velvoksne kontrollører blev holdt i
beredskab i sidelokalet. De skulle gribe ind, hvis for
manden, II. M. Christensen, gav et signal.
Der blev ballade. H. M. Christensen gav sit signal,
hvorpå en del af oppositionens medlemmer blev smidt
ud. Mødet tog så sin begyndelse, men ro var der ikke, og

Et frygteligt Skandalemøde
i Frisørsvendenes Københavns Afdeling
Den saakaldte Opposition angreb med Hænder og Ben
Bestyrelsens Ordensværn, saa der blev Slagsntaal al værste Art.
Politibil. Ambulance og Taxabiler i Virksomhed.
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Fagbladet skjuler ikke skandalen.

sluttelig marcherede resten af oppositionen samlet ud af
salen. Den holdt derefter møde på Enghave Plads.
Balladen bevirkede at flere af mødedeltagerne måtte
under lægebehandling. Derfor måtte der rekvireres ambu
lancer — og politiet kom for at holde orden på gaden.
Ved urafstemningen fik bestyrelsens forslag 303 stem

mer, medens oppositionens mistillidsforslag mønstrede
190 stemmer. „Ugens Spejl” forklarede de mange stem
mer, som oppositionen fik, på følgende måde:
„Når den såkaldte „opposition" nåede at få 190 stemmer, skyldtes
det bl. a., at „oppositions"-medlemmerne i „Figaro’’-salonerne øvede
en stærk terror for at få svendene til at stemme for inistillidsvotum’et,
ligesom de havde formået at sætte en sådan skræk i de arbejdsløse
kolleger, at disse frygtede at komme på „oppositionen ”s sorte tavle,
hvis de ikke stemte for inistillidsvotum’et."

Skal vi midt i alt dette alvorlige tage et lille smil?
„Ærbødigst” havde på den tid en fast ugerevy i radioen.
Efter ballademødet sagde han følgende:
„Man tydeligt nu resultatet ser
af. at Stauning aldrig går til barber,
ja, han har adskillige chancer spildt
ved at lade fuldskægget vokse vildt.
Hvis han gik på svendenes „Figaro ”-saIoner,
så kunne han lære nye faconer
på, hvorledes en opposition man tanniner,
så de ikke i 14 dage det glemmer.
Hvis oppositionens kamplyst vokser,
man engagerer fem brydere og en bokser,
som ta’r oppositionen ved ho’det og halen
og smider dem efterhånden ud af salen.
Det er en solid gammeldags kur:
„Værs’artig, hr. nu er det Deres tur.”
De ramler ned og brækker armen og låret,
og når de først er dernede, så stritter håret.
Er først oppositionen på døren sat.
så ta’r på de alvorlige ting man fat,
bestyrelsen bli’r enstemmig genvalgt, hurra,
den chance skulle jo Stauning ha’.
Han blev misundelig, da han det hørte,
det ville lette regeringens byrde.”

Politiken bragte ovenstående tegning og tekst
efter generalforsamlingen:
Formanden: Vor Herre bevares.
Han hører da vel ikke til oppositionen?

Også på anden måde fik ballade-generalforsamlingen
følger udadtil, således afholdt Studentersamfundet et
offentligt møde om forholdene i frisørfaget i København.
Som taler fungerede bl. a. overretssagfører E. Krenckel,
der var oppositionens sagfører.
Forbundsledelsens forslag om at dele den køben
havnske afdeling i 6 afdelinger, hver med godt 100 med
lemmer, blev vedtaget af medlemmerne. I)et var til
landsafstemning og fik 039 slemmer, medens 138 var
imod.
Herefter var oppositionen stort set slået inden for
forbundets rammer. Den søgte at starte sin egen fagfor
ening og begrundede udbruddet af forbundet med, at den

Dagt ns Nyheder havde denne tegning og
tekst efter generalforsamlingen: Dagen der
på. V ters’go Hr. — lag plads.

efterhånden havde labt troen på, at der kunne komme
noget godt nd af det „sammensurium af gesehæft og
fagforening”. Til gengæld kaldte „Ugens Spejl” den ny
fagforening foren organisation af „splittelsesvorne .oppo
nenter’ og skruebrækkere”. Samtidig blev medlemmerne
gjort opmærksom på, at hvis de tilsluttede sig den nye
fagforening, målte de forsvinde nd af forbundet. Kort
efter offentliggjordes en liste over 15, der var brudt ud,
og nogen tid efter en liste over endnu nogle medlem
mer, som gik samme vej. Ikke alle gik ud af arbejdsløs
hedskassen, men i hvert fald de af hovedmændene, som
ønskede at blive stående i kassen, blev ekskluderet.
Arbejdsløshedskassen holdt delegeretmøde i Silkeborg
i juni 1933. Dette møde godkendte ledelsens stilling ved

rørende udelukkelse af lidligere forbundsmedlemmer.
Hen på efteråret 1933 endte oppositionen og den nve
forening sit liv. Det skete ikke i stilhed. Overretssag
føreren anlagde sag mod nogle af lederne for at få sig
tildømt el honorar pa 2090 kr. Han fik honorarer tilkendt.
Derpå hørtes ikke meget til oppositionen mere. Men det
er givet, at i dens kølvand fulgte tragedier for en del af
de mennesker, som havde fulgt oppositionen i håb om.
at de derved kunne opnå ændrede forhold i faget. Nu
stod de helt udenfor — og helt alene.
For H. M. Christensen og forbundet var sejren fuld
stændig. I forbundets beretning til næste kongres oplystes,
at „Marius Pave” alias H. M. Christensen, efter oppositio
nens endeligt skrev en begravelseshymne. Den sluttede:
„Stor det var din brøde,
mod vor hele stand.
Du som Judas møde
nu i Fandens land."

13. JApril i Paref 1935 nedlagd es

©rundste«

til

T?) denne af tDonsk -Soignerings^ (Eoilet-Æ- Sandets ar hej der-J^orbund

3Krafft r æden fil CJ?ffen siven — fil at blive sin egen J4rbejdsgiver —
idet den ferste „ jRampstue" bleu oprettet. Denne fulgtes hurtigt

af andre, saaledes at der opstod ikke mindre end
/z IKampsf uer 9 der titsammen beskæftigede 24-8 Svende. Da
Højesteret ued en Dom af 28. 3uni 1929 havde fasfslaaet
"Forbundet» /Ret fil JOæringsbevis, gik „ iKampstuerne” over til at blive
permanente kooperative "Frisørsaloner under Davnef TFjJ<E>AD(D.
samtidig paabegyndt ^Koncentration af Frisørsalonerne bragte
disses jplnfal ned fil 19z der dog i Aaret 1935 beskæftiger
4-07 faste Svende foruden Løsarbejdere og andet Personale.
Den 1. DQarfs 1931 paabcgyndfes en (Efeossist- og Fabriks virksomhed,
der medførte, at /forbundet ikke alene blev Leverandør til sine
egne кзтаяф-£а(oner, men samtidig lagde Klægt paa
3ndkøb og "Fabrikation til Klideresalg.
"Formaalet med
Bygningens (£)pfere(se er derfor en ^Koncentration af alle under

Korbundet, dets

kooperative

"Frisørsaloner

samt

> d»<£5PJR

P. (Christensen samt Korretningsfercren, F}. 1ГР, (Christensen, for
det /forbund, der har fadet denne Xlygning rejse.
X>ed ©rundstenens Nedlæggelse beskæftiger 73 <E> Д РФ ved en
Omsætning af et Par JDillioner Troner benved 500 Personer.

»FIGARO -BORGEN OPFØRES

de foran omtalte stridigheder foregik og fandt
deres afslutning, gik forbundets arbejde videre.
„Figaro”-salonerne blev yderligere befæstede, og koncen
trationen af salonerne til endnu større forretninger blev
fortsat i hele kongresperioden fra 1932 til 1937. Følgen
var, at nogle saloner lukkedes, medens andre åbnedes.
1 slutningen af 1933 ansattes H. J. Schrøder som over
inspektør ved „Figaro”. Han var herefter forbundets
øverste daglige repræsentant overfor salonerne og deres
inspektører. Årsagen til denne ansættelse var først og
fremmest, at andet arbejde hindrede forbundsfunktio
nærerne i at holde den ønskværdige kontakt med de
en kel te forret n i n ger.
I kongresperioden blev lønnings-systemet flere gange
ændret. Det af kongressen i 1932 vedtagne lønnings
system indførtes straks, men det viste sig ikke al tilfreds
stille, ligesom noteringerne på lønningsposerne i visse
tilfælde af svende, som var imod systemet, blev brugt til
at give fejlagtige oplysninger ud ad til. 1 september 1933
afskaffede man lønningsposerne, og der indførtes be
stemmelser om personalets ret til en uges sommerferie
med løn. Samtidig blev personalet indbudt til overfor
edens
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Også i provinsen var der en række
kooperative forretninger. I 1934
flyttede forretningen i Skive til nye
lokaler, samtidig med at den
moderniseredes. Iler er lo billeder
fra forretningen.

Tegning fra fagbladet i /.93 4. „Figaro"-solens virkninger. Medens suendeslanden vokser sig
stor og sltvrk ved „Figaro"-solens stråler, synker lockoutmestrene sammen og visner i kraft
af samme stråler.

hovedbestyrelsen at fremsætte forslag til ny lønordning.
Der indkom en hel række forslag, som alle blev nøje
gennemgået.
5. januar 1934 trådte et helt nyt system derefter i kraft.
Der var fire løn- og kvalifikationsgrupper, hel-kombinerede, halvkombinerede, herrearbejdere og damearbejderc.
Allerede i november 1934 ændrede man igen lønsystemet.
De fire grupper blev opretholdt, men tilpasset en ordning
med væsentlig højere garanterede mindstelønninger, der
for svendenes vedkommende varierede fra 200 kr. om

måneden til 235 kr. Efter tre års ansættelse blev der lagt
5 kr. på mindstelønnen og efter fem års ansættelse blev
endnu 5 kr. lagt til.
I en såkaldt „slutsten” hed det, at alle tvistigheder ved
rørende forholdene i „Figaro’’-salonerne inappellabelt
afgøres af forretningsudvalget for forbundet. Endelig gen
nemførtes den reform, at alle salonernes indtægter skulle
indbetales til forbundet, som afholdt udgifterne samt
udbetalte lønninger.
Salonerne fortsatte med det faglige dygtiggørelsesar
bejde, og ligeledes holdtes jævnlig møder mellem for
bundsledelsen og salonernes inspektører. Som det siges
i beretningen til den følgende kongres kunne det ikke i en
så stor forretning, der beskæftigede mellem 450 og 500
svende undgås, at inspektørerne måtte foretage afskedi
gelser. I enkelte tilfælde har hovedkontoret også afskedi
get, det gjaldt således en svend, som drev nazi-propaganda
overfor kunderne.
Reklameringen for salonerne fortsattes, bl. a. med ud
deling af 100.000 brochurer, annoncer i dagblade og i „Politiken”s lysavis på Radhuspladsen i København. Flyttede
en salon, blev hele kvarteret gennem særlige udsendelser
gjort bekendt med skiltet — og i biograferne vistes rekla
mefilm, hvori det bl. a. hed:
„Som en kunstner modellerer
kun „Figaro" friserer

„Figaro” står over alt,
„Figaro" findes over alt,
19 saloner med 500 betjeningspladser”.
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I slutningen af 1935 åbnedes den store salon på Nørrebrogade. Her ses
nogle billeder fra den smukke salon, der naturligvis var indrettet til at
betjene såvel damer som herrer.

Flere billeder fra Nørrebrogade-salonen.

„Figaro ”s fabrik blev som tidligere nævnt indrettet i
Ryesgade, men det viste sig snart, at lokalerne var for
små, og del blev derfor nødvendigt at leje endnu nogle
rum. Helt godt blev det imidlertid ikke, før det var muligt
at flytte fabrikken til det nye hus på Lersø Parkalle i Kø
benhavn.
7. april 1934 førtes de første forhandlinger om bygge
projektet, og det var fra starten bestemt, at det nye hus
skulle kunne rumme forbundskontorer, „Figaro”s admi
nistration, fabrik, lager, ekspedition, garager, værksted
og kontrollokale med videre. Disse og senere forhandlin
ger førte til, at forbundet af Københavns kommune for
30.000 kr. købte den grund, hvor „Figaro’’-borgen nu er
beliggende, dog at kommunen fik tilbagekøbsret fra ar
2020.
Grundstenen blev lagt 13. april 1935. Det skete under
tilbørlig højtidelighed. Handelsminister Hauge nedlagde
første sten samt et blyhylster indeholdende prøver på
fabrikkens serievarer. Borgmester P. Christensen, Hel
singør. nedlagde den anden sten og forretningsfører II. M.
Christensen den tredie. Samtidig indmuredes et dokument
med oplysninger om bygningens tilblivelse, om lockouten
i København og om de deraf følgende „Figaro’’-saloner
og -fabrik for kosmetiske artikler.
25. maj var der rejsegilde, og 13. oktober 1935 indvie
des „Figaro’’-borgen ved en pompøs festlighed med del
tagelse bl. a. af statsminister Tb. Stauning.
Nogle tal, der blev nævnt ved indvielses festen, som
fandt sted i Idrætshuset for ialt 384 personer:

Øverst: Grunden graves tit „Ftgaro”borgen. N ederst: Forretningsfører
II. M. Christensen indmurer grund
stensdokumentet.

Daværende handelsminister C. X. Hauge taler ved grundstens-nedlæggelsen.

