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Side 2
Spantet bukkes. Det krævede dygtighed, rutine og godt samarbejde, når et
spant skulle bukkes. Det skulle gå stærkt, fordi stålet ikke kunne bearbejdes,
når det var blevet koldt. Hvis det mislykkedes at få spantet formet rigtigt,
måtte det kasseres, og sjakket skulle starte forfra. Derfor var det vigtigt, at
alle kunne deres kram og vidste hvad de skulle gøre. Udførte man ikke sit
arbejde ordentligt, ødelagde man det for de andre og blev smidt ud af sjak-
ket. De dygtigste arbejdere var altid meget efterspurgt og havde høj status
blandt kollegerne.

Page 2
Framebending. It required skill, routine, and co-operation successfully to bow
a frame. The process had to be a rapid one; since the steel frames could not
be re- worked upon once they had cooled off.  If the frame was not formed
to the correct shape, the steel was scrapped and work had to start from the
beginning. It was therefore of the utmost importance that each member of
the gang knew his job and did it well. A poor worker could easily spoil the
job for his gang and soon find himself kicked out of the team. The most
 skilled workers were always in demand and enjoyed a high status among
their colleagues.
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     I forbindelse med omdannelsen af undersøgelsens resultater
til nærværende publikation vil vi gerne bringe en tak til Tonny
Ander sen fra B&W Museet, som velvilligt har stillet fotomateri-
ale til rå dig hed samt til Viggo Asmussen, Arne Bøt kær, Bent Jul
Nielsen og Johannes Møll gaard for gennemlæsning og kom -
men ta rer til ma nuskriptet.

                                                                              Torkil Adsersen
                                                                              Niels Jul Nielsen

Forord

Materialet til denne bog blev etableret over fem måneder i 1996.
Anledningen var, at B&Ws skibsværft på Refshaleøen stod foran
lukning; det var således sidste chance, hvis et forskningsprojekt
om denne karakteristi ske danske arbejdsplads skulle omfatte
ikke blot det levede liv gennem tiderne, men også give indblik i,
hvordan dette liv var knyttet sammen med selve det store indu -
strianlægs konkrete beliggenhed helt i udkanten af Køben havns
havn.
     Trods en voldsom turbulens i de før ste måneder af 1996, hvor
skiftende mel din ger om værftets fremtid skabte stor uvished og
for  virring, fik vi stillet kontor til rådighed i virksomhedens ad -

ministrationsbygning, hvilket vi gerne vil benytte lejligheden til
at takke B&Ws daværende ledelse for. Det skete fjorten dage før
den sidste nybygning sejlede af sted. Tre dage efter afsejlingen,
den 29. marts, blev ho vedparten af de sidste tilbageværende an -
satte sagt op. 
     Vi havde således kun begrænset tid til at lave decidere de
obser vationsstudier af et levende værft, og disse studier ved rørte
ale ne den afsluttende udrustningsfase. Den korte periode var
imid lertid til strækkelig til at knytte vigtige kontakter, som vi
kunne arbejde vi de re med. I de efterfølgende måneder havde vi
mulighed for at bevæge os rundt på værftet, på de forskellige af -
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delinger, på værksteder, i pau seskure, på udendørsarealer osv. Op -
 tegnelser og interview blev foretaget helt frem til oktober må ned.
     Der skal i den forbindelse lyde en stor tak for den opbakning
og tillid vi mød te fra alle de tidligere ansatte, vi var i kontakt
med. Uden denne samarbejdsvillighed fra såvel timelønnede
som  funktionærer havde vi været ilde stedt. 
     Midlerne til undersøgelsen blev be vilget af Statens Muse -
ums nævn efter an søgning fra seks forskellige museer med særlig
interesse for B&W: Arbejdermuseet, B&W Museet, Handels- og
Søfarts mu seet, Københavns Bymuseum, Nationalmuseet samt
Teknisk Mu seum.

Reparationsværftet, 1950erne / The repair yard, 1950s.



Indledning

Da B&W skibsværft i 1996 stoppede sin pro duktion på Refs -
haleøen, havde virk som  heden bygget skibe siden 1854, først på
Christianshavn, fra 1873 på »Øen«. En epo ke på næsten 150 år
var slut.
     Selve lukningen af skibsværftet er ikke temaet i denne bog,
men kun den sørgelige anledning til, at vi fik adgang til værftet i
dets sidste omtum lede fase.
     Sigtet med bogen er at give et lille indblik i det brogede liv,
der har udfoldet sig indenfor virk somhedens rammer gen nem
det sidste halve år hundrede frem til lukningen. Vi har særlig lagt
vægt på at vise sam menhængen mellem værf tets pro duktion og
tekno lo gi og den dagligdag, der blev levet af virksom hedens
man  ge an sat te.
    Fremstillingen falder i tre hoveddele. En introducerende del,
B&W – udviklingen i store træk, giver et første overblik over
værf tets ydre vilkår og indre orga ni sering. Den anden hoveddel,
Arbejdet – forskelle og forandringer, som samtidig er den største,
giver indblik i de mange til værelser, arbejdspladsen dannede
ram men om i efter krigs tiden, og forsøger samtidig at forklare
baggrunden for forskelligheder og forandring. Tredje del, Andet
end arbej de, ser specielt på relatio nen mellem arbej det og den fri
tid, og dermed på det brogede liv, der ikke direkte havde med
værftets produktion at gøre. 
     B&W var en af de sidste få tilbageværende store klassiske in -
dustriarbejdspladser, der har brødfødt tusinder og atter tusinder
af ansatte gennem det 19. og 20. århundrede. En sådan mand -
skabstung industri har overalt i Danmark – og i store dele af den
vestlige verden – været i kraftig tilbagegang gennem 1900-tallets
sidste årtier, først og fremmest på grund af konkurrence fra
lande med lavere arbejdslønninger. I nær sammenhæng her med
har fagbevægelsen set, at det er blevet stadig vanskeligere at gøre
sin stemme gældende for at fastholde sådanne traditionelle
industriarbejdspladser. Fagbevægelsen er i dag først og fremmest
engageret i omstilling og videreuddannelse af arbejdsstyrken til
større fleksibilitet og omstillingsparathed, der er det, der efter-
spørges på nutidens arbejdsmarked.
    Tidligere tiders snak om ‘arbejdere’ og ‘arbejderklasse’ fore -

kommer i dag at høre en længst svunden tid til – og det samme
gælder i mindst lige så høj grad den potentielle trussel, som man
i perioder mente at arbejderbefolkningen udgjorde, hvis dens
fordringer ikke blev imødekommet fra samfundets side. I kam-
pen for bedre løn- og arbejdsforhold indgik mange store indu -
stri elle arbejdspladser således gennem 18- og 1900-tal let i en
mar  kant politisk profilering. Dette politiske spil var med til at

løf te den materielle standard generelt i arbejderbefolkningen,
men havde samtidig en tendens til at skygge for et kendskab til,
hvordan der egentlig så ud bag fabriksporten på disse store virk-
somheder. Der er mange myter knyttet til den ‘klassiske’ indu -
stri arbejdskultur, og i forbindelse med B&Ws lukning anså vi
det for væsentligt at komme ind bag facaden på en af disse store
arbejdspladser – inden de alle er fortid. Hvilket liv var det egent -
lig, der udfoldede sig på sådan en arbejdsplads? 