„Figaro’’-salonernes vaskeregning var på over 100.000
kr. årlig. Det årlige kundetal var 3,2 mill. Der blev årlig
givel 1 mill, hovedbade og 1 mill, spritbade, og der ud
førtes 20.000 permanen I krøl ni nger af damer. Fabrikken
fremstillede 100.000 liter shampooing, og den skar 600.000
stykker flonel til permanentkrølning. Produktionen af
hårvand var så stor, at afgiften på sprit alene var 40.000
kr. om året.
Salget og forbruget af kosmetiske artikler var stærkt
stigende. I de 4 år, der var gået, siden fabrikken begyndte,

var omsætningen steget 5 gange. „Figaro” var blevet
medlem af Det kooperative Fællesforbund. Forretnings
føreren oplyste, at af 143 medlemmer i fællesforbundet
havde „Figaro” den syvende største årlige omsætning.
Det varen glad forretningsfører H. M. Christensen, der
kunne se denne borg som symbol på den virksomhed, han
havde udøvet som fagets første mand —og næppe nogen
sinde havde han stået stærkere. Selvom del jo nok nagede
ham. at der ikke var overenskomst med lauget i Køben
havn.
Også i disse år blev der flere gange gjort forsøg på al
na frem til overenskomstmæssige forhold, men det ville
ikke lykkes. Det stærke personlige modsætningsforhold
mellem il. M. Christensen og laugets ledere har sikkert
spilleten rolle. I hvert fald hørte man nu og da forlyden
der om, at mestrene nok ville have en overenskomst, men
ikke hvis H. M. Christensen skulle skrive den under. Det
skulle han jo. når han var forbundsformand, og der var
pa svendenes kongresser ingen tvivl om. at man ville have
11. M. Christensen som formand.
For frisørerne gjaldt i øvrigt, at overenskomsten ved
rørende Anierika-sejladsen blev overflødig, fordi denne
rute blev nedlagt.
I slutningen af 1932 opsagde „De danske Provinsers
Barber- og Frisørforening” overenskomsten med forbun
det. Det førte ikke til noget, for der blev i anledning af
almindelig opsigelse af overenskomsterne, af Folketinget
gennemført en lov, som forbød konflikter og forlængede
samtlige overenskomster i et år. Opsigelsen blev fornyet

Tegning fra fagbladet i 1934. „b igaro”-solens virkninger. Medens svendestandein vokser sig
selv): Pokkers, som den sol generer mig.

næste efterår, og den jyske centralforening, der havde
sprængt sig nd af provinsmesterforeningen, fulgte trop,
hvad opsigelse angik. Efter lange forhandlinger forlæn
gedes overenskomsten med den jvske centralforening sa
at sige nforandret. Det var den overenskomst, der var op
rettet 1. december 1924 — så helt dårlig har den altså ikke
været for nogen af parterne. Lidt senere fornyedes den
tilsvarende overenskomst med provinsmestrene iøvrigt.
Men her kom der enkelte nye bestemmelser. Denne over
enskomst var indgået for tre år mod kun ét år for de

I !933 induifdet Frisørsuendenes Fagskole i Århus. Iler ses et interiør.

jyske centralmestre — og det vigtigste: Denne overens
komst omfattede damefrisørfaget og fastsatte lige løn for
mandlige og kvindelige svende. Hen på sommeren 1935
lykkedes det efter megen polemik at få bestemmelsen om
de kvindelige svende indført også i overenskomsten med
den jyske centralforening — og de lo provinsoverens
komster var nn helt enslydende.
I Haderslev var der meget ringe forhold for svendene,
som ikke var omfattet af overenskomsterne. Efter resul
tatløse forhandlinger iværksatte forbundet strejke fra 19.
marts 1935.
Der viste sig stærk modstand fra mestrene. Derfor gik
forbundet til at trække de få organiserede svende bort fra

Oy her et billede fra fagskolen i Odense.

Haderslev — men, som det hedder i beretningen til kon
gressen i 1936:
„Dermed er strejken ikke ophævet. Den fortsættes til den dag, vort
forbund atter får lejlighed til at hilse på Haderslev-mestrene”.

Vedrørende forbundets øvrige brancher, badefunktio
nærerne og pedicuristerne, lykkedes det på fredelig måde
at forny overenskomsterne i kongresperioden. Men der
opstod strid mellem forretningsføreren og tillidsmanden
på „Frederiksberg Svømmehal”. Denne tillidsmand var
KU’er, og den, som erindrer den politiske strid i 30’erne,
vil let forstå, at han og II. M. Christensen ikke kunne ar
bejde sammen. En injuriesag fulgte på striden, der endte
med, al badefunktionærerne valgte en anden tillidsmand.
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Der oprettedes i 1934 både i provins og København nogle særlige „de arbejdsløses barberstuer”. Iler ses arbejdsløse samlet foran forbundets kontrollokale i København.

Der var stor arbejdsløshed i disse år, og frisørsvendene
gik ikke ram forbi. Tanken om „De arbejdsløses Barberstue” opstod i Århus, og der oprettedes en stue. Man ville
give de ledige svende noget at bestille derved, at de for en
ringe sum kunne betjene arbejdsløse fra andre fag.
I København oprettedes med samme formål lo lignen
de stuer som hjælp til selvhjælp. Svendene var i modsæt
ning til „Figaro’’-svendene ikke garanteret nogen mind
steløn, men måtte nøjes med, hvad der blev arbejdet ind.
6 svende begyndte at arbejde i hver af de københavnske
arbejdsløses stuer. De gik ikke godt, men forbundet havde
jo også „Figaro’’-salonerne. Snart måtte den ene af stuerne
lukkes, medens den anden fortsatte nogen tid.
Det var ikke lige trist alt sammen. Ganske vist lykke
des det ikke forbundet at iværksætte en permanent fri

sørfagskole i København, som kongressen havde besluttet
at oprette, men rundt i provinsbyerne skabtes flere steder
permanente fagskoler, og der holdtes fagkurser over hele
landet.
Endelig skal nævnes, at der i denne periode gennem
førtes en ny lukkelov, som betød, at frisør- og barberforretninger fra 1. oktober 1932 skulle lukke kl. 18 på ugens
fire første hverdage, senest kl. 20 om fredagen og ikke
senere end kl. 21 om lørdagen — dog at kunder, som var
kommet før lukketid, måtte betjenes færdige, før forret
ningen lukkedes.
Det lille overblik, som er givet i dette kapitel, er på sin
vis en slags status, der dog bør tilføjes medlemstallet i
1936, som var på 1182. En status på delte tidspunkt er be-

rettiget. Forbundet stod for at fejre sit 25 ars jubilæum.
Det var stærkt, omend medlemstallet i perioder havde
været højere.
Nye tider indvarsledes omtrent samtidig. Saledes hed
det i „Ugens Spejl” 10. januar 1934:
„Dagspressen meddeler, at der skal være opfundet en ny elektrisk
barbermaskine, der skal være noget virkelig nyt, og som skal opfylde
de krav, man kan stille på barberingskunstens område.
Maskinen koster imidlertid 90 kr., og da man vel nok kan sige, at
herrerne derved tages rigtig gammeldags i skægget, er der sikkert
ingen grund for frisørerne til at frygte noget fra den kant. Konkurren
cen fra Gillette er jo også mere end tilstrækkelig”.

Den

store fest i Idra'lshuset, da „Figaro**-borgen indviedes.

STOR ANERKENDELSE TIL FORBUNDET
FORBUNDETS 25 års jubilæum blev fejret på behørig vis
— med kongres i den tidligere forsamlingsbygning på
Enghavevej i København og med fest i det daværende
etablissement „National Scala”. Pa førstnævnte sted ligger
nu et moderne Folkets Hus, pa sidstnævnte stormagasinet
ANVA. Der indløb til kongres og fest hilsener fra hele den
øvrige arbejderbevægelse i Danmark og fra forbundets
udenlandske forbindelser. Forbundets afdelinger sendte
en dirigentklokke som hyldest til det forbund, der samlede
dem alle. H. M. Christensen indtalte en hilsen til forbun
dets medlemmer pa grammofonplade, og selv blev han
hyldet for indsats gennem 25 år i forretningsudvalget.
Kongressen besluttede, at forbundet yderligere skidle
stabiliseres, og at det skulle ske ved oprettelse af en særlig
kooperationskasse, ved et medlemskontingent, der var
gradueret efter den garanterede løn, og ved en fordeling
af kontingentet, så hovedvægten blev lagt pa kooperations
kassen fremfor strejkekassen. Det var en ganske logisk
beslutning, der blev truffet. Kooperationen havde vist sig
at være forbundets virksomste middel i kampsituationer.
Og den bedste måde at sikre forbundets medlemmer i
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Et glimt fra jubilæumsfesten i det nu nedlagte etablissement National Scala i København. Nu ligger brugsforeningernes stormagasin
ANVA på stedet.

Komponisten til „Figaro”-marchen. Sven'! Danielsen.

den givne situation, da det var umuligt at afslutte overens
komst med de københavnske mestre, var netop at styrke
„Figaro”.
I tilknytning til ovennævnte besluttede kongressen,
at forbundet skulle sætte ind for at mindske arbejdsløs
heden. Det skulle ske ved indskrænkning af lærlinge
udklækningen, ved indskrænkning af åbningstiden, ved
udbygning af kooperationen, ved forbedring af sundheds
vedtægter, ved at dygtiggøre fagets udøvere og endelig
ved, at der indførtes løn efter kvalifikationer.
Der var feststemning på denne kongres. De vigtigste

beslutninger blev truffet enstemmigt, og forretningsud
valget genvalgtes med akklamation.
Vurderingen af den betydning, „Figaro” havde, kom
tydeligt frem på en generalforsamling kort efter i „Del
kooperative Fællesforbund”. Dettes formand, daværende
borgmester P. Christensen, Helsingør, sagde bl. a.:
„Afdøde undervisningsminister F. J, Borgbjerg betonede på Social
demokratiets kongres for mere end 25 år siden, at kooperationen var
det skjold, på hvilket arbejdsgiverne ville splintre deres lockout-sværd.
Dette har vist sig at være rigtigt. Se blot på frisørfaget.
Da frisørforbundet påbegyndte sin kooperation, var der mange
inden for vort parti, som så med skeptiske øjne herpå, da de frygtede,
at det ikke ville gå. Men nu er dette skeptiske syn forsvundet. Ved
sin nylig afsluttede kongres vedtog Frisørforbundet forslag, som be
tyder en nyskabelse i arbejderbevægelsen. Denne fagorganisation redu
cerede strejkekassens værdi og satte på dette grundlag ind for fremme
af fagkooperationen ved oprettelse af en speciel kooperationskasse,
således at der vel fortsat findes en strejkekasse, men hovedvægten er
lagt på kooperationskassen.
Denne nyskabelse er forståelig, thi kooperationen er et led i fag
kampen, og det er derfor værd at hæfte sig ved Frisørforbundets
beslutninger på dette område.
Da Frisørforbundet for 9 år siden fik lockouten, stod det faktisk
mellem valget at gå til grunde eller gennem kooperationen værne
svendestanden, og denne havde i dag været et proletariat, hvis Frisør
forbundet ikke havde taget fagkooperationen i sin tjeneste. Her så
man, at nøden lærte nøgen kvinde at spinde.
Således så begyndelsen ud. Nu er det ganske anderledes. Frisør
forbundet har fået skabt en storstilet fagkooperation, og det har fået
en god plads mellem arbejdernes organisationer. Men det har også
haft det menneskelige materiale, som betinger en sådan udvikling.
På en konsekvent måde er frisørfagets fagkooperation bygget op. Vi
ser det af udvidelserne fra frisørsalonerne til grossistlager og derefter
videre til fabrik. Og forbundet har altid forstået at skabe den fornødne
kapital gennem konsolidering. Men Frisørforbundets reorganisation
har desuagtet lagt en ny og bredere vej for fagkooperationen, og lor-

Herover: Den hovedbestyrelse, der blev valgt af jubilæums-kongressen. Øverste række fra
venstre forretningsfører II. Л/. Christensen. J. Jacobsen, Vejle, viceforretningsfører Mels
Hansen, J. A. Wilhelmsen, Odense, sekretær O. K. Mathiesen. К. P. Andersen, Nyborg, og
J.M.Jennum, København. Nederste række fra venstre: R.Frey. København, rejsesekretær
P. Møller Larsen, H. C. Sørensen, København. Ch. Lassen, Ålborg. .4. Toftbæk, København,
Th. Hampel, København, overinspektør II. J. Schrøder. hovedkasserer Rich. Hansen og
L. Monefelt, Nakskov.
På modsatte side: Forbundets forretningsudvalg i 1936. I første række ses fra venstre Niels
Hansen, II. M, Christensen og P. Møller Larsen. I anden række O. K. Mathiesen og
Rich. Hansen.

bundet skal nok vide at fa den betrådt på rette måde, thi den har
folkene dertil. Andre fag
• om end ikke alle — har muligheder
i samme retning.”

Således stod forbundet anerkendt af hele arbejder
bevægelsen. Men naturligvis kunne man ikke sla sig til
tals med hyldest. Der skulle arbejdes videre, og en af de
ting, der blev gennemført i forbindelse med „Figaro”s
kamp mod de private mestre, var en ny prisliste. Den

fremkaldte utilfredshed i en salon på Vesterbrogade, og
15 ansatte forlod samtidig denne „Figaro”-salon og tog
ansættelse i en nv-oprettet privat salon lige i nærheden
i et forsøg på at trække kunderne med sig.
Der skete også noget bag kulisserne. På forbundets
jubilæumsdag modtog det en skrivelse fra daværende
formand for Dansk Arbejdsgiverforening, Julius Mad
sen. Det var en opfordring til at få overenskomstmæssige
forhold i faget. Henvendelsen førte til meget langvarige
forhandlinger, og resultatet blev en såkaldt betinget over
enskomst. Betingelsen var, at man gennem priskontrol
rådet skulle have gennemført mindstepriser for de for
skellige betjeninger. Trods mange forsøg på at få en ord
ning med myndighederne blev det til afslag — og dermed
var overenskomsten ude af sagaen. Der var stadig kon
flikt i København. Det var en stor skuffelse for fagets
organisatoriske ledere, at det ikke lykkedes at komme
igennem med en ordning. Sit endelige dødsstød fik af
talen gennem et afslag fra handelsministeriet 20. decem
ber 1940. På det tidspunkt var den konservative Halfdan
Hendriksen minister for handel som medlem af den sam
lingsregering, der var dannet kort efter besættelsen af
Danmark.
1 1936 trådte de omtalte forbedringer af provins
overenskomsten i kraft for så vidt gjaldt damefrisør
branchen. Samtidig indførtes den ordning, at provinsens
organiserede mestre kun måtte beskæftige organiseret
arbejdskraft. Udviklingen medførte, at overenskomsten
i provinsen — under hensyn til bl. a. krigstidens for-

Da flyvningen blev taget i forbundets tjeneste. Viceforretningsfører Niels Hansen og
sekretær O. K. Mathiesen flyver til et møde i udlandet i 1935.

hold — i 1941 måtte fornys ved kendelse af et i henhold
til en lov om arbejdsforhold nedsat fællesudvalg.
Vedrørende badefunktionærerne skete der det, at
spørgsmålet om deres organisationsforhold rejstes kort
efter kongressen i 1936. Flere og flere badeanstalter blev
kommunale, og resultatet af en serie forhandlinger blev,
at forbundet gik med til at overføre 30 medlemmer til
Kommunalarbejderforbundet. Pedicurister var der kun
på to københavnske badeanstalter. For dem lykkedes det
at forbedre overenskomsterne på den ene, medens der
op imod kongressen i 1941 toges skridt til ad faglig vej
at gennemtvinge en forbedring på den anden.

1

Herover: De københavnske mestre etablerede razzia efter kolleger, som arbejdede om søn
dagen. Det gav Niels Spott lejlighed Hl at lave ovenstående tegning for Ekstrabladet.
Frisøren: Skal vi skride ind i lovens navn?
På foregående side ses fotomontage, der viser resultater af virksomheden tinder det faglige
dygtiggørelsesarbejde.

TIDEN OP TIL 2. VERDENSKRIG
skete vigtige ting i det politiske liv, som fik stor
betydning for frisørfaget i de sidste år op til den 2.
verdenskrig. Saledes gennemførtes en ny lærlingelov, en
ferielov og en lov om forbud mod overarbejde.
Forbundet havde, som tidligere omtalt, interesseret
sig stærkt for lærlingenes kar og for at få en rimelig
er

D

Historiske frisurer fra en faglig studiekreds i 1937.

begrænsning af tilgangen til faget. Desuden var ført en
lang række lærlingesager for voldgift, nar mestre havde
overtrådt den hidtidige lovs bestemmelser.
Den lærlingelov, som gennemførtes i 1937, gav fag
forbundene en væsentlig medindflydelse ved ordningen
af lærlingenes forhold, bl. a. gennem nedsættelsen af fæl
lesudvalg i de enkelte fag eller faggrupper og gennem
oprettelse af et lærlingeråd.
Den væsentligste nydannelse i frisørfaget som følge
af lærlingeloven var fastsættelsen af regler, der bestemte,
at alle lærlinge uanset køn skal oplæres som kombinerede
herre- og damefrisører. Efter disse regler indgik barberfaget, herrefrisørfaget, damefrisørfaget, parykmagerfaget, hårarbejde, skønhedspleje og manicure i ét fag,
erklæredes det i en artikel i „Ugens Spejl”, som konsta
terede fremskridtet og erklærede, al de nye regler ville
blive til gavn for faget.
I skrivelsen fra Lærlingerådet hed del. at kvindelige
lærlinge dog ikke skulle lære barberarbejde og mandlige
lærlinge ikke manicure. Men i øvrigt fastsattes, at lærlin
gene skal oplæres i alt under faget hørende arbejde, her
under:
„Klipning og effilering af herre- og damehår, frisering af herrehår
med jern, fønbølgning af herre- og damehår, klipning af overska’g,
barbering, jernondulation af damehår, vandondulation af herre- og
damehår, frisering og opsætning af langt damehår, paryk- og hår
arbejde, manicure, ansigtspleje, permanentkrølning, skønhedspleje,
hårfarvning, vibrationsmassage, teslastrålebehandling.
Såfremt el lærested ikke er i stand til at give hele den til en fuld
stændig oplæring i frisørfaget fornødne uddannelse, må del ved læreli
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kontraktens indgåelse bestemmes, enten at en del af læretiden skal
udstås på et andet, bestemt angivet lærested, hvor supplerende oplæ
ring skal gives, eller at denne supplerende oplæring skal gives på en
fagskole for læremesterens bekostning.”

Også lærlingenes løn blev forbedret i henhold til lo
vens bestemmelser, som forudsatte forhandlinger mellem
mestre og svende. Endelig kom en meget vigtig ting ind

Sekretar П. C. Sørensen fotograferet, da han trådte til i forbundets tjeneste.

i faget. Der indførtes i samarbejde med mestrene en kon
trolinstans med den opgave at undersøge, om læreste
derne virkelig var egnede til oplæring af unge.
I 1938 kom ferieloven, der gav to ugers ferie til hel
årsbeskæftigede og gradueret kortere ferie afpasset efter
forholdet mellem beskæftigelse og ledighed.
Endelig er der grund til al nævne loven om forbud
mod overarbejde. Den gennemførtes i 1937, og der blev
straks på grundlag af lovens bestemmelser oplaget for
handlinger med provinsmestrene om lovens praktisering.
En aftale blev opnået, og den blev godkendt af ministe
riet, men mester-organisationerne ønskede den ikke gen
nemført i praksis, før den tidligere omtalte betingede

overenskomst blev gældende, og før der kom en ny lukke
lov. Endnu ved kongressen i 1941 lå sagen derfor uløst
hen. Vedrørende lukkeloven blev der nedsat en kommis
sion af handelsministeriet, hvortil H. M. Christensen ud
pegedes som medlem.
Andre begivenheder, som bør nævnes, er, at lauget i
København trådte ud af Dansk Arbejdsgiverforening i
1938. Samtlige mesterforeninger forenede sig i 1939 i
„Danmarks Frisørmesterforening”. Forbundet fik i 1939
endnu en sekretær. Udpeget hertil blev II. C. Sørensen,
København, der konstitueredes. Årsagen til denne udvi
delse af staben var først og fremmest de mange nye op
gaver, som var pålagt forbundet i forbindelse med de
nye lærlinge-bestemmelser, der fulgte på lærlingeloven
af 1937.

Filmoptagelse til propaganda for „Figaro”.

KRIG OG BESÆTTELSE
APRIL 1940 kom krigen til Danmark. Hitler lod sine
tropper besætte vort land. Det skabte en helt ny situa
tion. Her skal ikke skrives krigs- og besættelseshistorie.
Det er gjort andre steder.
Første gang, der i fagbladet ses al have været rettet
henvendelse til frisørerne om foranstaltninger i forbin
delse med krigen, var i november 1939, da Tyskland var i
krig med England og Frankrig. Der rettedes til frisørerne
som til andre fag en alvorlig opfordring fra „Landsorga
nisationen, De samvirkende Fagforbund” om al iagttage
tavshed om, hvad man erfarede om skibes afgangstider,
ruter med mere. Det var frygten for spioner, som fik
hovedorganisationen til at rette denne henvendelse.
Næste gang, fagbladet gav en formaning, var umiddel
bart efter Danmarks besættelse. Også denne gang var det
Landsorganisationen, som lagde navn til en opfordring
til hver enkelt om at blive pa sin plads og gøre dagens
gerning. Samtidig pegedes på. at sammenstimlen var for
budt. Af politiet var Landsorganisationen anmodet om
at sørge for, at ledige straks forlod kontrolstederne, når
de var ekspederet. Arbejdsdirektoratet meddelte, at med
lemmer, som indkaldtes til civilbeskyttelsen, normalt
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ikke kunne få understøttelse, ligesom de heller ikke skulle
betale kontingent til arbejdsløshedskassen, hvis de ikke
fik løn under indkaldelsen.
„Ugens Spejl” fik nedskåret sidetallet, og fra at være
et ugeblad blev det et 14-dages blad. Det skyldtes dels
mangel på papir og dels kraftige prisforhøjelser, som
fulgte i krigens kølvand.
På Christiansborg gennemførtes en række kriselove
— og i frisørsalonerne indsamledes afklippet hår til brug
ved fabrikation af filt. Arbejdsløshedskasserne drøftede
hen på vinteren 1940 spørgsmålet om de arbejdere, som
rejste til Tyskland. Resultatet af forhandlingerne blev,
at de fik kontingentfrihed. Ikke fordi man havde megen
lyst til at gøre noget særligt for dem, men fordi man øn
skede al have dem inden for organisationernes rammer,
når de vendte hjem.
„Figaro” ramtes som andre saloner, allerede før kri
gen kom til Danmark, af restriktioner, der forbød leve
ring af varmt vand i ejendomme med centralfyr. Også
lysforbruget skidle skæres ned — og sæbeforbruget. Sæ
ben rationeredes, og der kunne ikke længere være tale om
at anvende sæbe til rengøring af salonerne. Erstatnings
varer måtte tages i brug. Nødvendigt blev det også at ind
føre arbejdsfordeling både i „Figaro"’Salonerne og andre
steder. Det skete i den hensigt at holde så mange medlem
mer i beskæftigelse som overhovedet muligt.
Lønningerne og dermed levefoden gik det stærkt ud
over i faget som helhed. Allerede i fagbladet til nytår 1941
konstateredes det, at leveomkostningerne var steget 33

pel., medens frisørernes lønninger ikke var hævet én øre.
Provins-overenskomsterne blev sagt op, og under hele
krigen lykkedes det derefter med forholdsvis korte mel
lemrum al sikre fagets udøvere forskellige løntillæg.
Noget hjalp det, men som forbundets ledelse ved flere
lejligheder konstaterede, kunne frisørerne naturligvis
ikke gøre sig håb om at opretholde levestandarden under
krigen, når alle andre arbejdere måtte finde sig i at få
den skåret ned. Enkelte forringelser af nogle separat
overenskomster i København målte man tage med, da
det blev nødvendigt at lade en af dem forny ved kendelse
af el særligt fællesudvalg, der var nedsat som følge af
loven om arbejdsforhold. Denne lov forbød blandt andet
arbejdskampe under besættelsen.
Forbundet regnede med, al man som følge af denne
lov ogdens forskellige instanser kunne få standset striden
med de københavnske laugsmeslre, men del skete ikke.
Derimod lykkedes det efterhånden på forskellig made at
få lønnen luevel for de frisører, som arbejdede under
separat-overenskomster i København.
Når arbejderne i almindelighed fik en generel for
højelse af grundlønnen, fik frisørsvendene hos „Figaro”
en tilsvarende forhøjelse af garanti-lønnen, medens dyr
tidstillægget blev opnået ved forhøjelse af betjenings
priserne. Dette bevirkede, al svendenes procenter af ind
arbejdet beløb steg. Ifølge oplysninger udregnet af Det
statistiske Departement klarede svendene hos „Figaro”
sig på en sådan måde, at de, da krigen sluttede, havde en
løn, der var en smide over den tilsvarende løn hos de pri

vate mestre. For at na dette var det nødvendigt flere gange
at hæve betjenings-priserne.
I september 15)41 holdt forbundet kongres. Det skete
på restaurant Bellahøj i København. Forretningsfører
II. M. Christensen deltog på grund af sygdom ikke i kon
gressen — og der var som følge af krigen heller ingen
udenlandske gæster. Der la i kongressens beslutninger,
konstaterede fagbladet bagefter, ikke noget revolutio
nerende eller reorganiserende, derimod var kongressen
en understregning af, at man ønskede at bevare det be
stående. Hele den gamle ledelse blev da også genvalgt, og
II. C. Sørensen, der som tidligere nævnt var konstitueret
som rejsesekretær, blev valgt til denne stilling.

UGENS
SPEJL

I 1910 bien fagbladet li-dagen blad.

Kongressen vedlog en tillidserklæring til „Landsorga
nisationen, De samvirkende Fagforbund”. Den beklagede,
at handelsministeriet ikke havde villet fastsætte betje
ningspriser i faget, hvorved den betingede overenskomst
var bortfaldet. En række andre beslutninger i forbindelse
med de rent aktuelle forhold blev truffet. Således ønskede
kongressen den såkaldte lønskat ophævet. Dens midler
blev brugt til statens omkostninger ved arbejdsfordelin
gen. Dette ønske fik kongressen opfyldt. Derimod la det
tungt med imødekommelse af de øvrige ønsker, som
skulle lette forholdene i faget. Kongressen foretog end
videre en justering af kontingentet, af forbundets ydelser
og af lovene i øvrigt.
En lettelse, som var stærkt ønsket, kom kort efter kon
gressen. Der gennemførtes af handelsministeriet en mid
lertidig ordning af lukketiden, bl. a. for frisører, hvorved
arbejdstiden forkortedes med to timer fredag og lørdag
aften. Del var ikke fuld imødekommelse af fagets ønsker
— men dog en begyndelse.
I 1942 ramtes forbundet af en serie dødsfald. Først
afgik H. C. Sørensen ved døden 1. maj. dernæst afgik
den tidligere overinspektør, 11. .1. Sehrøder, ved døden.
Han havde som tidligere nævnt været overinspektør ved
„Figaro” fra 19.34, da denne stilling blev oprettet. Stillin
gen var ophævet i 19.38 samtidig med en af de mange
omlægninger, der stadig fandt sted i salonernes drift.
Nævnes skal det også, at statsminister Tb. Stauning døde
.3. maj 1942.
Bag kidisserne skete også noget. Derfor indkaldtes til

Otto F. tegnede i Nationaltidende i 19ii ovenstående tegning i anledning af elektricitets
rationeringen. Frisørerne var begyndt at bruge stearinlys. Tegningens tekst var:
Hdrtørring efter Lucia-metoden.

ekstrakongres i marts 1943. Den væsentligste beslutning
gik ud på, at de små afdelinger i København skulle slås
sammen til én afdeling. Kongressen vedtog samtidig, at
afviklingen af lockouten i København måtte være et
spørgsmål, som „Landsorganisationen, De samvirkende
Fagforbund”, skulle ordne. Ligeledes overlodes det til

nævnte hovedorganisation al løse spørgsmålel om adskil
lelse af „Figaro” fra forbundet ved dannelse af el aktie
selskab, hvori forbundet skulle have en del af kapitalen,
medens øvrige arbejderorganisationer skulle have majo
riteten. Baggrunden var en vis utilfredshed, der var ved
at vokse op ikke mindst blandt de københavnske svende,
hvoraf mange følte del utilfredsstillende, al forbunds
ledelsen, som skidle varetage deres faglige interesser, også
var deres arbejdsgiver. Omkring denne tid dannedes
„Figaro-Værnet”, der i sit arbejde helt lå på linje med
forbundets ledelse, og som havde til opgave at værne
„Figaro” mod usaglige angreb, først og fremmest indefra
i forbundet.
Igen ramle døden i forbundets øverste ledelse. 2. juli
1943 afgik sekretær O. K. Mathiesen ved døden efter 11
år som sekretær i forbundet og mange års tidligere ger
ning på andre områder i forbundet.
Fmiddelbart før befrielsen trådte badefunktionæ
rerne ved de private badeanstalter ud af forbundet og
ind i Funktionærforbundet. Del samme gjaldt de få pedi-

Ingvar tegnede om rationeringen i Politiken:
Efterhånden som elektriciteten svinder, bli
ver damerne nødt til al tynde håret mere
ud for at få det tørret.
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la’r vi den fjerdedel sidde til bedre
tider, hr.