   
Valg af synsvinkel og fremgangsmåde
En undersøgelse som den foreliggende kan gribes an på mange
forskellige måder, og man slipper ikke uden om at vælge en be -
stemt, eller flere, synsvinkler. B&W var så stor en virksomhed og
berørte så mange aspekter ved industrikul turen, at der kunne
læg ges vægt på andre forhold end dem, som vi har valgt at fo -
kusere på her. 
     Helt overordnet har vi søgt at anskue skibsværftet Burmeister
& Wain som en enhed, der dannede rammen om mange forskel-
lige typer af arbejde og kultur. Vi har lagt særlig vægt på de an -
sattes tilknytning til arbejds pladsen, den rolle de spillede på
virk som heden, og ikke mindst relationerne mellem de mange
ansatte.
     Arbejdslivet og dagligdagen på værftet er vores egentlige in -
ter  essefelt, men for at få en ordentlig forståelse af de grund -
læggen de vilkår for værftslivet er det nødvendigt at have et over -
ordnet kendskab til produktionens karakter. Derfor tager vi ud -
gangspunkt i teknologien og arbejdsprocesserne i skibsbyggeriet
på Refshaleøen for ad den vej at få et indtryk af de forskellige
afde lingers rolle igennem hele forløbet fra tegnebordet til det
færdigbyggede skib lå ved ud rustnings kajen. Denne afdæk ning
er et middel til at forstå, hvordan virksom heden ‘hang sammen’:
Hvilke funktio ner var nødvendige i den kompli cerede proces?
Hvem varetog dem og hvordan? Ved denne fremgangs måde kan
man se virksomheden i et synkront snit af relationer, samtidig
med at man får et grundlag for at kunne spore af gø rende æn -
drin  ger gennem de seneste årtier. Hvilke funktioner forsvandt
gennem årene? Hvilke kom til? Kan der konstateres helt grund -
læggende omlægninger af produktionen osv.? 
     Efter således at have fået et oversigtligt kendskab til produk-
tionsforholdene søgte vi at få et indtryk af de ansattes opfattelse
af arbejdspladsen B&W. Vi lagde vægt på at forstå og forklare
folks opfattelser af deres eget og andres arbejde, af deres egen og
andres rolle på virksomheden, af relationer ne til andre af de lin -

9



ger, af funktioner på forskellige ledelsesniveauer osv. Et værft er
et kompleks af mange forskellige typer arbejde, for skellige ni -
veau er med hensyn til kompetence, forskelle i arbejdsop fattelse
osv.; en for ståelse af både modsæt ninger og fællestræk, kon -
traster og enhed, er den under liggende inter esse i bogen.
     Afgrænsningen til perioden efter 2. Verdenskrig skyldes den
relativt korte tid vi havde til rådig hed. Det var simpelthen ikke
muligt at inddrage arki valsk stof på linje med det mundtlige.
Geogra fisk holdt vi os stort set til Refshaleø en, selv om der na -
tur ligvis var mange forhold, der rakte ud over virksomhedens
græn ser – dels økono misk og markeds mæssigt, dels kulturelt (i
forbindelse med de ansattes fritid). De første forhold er sum -
marisk behandlet i bo gens første ho veddel, primært på grundlag
af sekundær litteratur. De andre for hold er ikke behandlet andre
steder, og tiden var for knap til, at vi systematisk kunne ind drage
fritidssiden af de ansattes tilværelse på lige fod med livet på
arbejds pladsen. 
     Til sidst skal det blot nævnes, at vi har bestræbt os på hele
tiden at gøre rede for de prin cipi elle sammenhænge mellem pro-
duktionen og de forskellige arbejdsliv. På denne måde håber vi,
at under søgel sen har en så bred udsagnskraft, at den, udover at
blive et do kument over skibsværftet på Refshaleøen, kan give
for  ståelse af og indblik i be slægtede forhold på andre virk som -
heder.

Indsamlet materiale
Materialet til bogen stammer primært fra det felt arbejde, der
fore gik fra marts til septem ber 1996. Det indsamlede råmateriale
består af ca. 900 sider udskrevne feltop tegnelser og interview. 
     Alle indtryk, samtaler m.m., som ikke er båndede, er samlet i
felt  dagbøger og ind skrevet på computer – i alt ca. 350 sider. Alle
bån dede interview ligger ligeledes som computerudskrifter – i
alt ca. 550 sider. Vi bestræbte os på at samle oplysninger fra de
forskellige afdelinger (i driften) og få snakket med folk på for -
skellige ‘ni veauer’ i værftets organisme. Det var ikke muligt in -
den for projektets tids ramme at inter viewe både timelønnede og
funktionærer fra hver ene ste afdeling, men vi søgte at få dæk ket
de vigtigste om råder af værftet ind. Vi forsøgte bevidst i sam-
talerne med de tid li gere ansatte at spørge om forhold også andre

steder på værftet, end hvor den på gældende selv havde været an -
sat; ad den vej fik vi et indtryk af for skelligartede perspektiver fra
de ansatte. Med hensyn til den tids mæs sige afgrænsning søgte vi,
så vidt det var muligt, at tale med folk, der havde været ansat til
det sidste, men som samtidig havde flere årtiers erfaring fra
B&W. På den måde blev for hol dene i nyeste tid sat i et relativt
ensartet historisk perspektiv. Dog havde de, der var ansat til det
sidste, ikke selv oplevet 1940 erne, ligesom de, der kunne for tæl -
le om forhold helt tilbage fra krigens tid, kun havde været ansat
til lidt ind i 1980erne. 
     Vi bringer ikke hér en liste over folk, vi har været i kontakt
med. Alle er blevet lovet fuld fortrolighed og de optræder derfor
kun ano nymt. Vi har til gengæld ved hvert citat sørget for at
næv ne den på gældendes afdeling, ud dannelse og status som
enten timelønnet eller funktio nær. 
     Udover feltdagbøger og interview, som vi opfatter som ho -
ved materialet i undersøgelsen, blev der foretaget en omfattende
foto grafering af værftet med medvirken af Handels- og Sø farts -
museet foto gra fer. I alt blev ca. 1000 fotografier taget og siden
re gistreret. Der blev lagt vægt på at få billeder, der både gav over -
blik og viste detaljer, samt billeder, der illustrerede såvel træk ved
produktionen som ind retning af pau sepladser, om klæd nings -
rum m.m. Endvidere blev der lagt vægt på at vise hele anlæggets
karakter af at være en virksom hed, hvor der stort set ikke har
været overskud til at tage æstetiske, men udelukkende økono -
miske/ praktiske hensyn.
     Projektet udmundede desuden i en anden form for materi-
ale: gen stande. Ca. 400 større og (mest) mindre genstande blev
indsamlet. Også her lagde vi vægt på at illustrere både produk-
tionen, arbejdslivet og daglig dagen på værf tet. Især det første
voldte store vanskeligheder, fordi genstande af en vis værdi skul -
le sælges. 
     Endelig skal det nævnes, at ældre og nyere administrativt ma -
teriale blev indsamlet til Erhvervsarkivet, og materiale med til -
knytning til værkstedsklubberne og Fællesklubben blev indsam-
let til Arbejderbevæ gelsens Bibliotek og Arkiv. Derudover lyk ke -
des det at få sikret en stor del af B&Ws skibstegninger til Han -
dels- og Søfartsmuseet, som nu råder over en enestående doku-
mentation af 150 års skibsbygningshistorie i Danmark.
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Det er efterkrigsperioden, der behandles i denne bog. Men
B&Ws historie går meget længere tilbage, og vi vil ind lede med
en kort, oversigtlig gennem gang af de vigtigste årstal:
     Virksomheden daterer sin oprindelse til 1843, hvor et ma -
skin værk sted blev grundlagt af mekanikus H. H. Baumgarten i
Købmagergade i København. Denne gik tre år efter i kom pag ni -
 skab med polyteknikeren C. C. Burmeister, og Baumgarten &
Bur meister, som virksomheden kom til at hedde, etablerede sig
på Christians havn. Produktionen var af blandet karakter med
dampmaskiner og dampkedler som grundstammen. Skibsbyg -
ningen påbegyndtes i 1854 på lejede arealer tæt ved maskin fa -
brik ken.1

     Virksomheden ekspanderede kraftigt i det næste årti – mar -
kedet var gunstigt i denne gründerperiode. Baum garten trådte i
1861 ud af kompagni skabet og blev i 1865 erstattet af Orlogs -
værftets underdirektør, englæn deren W.Wain. 
     Virksomhedens stadige behov for udvidelser kunne ikke
dæk  kes på Christi ans havn, og man besluttede at flytte skibs byg -
geriet til Refshaleøen, en ø, senere halvø, dannet ved opfyldning.
Udvidelsen krævede meget kapital og Burmeister & Wain blev i
1872 omdannet til aktieselskab. 1874 løb nybygning nr. 84 af sta-
blen som det første skib fra Refshaleøen. Det skal senere blive til
yderligere 873 skibe indtil lukningen i 1996 – med nr. 276, ver-
dens første oceangående dieselmotor skib »Selandia« som det
mest berømte.
     Krumtappen i B&W var gennem årene, ved siden af flere
mindre virksom heder, motorfabrikken på Christi ans havn og
skibs  værftet på Refshaleøen. Motorfabrikken udskiltes i 1971, og
værftet fik sit eget selskab: B&Ws Skibs byggeri. I 1980 blev værf -
tet helt udskilt fra B&W-koncernen, da alle dieselmo toraktivi te -
ter solgtes til det tyske MAN (fremstilling af reservedele og sær -
lige komponen ter er siden 1988 foregået på Teglholmen i
Køben havn under MAN B&W Die sel A/S). I 1989 blev B&W
Skibsværft A/S et af fire datterselskaber under B&W Holding,
der stiftedes samme år.2

     Anlægget på Refshaleøen bestod gennem årene op til 1945 af
en grundstruk tur på tre lange længer – magasin bygning/ skibs -
byggeri, metal værk steder og træværksteder – der om kransede
byggebeddingerne. Selve grunden gennemgik kun mindre æn -
drin ger op til anden verdens krig. Der blev udvidet med beddin -
ger på områdets nordside, og man overtog to flydedokke til re -
pa ra tions skibe i 1906 og 1924. Efter 1. verdenskrig indledtes en
modernisering af værftet med blandt andet større kraner og nye
skibsbyggerhaller, og anlægget blev i 1919-20 udvidet mod øst,
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hvor to nye bygninger til marke tenderi og om klædning opføres.
Udviklingen på værftet indtil 1945 skal vi ikke komme mere ind
på her; gennem årene forekom selvsagt utallige mindre æn drin -
ger i produktionss truktur og indret ning af an lægget i bestræbel -
serne på at tilpasse sig markedet.
     Hvad angår efter krigstiden vil de tre følgen de afsnit i dette
kapitel præsentere de vigtigste udviklingstræk. Vi vil gå fra værf -
tets ydre betingelser på verdensmarkedet over faser i pro duk tio -
nens interne organi sering (side 12??) til selve anlægget på Refs -
haleøen, hvor vi i tre tidssnit, 1945, -68 og -93, zoomer ind på
værftet (side 17??). 

B&W på verdensmarkedet
Konjunkturerne på verdensmarkedet står ikke i centrum af vores
undersøgelse. Det er ikke her, vi har indsamlet nyt ma teriale og
laver nye analyser. Imidlertid kan et rimeligt kend skab til de
øko  nomiske sammenhænge mellem skibsværftet B&W og det
mar ked, virksomheden skulle overleve på, anskueliggøre på hvil -
ken måde forholdene på B&W har haft paralleller på andre virk-
somheder, som har været underkastet de samme vilkår.
     Inddragelse af eksterne økonomiske forhold skal desuden gi -
ve en fornemmel se af de grundlæggende forudsætninger for, at
der overhovedet har eksisteret et B&W, og i store træk, hvordan
disse vilkår ændrede karakter gennem de sidste 50 år af værftets
levetid. Foran drin ger i den interne organisering på værftet for -
stås nemlig heller ikke uden et kend skab til det marked, pro duk -
tio nen rettede sig imod. Og den interne organi sering dannede
for sin del grundvilkåre ne for de mange livsmåder på værftet.

Først kan det være på sin plads at se på hele perioden – efter -
krigstiden – fra 1945 til lukningen i 1996.
     I årtierne efter verdenskrigen nød værftsindustrien godt af en
markant vækst, dels på baggrund af mange krigsskade de skibe,
dels, og især, fordi de generelle opgangs kon junkturer i verdens -
handelen medførte et stærkt øget fragtbe hov. Fra 1955 til 1970
firedobledes den årligt søsatte tonnage,3 og også i de sidste år tier
af værftets levetid, var der, bortset fra oliekrisen midt i 1970 erne,
en handelsmæssig vækst på verdens plan.
     Dette generelle billede af vækst og udvikling skal senere nu -
an ceres og relateres til B&Ws omstruktureringer gennem årene,
men for overblikkets skyld vil vi kort se på, hvordan B&Ws ny -
bygninger rent kvantitativt havde udviklet sig i hele perio den.

B&W – udviklingen i store træk
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     Figuren til højre giver et tydeligt billede af, hvordan den øge -
 de verdenshan del er blevet varetaget i stadig rummeli gere far tø -
jer, og hvorledes denne udvikling af spejles i B&Ws skibe (søj ler -
ne på figuren), der gennem hele perioden blev større og større.
     Antallet af nybygninger pr. år (punkterne på figuren) svin ge -
de mellem 3 og 8 med den højeste takt fra starten af 1950 erne til
1960ernes første år. 
Imidlertid er der grund til at nuancere billedet, det er ikke hen -
sigts mæssigt alene at se på de generelle konjunkturer, hvis man
skal forstå, hvordan B&W og andre på forskellige tids punkter
‘svarer på’ verdensmarkedets udvikling.
     Verdenshandelen i almindelighed og B&Ws til pasning hertil
i særdeleshed synes at dele efterkrigsperioden i to perio der:

1. Fra 1946 til 1965. Værftet omstruktureres, udvides og moder -
ni seres. Perioden betragtes som en guldalder, hvor den forøgede
produktion til stadighed muliggør fornyede investeringer i mere
moderne produktions ud styr.

2. Fra 1974 til 1995. Konkurrencen på verdensmarkedet øges
voldsomt. Værftets repara tionsdel lukkes, samti dig med at der
foretages en standardi sering af nybyg nin gerne. Man satser nu på
stort set kun at bygge skibe i serier.

De mellemliggende år – ca. 1965-1973 – kan anskues som en re -
organi serings periode, hvor der, efter en alvorlig krise i 1967/68,
blev sat yderligere ind med rationa li seringer, der altså ender med
kursændringen i 1974.

Perioden ca. 1946-1965
Årene efter krigen bød som nævnt på en stærkt øget efter spørg -
sel på skibe. Indtil midten af 1950erne drog de fleste traditionelle
skibsbygnings nationer som England, Tyskland, Sverige, Dan -
mark og Japan nytte af konjunkturer ne. På B&W og de fleste
andre steder skete produktionsfor øgelsen parallelt med en re -
orga nisering af pro duktions appara tet: Der blev etableret rammer
for at bygge skibe i sektioner med anvendelse af svejse teknik –
succesivt indførtes den nye teknik i skrogbyg ningen.
     Imidlertid var det ikke blot flere skibe, men frem for alt stør -
re skibe, der blev efterspurgt på markedet. På B&W førte dét i
1957 til en beslutning om at udvide værftet.4 Til svaren de for -
anstalt ninger blev foretaget i f.eks. Sverige og Japan, mens Stor -
britanni en, der traditionelt havde haft en central pla cering i den
globale værftsindustri, ikke udnyttede de gode konjunktu rer i
starten af 1950erne til at modernisere produktionsapparatet.
Generelt sås altså i denne periode en udvikling fra arbejds kraft -
intensiv til kapitalintensiv produktion.5 I 1960 var mo der ni se -
rin gen på B&W foreløbig fuldendt, og samme år byggede man

Bulkcarrieren Main Ore i byggedokken kort før søsætning. Skibet blev byg-
get i 1966 og var værftets hidtil største på 69.900 tons dødvægt (tdw.). Til
sammenligning var det største skib bygget på det traditionelle værft, Thors -
høvdi fra 1948, på 23.250 tdw. Søsætningen fra byggedokken var langt
mindre dramatisk end på de gamle beddinger. Dokken blev fyldt med vand,
hvorefter dokporten blev åbnet og skibet stille og roligt forhalet til udrust-
ningskajen på den anden side af værftet.