Da konerne nappede alle rationerings
mærker til sæbe.

turister. Tilbage i forbundet var alene frisørerne. En
urafstemning blandt alle medlemmer ændrede 18. april
1945 forbundets navn til „Dansk Frisørforbund”.
5. maj 1945 kom befrielsen. Det havde været 5 barde
ar for frisørerne som for alle danske — om end forhol
dene ikke tålte sammenligning med direkte krigshærgede
la nde.
Under besættelsen havde nazisterne her til lands for
søgt sig på forskellig måde over for fagbevægelsen — og
dermed også over for Frisørforbundet. Hvad sidstnævnte
angår, søgte et medlem at skabe forbindelse mellem den
nazistiske bevægelse og forbundet. Det skete i form af et
tilbud, som også nok kunne siges at være en slags trussel.
Det blev naturligvis til afslag. Trusselsbreve forekom, og
11. M. Christensen fik et brev med sørgerand, hvori han
bl. a. fik at vide, at hans dage var talte. P. Møller Larsen
fik tilsendt nogle kranse, og Rich. Hansen blev overfaldet
en dag, han henlede penge i banken. Han forsvarede sig
og reddede de 22.000 kr., han havde i mappen, og som

skulle bruges til lønninger på „Figaro”-salonerne. En
opringning med besked om, at der var lagt bomber i
„Figaro’’-borgen, manglede heller ikke. 1 øvrigt blev den
beskadiget nogle gange under sabotage udført af friheds
kæmpere på nærliggende virksomheder.
To gange var der razzia i borgen. I liden mellem dem
blev fjernet en del våben og benzin, som frihedskæmpere
havde oplagret i et ellers ubenyttet aflukke. På selve be
frielses-dagen blev en kugle skudt gennem forretnings
førerens kontorvindue — for blot at nævne nogle af de
alvorligere ubehageligheder, forbundet og dets ledelse
var udsat for som direkte følge af den nazistiske besæt
telse af Danmark.

— Vi må desværre vente med resten til i
morgen, frue, gasrationen er opbrugt.

STADIG STORE VANSKELIGHEDER
NART blev der nye alvorlige ting at beskæftige sig med.
I „Landsorganisationen, De samvirkende Fagfor
bund^ festskrift ved denne organisations 50 ars jubi
læum ses Frisørforbundet kun at være omtalt én eneste
gang — og kun med en enkelt linje. Der star: „Frisørfor
bundet udtrådte af DsF i 1945.” Det er det hele.
Bag udtrædelsen la de tidligere strejfede problemer
i forbindelse med omtalen af forbunds-kongressen i 1943.
Straks efter befrielsen tog Landsorganisationen sagen op
for alvor. Pa et repræsentantskabsmøde 31. maj 1945
vedtoges en udtalelse, hvori krævedes, at den mangeårige
konflikt i København blev bragt til ophør, og at der pa fri
fagforeningsbasis blev givet adgang for en fagforening
i København, som med forbundets bistand kunne få over
enskomst oprettet med „Figaro”, og som i øvrigt kunne
organisere de københavnske svende, der stod uden for
organisationen. Endelig krævedes, al forbundets og „Fi
garo ”s fælles økonomi og ledelse skulle adskilles. Derpå
hed det:

S

„Hvis ikke disse krav opfyldes, kan De samvirkende Fagforbund
ikke yde forbundet bistand, og betingelserne for Frisørforbundets
medlemsskab i De samvirkende Fagforbund er hermed ophørt."

Overrt: De uorganiserede svende
demonstrerede foran mestrenes mødelokale
imod forslag til overenskomst.
Nederst: Verner Sørensen, der på Århus
kongressen i 1945 valgtes til Købeihavnssekretær.

Forbundets hovedbestyrelse holdt møde i tre dage for
at behandle kravene fra Landsorganisationen. I en lang
redegørelse til medlemmerne blev de derefter totalt af
vist, hvorpå forbundsledelsen konstaterede, at medlems
skabet i Landsorganisationen var ophørt.
Samtidig rettedes kraftige bebrejdelser mod køben
havnske medlemmer, der, som det hed, arbejdede sam
men med De samvirkende Fagforbund, og man gjorde
opmærksom på, al ene-afdelingen i København var delt
op i to, en for de beskæftigede ved kooperationen og en
for svende hos private mestre.
Denne situation gav naturligvis anledning til megen
polemik, og sin vane tro lagde H. M. Christensen ikke
fingrene imellem. Hans argumentation gjorde dog et vist
indtryk på i hvert fald en del af svendene i København
— og under alle omstændigheder: Han og den øvrige
forbundsledelse red stormen af. Men den dag i dag er
forbundet ikke medlem af „Landsorganisationen. De sam
virkende Fagforbund”.
For at gøre målet fuldt beskyldte den kommunistiske
avis samtidig H. M. Christensen for, at han på kongressen
i 1943 skulle have givet sin tilslutning til. at kommuni
sterne blev arresteret som følge af krav fra besættelses
magten. For disse beskyldninger blev han flikendt ved
domstolene.
Også efter befrielsen fortsatte det faglige arbejde med
at skaffe forbundets medlemmer mere i løn, og ret store
løntillæg såvel til provins-overenskomsten som til separat-overenskomsterne i København blev opnået allerede
13
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Herover: Sving i oplysningsarbejdet. Iler er det en montage fra en serie arrangementer
landet over umiddelbart efter krigen.
På modstående side ses nogle resultater af konkurrencefriseringerne ved nordisk stævne
i 1949.

i 1945. Der var imidlertid røre blandt de uorganiserede
svende i København. I)e, eller i hvert fald nogle af dem.
dannede „Frisørsvendenes Fagforening af 1945”. Denne
organisation kom senere til at spille en vis rolle i forbin
delse med de fortsatte bestræbelser på at få overens
komstmæssige forhold mellem forbundet og lauget i Kø
benhavn.
Det gik betydelig bedre i provinsen, hvor både mestre
og svende kunne mødes til løsning af de fælles problemer.
Således holdtes f. eks. et fællesmøde i Odense i oktober
1945, hvor man i fuld enighed behandlede problemer i
forbindelse med fagskolerne, enedes om at gøre en ind
sats for at få statsfastsatte mindstepriser i faget samt
drøftede andre aktuelle problemer.
I København forsøgte mæglere fra Sverige, mestrenes
formand, C. A. Brinck, og svendenes formand, C. (i. Eng
strom, at få lauget og forbundet til at enes om en overens
komst. I første omgang så del ud til at lykkes, og for
bundet fremskyndede sin ordinære kongres til afholdelse
mellem jul og nytår 1945 for al behandle mæglingsforsla
get. Kongressen vedtog — men mestrene forkastede, bl. a.
under henvisning til den aktivitet, der udfoldedes af fag
foreningen af 1945.
I mestrenes meddelelse til forbundet om forkastelsen
hed det:
„Da der foreligger en protest fra de svende, som for tiden arbejder
hos Københavns frisørmestre, og samtidig en protest fra københavnske
svende tilknyttet Frisørsvendenes Forbund, ser mestrene sig ikke i
stand til at vedtage overenskomsten.”

1. december 1919 havde provins-overenskomsten 25 urs jubilee um. I den anledning hoidtes en festlighed på Grand Hotel i Odense.
Her ses deltagerne. Slående fra venstre M. Krogh, Koiding, Nteis Hansen Københaav, Verner Sørensen, København, Viggo AndH,xsen
Odense, Kich, Hwiesn, København, Knud Jensen, Esbjerg, Marius Hansen, Helsingør, og P, Møller Larsen, København. Siddende fra
venstre: Chr, Seeberg, Vejlet Vald. Olsen, Svendborg, Georg Behr, Thissed, H.M. Chrissenssen København, og Th, Petersen, Sakskøbing.

Overretssagfører E. Hang-Ebbestrup, der i
.'li tir var forbundets juridiske konsulent.
Død 1951.

Kongressens dirigent, tantt s retssagfører
Alb. Christensen, København, der er for
bundets nuvtrrende sagfører.

Forbundets kongres holdtes i Århus. Det fremgik, at
medlemstallet var 1256. Kongressen valgte Verner Sø
rensen, København, til københavner-sekretær. De øvrige
øverste forbundstillidsmænd blev genvalgt. Naturligvis
beskæftigede kongressen sig i vid udstrækning med for
holdet til Landsorganisationen og Det kooperative Fælles
forbund, af hvilket sidste „Figaro” udtrådte i 1956. Men
som allerede bemærket red forbundsledelsen stormen af,
om end nogle af opponenterne kom ind i hovedbestyrelsen.
På kongressen kunne II. M. Christensen oplyse, at
mange af de uorganiserede mestre i provinsen var ind
trådt i mesterforeningerne. Årsagen varen vigtig gensidig-

Rejsesekr. Vald. Olsen, der altid har forstået
overens konisters værdi, repræsenterede
prov in sm es tren e på ju b i læ n m я kongressen.

Formanden for Arb, Fællesorg, i Kolding.
Svend Andersen, der hjalp forbundet ander
konflikten med damefrisørerne.

hedsbestem melse, som det i 1941 var lykkedes at fa ind
i overenskomsten. Den fastsatte, at mestrene kim måtte
beskæftige organiserede svende, medens disse til gengæld
kun måtte tage arbejde hos organiserede mestre. Følgen
var, at alle forbundets separat-overenskomster i provin
sen — over 500 — blev opsagl. Da der ikke kunne oprettes
nve separat-overenskomster, var det, at mange mestre
besluttede at lade sig organisere.
Fremskridt blev stadig gjort ved forhandlinger med
mestrene om fornyelse af overenskomsterne — men også
på anden måde skete fremskridt. Efterhånden — omend
kun langsomt — afvikledes krigstidens restriktioner, og

der gennemførtes fra 1. juni 1946 en midlertidig lukke
lov, som fastsatte frisørernes lukketid til kl. 17,30 på
ugens fire første dage, kl. 20 på fredage og kl. 14 på
lørdage. Dermed var et gammelt ønske om indførelse af
weekend endelig opnået. Ordningen er siden fastholdt.
Også betjeningspriserne i faget blev sat op flere gange
ved, at prisdirektoratet godkendte forskellige tillæg. Det
gav mulighed for imødekommenhed overfor lønkrav.
Uroen i forbundet var det ikke helt lykkedes al få
standset, og i juni måned 1949 oprettedes efter urafstem
ning over hele landet igen én fælles afdeling i København
i stedet for de to hidtidige afdelinger, dels for svende ved
kooperationen og dels for svende ved de private mestre.
Den nye afdeling fik Nils Jacobsen til formand, og den
indrettede selvstændigt kontor i „Figaro”-borgen.
Samarbejdet med mester-organisationerne i provinsen
var udmærket, og i december 1949 fejredes overenskom
stens 25 års jubilæum. En festlighed blev holdt på Grand
Hotel i Odense. Lykkeligvis har del lige siden været mu
ligt uden åben kamp at forny overenskomsterne med
provinsmestrene, selv om del naturligvis ind imellem har
v;eret vanskeligt nok. God vilje har dog altid været til
stede på begge sider.
1 november 1951 holdtes forbundets 40 års jubilæums
kongres i Fredericia, den by, hvor forbundet blev stiftet
5. juni 1911. Forbundets medlemstal var ved jubilæums
kongressen knap 1400. I sin beretning redegjorde H. M.
Christensen bl. a. for bestræbelserne på al udvide med
lemstallet i København. Hovedbestyrelsen havde besluttet

Sekretær Verner Sørensen overrækker en gave til II. M. Christensen i anledning
af, at han har været medlem af forretningsudvalget i id dr.

at optage uorganiserede svende mod et indskud på 15 kr.
og således fuldstændig se bort fra. om de pågældende
havde arbejdet på konfliktberørte virksomheder. Der var
ligeledes i kongresperioden udfoldet en større agitations
virksomhed i hovedstaden, men væsentlige resultater var
ikke opnået. Forbundsformanden kunne tillige berette om
bestræbelser, der var gjort for at få 1945-foren i ngen op
taget i forbundet. Forretningsudvalget vedtog el forligs
forslag, men 1945-foreningens medlemmer forkastede. Et
lyspunkt var del, at der i kongresperioden var sluttet 42
nye separat-overenskomster i København.

Forholdet til de specielle damefrisører, som var samlet
i „Danske Damefrisørers Landsforening” var ikke godt.
Forbundet søgte overenskomst oprettet med damefrisø
rerne, og en overgang sa det ud til. at det skulle lykkes
på den made, al damefrisørerne tiltrådte den overens
komst, der var sluttet med provinsens centralforeninger.
Damefrisørerne forkastede dog forslaget — og det førte
i 1951 til en konflikt i Kolding. Den varede i fire måneder
og løstes ved. at de pågældende damefrisører indtrådte
i mestrenes centralforening, hvorved de var dækket af
overenskomsten mellem denne og forbundet.
Kongressen sluttede fuldt op omkring ledelsen, og
de fem fastansatte tillidsmænd blev alle genvalgt med
akklamation. Kongressen modtog i øvrigt el par skrivel
ser fra uorganiserede lærlinge og svende. Lærlingene
skrev, at de gerne ville organiseres, hvis der blev frem
skaffet en kollektiv overenskomst i København, og de
uorganiserede svende blev organiseret. Svendene skrev,
at forbundets love skulle demokratiseres, så forbundet
igen kunne blive medlem af „Landsorganisationen. De
samvirkende Fagforbund”, at H. M. Christensen skulle
forlade forbundet, og at der skulle oprettes en kollektiv
overenskomst. Hvis alt dette skete, ville de pågældende
melde sig ind.
Kort efter kongressen tiltrådte formanden for Esbjerg
afdeling, Arnold Hansen, en stilling som sekretær i for
bundet. Kongressen havde besluttet at udvide antallet af
fastlønnede tillidsmænd. Dermed trådte en mand ind i
ledelsen, som senere fik stor betydning for forbundet.