The bulk carrier Main Ore in dock shortly before launching. The ship was
built in 1966 and was the largest ever built by the shipyard with its 69.900
tons deadweight (tdw). In comparison the largest ship built on the trad -
itional yard, Thorshøvdi from 1948, weighed 23.250 tdw. Setting the ships
afloat from the dockyard was far less dramatic than from the old building
berths. The dock was filled with water and then the dock gates were opened
the ship was slowly and safe shifted to the equipment pier on the other side
of the dockyard.

Figuren er lavet på grundlag af nybygningsfortegnelsen i Eriksen 1993. 
Herfra er TDW totalt udregnet i 5 års perioder fra 1946 til 1992 (den sidste
periode 2-årig). Det er årsgennemsnittet i hver af disse perioder, der frem -
går af figurens søjler og aflæses i venstre side.

Linjen markerer det gennemsnitlige årlige antal af nybygninger i hver af
perioderne.

Figuren er udelukkende lavet for at give et meget groft over blik over udvik -
lingen i tonnagen, en undersøgelse af skibs typer, og deres even tu elle serie -
tilvirkning, er et nødven digt supplement, hvis der skal foreta ges en egentlig
analyse af udviklingen inden for nybyggeriet.

Afbruddet i væksten i slutningen af 1970erne skyldes de mange traw lere,
der bygges i denne periode. En beskæftigelsesfremmende foranstaltning, der
skal fastholde medarbejdere.

Reparationsdelen af værftets virksomhed afspejles ikke i fi guren.

I 1950 har værftet 2600 timelønnede medarbejdere, 2800 i 1970 og 1300 i
1990 (ifølge Eriksen 1993:22 og 117). Det giver en meget løst an slået
‘produktivitet’ (tdw pr. med arbej der) på hhv. 11/4, 3 og 13 i 1950, -70 og 
-90 (for at tage højde for repara tionsværftet i 1950 og 1970 er kun halv -
delen af arbejdsstyrken medreg net).

Tonnage (tdw) og antal af nybygninger 1946-92
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B&W skibsværft set fra luften ca.
1957. I forgrunden ses reparations-
værftet med to skibe i dok. Øverst
og i midten ses beddingerne, hvor
skibsskrogene blev bygget. Flere af
de skibe, der ligger til kaj, er ved at
blive udrustet, dvs. gjort klar til
prø vetur. Værftet havde på dette
tids punkt gennemgået en lang ræk -
ke udbygninger siden 2. Verdens -
krig og havde nået et foreløbigt
kulminationspunkt, hvor de eksiste-
rende rammer var udnyttet til
 bristepunktet.

The B&W shipyard seen from above
ca. 1957. In front can be seen the
repair yard whit two ships. In the
middle and above can be seen two
build ing berths where the hulls were
built. A number of the ships along
the wharf are being fitted out. At
this point the shipyard had under-
gone numerous expansions since
World War II and had reached its
then culmination where the existing
facilities were exploited to their full. 



fald i et vist omfang, har derfor uden tvivl befordret beslutnin-
gen. En anden begrundelse var den stadig faldende trafik på
Køben havns Havn: Når København brugtes mindre og mindre i
den internationale fragtfart, blev konkur ren cen med re pa ra ti ons   -
værfter i store centre som f.eks. Rotter dam sværere at tage op. 
     Hvis over gangen til seriepro duktion trak arbejdet på værftet
i retning af mere vel definere de funktioner, så blev denne be -
vægelse altså yderli gere forstærket af lukningen af repara tions -
værftet – det var i høj grad »i Repara tio nen«,7 at de skiftende,
ude finérbare opgaver var, det var her der var brug for et meget
vari erende udbud af faglige kompetencer.

Perioden ca. 1974-1995
Næsten samtidig med B&Ws nye strategi blev verdensmarkedet
ramt hårdt igen i forbindelse med oliekrisen. Krisen fik be tyd -
ning for værfter over hele kloden – og også de japanske værfter
fik halveret deres kapacitet.8 Blandt de hårdest ramte blev sven -
ske værfter, der for en stor del havde været specialister i at bygge
tankskibe, en niche, der bar dem godt igennem uvejret i slutnin-
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Det nye skibsværft set fra luften i 1962. Inde i de to store haller blev de
største sektioner samlet og transporteret ud til den nye byggedok af de
store portalkraner. Den nye teknik med plader opmærket med hjælp af EDB
og sektionsbyggeri i stor skala reducerede byggetiden i dokken væsentligt
og gav genlyd over hele verden. I baggrunden ses Langelinje og promena-
den langs Den lille havfrue. De store haller som dominerede udsigten fra
Langelinje blev værftets nye vartegn. Tidligere havde larmen fra de mange
nittehamre gjort promenerende københavnere opmærksom på, at her blev
bygget skibe. Men også senere var larmen fra stålarbejdet markant: Kunst -
neren Jørgen Nash har hævdet, at han arbejdede i ly af larmen fra værftet,
da han skar hovedet af Den lille havfrue natten til 25. april 1964. Se iøvrigt
billedet side 25.

The new shipyard seen from above in 1962. The largest sections were
assembled within the two, enormous plants and were then carried by gantry
crane to the new building dock. A new technique involving the marking out
of plates via EDP and large-scale section building greatly reduced produc-
tion time in the dockyard and attracted worldwide interest. Langelinje and
the promenade by the Little Mermaid can be seen in the background. The
large plants, which dominate the view from Langelinje, were to become the
shipyard’s new symbol. Earlier the continuous sound of rivet hammering had
signalled to the promenading citizens of Copenhagen that here shipbuilding
was under way. In later years the noise level from the steel works was still
considerable. The artist Jørgen Nash has claimed that it was only due to the
noise from B&W, that he was able to saw the head off the Little Mermaid
unnoticed on the night of the 24th of April 1964. Compare the picture p.
25.

de første skibe på det ‘nye’ værft. Skibsbygningen på Refsha leøen
var, ligesom på flere svenske og japan ske værfter, på dette tids -
punkt blandt verdens mest moderne. Faktisk inspirerede B&W-
folk og japanere gensidigt hinanden i denne modernise ring af
pro duktionsapparatet; det var som nævnt ovenfor over gan gen
til såkaldt sektionsbyggeri, der vil blive berørt flere gange i det
følgende, interessen samlede sig om. Som det kan ses af figuren
side 15, skete der næsten en fordobling af skibe nes tonnage i for -
hold til 1950er ne. De kraftige omorganiseringer i efter krigs ti -
dens værfts indu stri førte til store for skydninger i tyngdepunk -
ter ne på kloden. Frem for alt havde udviklingen i Japan di men -
sio ner, der fik vidtrækkende konse kvenser. Japans økono miske
mira kel be tød, at landet i 1970 sad på halv delen af verdenston-
nagen. Sam ti dig havde Europas værfter  fået en anden pla cering i
verdens øko nomi en: Fra 1955-1970 fik kontinen tets værfter hal -
ve ret de res andel af den globale tonnage til 18%, mens Stor brit -
ta ni ens faldt fra 29% til 6%. Tyng depunktet var flyttet mod øst,
en ud vikling, der normalt begrundes med lavere produk tions -
om kostninger (blandt andet lavere arbejdsløn), en særlig ar -
bejds  etik (eventuelt til gengæld for livslange an sættel ser), stats -
lig subventio nering og et lukket hjem memarked.6

     Udviklingen betød, at B&W i 1967, blot syv år efter etab le -
ringen af det fuldstændig moderne værft, kom i alvorlige likvidi -
tetspro blemer. En situation, der også ramte mange andre euro -
pæiske værfter i disse år. Som nævnt førte de ydre stram nin ger
til bestræbelser på at omorganisere produktionen og billiggøre
skibene på B&W; der iværk sattes f.eks. ratio nali seringer i pro -
duk  tionsgangen, ligesom den faglige organisering på arbej der -
siden blev gjort enklere og mere overskuelig i håb om at få for -
handlinger og samarbejde med de ansatte til at gå mere gnid -
nings frit.
     Selv om omkostningsreduktioner er en nødvendig fort lø ben -
de bestræbelse på en kapita listisk virksomhed, og B&Ws ud vik -
ling ikke mindst gennem 1950erne gik på for enkling og billig-
gørelse af pro duktionsgangen, måtte man i årene, der fulgte i
køl vandet på 1967, gå et spadestik dybere, kulminerende med
be slutningen i 1974 om at lukke reparationsværftet og spore
pro   duktionen ind på en produktion af skibe i serier. Tidligere
havde B&W af og til bygget søsterskibe, men længere serier af
det samme produkt var der kun isolerede eksempler på. Serie -
produktionen var en strategi, der skulle sætte B&W i stand til at
konkur rere på prisen i forhold til andre værf ter. 
     Lukningen af Reparationsværftet var en beslutning, der lige -
ledes kom til at betyde en grundlæggende forandring på værftet.
Der var flere begrundelser for den nye strategi. Repara ti ons virk -
somhed på et værft kræver en meget broget arbejds styrke, der
stort set skal kunne klare enhver faglig udfordring. Mu lig heden
for at få standardiseret medarbejdernes kvalifika tioner, i hvert

1950erne / 1950s.
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Traditionelt skibsbyggeri foregik på
beddinger. Først blev kølen lagt,
derefter rejstes spanterne, som
blev beklædt med stålplader. Det
var kun hver anden rang (række)
af stålplader, der blev præfabrike-
ret efter målebånd eller skabeloner
fra afslagningsloftet. Resten blev
skåret efter skabeloner, som blev
tilpasset på selve skroget, når det
lå på beddingen.

Traditional shipbuilding was carried
out on a building berth. Firstly the
keel was laid, whereupon the fra-
mes were raised and covered by
steel plates. Only alternate strakes
of plates were prefabricated, based
on measure bands from the mould
loft, the rest were cut to size
accord ing to templates fitted to the
actual hull while on berth.

gen af 1960erne; men nu måtte den svenske værftsindustri stort
set dreje nøglen om.
     Ligesom efterkrigstiden kom til at danne rammen om store
ændringer på skibsværfterne, så var det også en omorganisering,
der skulle til i starten af 1970erne. Men det var på en helt anden
baggrund. Hvor efterkrigstiden bød på vækst og et næsten
umæt  teligt marked – en situation, der desuden blev kataly sator
for indførelsen af en helt ny måde at bygge skibe på – så var det
en meget skrap konkurrence blandt skibs bygnings nationerne,
der nødvendiggjorde omorgani seringen efter 1970. Mange nye
europæiske lande var kommet ind på arenaen gennem 1960erne
– Jugoslavi en, Spanien, Polen, Grækenland, Norge og Finland,9

og desuden dukkede fra omkring 1974 en ny vægtig asiatisk
konkurrent op: Sydkorea. Opstramningen i årtierne op mod
luk  ningen i 1996 synes med andre ord ikke primært at være
nød   vendiggjort af et stagnerende marked, men snarere af øget
kon kurren ce.

A modern bulk carrier from the 1980s. Within a few years B&W had to
admit defeat in the race to build larger ships. Instead they specialized in the
building of bulk carriers and production tankers that were of the precise
maximum size for navigation through the Panama Canal.  By building in
 series and by constructing production friendly hulls, expenses were kept at 
a minimum. On the other hand the ships were somewhat more angular in
shape and definitely less elegant than their predecessors.

Moderne bulkcarrier fra 1980erne. B&W kom i løbet af få år til kort i kaplø-
bet om at bygge store skibe og specialiserede sig i at bygge massegodsski-
be (bulkcarriers) og produkttankere, der netop havde den maksimale størrel-
se for sejlads gennem Panamakanalen. Ved at bygge i serier og samtidig
konstruere skroget med et minimum af krumninger blev omkostningerne
reduceret kraftigt. Til gengæld blev skibene betydeligt mere kantede sam-
menlignet med tidligere tiders elegante linjeføringer.



     B&W måtte nu agere på reder mar kedet på en anden måde
end tidligere. Helt op til midten af 1970erne var det almindeligt,
at man afvente de redernes henvendelser med ønsker om byg ning
af bestemte skibe. Mod slutningen af 1970erne blev det derimod
B&W selv, der, efter grundige markedsanalyser og ud vik ling af et
givent byg geprogram, opsøgte rederne med tilbud om de givne
skibstyper. Epoken med skræddersyede skibe var helt afsluttet.
     Den relativt jævne vækst i tonnagen10 leveret fra værftet gen-
nem hele efter krigstiden, der fremgår af figuren side 15, dækker
altså over meget forskelligartede produkter før og efter årene
omkring 1970. Indtil slutningen af 1960erne kunne B&W over-
leve ved at levere et bredt sortiment af fragtskibe, køleski be,
frugt  skibe, færger, tankskibe, isbrydere og andet udviklet efter
rederens ønsker; i perioden efter 1970ernes midte holdt værftet
sig oven vande næ sten udelukkende via levering af lange serier
af bulkcarriers og produkttankere.
     Byggeprofilen i værftets sidste årtier afstedkom selvsagt me -
get markante forandringer i den interne organisation af både
produktion og samarbejde. Det vil der komme mere om i det
føl gende.

Udvikling i produktion og teknologi
Den konkrete tilrettelæggelse af produktionen på B&W havde en
nær sammen hæng med de udviklingstræk, som blev ridset op i
forrige kapitel. B&W tilpassede fort løbende, i konkurrence med
klodens andre skibs værfter, sin måde at bygge skibe på.
     Hvordan dét vendte grundlæggende op og ned på ar bejds -
livet og daglig dagen på værftet kommer de senere kapitler til at
fokusere på. Her skal vi i første omgang redegøre for nogle af de
mere markante teknologiske om læg ninger i efter krigstiden. Det
drejede sig først og fremmest om den kolossale forandring, der
fandt sted inden for bygningen af skibsskroget: Hvor skroget
hid til var rejst succesivt på en bedding, gik man efterhånden
over til at bygge skroget i sektioner, der til sidst blev samlet i en
byggedok. En væsentlig forudsætning for denne forandring var
en ny teknik – elektrosvejsning – til sammenbinding af de stål -
plader, som skroget bestod af. Hidtil havde man inden for stål-
skibsbygningen benyttet nitning, hvor en rødglødende nagle for -
synet med hovede i den ene ende føres gennem hullerne på de to
plader, der skal samles, og herefter hamres flad også i den anden
ende. Under sin afkøling trækker naglen sig sammen, hvor ved
sammenspændningen af pladerne forøges yderligere; tætheden
sikres endeligt gennem den såkaldte stemning, hvor kanten fra
pladernes overlapning mejsles jævn. Svejseteknikken forenklede
denne sammenbindingsteknologi betragteligt ved at pladerne
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Stabelafløbning, midten af 1950 -
erne. Så snart skroget var færdigt,
blev skibet sat i søen. Det foregik
ved, at man fik skibet til at glide
ned ad den svagt skrånende bed-
ding og ud i vandet. Det var et dra-
matisk syn og stabelafløbningen
markerede, at første del af skibets
bygning var tilendebragt. Herefter
manglede det at blive udrustet med
motor, kahytter, lastrum osv. for at
blive et fuldt funktionsdygtigt far-
tøj. Der var tradition for at festlig-
holde stabelafløbningen, og arbej-
derne benyttede lejligheden til at
holde resten af dagen fri. Den før-
ste store strejke på B&W i 1871
blev udløst af at nogle af værftets
kvartermænd (sjakbajser) arbejde-
de videre efter afløbningen og true-
de den hævdvundne ret til en halv
fridag. 