Foroven: Fra frisørstævne i Esbjerg
med by kamp mellem Esbjerg og
Kolding. (verst: Præmietagerne.
Nederst: De arbejdende svende.
Til højre: Forretningsfører
II. M. Christensen og daværende
afdelingsformand Arnold Hansen
ved stævnets åbning.

Det lykkedes efter kongressen gentagne gange at for
bedre lønningerne ved forhandlinger med provinsme
strene, og dermed også lønningerne for de københavnske
svende, som arbejdede under separat-overenskomster. Der
fandtes i disse en bestemmelse om, at reguleringer i pro
vinsen automatisk skulle have virkning i København.
I hovedstaden udbrød en ny priskrig, der bl. a. gav sig
følgende udslag: En mester lod en mand bære en plakat
foran sin forretning. Det oplystes, at man kunne blive
klippet for halvanden krone. Det medførte, at der om
gående blev placeret en anden plakatbærer, på hvis skilt
der stod: „Hvorfor betale 1,50 kr. for en klipning, nar
De kan blive klippet gratis på fagskolen i Smallegade”.
Politiet skred ind og fik fjernet manden, der reklamerede
for gratis klipning.
Der havde gennem flere år været udfoldet bestræbel
ser på at få lærlingene organiseret, men det var gået
vderst småt. Nu toges i København el initiativ af fagfor
eningen i forbindelse med lærlinge og ungarbejdere fra
andre fag, som var organiseret i „Faglig Ungdom”. Der
dannedes en lærlingeklub og i løbet af tre uger havde
den 70 medlemmer. En tid udfoldede den en ikke ringe
virksomhed, men så gik det tilbage. Ved næste kongres,
i 1956, kunne man gøre op, at der i forbundet var 97 lær
linge som medlemmer, deraf kun 15 i København. 24
afdelinger havde slet ikke lærlinge som medlemmer.
I København dannedes i november 1952 en ny mester
forening under navnet „Københavns Frisørforening'’.
Denne.forening ønskede kollektiv overenskomst med for

bundet, og kun fire dage efter starten optoges forhand
lingerne. l)e resulterede i enighed om en overenskomst,
som byggede på provinsaftalerne, men var tilpasset køben
havnske forhold. Den nye mesterforenings formand var
Haldor Borch.
Et nyt fremstød kom i 1953, da der indførtes en ny
ferielov, som forlængede ferien til tre uger, og samme år
sa det ud til, at man skulle komme et skridt fremad mod
overenskomstmæssige forhold i faget som helhed. Der
skete det, at samtlige frisørmester-organisationer i Dan
mark sluttede sig sammen i en ny hovedorganisation med
navnet „Danmarks Dame- og Herre frisørmestres Fælles
organisation”. Formand blev II. J. Stougaard, der ligeledes
var oldermand for det københavnske laug og formand
for „Danmarks Frisørmesterforening”. En af hensigterne
med den nye fællesorganisation var netop oprettelse af

... betol tom De Ь&гНглг til

KLIPNING

Fra konkurrencens overdrev — uhyggen
breder sig, kaldte „Ugens Spejl” dette bil
lede, der viser, hvordan en københavnsk
mester søgte at tiltrække kunder.

en fælles overenskomst for hele landet. Der gik da heller
ikke lang tid efter fællesorganisationens dannelse, før
samtlige kollektive overenskomster af mestrene blev sagt
op til udløb 1. marts 1954. Så hurtigt skete der nn intet
væsentligt, og forbundet enedes derfor med provinsens
mesterforeninger og „Københavns Frisørforening” om. at
overenskomsterne løb videre, indtil forhandlingerne om
en Danmarks-overenskomst var afsluttet. Der skulle dog
el strejkevarsel til, før „Københavns Frisørforening” gik
ind på, at overenskomsten løb videre.
Trods denne situation lykkedes del flere gange al for
bedre lønningerne for svendene under de nn midlertidige
overenskomster. Det viste i hvert fald, at provinsens me
stre ikke ønskede en periode uden overenskomst, og al
man også ville gå med til at give svendene rimelige lønog dyrtidstillæg.
Indendørs i forbundet skete der det, at sekretær Verner
Sørensen i 1955 fratrådte sin post som sekretær. Ilan gik
over i mestrenes rækker, og „Ugens Spejl” ønskede ham
held og lykke med den nye levevej. 21. juli 1955 fejrede
II. M. Christensen 40 års jubilæum som forretningsfører
i forbundet, og han blev hyldet i dagens anledning.
1. marts 1950 fratrådte forbundets vice-forretningsfører Niels Hansen sin stilling. Han havde gjort så at sige
hele forbundets historie med. Han indmeldte sig 1914 i
det unge forbund, selv 29 år gammel. Mindre end et ar
eller indmeldelsen blev han medlem af bestyrelsen for
Københavns afdeling. 21. juli 1915 indvalgles han i for
bundets hovedbestyrelse, og på kongressen i Odense i 1919
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Fra jubilæumskongressen i Fredericia i 1951. Øverst et udsnit af deltagerne. Nederst over
rækker C. G. Engstrom, Sverige, et maleri til II. M. Christensen som gave til forbundet.

blev han valgt til vice-forretningsfører. Kort efter blev
han medredaktør af „Ugens Spejl”. Om hans gerning i
de mange år skrev „Ugens Spejl” ved Niels Hansens af
gang:
„Gennem mange år sad Niels Hansen i bestyrelsen for Københavns
afdeling, hvor han ydede en stor uegennyttig indsats, som særlig var
baseret på medlemmernes faglige ophjælpning. Han var ivrig deltager
i de kursus og studiekredse, der blev oprettet, da damernes korthårs
mode i midten af 1920’erne erobrede verden og dermed også Danmark.
Han var klar over, at denne nye moderetning ville komme til at betyde
meget for standen, hvorfor han med stor iver gik til arbejdet som
leder af svendenes faglige studiekreds. Det er ikke for meget sagt, at
netop dette arbejde blev hans hjertebarn, for hvilket han igennem
mange år har udført et påskønnelsesværdigt arbejde.
Niels Hansen blev 6. februar 1955 alvorligt syg. Det bevirkede, at
han igennem flere måneder måtte holde sengen. I begyndelsen af
november begyndte han så småt at komme på kontoret igen, men
først i januar stod det klart, at han ikke mere kunne påtage sig de
funktioner, der kræves af en tillidsmand, hvorfor han med udgangen
af februar har nedlagt de tillidsposter, som han beklædte inden for
vort forbund.

Xiels Ha lixen.

2'Ю

Ved Niels Hansens afgang er der al mulig grund til at sige ham
tak for hans godt 40-årige fortjenstfulde gerning for vor stand, deraf
de sidste 37 år som vice-forretningsfører.”

De gode ønsker der fulgte om et velfortjent otium gik
ikke helt i opfyldelse. I 1957 afgik denne forbundets gamle
frontkæmper ved døden.

NY PROVINS-OVERENSKOMST

I

1956 kaldtes lil kongres i København. II. M.
Christensen bød velkommen og sagde bl. a.:

NOVEMBER

„Som tingene har formel sig i de sidste 5 år, synes vi at stå over
for en ny epoke i vort fag. Der ligger på kongressens bord forslag til
en Danmarks-overenskomst. Vedtages dette forslag fra såvel mester
som svendeside, får vi el nyt historisk afsnit for vort fag. Det er ikke
alene af hensyn lil svendene, at de 7 suveræne mester-organisationer
er gået med til dette overenskomst-forslag. Den guldaldertid, som
kvinderne skabte i faget, synes så småt at aftage, og mestrene er nu
bange for, at klokken falder i slag for dem, hvis der ikke bliver skabt
overenskomstmæssige forhold for hele svendestanden .......... Jeg håber,
at forslaget til Danmarks-overenskomst vedtages af organisationerne.
Ved indførelsen af en Danmarks-overenskomst afløses de nuværende
kaotiske forhold af regelrette tilstande. Overenskomsten vil være et
bolværk imod, at frisørfagets økonomiske niveau forringes. Der er
udsigt til, at alle kræfter kan forenes i arbejdet for, at frisørfaget
kan blive et godt fag for både mestre og svende. Jeg vil ud fra en
sund optimisme på forhånd hilse den ny epoke for frisørsaget vel
kommen.”

Af beretningen til kongressen fremgik, at medlems
tallet var 1084 intend og 553 kvinder — ialt 1637. Der
fandtes 38 afdelinger. 1 hele kongresperioden havde der
været udfoldet bestræbelser på at oprette nve afdelinger
— ikke mindst fordi 221 af medlemmerne var enkelt
stående medlemmer. Del vil sige, al de ikke var tilknyttet

Gruppebillede af gæster og delegerede ved forbundets kongres i 1956.

nogen afdeling, fordi der ingen fandtes på stedet, hvor
de arbejdede. Der var ialt oprettet 9 nye afdelinger, men
af dem var de 6 igen ophævet. Dertil kom, at 5 andre
afdelinger var ophævet i kongresperioden. 20 steder i
landet havde forblindet så mange enkeltstående medlem
mer, at der kunne oprettes afdelinger.
I København var det sådan, at foruden personalet hos
„Figaro” var 178 svende beskæftiget hos mestre uden
overenskomst, medens 101 var dækket af sær-overenskomster. „Københavns Frisørforening”, som havde under
skrevet kollektiv overenskomst, fik ingen lang levetid. På
kongressen kunne forretningsføreren oplyse, at den var
ophævet 1. januar 1950. Den tidligere afsluttede overens
komst med denne forening bestod dog stadig for de me
stre, som havde været medlem af foreningen.
I kongresperioden var lønningerne i de overenskomst
dækkede områder hævet med ialt 37,78 kr. pr. uge. Også
lærlingenes løn var hævet, om end kun få kroner, så den
udgjorde fra 14 kr. det første læreår til 27 kr. om ugen
i det sidste læreår.
Om „Figaro” sagde H. M. Christensen i sin beretning, at
der på det samlede regnskab i den 5-årige kongres-periode
havde været et mindre underskud. Når man, fortsatte han,
bemærker sig. at „Figaro” blev oprettet som følge af en
lockout, der har varet siden 16. maj 1927, altså i omtrent
30 år, så kan der ikke med rette siges noget til det regn
skabsmæssige resultat, for del lille underskud betyder
intet væsentligt. Da forbundet ved lockoutens indtræden
åbnede sine kampstuer og derfra gik over til kooperativ
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drift, var der beskæftiget over 500 svende i „Figaro”. Ved
kongressen var stillingen den. al „Figaro” kun beskæf
tigede et lille antal svende.
Der var all for mange saloner i forhold til antallet
af svende, bemærkede forretningsføreren, som derefter
pointerede, at antallet af saloner måtte skæres betydeligt
ned, hvorved underskuddet kunne afskaffes og eventuelt
ændres lil et overskud.
Trods de pessimistiske Ioner vedrørende „Figaro”, som
H. AI. Christensen anslog på den sidste kongres, han deltog
i som forretningsfører, var det ikke noget dårligt stillet
forbund, der holdt kongres. Det fremgik, at forbundet
havde en formue på godt en halv million kr., og arbejds
løshedskassen ejede godt halvanden million. Del vil sige,
al de ea. 1600 organiserede frisørsvende i penge ejede
godt og vel to millioner kr. — hvortil kom værdien af
„Figaro’’-salonerne med videre samt „Figaro”-borgen. 1
sidstnævnte var investeret godt en halv million kr., og
de var betalt af faget selv, så der ikke skyldtes én øre.
Kongressen genvalgte de fastlønnede tillidsmænd med

akklamation: II. M. Christensen som forretningsfører. Ar
nold Hansen blev vice-forretningsfører, P. Møller Larsen
valgtes igen som rejsesekretær og Richard Hansen som
hovedkasserer. Nils Jacobsen, formanden for Københavns
afdeling, nyvalgtes som sekretær. Og kongressen vedtog
den nye Danmarks-overenskomst. Den blev alligevel ikke
gældende. De københavnske mesterforeninger forkastede.
Det var oldermand 11. .1. Stougaard, som havde rejst
sagen 5 ar tidligere. Det første, der skete, var dannelsen
af „Danmarks Dame- og Herrefrisørmestres Fællesorgani
sation”. Derefter optoges forhandlinger, som begyndte
Ib. august 1954. Det lykkedes ikke at na til enighed. Sam
men med Vald. Olsen. Svendborg, som repræsentant for
provinsmestrene udarbejdede H. M. Christensen derpå et
overenskomst-forslag, der blev tilstillet fællesorganisa
tionen. Heller ikke dette forslag blev tiltrådt. I august
1955 kom nye forhandlinger i stand, men først i maj
1956 nåede man til enighed om et forslag til overens
komst for hele landet.
Det var dette forslag. II. M. Christensen sa optimistisk
forelagde kongressen i november 1956 og fik vedtaget.
Fem af mesterforeningerne vedtog forslaget, medens to
forkastede det. De to var „Københavns Dame- og Herre
frisør Laug” og „Københavns Damefrisør- og Paryk
mager Lang”. Dermed var forslaget bortfaldet. Det førte
til mange bitre bemærkninger i „Ugens Spejl” ikke mindst
rettet mod H. .1. Stougaard. Centralforeningerne i provin
sen udtrådte af fællesorganisationen, da det ikke lykkedes
at gennemføre en Danmarks-overenskomst.

Danske præmietagere ved den frisørfaglige mester
skabs-konkurrence i Helsingfors i /.9.57. I midten
Arnold Hansen med pokalen for damearbejde.