Launching in the mid 1950’s. As
soon as the hull was finished, the
ship was launched. It was a drama-
tic event and the launching marked
that the first part of the shipbuild -
ing was finished. Once launched the
ship still had to be fitted with a
motor, cabins, holds etc. It was a
tradition to celebrate a ship’s
launching and the workers cele -
brated the occasion by taking the
rest of the day off. The first major
strike at B&W in 1871was occa -
sioned by a number of quarter-
masters who remained to work
after a launching, thus posing a
threat to the traditional half-day
off.

Opgaverne på reparationsværftet var svære at planlægge. Der kunne opstå
uforudsete komplikationer, som fik opgaven til at trække i langdrag og for-
styrre planlægnin gen af andre opgaver. På billedet ses en reparation, som
mange ski be gennemgik: udskiftning af skibets tanksektion. Først blev ski-
bet skåret over i tre dele og vandtætte skodder blev sat i. Derefter blev der
lukket vand ind i dokken og agter- og tanksektion blev forhalet ud. En ny
tanksektion blev bugseret ind, efterfulgt af agtersektionen. Vandet blev
pumpet ud af dokken og de tre dele svejst sammen. Nu skulle skibets for-
skellige rørføringer, kabler m.m. samles og skibet var sødygtigt igen. I prin-
cippet en simpel operation, men i praksis fyldt med stor risiko for uforudse-
te tildragel ser og komplikationer

It was difficult to plan the various tasks in the repair yard, as un expected
complications often arose prolonging certain tasks at the expense of others.
In the pic ture can be seen a repair which were made on several ships: the
replacement of the ship’s tank  section. First the ship was cut in three and
watertight bulkheads were erected. Water was then led into the dock and
the stern- and tank sections floated out. A new tank section was then
brought in  followed by the stern section. The dock was then pumped dry
and the three sections were reassembled. Once the various pipes and cables
were reconnected the ship was ready to sail again. In theory an easy job, in
practice  fraught with the risk of unexpected surprises and complications.



sektionsbyggeri. Frem for at samle alle enkelt delene på beddin-
gen blev det muligt at lave mere omfattende sektioner eller ele-
menter på værk stederne, før de blev transporteret ud til beddin-
gen. Arbejdet i værk stederne blev således udvidet fra ude luk ken -
de at være tilpas ningsarbejde til også at være samle- og mon te -
rings arbejde. 
     Svejsningen blev indført gradvist og blev succesivt tilpasset
den ek sisteren de teknologi. Men på to afgørende punkter måtte
pro duktions apparatet ændres. For det første skulle man have
større haller til at bygge sektionerne i, for det andet krævede svej -
seteknikken større krankapacitet.
     I det følgende vil vi kort gennemgå de større ændringer i
B&Ws pro duk tionsteknologi siden 1940erne. Ændringer ne var
dels dikteret af de eksterne forhold som blev ridset op i forrige
afsnit, dels dikteret af den nye måde at bygge skibe på.
     Allerede i 1930erne var man på forsøgsbasis begyndt på
svejs  ning, men kun i meget begrænset målestok. Først efter 1940
ser det ud til, at man mere systematisk brugte den nye teknik. I
1942 byggedes en ny svejse hal. Hallen var bredere og højere end
de eksisterende skibs byggerhaller fra omkring 1920, hvilket hæn -
 ger sammen med, at man arbejdede med større dimen si o ner ved
svejs ning end ved nitning. Man benyttede den nye svejsehal til at
svejse skod der, der blev trans porteret færdige ud til bygge -
beddinger ne og mon teret på skibet før klæd ningen, men efter at
spanter ne var rejst. Skodderne var til syneladende blevet svejset
sammen af flere plader og havde fået påsvejset profiler for at øge
styr ken.12 Hen sigten med at indføre svejs ning var fra star ten at
flytte så meget som muligt af skibs bygger arbej det fra bed din gen
ind på værk stederne. Da de større sammen satte dele, man nu
blev i stand til at fremstille, krævede større kran kapa citet, blev
højbaner ne langs beddin ger ne for stærket og nye stør re kraner
monteret 1942-43. Selv på dette tidlige tidspunkt var man over-
bevist om, at svejsning hørte fremtidens skibs byg nings teknologi
til.
     I 1946 blev svejsehallen udvidet, og i 1947 stod DSBs første
fuldsvejste skib (jernbanefær gen »Fyn«) færdig, hvilket dog ikke
betød, at man var holdt op med at bygge nittede skibe. Flere
senere nybygninger var udelukkende nittede, men i en årrække
samledes de fleste skibe ved brug af begge teknikker. Nitning
brugtes stadig i 1950erne i de mest styrkekræven de samlinger.
     I 1953 indledtes en større modernisering af værftet. Man
plan lagde en ny tørdok og en ny administrationsbygning. Men
mest interessant i denne sammen hæng var den store omlægning
af Nybygningsværftet. Der blev blandt andet bygget en ny plade-
hal til at håndtere større pladedimensioner, svejsehallen fra
1940 erne udvidedes og fik større krankapacitet. Fordelen ved de
store haller var desuden, at arbejdet blev uafhængigt af vejrliget.
     Moderniseringen af værftet var afsluttet i 1956. Man var nu
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blev stødt mod hinanden og fæstnet sammen ved hjælp af den
tilsatte smeltbare svejsetråd.
     Overgangen til sektionsbyggeri foregik på B&W11 gennem
især 1950erne og var tilendebragt i 1960ernes første år, da man
tillige havde fået indført EDB til opmærknig af pladerne. Mere
herom senere. Skibsbyggeri består ikke kun i at producere et
skibsskrog, der er i stand til at flyde. Skroget skal forsynes med
indmad, dvs. med alt fra motor til styrehus. Denne anden side –
den såkaldte udrustning – havde langtfra gennemgået en lige så
revolutionerende teknologisk udvikling. Udrustningsområdet
behandles derfor blot helt kort i dette afsnit.

Skrogbygning
Indtil 1940, hvor man på B&W stadig nittede skibene, foregik
bygningen eller sam lingen af et skib på beddin gen. Først lagdes
en køl, der blev samlet på stedet, derefter rejstes spanter ne, og til
sidst blev klæd ningen monteret og dæk og dækshus bygget.
Tilpasning af de enkel te dele, det vil sige bund stok ke, spanter og
klædning til bund og skrogsider, foregik så vidt muligt på værk -
stederne (i Skibs bygger hallerne, 1945:1). Her varmbøjedes span -
ter efter skabeloner i fuld størrelse, og huller til nagler blev
lokket. Klædningspladerne blev skåret/klippet efter skabeloner i
fuld størrel se, hvorefter de blev bøjet og fik lokket huller til nit-
naglerne. Princippet var, at skibet blev bygget af enkeltdele, der
var bearbejdet, men ikke samlet, på værkstederne. De blev først
samlet på beddin gen, hvor selve opbygningen af skroget foregik.
Det var altså her, stør stedelen af byggeaktiviteten foregik. 
     Arbejdet med skroget blev udført af skibsbyggere, der stod
for afslag ning (fremstilling af træskabeloner i fuld størrel se),
opmærkning (på stålet) og til pasning af enkeltdelene, f.eks.
span  ter og klædningsstykker. Det foregik dels i Skibsbygger -
hallerne, dels ved beddingen. Når klædning og spanter var passet
til, blev de boltet fast, hvorefter nitterne tog over og nittede
enkelt delene sam men.
     Når skroget stod færdigt, søsattes nybygningen og udrust-
ningsfolkene tog over. Det drejede sig om malere, elektrikere,
rørsmede, snedkere m.v. Der foregik stort set ikke udrust nings -
arbejde førend skroget stod færdigt.

Svejseteknikkens indførelse

Svejseteknikken blev for alvor indført i efterkrigstiden. Man hav -
de på daværende tidspunkt længe kendt til svejsning. De før ste
fuldsvejste skibe i verden er fra 1930erne, men det var først efter
2. Verdenskrig, at denne teknik for alvor blev taget i brug på B&W.
     Svejseteknikken kom, i løbet af en årrække til at betyde, at
man be gyndte at bygge skibe på en helt ny måde, det såkaldte

Behovet for stadig større skibe på verdensmarkedet tvang B&W til at tænke
i nye baner. Det traditionelle værft kunne ikke levere skibe, der var store nok
og samtidig kunne det ikke udnytte fordelene ved svejsning optimalt. Derfor
besluttede man sig for at bygge et helt nyt værft baseret på en ny og revo-
lutionerende teknik: sektionsbyggeriet. Skibene skulle samles i store sektio-
ner i to nye haller og derefter samles i en tørdok – byggedokken – frem for
på en bedding. Tegningen fra 1957 angiver planerne om udvidelse af værfts -
anlægget mod øst med de to kolossale sektionshaller og byggedokken.

The worldwide demand for still larger ships forced B&W to reconsider pro-
duction methodes. The traditional shipyard could not deliver ships large
enough and they were ill fitted to fully exploit the advantages of welding. It
was therefore decided to build a whole new shipyard based on a new and
revolutionary technique: building by sections. The ships were to be built in
large sections in two new gigantic workshops and then finally assembled in
a graving dock instead of on a berth. This drawing from 1957 shows the
layout for an eastward expansion with two colossal section-plants and the
new building dock.

gået helt over til fuldsvejste skibe, og en konsekvens heraf var, at
man kun efter særligt ønske fra rederne anvendte nitning til
bundstokke og køl. Nitter arbejde var herefter noget, der over -
vejende foregik på Reparationsværftet. En følge af overgangen til
fuldsvejste skibe bygget af sektio ner var, at man brugte væsent -
lig kortere tid på beddingen.

Nye udvidelser – sektionsbyggeri og byggedok

Allerede i 1957 besluttede man sig for at udvide værftet endnu
en gang. Bag grunden var dels kravet om stadig større skibe, som
ikke kunne bygges på det eksisterende anlæg. Dels at få skabt et
gennemrationelt produktionsforløb fra starten. Ved at foretage
en udvidelse af værftsgrunden kunne man anlægge et helt nyt
værft ved siden af det gamle, mens dette endnu var i drift. 
     I 1958 bliver planerne om sektionsbyggeriet offentliggjort.
Anlægget var revolu tionerende og havde en kapacitet, så man
kunne bygge skibe på ca. 70.000 tons mod tidligere kun det hal -
ve. Det nye var, at man kunne transportere sektioner, der var ti
gange større end tidligere fra sektionsværkstedet til byggedok -
ken. Byggedokken var i sig selv en nyhed. På grund af skibenes
størrelse havde man fundet det hensigtsmæssigt at bygge skibe -



ne i en dok (der kunne fyldes med vand ved uddokning) fremfor
på en bedding, hvor søsætningen af store skibe ville have skabt
problemer.
     Sektionshallerne og byggedokken stod færdige i 1961, og be -
tød en væsentlig forøgelse af værftets kapaci tet. Fra at kunne
håndtere sektioner på op imod 60 tons blev man i stand til at
bygge sektioner på op til 600 tons. Samtidig blev det muligt at
bygge væsentligt større skibe. Til beskrivelsen af overgang til
svej ste samlinger og sektionsbyggeri hører også det nye teg -
nings  system, der så vidt muligt definerede skibets enkeltdele i
detaljer; det vender vi tilbage til i næste kapitel.
     Mens 1950erne og starten af 1960erne kan betegnes som en
ekspansionsperiode, hvor man udvidede kapaciteten på nybyg -
ningsområdet og ind førte en hel ny skibsbygnings teknologi, så
blev 1970erne og tiden frem over, som omtalt i forrige afsnit,
præget af en hård konkurrence på ver densmarke det. Gennem
dette kvarte århundrede op mod lukningen var der ikke i samme
forstand tale om et teknolo gisk og produktions organisatorisk
brud. Det var i denne periode gennem raffi nering af den eksi -
sterende teknologi med nye skære- og svejsemaskiner og mere
effektive pro duktions gange i skrogbygningen, at man forsøgte at
forbedre pro duktiviteten. Arbej det blev rationaliseret, automa-
tiseret og delt op i flere delo pera tioner. Skrogbygger arbejdet blev
i stadig højere grad styret fra teg nestuen, og skibs byggernes ar -
bejde blev for en stor dels ved kommende at hæfte dele på ele -
men ter, hvorefter svejserne eller svejsemaski ner svejsede dem
fast. Opmærk ning af pladerne, som tidligere var manuel, styre-
des fra tegnestuen og fore toges automatisk på skæremaski nerne. 

Udrustning
Udrustningen er den ‘indmad’ i skroget, som et skib også består
af. I følgende kapitel om de forskellige arbejdsliv og faggrupper
på skibsværftet ser vi nøjere på arbejdets indhold, så her skal blot
peges på nogle hovedkendetegn: Mens man i skrog byg ningen
søgte at rationalisere selve produk tions gangen, bestod rationali -
serin gen i Udrustningen primært af at købe stadig flere dele
udefra frem for at fremstille dem selv. Dermed kom arbejdet til
at bestå i mon tering frem for fremstilling. 
     Som led i bestræbelserne på at mindske omkostningerne be -
gynd te man desuden i 1960erne at udruste skibet, før sektio ner -
ne blev samlet. På denne måde søgte man at undgå spildtid og
dermed opnå en så effektiv udnyttelse af arbejds kraften som
mu ligt.
     Udrustningssiden var selvsagt underlagt rationaliseringer li -
ge som skrogbygningen, men som det vil fremgå, er
betingelserne for rationaliseringer af en anden karakter.
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Ud over at man efter den store produktionsomlægning kunne håndtere me -
get store sektioner, blev det også muligt at lave en stor del af udrustnings -
arbejdet før skibet blev søsat. B&W skrev følgende i en pressemeddelelse,
der fulgte billedet fra 1968: »Skrogets 3 sektioner, der hver vejer mellem
500 og 600 tons, blev anbragt i byggedokken den 17. april og senere mon-
teredes dækshuset, som vist på billedet. Arbejdet med at gøre skibet klar til
søsætning den 30. april er således udført på 11 arbejdsdage, hvilket er en
reduktion af den hidtil korteste byggetid med 8 dage. Forudsætningen for
denne meget korte byggetid er dels en grundig planlægning og dels, at en
stor del af udrustningsarbejdet blev foretaget allerede medens sektionerne
var under fremstilling i svejsehallerne«.