Arbejdet i forbundet skulle gå videre trods alt. Det
gjorde det, og i januar 1957 indførtes en sygeløns-ordning
for svende på overenskomstbelagte arbejdspladser. Sygepengene blev for såvel kvinder som mænd sat til 14 kr.
om dagen. På det fagtekniske område fortsattes de nor
diske stævner, som „Nordisk Frisør Union” indledte i
1947. 1 august 1957 holdtes stævnet i Finland, hvor der
faldt flere præmier til de danske deltagere. Samtidig
holdtes et nordisk organisationskursus.
Heller ikke på det overenskomst-mæssige område la
man på den lade side. Mindre end en måned efter, at
Danmarks-overenskomsten var forkastet, indledte „Dan

ske Damefrisørers Landsforening” forhandling med me
strenes 4 centralforeninger i provinsen og forespurgte
samtidig forbundet, om det ville være villig til at deltage
i en forhandling med de fem mesterforeninger om en
overenskomst. Forhandlingerne begyndte i januar 1957.
De sluttede i november med, al enighed var opnået.
Den nye overenskomst var så at sige enslydende med
den forkastede Danmarks-overenskomst. Kun var der de
rettelser, som nødvendiggjordes af, al den alene omfat
tede provinsen. Den nye overenskomst, der gælder i 10
år indtil 1967, betød, at det eneste område, som ikke fuldt
ud var overenskomst-dækket, var København. Det mest
betydningsfulde ved overenskomsten var, al damefrisø
rernes landsforening, som hidtil havde været uden over
enskomst. kom med.
Minimallønnen blev i den nye overenskomst fastsat til
180 kr. pr. uge, dog således at ny udlærte del første svende
år skulle have 165 kr. Der opnåedes samtidig enighed
om, hvorledes fremtidige lønreguleringer skulle foregå, og
gensidigheds-bestemmelsen fra den gamle overenskomst
blev bevaret i den nye. Det hed herom i „Ugens Spejl”:
„Det er uointviseligt, at nævnte bestemmelse, der fastsætter, at
mestrene ene ska) beska*ftige organiserede svende, vil medføre, at
vort forbunds medlemsantal vil stige betydeligt, thi det er et ikke
ringe antal uorganiserede svende, der arbejder hos damefrisørernes
landsforenings medlemmer i provinsen, og disse skal ifølge gensidigheds-bestemmelsen altså nu gradvis gennem et år organiseres.”

Den nye overenskomst fik også nogen virkning i Kø
benhavn, fordi dens bestemmelser automatisk overførtes

Fra forhandlingerne, som førte til, at hele provinsen blev overenskomstdækket. Siddende fra venstre ses №. Kærgaard, Århus, Hans
Hansen, København, Vald. Olsen, Svendborg, fru V. Munkø, Horsens, II. №. Christensen, København, Hans Kjer, Sønderborg, og Hen
rik Ibsen, Køge. Stående fra venstre P. Møller Larsen, København, Knud Jensen, Esbjerg, Viggo Hammer, Odense, Nils Jacobsen,
København, Chr. Voldby, Roskilde, Halfdan Hansen, København, Arnold Hansen, København, Ch. Eskildsen, Fredericia og Rich.
Hansen, København.

til de mange separat-overenskomster, forbundet havde
med enkeltstående mestre. Dette gjaldt dog ikke de me
stre, som var underkastet den tidligere overenskomst med
den ophævede „Københavns Frisørforening”. Den over
enskomst bestod uændret. Disse mestre fik tilbud om, al
deres vilkår kunne fastsættes i separat-overenskomster.
hvis de ønskede det.
Blandt mestrene skete der det, al samtlige 7 mesterforeninger igen samledes i „Danmarks Dame- og Herrefrisør
mestres Fællesorganisation”, som dog ikke længere fik
til opgave at slutte overenskomster med forbundet. De to
københavnske lang var derfor stadig uden overenskomst.
Samarbejdet mellem forbundet og mesterforeningerne i
provinsen var derimod udmærket. Dette førte til. at de
i fællesskab gennemførte en oplysnings kampagne over
hele provinsen, først og fremmest i den hensigt al for
klare betydningen af den nye overenskomst.
5. februar 1958 trak P. Møller Larsen sig tilbage fra
sine tillidsposter i forbundet. Det var den anden af de
mangeårige tillidsmænd i den øverste ledelse, som gik.
P. Møller Larsen var forbundets tredie ældste medlem.
Han var blevet medlem af den københavnske afdeling i
januar 1909, altså før forbundet blev stiftet. Straks efter
indmeldelsen kastede P. Møller Larsen sig over organisa
tionsarbejdet, og allerede i 1910 blev han indvalgt i afde
lingens bestyrelse. I 1912 blev Møller Larsen indvalgt i
forbundets hovedbestyrelse og i 1915 i forretningsudval
get. Samtidig fortsatte han sit organisationsarbejde i Kø
benhavn, og han var afdelingsformand fra 191(5 til 1923.

i 1922 blev han forbundets københavner-sekretær for i
1932 at skifte til rejse-sekretær.
Det var et godt arbejde, P. Møller Larsen i de mange
år havde lagt i organisationens og frisørfagets tjeneste —
speeielt i de år, han var rejse-sekretær. Da han af hel
bredsmæssige grunde, 68 år gammel, trak sig tilbage,
ønskede „Ugens Spejl” ham mange gode år at nyde sit
otium i.
Som P. Møller Larsens efterfølger konstitueredes Børge
Mortensen, Ålborg, og samtidig konstitueredes H. V. Jen
sen, København, som frisørfaglig tillidsmand. 11. V. Jensen
skulle især virke i provinsen som faglig instruktør.

H. М. CHRISTENSEN GÅR
er en sjælden begivenhed i Dansk
Frisørforbund. 1 de 50 år, forbundet har eksisteret,
har der kun været ialt tre formænd, hvoraf II. M. Chri
stensen alene regerede i godt 43 år. Han trak sig tilbage
1. oktober 1958.
Det var manden, som havde tegnet en væsentlig del
af forbundet, der gik. Han havde nok i tidens løb halt
mange modstandere, men altid forstået at sikre flertallet
for sig. Det er givet, at en sådan afgang ikke kunne for
løbe i stilhed. Del gjorde den heller ikke.
Først afsløredes et maleri af 11. AI. Christensen i for
bundets mødesal. Det var malet af professor Georg Jacob
sen. Derefter holdtes en hel serie fester for ham. Endelig
kan nævnes, at II. M. Christensen udnævntes til æresmed
lem og kommitteret, sa forbundet kunne hente rad og
vejledning hos ham. hvis forretningsudvalg, hovedbesty
relse eller kongres havde brug derfor.
Nyvalgt som forretningsfører blev Arnold Hansen, der
i en lang tale ved maleriets afsløring hyldede II. AI. Chri
stensen og fremdrog karakteristiske træk fra hans livs
bane. Hyldest-taler blev holdt af mange andre. Kun få
FORMANDS-SKIFTE
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Professor Georg Jacobsens portræt af H. M. Christensen.

opnar i hele deres liv sa megen hvldesl, som II. AI. Chri
stensen fik, da han gik af.
Arnold Hansen sagde bl. a.:
„Vi er glade for at kunne hædre dig i dag, hvor du selv lyslevende
kan være iblandt os. Du er nu over 71 år, og du bliver nu kommitteret,
så du kan komme til at nyde dit velfortjente otium. Du fortjener det
- - få har vel til en så dårlig betaling, som der er blevet dig til del,
ledet en så stor bevægelse. Det er idealismen, der har ledel dig. Ikke
alle har vel forstået det, thi du har jo gennem tiden vieret udsat for
mangt og meget. Du har ikke blot måttet strides med vor bevægelses
modstandere, men også inden for vore egne rækker har du mødt folk,
der har villet dig til livs. I sidstnævnte tilfælde er det ikke idealisme,
der har drevet disse mennesker frem
det er egoismen. Sådanne
mennesker havde nemlig ikke interesse i at hjælpe dig, den gang for
bundet var lille og svagt, da der ingen penge var i kassen, så lønnen
var ussel.
Det er først efter, at forbundet er blevet økonomisk velfunderet,
at interessen for at blive blandt lederne er kommet til stede, men du
har altid forstået at vogte dig for den slags mennesker.
Langt hovedparten af såvel vor modpart som af vore egne har
imidlertid forstået al værdsætte din store indsats gennem årene for
vort fag i almindelighed og for frisørsvendene i særdeleshed, og vi
hilser og hylder dig her på denne dag af vort ganske hjerte og håber,
at du må få lov al nyde el langt velfortjent otium.”

„Ugens Spejl” hyldede H. AI. Christensen ved bl. a.
al skrive:
„Nu ved H. M. Christensen afgang som leder af vor bevægelse skal
der fra de organiserede svende og deres forbund, det forbund, som
H. M. Christensen selv har skabt, lyde:
Mange tak, H. M. Christensen, for, hvad du gennem et langt liv
har ydet til fordel for frisørfaget i almindelighed og svendestanden i
særdeleshed. Din indsats har været så stor, at dit navn til evig tid
vil slå skrevet i vort fags historie og vise, at du levede dit liv tor at
hjælpe dine standsfæller. Vi ønsker nu af vort ganske hjerte, at dit

Arnold Hansen flankeret til venstre af К. V. I). Xielsen, København, og til højre af J. Wil helmxen. Odense, efter at Arnold Hansen enstemmigt hamle faet posten som forretningsfører
betroet. I hænderne bærer han hovedbestyrelsens tiltrædelses-gave. en fragt- og vinkurv.

helbred, som jo i den senere tid har været vaklende, i tiden fremover
må blive bedre, således at du må få nogle gode år at nyde dit velfor
tjente otium i.”

Den nye forretningsfører, Arnold Hansen, var 36 ar
gammel, da han valgtes. Han er født i Esbjerg og blev —
som nyudlært — medlem af forbundet i 1941. Kun 5 ar
senere blev han formand for afdelingen i Esbjerg. I januar
1952 overtog han en sekretærplads i forbundet og flyttede
til København. Kort efter avancerede han til vice-forretningsfører forendelig 1. oktober 1958at blive forretnings
fører og dermed frisørsvendenes førstemand.
Ved Arnold Hansens valg til forretningsfører var
11. M. Christensen stolt af. at han 11 ar forud havde skre
vet om Arnold Hansen, at han var meget energisk, havde

Fagbladet i тинеren de skikkelse.

stærke standpunkter, og at man kunne vente sig meget
af ham. Nu skrev H. M. Christensen om sin efterfølger:
„De 6 år — fra 1952 til 1958 — jeg på forbundskontoret daglig
havde lejlighed til at samarbejde med ham, gav mig et indgående
kendskab til ham både som menneske og organisationsmand. Ud herfra
kan jeg roligt give den efterfølgende karakteristik af ham.
Arnold Hansen har aldrig va-ret nogen stræber, men en tro tjener
indenfor forbundets rammer. Altid har han haft forbundets tarv for
øje og aldrig skelet til personlige fordele. Forbundets interesser var i
alle forhold hans alfa og omega. Men i stærke standpunkter og faste
meninger har han i enhver situation vist og doceret, hvad han fandt
rigtigst, samt aldrig ladet sig rive med af en opinion."
„Han har herved vist, at han kan tænke selvstændigt, og i for
bindelse hermed har han med sit åbne væsen desuden klargjort, at

han kun har ringeagt tilovers for løgn, rænkespil og intriger, men der
imod stor respekt for sandhed og retfærdighed. Med sin viden og kund
skab samt hele sin indstilling hører han med blandt personlighederne,
og ærlighed og oprigtighed er hans sande kendemærke."
„Som organisationsmand er Arnold Hansen den rette i vort for
bunds forretningsfører-stol... De tanker, han fostrer og gerne ser
ført ud i livet, er altid logiske og dermed absolut overbevisende, og ini
tiativ har han aldrig manglet."

I sin nytårsartikel i fagbladet for januar 1959 skrev
den nye forretningsfører blandt andet:
„Vort nytårsønske skal være, at fagets ledende luænd nu snarest
ved forhandling vil få de overenskomtsmæssige forhold i København
bragt i orden.”

Arnold Hansen havde udstukket sin linje. Han tog
straks fat på løsningen af sin første store opgave: At
skaffe en overenskomst for det københavnske område.

FORHANDLINGER 1 KØBENHAVN
FORRETNINGSFØRER Arnold Hansen havde et klart syn
på, hvad der var til fagets bedste, og han tog derfor
omgående fat på at virkeliggøre sit ønske. Hvad ikke var
lykkedes for 11. M. Christensen, skulle lykkes for den
nve mand, der kom til med friske kræfter og el ndogma
tisk syn på tingene — ikke bundet af mange års kampe
og strid, hvor skarpe ord fra begge sider havde medvir
ket til at uddybe kløften mellem mestre og svende.
Der skulle dog gå nogen lid, før realitetsprægede for
handlinger kom i stand, og der var jo også andet arbejde,
som skulle udføres. Således var der i begyndelsen af 1959
forhandlinger med provinsmestrene om ændring af dyr
tidstillægget, der blev tillagt 4,80 kr. om ugen — og del
samme beløb blev givet til svende under separat-overenskomsler i København. Også senere forbedredes lønnin
gerne.
1. juni 1959 forkortedes arbejdstiden til 45 timer om
ugen overalt i provinsen og på overenskomstdækkede
arbejdspladser i København. Som i andre fag blev der
givet fuld lønkompensation, så den samlede ugefortje
neste ikke gik ned på grund af den kortere arbejdstid.
Også lærlingene fik deres arbejdstid forkortet til 45 timer.

I

Frisurer fra X'ordisk Frisør l'nions mesterskabskonkurrence i Esbjerg 1959,

Lærlingene var i øvrigt stadig et problem, ikke mindst
på grund af den store tilgang.
I året 1. april 1958 til 31. marts 1959 var den samlede
tilgang af lærlinge over 1500.
I „Spejlet”, som fagbladel hed fra 1. januar 1959, ud
trykte man sin bekymring over denne store tilgang, ikke
mindst fordi, som det hed:

Deltagerne i Nordisk Frisør Unions stirvne i Esbjerg 1959.

„Det må i høj grad forurolige, at der i et år er tilgået faget 1105
kvindelige lærlinge, når man ved, at den af regeringen nedsatte
arbejdsmarkedskommission kraftigt henstillede til fagets organisa
tioner at foranledige, at tilgangen højst blev 400 pr. år, da man måtte
mene, at dette tal ville være passende, altså at det kunne dække fagets
behov.”

Lærlingeproblemet var — og er — så meget niere vig
tigt for faget, som det ved svendeprøverne har vist sig.
at slet ikke få lærlinge simpelthen dumper, fordi deres
uddannelse ikke har vieret tilfredsstillende. Ved svende
prøverne i 1959 dumpede således 50 lærlinge fra pro
vinsen og 6 fra København. Det er givet, at der på dette
område er et vigtigt arbejdsfelt for forbundet.
Overenskomsten fra 1957 i provinsen indeholdt en
gensidighedsbestemmelse, og både mester- og svende-

Til højre: Vinderen af lærlingekonkurrencen
i Alborg, Rita Ilolmboe, mellem sine to
modeller.
Nederst: Forretningsfører Arnold Hansen
på talerstolen i Ålborg-Hallen ued åbning
af frisørstævnet i 1960.
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organisationer var indstillet på, at der kunne opstå van
skeligheder ved at få den respekteret. Da der var gået lo
år, gjorde man resultatet op efter den propaganda, der
havde været udfoldet af organisationerne dels hver for
sig og dels i fællesskab. Det viste sig, at der kun var van
skeligheder få steder. Det var naturligvis de sværeste
tilfælde, der var tilbage, men ved fornuftig forhandling
lykkedes det at klare disse problemer, og i „Spejlet” for
oktober 1959 kunne man skrive, at så vidt det var for
bundet bekendt, eksisterede der ikke mere brud på over
enskomstens gensidighedsbestemmelser.
I 1959 holdtes et stort nordisk frisørstævne i Esbjerg
med både organisatoriske og faglige problemer på dags
ordenen samt en nordisk mesterskabskonkurrence. Dan
ske frisører blev smukt placeret i konkurrencerne og
erobrede vandrepokalen i herrearbejde.
Endelig de københavnske forhold. Der afholdtes i 1959
flere møder mellem repræsentanter for forbundet og de
københavnske mestre. Man drøftede mulighederne for
at afslutte en overenskomst, og resultatet blev, at de to
københavnske lang på møder i november 1959 vedtog,
at der skulle optages forhandling om en overenskomst
for Storkøbenhavn. Hvilket skete. Dog kom der først
rigtig gang i drøftelserne ind i det nye år — 1960.
Om det, der skete, meddeltes følgende i „Spejlet"
nr. 12, 1960:
„29. marts I960 mødtes H. J. Stougaard og Arnold Hansen på ny,
idet der var enighed om, at disse skulle se at få de vanskeligste ting
fejet af bordet, inden man mødte op til de store forhandlinger. Denne

Kunslen sliger. Med mellemrum har frisører kaldt sig hår-arkitekter. I 1959 var det el
par københavnske mestre, »et gav anledning til, al dagbladet „Vestjyden" i Esbjerg
bragte ovenstående tegning med teksten: „Frisørerne kaldes nu hår-arkttekler — radius
Kl cm, ingen gennembrydning i midten".

konference efterfulgtes af nye konferencer de to imellem, nemlig 4. og
11. april samt 2. maj I960, og ved sidste konference var det lykkedes
de to organisationsledere at finde frem til et forslag, der skulle kunne
danne grundlag for forhandling parterne imellem. Således fastsattes
det. at de tre organisationers forhandlingsudvalg skulle indkaldes til
møde 2. august. Inden denne forhandling skulle finde sted, havde
hver enkelt af organisationerne haft sit forhandlingsudvalg indkaldt
for at gennemgå de ting, som H. .1. Stougaard og Arnold Hansen havde
forhandlet sig til rette om.
Ved mødet forhandlingsudvalgene imellem deltog fra mesterside
12 og fra svendeside 7. Efter at forhandlingerne skred positivt frem,
enedes man om at nedsætte et underudvalg, der kom til at bestå af 4
mestre og 4 svende, og det aftaltes, at underudvalget skulle mødes 12.
august.
Under denne konference kom man et stort skridt videre, og man

enedes om at formindske deltagerantallet i underudvalget til 4, der
skulle mødes 26. august.
Ved denne konference, hvor oldermand M. Rose deltog, hvad han
havde gjort i alle forhandlinger, hvor der havde deltaget flere end
H. .1. Stougaard og Arnold Hansen, blev man i realiteten enige, og det
vedtoges da, at de to sidstnævnte skulle gøre hele overenskomstfor
slaget klar til forelæggelse for det store forhandlingsudvalg, der skulle
indkaldes 26. september.
Den nævnte dag mødtes da de 12 mestre og de 7 svende til ny for
handling, og enighed om et forslag til overenskomst blev opnået.
Overenskomstforslaget skulle herefter til behandling i organisatio
nerne, og vort forbunds kompetente forsamling har allerede, da disse
linier skrives, vedtaget overenskomstforslaget.”

Skal vi lige notere, at medens der således var forhand
linger i gang i København, udvidedes det faglige sam
arbejde i provinsen mellem forbund og mesterorganisa
tioner. Således holdtes i september 1960 el stort frisør
stævne i Ålborg.
Siden 1959 er der sket store fremskridt i det faglige
samarbejde, og det ser nu ud til, at et lignende fælles
skab vil kunne etableres med de københavnske mester
organisationer. Ligeledes tyder meget på, at man vil nå
forbundets mål: At der mellem „Danmarks Dame- og
Herrefrisørmestres Fællesorganisation” og forbundet bli
ver enighed om, at del fremtidig må blive den dygtigste,
der kares til landsdelsmester og Danmarksmester, og som
repræsenterer Danmark ved internationale stævner —
uden hensyn til om den pågældende er mester eller svend.

DEN NYE OVERENSKOMST
IGE efter nvtar 1961 — i forbundets jubilæumsår —
Л offentliggjordes resultatet af forhandlingerne mellem
„Københavns Dame- og Herre Frisør La ug”, „Københavns
Damefrisør- og Parykmagerlaug” og „Dansk Frisørfor
bund”. Det var en glædelig meddelelse. Der var opnået
enighed om en kollektiv overenskomst for det storkøben
havnske område. Alle tre organisationer havde tiltrådt. Den
over 33 år gamle strid i København var afsluttet på vær
dig måde — og ikke mindst forbundsformand Arnold
Hansen og oldermand 11. .1. Stougaard havde æren derfor.
Overenskomsten skal løbe lil 1967. Det vil sige lil
samme år som provinsoverenskomsten. Hvem ved, om
del skulle lykkes at få opfyldt del gamle ønske om en
I )a n ma rks-o verenskomsl ?
Den københavnske overenskomst ligner på mange
måder provins-overenskomsten. Den dækker imidlertid
et område, som har været uden overenskomst i så mange
år. al det er berettiget al give aftalen en nærmere omtale.
Det fastslås, al mestrene skal beskæftige organiserede
svende og mester-stedfortrædere. Til gengæld må Dansk
Frisørforbunds medlemmer alene lage arbejde hos orga
niserede mestre.
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Arbejdstiden er fastsat til 45 timer, dog med særlige
bestemmelser for højtiderne. Der er regler for betaling af
overarbejde, og minimallønnen er fastsat til 196,20 kr.
om ugen plus 5 pct. af eget udført arbejde, når den af
talte minimalløn er indarbejdet.
Nyudlærte får i det første svendeår 15 kr. mindre og
ingen procenter. Andet år efter læretidens afslutning får
de 10 kr. mindre samt 5 pct. af del indarbejdede beløb
ud over minimallønnen.
Det er fastslået, at der ikke må indgås aftaler om kost
og logi, og der er regler for betaling for løsarbejde.
Feriebestemmelser findes i overensstemmelse med ferie
lovgivningen.
Del er givet, al der, nar man afslutter en overenskomst,
som skal løbe i så mange år, må være regler om regu
lering af lønningerne. Herom hedder det i overenskom
sten :
„Når der sker ændringer i dyrtidsreguleringen ved det officielle
pristal, og når der ved offentlige love og ved overenskomster mellem
andre arbejdsgivere og arbejdere sker forandringer i bestående for
hold, der vedrører eller efter sit indhold kan overføres til frisørfaget,
skal disse følges, således at mestre og svende følger de andre fag og
branchers udvikling i nærværende overenskomsts løbetid.
Om sådanne ændringer i overenskomsten skal dens parter dog
hver gang forhandle for at afstemme forandringerne efter frisørfagets
særlige forhold, og forhandling herom skal finde sted indenfor en
rimelig tid.”

I overenskomsten gives videre bestemmelser om på
klædning og rekvisitter, om opsigelse samt om behand
ling af faglig strid.

Figaro"-borgen i jubilæumsåret 1961.

Overenskomsten er ledsaget af en protokol, hvori det
hedder, at kompagniskabsforhold kun kan indgås, hvis
der i den pågældende forretning forud for kompagni
skabet konstant har været mindst lo svende i fast arbejde.
Det er hovedreglen, hvorfra der kan ske afvigelser, nar
særlige forhold taler derfor. Især lænkes her på ældre
mestre.
Endelig findes en særlig aftale mellem mestrenes
organisationer og svendenes forbund tilknyttet overens
komsten. Det fremgår, at mestrenes organisationer skal
tilstille forbundet en fortegnelse over mestrenes forret
ningsadresser. og al forbundet skal opsige de separat
overenskomster, der er indgået.
Om „Figaro” hedder det:
„De af svendenes forbund ejede frisørsaloner, „Figaro", i Koben
havn skal i løbet af første år af overenskomstens løbetid afvikles,
fraset dog, al én af dem skal kunne bestå for at kunne beskæftige
de .ældre svende, der igennem en årrække har været beskæftiget i
„Figaro’’-salonerne.
Den tilbageblevne salon, der ikke må bære navnet „Figaro”, skal
holde de for mestrene almindelige betjeningspriser, der er gældende
i det område (kreds), hvori salonen er beliggende. Forbundet opgiver
til mestrenes organisationer medlemsnummer og navn på de svende,
der skal være ansat i nævnte salon, og efterhånden som de a*ldre
svende ophører med at arbejde ved frisørfaget, skal den nævnte salon
også afvikles.
„Figaro’’-salonerne må ikke afvikles til nogen koncern, der kunne
tænke sig at drive frisørsalon.”

Gensidigheds-bestemmelsen. siges det i aftalen, skal
praktiseres på en tolerant måde i del første ar af over
enskomstens løbetid. Derefter skal den være gældende

Efter at konflikten i
København uar
sluttet, samlede
forbundet „Figaro"salonernes personale
til en lille festlighed
hos Lorry og
samtidig orientering
om den nye overens
komst.

billederne viser et
udsnit af festens
deltagere, medens de
hygger sig ved
kaffen.

med fuld konsekvens, dog at bestemmelsen har fuld virk
ning fra første dag overfor de mestre, der forud havde
overenskomst med forbundet.
Spørgsmålet om en sundhedsvedtægt omfattende fri
sørsalonerne i hele landet er man enige om at tage op.
Del skal ske i samarbejde med provinsens mesterorgani
sationer, og når enighed er opnået, skal man i fællesskab
gå til regering og folketing med forslaget.
Også del frisørfaglige arbejde er man enige om al lage
op i fællesskab. Del skal omfatte kurser, studiekredse,
demonstrationer og konkurrencer.
En række andre bestemmelser findes, f. eks. om sygelønordningens ophævelse ved den nye sygeforsikrings
ikrafttræden, ligeledes om svendes mulighed for at ned
sætte sig som selvstændige mestre i en vis afstand fra den
forretning, hvor de har været beskæftiget. Hvad arbejds
tiden angår, bekræftes det, at man skal følge de øvrige fag.
Den aftale, der er knyttet til overenskomsten, slutter:
„Efter at der nu har vivret konflikt i frisørfaget i København i
over 33 år, er parterne enige om, at der nu skal skabes ro i faget,
hvorfor man vil stræbe efter at forhindre, at man kommer ud i nye
konfliktsituationer, og da den senere tids megen uro på arbejdsmar
kedet, der finder sted ved denne overenskomstforhandling, samt da
man ikke er klar over, hvad en eventuel revision af septemberforliget
vil bringe, er parterne enige om, da mesterorganisationerne ikke står
som medlem af Dansk Arbejdsgiverforening og forbundet ikke som
medlem af Landsorganisationen, De samvirkende Fagforbund, at for
så vidt en af parterne skulle bringe sit medlemsskab til sin hoved
organisation i orden, så kan dette kun ske ved, at der opnås enighed
herom parterne imellem.
Konflikten i det københavnske frisørfag ophører på det tidspunkt,
hvor overenskomsten for Stor-København tranler i kraft, og ingen af

Fjernsynet var med, da den københavnske overenskomst blev underskrevet. Ved bordet ses fra venstre oldermand M. Rose, older
mand II. J. Stougaard og forbundets formand Arnold Hansen.

overenskomstens parter må nægte nogen at blive medlem af deres
organisation, ligesom de ej heller for optagelse må afkræve den optagel
sessøgende nogen bøde, og der må ikke overfor hverken mestre eller
svende af deres organisationer foretages nogen repressalier for for
holdene under konflikten.”

Overenskomsten blev underskrevet 5. januar 1961.
Den trådte straks i kraft. Derpå bliver det organisatio
nernes væsentligste opgave i den kommende tid at føre
overenskomsten ud i praksis.
Straks efter, at den nye overenskomst var under
skrevet. tog forbundet spørgsmålet om lærlingenes løn
op. 8. februar 1961 blev der enighed med mesterforenin
gerne tilsluttet „Danmarks Dame- og Herrefrisørmestres
Fællesorganisation” om, al lærlingenes løn skulle for
højes med gennemsnitlig 11 kr. om ugen. Del vil sige en
lønforhøjelse lige så stor, som all hvad der var opnået
til lærlingene i de foregående 21 år.
Lærlingelønningerne er herefter:
1. læreår
2.
__
3.
4.

kr.
-

25,00 pr. uge
30,00
35,00
45,00

Ud over de nævnte lønninger skal mestrene hver uge
i hele læretiden hensætte 1,00 kr. til lærlingens ferie i
det første svendeår. 1 forbindelse med lønforhandlingerne
i 1961 for fagets voksne arbejdere er man enige om at
drøfte spørgsmålet om dyrtidsregulering af lærlingenes
lønninger.

NORDISK OG INTERNATIONALT
ET festskrift som dette bør også findes nogle ord om
samarbejdet ud over grænserne. — „Dansk Frisørfor
bund” kom tidligt med i det nordiske og internationale
samarbejde. Allerede i 1913 — to ar efter forbundets dan
nelse — stiftedes under en konference i Stockholm „Bar
ber- og Frisørsvendenes skandinaviske Samvirke”. Den
første beslutning, der blev taget, var, at medlemmerne
af de enkelte forbund frit kunne overflyttes til et hvilket
som helst af de andre. 1. januar 1914 blev forbundet op
taget i den internationale union, der var dannet efter en
konference i Stuttgart i 1907. Forbindelsen til den inter
nationale union blev afbrudt, da den første verdenskrig
brød ud, hvorimod der var et udmærket nordisk sam
arbejde. Dette ophørte dog i 1921, fordi man ventede,
al problemerne bedre kunne løses gennem den internatio
nale union.
Dette viste sig imidlertid ikke at blive tilfældet, og
efter en konference i Wien i 1924 nedlagde II. M. Chri
stensen sit mandat som bestyrelsesmedlem i den inter
nationale union.
Følgen var, at det skandinaviske samarbejde genop
rettedes i 1925 på en konference i Ålborg, nu som en sek-
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tion af den internationale union, der holdt kongres i Ko
benhavn i 1930. Omvæltningerne i Tyskland, da nazismen
kom til magten i 1933, betød et nyt alvorligt tilbageslag
forden internationale union. Den matte opgive sit hoved
sæde i Tyskland, og ledelsen blev lagt i II. M. Christen
sens hænder. Det var en provisorisk ordning. Der udbrød
en økonomisk verdenskrise, og flere af de tilsluttede for
bund blev ophævet af politiske grunde. Da det saledes
viste sig umuligt al samle den internationale kongres,
afholdtes en skandinavisk konference, der godkendte
overflytningen til København af den internationale
union.
Bedre blev samarbejdet ikke, da den anden verdens
krig brød ud, og i beretningerne efter verdenskrigen
ses da også, at det udelukkende er nordisk samarbejde,
der omtales. Årsagen var, al del internationale samar
bejde helt blev slået i stykker af krigen og Danmarks
besættelse.
Der blev af de nordiske organisationer gjort flere
forsøg på at genetablere det internationale samarbejde,
men del lykkedes ikke.
Del nordiske samarbejde gik derimod udmærket, og
som omtalt andet sted forsøgte ledelsen for det svenske
forbund at mægle i striden mellem de københavnske me
stre og „Dansk Frisørforbund”, ligesom „Nordisk Frisør
Union” søgte at mægle mellem forbundet og „Landsorga
nisationen, De samvirkende Fagforbund”. Den nordiske
union holdt en serie nordiske frisørfagkurser og organisalionskurser på skift i de forskellige lande.

Senere kom der adskillige kurrer på tråden mellem
forbundene i det nordiske samarbejde, og flere gange
overvejede „Dansk Frisørforbund” at udtræde. Det skete
imidlertid først i 1960, hvorefter der ikke i praksis eksi
sterer noget egentligt samarbejde i frisørfaget over lande
grænserne.

Forretningsudvalget 1961. Hiinill om bordet fra venstre ses 11. V. Jensen. Nils Jacobsen, Arnold Hansen, Børge Mortensen og Rich.
Hansen. Ved sekretærbordet fru M. Nielsen.

FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE
1DT plads i festskriftet bør arbejdsløshedskassen have.
Den har gennem årene betydet sa meget for fagets
udøvere. Del har vekslet mellem gode og dårlige tider, og
i dårlige tider har kassen haft sin største værdi, fordi
den kunne medvirke til at holde nøden fra dørene i de
hjem, der ramtes af arbejdsløshed.
Trods den storslåede indsats, som forbundet har ydet
gennem „Figaro’’-salonerne, har del aldrig været mu
ligt at ophæve virkningerne af dårlige lider i samfundet
som helhed.
Frisørfagets arbejdsløshedskasse blev statsanerkendt
1. september 1911, og kassen kan således fejre sil 50 ars
jubilæum i forbundets jubilæumsår.
Det er en vel konsol ideret kasse, der kan jubilere. Ved
sidste årsregnskabs opgørelse, 31. marts 1960, viste del
sig. at der var udbetalt lige ved en kvart million kroner
i understøttelse i regnskabsåret. Driftsoverskuddet var på
godt -10.000 kr., og formuen udgjorde knap 1,5 mill, kr.,
eller 6<S1,11 kr. pr. medlem.
Det har af tekniske grunde ikke været muligt al lage
tallene fra opgørelsen i jubilæumsåret med. Del samme
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Forbundskontorets forhal. 1 midten en buste af II. M. Christensen oij
neden under hans udnævnelse til æresmedlem.

gælder for forblindet og „Figaro”. Trykningen af fest
skriftet kræver sin tid, og da del skulle være færdigt på
jubilæumsdagen — naturligvis — måtte vi slutte med
tallene for 1960.

Forretningsfører Arnold Hansen, 1961.

Hovedkasserer Rich. Hansen, 1961.

TIDEHVERV
-^N epoke er sluttet. Det er ikke alene den første 50 ais
periode, der er runden ud. Det er også den lange —
alt for lange — periode, da forbundet stod uden kollektiv
overenskomst i København. Man kan vel næppe tænke
sig en smukkere jubilæumsgave til forbundet end netop
denne overenskomst. Sa kan man strides om. hvem der
har skylden for, al overenskomsten ikke blev sluttet tor
længe siden.
Man kan sige, al overenskomsten i ikke ringe grad er
forbundets egen jubilæumsgave til sig selv. Den er sluttet
mellem mestre og svende, og det er givet, at hvis sven
dene ikke havde været forhandlingsvillige og firet her
og der. var der ikke blevet nogen overenskomst. Med fuld
ret kan man sige det samme om mester-organisationerne.
Er overenskomsten maske ikke helt tilfredsstillende
pa alle punkter, sa er det jo en gammel regel i en fag
organisation, al hvad man ikke nåede første gang, del
prøver man at fa med meste gang. Også her kan man
sige nøjagtig det samme om en arbejdsgiverorganisa
tion. Lad da overenskomsten være fastslået som en sejr
for begge parter i frisørfaget — mestre og svende.
Men én ling er at have en overenskomst stående pa
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Sekretær Nils Jacobsen, 1961.

Sekretær Kø где Mortensen, 1961.

papiret. Et andet at praktisere den. Skal overenskomsten
blive til lykke, må der ved fortolkning og praktisering
både af mestre og svende vises fortsat forhandlingsvilje.
Der er ingen tvivl om, at netop praktiseringen af den
nve overenskomst i København bliver en af forbundets
allerstørste opgaver i de kommende år. Man er klar til al
gå i gang, og det kommer i høj grad forbundet til nytte,
at der er indhøstet erfaringer i mange år gennem et godt
samarbejde med provinsens mesterforeninger. Lignende
erfaringer er ikke gjort af det store tal blandt de køben
havnske mestre, hvoraf dog en del har haft separatover
enskomster med forbundet. Samarbejdsvilje kan imid
lertid bære over meget, når vanskeligheder opstår. Og
sådanne vil komme. Del kan man være sikker på. Sådan
er det, hver gang noget nyt skal praktiseres.
Del viste sig, at der var god vilje til al praktisere over
enskomstens ånd. da der allerede efter 2 måneders forløb
blev ydet el dyrtidstillæg på 2,40 kr. pr. uge, og da det
3 måneder efter overenskomstens indgåelse blev nød
vendigt at optage lønsatserne til revision. Det skete i hen
hold til bestemmelserne om, at lønsatserne skal revideres,
nar der sker forandringer pa det øvrige arbejdsmarked.
Resultatet af forhandlingen blev, at der 13. marts i
Odense opnåedes enighed mellem savel Københavns som
provinsens mesterforeninger og forbundet om følgende
ændringer:
De overenskomstmæssige minimal lønninger forhøje
des pa alle lønsatser med 27,40 kr. om ugen. I provinsen
er mindstelønnen herefter 211,00 kr. om ugen det første
28 b

Sekretær H.

V.

Jensen, 196t.

Kontorchef Svend Danielscn, 1961.

svendeår og derefter 226,00 kr. I København er de tilsva
rende lønninger det første svendear 211,00 kr., andet
svendear 216,00 kr. og derefter 226,00 kr. Til de to sidste
lønsatser ydes 5 pel. af eget indarbejdet beløb, efter at
minimallønnen er indarbejdet.
Svende, der udfører arbejde på hospitaler, alderdoms
hjem og lignende institutioner, får tillægget for arbejde
mellem kl. 6 og 8 morgen forhøjet med 1,50 kr. pr. lime.
Dyrtidsreguleringen ændredes, sa den følger pristallet
med juli 1949 som basis, og den mellem „Dansk Arbejds
giverforening” og „Landsorganisationen, De samvir
kende Fagforbund” oprettede hovedaftale, der afløste
Septemberforliget, bliver gældende for frisørfaget.
Endelig skal nævnes, at såvel mestre som svende til
en fond skal indbetale 25 øre om ugen. Også sygelønsordningens beholdning overføres lil fonden, hvis opgave
del er at bidrage til dygtiggørelse af fagets udøvere bl. a.
med det sigte at give ældre svende mulighed for at kere
del nyeste i faget.
Fortsat samarbejde om overenskomsterne i Køben
havn og provins, om lærlingeproblemerne, om en sund
hedsvedtægt for hele faget og omfattende hele landet,
om uddannelsen med videre skal indlede den meste epoke
i frisørfagets historie.
Der er imidlertid også en anden ting, som skal bemær
kes i forbindelse med overgang fra en epoke til en anden.
Det er „Figaro’’-salonernes afvikling. Deres eksistens
hørte sa afgørende med til det forbigangne. Nu skal de
afvikles.

Forbundets ekspeditionskontor 1961. Fra venstre ses Svend Danielsen, fru M. Nielsen, fru E. Christensen, fru Klein, frk. Chemnitz
og Helmuth Christensen. Fraværende på grund af sygdom var fru Ellen Nielsen og frk. I. Petersen.

At salonerne har hall uvurderlig betydning for sven
dene i kritiske situationer er helt klart. At de i de senere
ar var kommet i en situation, som gjorde afvikling natur
lig — især nar det kunne ske i forbindelse med en ny over
enskomst — ja, derom vidner II. AI. Christensens ord pa
sidste kongres. Sådan har hver ting sin lid.
Bliver dette kapitel saledes, foruden en opregning af
de store opgaver, fremtiden kræver løst, også en slags
gravskrift over „Figaro”, så skal i en sådan gravskrift
nævnes nogle af de goder, som „Figaro” i tidens løb har
bragt svendene:
Den første salon startedes i jidi 1927. Fra denne tid
og til 31. marts 1928 findes ingen samlet opgørelse over
salonernes indtjening. Derefter kom der system i sagerne.
Regnskaberne viser, at der i perioden fra 1. april 1928 til
31. marts I960 er indarbejdet mer 38 mill. kr. Det bedste
år var 1933—34, da beløbet nåede op på lige ved 1,655 mill,
kr. Det dårligste ar var 1959—60, da der indarbejdedes
lidt over
million kr. med et antal arbejdstimer på godt
92.000. Den samlede konto for løn og feriegodtgørelse
var samme år på 415.000 kr.
31. marts 1960 beskæftigede frisørsvendenes faglige
bevægelse i alt 16 personer på hovedkontoret. Nemlig
1 forretningsfører, 1 hovedkasserer, 3 sekretærer, 1 kon
torchef og 10 øvrige ansatte.
Mediemstallet i forbundet var 31. marts 1960 i alt 2632,
hvoraf 391 var lærlinge. Det er det største medlemstal,
forbundet nogen sinde har haft — og det erindres, al
kongressen i 1956 havde opgjort mediemstallet til ca. 1600.

Trods den store fremgang i medlemstallet er der stadig
i jubilæumsåret mange uorganiserede svende i Køben
havn — men det ændres nu, den ny overenskomst er ind
gået. Det er givet, at den vil betyde stor tilgang til for
bundet, ligesom den også vil give mesterorganisationerne
ny tilgang. Snart vil den dag oprinde, da forbundet kan
sige, at faget er gennemorganiseret.
Og det er ikke nogen ringe udsigt for et forbund, der
som „Dansk Frisørforbund” har haft næsten uoverstige
lige vanskeligheder at kæmpe med gennem arene. Skulle
de kommende år give mulighed for sejlads i mere smulte
vande end hidtil, ja, så skal man erindre, at det er ydersi
sjældent, de varige fremskridt nås i stormfulde perioder.

Som afslutning på festskriftet bringes forbundets hovedbestyrelse umiddelbart før jubihcet.

Fra venstre siddende forrest: Erik Hansen, Nu'stved, Harry Jørgensen, København, .V. P. Rasmussen, Ålborg, Viggo Rrejning, Køben
havn, L. Larsen, Århus, og К. V. D. Nielsen, København. Era venstre bagved: Knud Skoubo, Arhus, og Sv. Rasmussen, Nykøbing
Falster. For bordenden: Arnold Hansen, København. Stående bagved: H. V. Jensen, København, Rørge Mortensen, København, Nils
Jacobsen. København. og Rich. Hansen. København. Siddende fra højre forrest: Frits Rak. Køge, L. Monefeldt, Nakskov, Egon Wulff,
Esbjerg. J. Wilhelmsen. Odense, V, Lysdal. Silkeborg. Henry Schmidt. Esbjerg. Siddende bagved: G. Skovgaard Jensen. Kolding.