The massive re-organization of production did not just allow the builders to
handle much larger sections, but also meant that much of the equipment
could be fitted out before the ship was set afloat. In a press release from
1968 accompanying this picture, B&W wrote the following: »The hull’s 3
sections, each weighing between 500 to 600 tons, were placed on the
 building dock on April 17th. The deckhouse was then, as can be seen in the
picture, later erected. The work on readying the ship for launching on April
30th took 11 working days, which is 8 days less than the hereto-fastest
building period. The premises for such a short building time are due to meti-
culous planning and the fact that much of the equipping was done while the
sections were being produced in the welding plants«.

De nye portalkraner gjorde det muligt at fremstille meget store sektioner. På
billedet ses agtersektionen af et russisk fiskeskib fra 1968. Agtersektionen
vejede 558 tons og var 40 meter lang. Skroget bestod af tre sektioner og
blev samlet i dokken på 11 dage.

The new gantry cranes allowed for the production of very large sections.
The picture shows the stern section of a Russian fishing ship from 1968.
The stern section weighed 558 tons and was 40 ms long. The hull was
made up of three sections and was assembled in dock in 11 days.



Refshaleøen 1945, 1968 og 1996
Denne bog handler om arbejdet og dagligdagen på Refsha leøen.
Det er derfor nærliggende at give en fornemmelse af, hvordan de
konkrete rammer om tilværel sen på virksomheden så ud gen-
nem efterkrigstiden. Det gøres i tre tidssnit, 1945, 1968 og 1996,
der hver for sig illustrerer vigtige kende tegn og forandringer ved
anlægget. Der skal hér kun gives en summarisk gennemgang –
oplysningerne til de enkelte byg ninger kan give flere detaljer.
     I første omgang kan man nævne det, som er uforandret gen-
nem den 50-årige periode. Anlægget har hele tiden dannet ram-
men om dels produktion, som foregik både udendørs og i de
mange værkstedslokaler og -haller, dels nogle reproduk tive
funktioner, i pause-, omklædnings- og spiselokaler. 
     Den vigtigste del af reproduktionen er altid foregået i værf -
tets sydøstlige hjørne, hvor de timelønne de spiste og havde deres
omklædningsrum.
     Produktionen får man bedre overblik over ved at se på hvert
snit for sig.
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B & W Refshaleøen 1945

1. Skibsbyggeri. De to ældste
længer, ligesom den sydlige
længe med bl.a. nummer 29 og
36, er det oprindelige anlæg
fra 1872.

De to lange haller med ovenlys
mellem nordlænge og vest-
længe er bygget i 1920erne. I
Nordlængen magasin og afslag-
ningsloft, pladebearbejdning i
de to haller, spanteovn i nord-
enden af Østlængen

2. Grovsmedie

3. Klejnsmedie

4. Maskinværksted

5. Kobbersmedie

6. Rørsmedie

7. Værktøjs- og reparations -
afdeling. Ca. fra 1930

8. Elektrisk afdeling. 
På 1. sal Riggerloft.

9. Stållager

10. Tømrerværksted

11. Snedkerværksted

12. Malerværksted. 
Ca. fra 1930

13. Byggebeddinger

14. Vognvægt, port og kontrol-
vagt

15. Akkumulatorbatterier.
Nødstrømforsyning

16. Marketenderi fra 1920.
Overtages af arbejderne 1924

17. Omklædningsrum fra 1920

18. Tømmerlager

19. Hovedindgang

20. Ophalerbeddinger

21. Tørdok fra 1895

22. Flydedokke. Den store fra
1906, den lille fra 1924

23. Hovedmagasin for diverse
råmaterialer. Afslagningsloft på
1. sal

24. Tømmerlager og savskære-
ri. De små skure syd for den
lange længe er tømmerlagre

25. »Vandmandens« hus.
Vandmanden havde til opgave
at trykprøve diverse tanke 

26. Svejsehal fra 1942 

27. Kedelsmedie fra ca. 1915.
Den lille bygning vest for er
Portnerbolig

28. Magasin 

29. Funktionærspisestue.
Tegnestue på øverste etage 

30. Snedkerlager

31. Værkstedstegnestue

32. Kraftcentral. Formentlig fra
før 1920

33. Kedelhus. 
Skadestue i lokale syd for

34. Kompressorcentral

35. Tegnestue

36. Administration

37. Drifts- og bygningskontor

38. Planeringskontor

39. Udrustningskaj

40. Udrustningskaj

Kilder til planerne på de følgende sider 
1945: »B&W Museum« (1959), suppleret med kort på B&Ws Anlægsafdeling.
1968: Skråprojektion fra pjece i Det Kgl Biblioteks Småtryks samling suppleret
med betegnelser på kort fra B&Ws Anlægsafdeling. 
1993: Skråprojektion fra Eriksen (1993), suppleret med betegnelser på kort
fra B&Ws Anlægsafdeling.
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1945

De tre lange længer, som udgjorde grundstrukturen i det op rin -
de lige anlæg fra 1800-tallet, dannede stadig den pri mære ramme
om aktiviteterne: nord længen med afslag ningsloft og pladehal -
ler, Østlængen med spanteovn nord ligst og udrust nings funk -
tioner som grovsmedie og klejnsmedie, sydlængen med andre
ud rustningsfolk som tømrere, snedkere, elektrikere m.m. Ud -
rustningen foregik ved vestenden af de to kajer og på sydsiden af
den sydligste kaj.
     Nybygningen foregik på byggebeddingerne nord og umid -
delbart syd for nordlængen, reparationerne på de sydligere op -
halerbeddinger og i flydedokkene.

N
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1968

De tre længer kan stadig fornemmes i anlægget, men en ny pro-
duktionsgang gør krav på opmærksomheden: »stållinjen«. Fra
stållageret i vest til bygge dokken i øst blev stålplader – gennem
samling til stadig større sektioner – omdannet til et færdigt
skrog, der blev ud dokket og bugseret til en af udrustnings -
kajerne.
     Reparationsværftet havde stadig sin placering på værftets
sydlige om råde, hvor også de fleste udrust nings værksteder lå. I
takt med, at man be gyndte at udruste i sektio nerne, al le rede
inden skroget var fær digsamlet, flyttede der også værk  steder ud
langs byggedokken. 

B & W Refshaleøen 1968

1. Hovedport

2. Flydedok fra 1924. 
Til reparationer

3. Tørdok fra 1956. 
Til reparationer

4. Maskinværksted

5. Udrustningsværksted 
– bl.a. værksteder for blikken -
slagere og klejnsmede 

6. Marketenderi på 1. sal.
Bygningen kaldet Grundtvigs -
hus, bygget ca. 1960. Bygget
da der var mere end 3000
timelønnede bl.a. for at aflaste
det gamle marketenderi.

7. Tømrerværksted

8. Snedkerværksted på 1. sal. 
I stuen savskæreri

9. Kontorer. I en årrække 
(formentlig indtil starten af
1970erne, hvor reparations -
afdelingen lukkede) også spise-
stue her, især knyttet til repara-
tionsafdelingen 

10. Elektrisk afdeling i stuen.
Riggerloft på 1. sal

11. Ophalerbeddinger 
(til reparationer)

12. Tørdok fra 1895 

13. Rørværksted 

14. Rørlager

15. Stållager

16. Maskinværksted. De to byg-
ninger kaldes Gl. Kedelsmedie
og stammer fra århundredets
første årtier. Fungerede som
kedelsmedie indtil 1953

17. Lærlingeværksted

18. Lagerplads

19. Skibsbyggerværksteder.
Bygget 1919. Den lange hal,
der gennemskærer i øst-vest -
gående retning er fra 1953.
Heri indrettes nyt anlæg for op -
tisk opmærkning. Den tidligere
opmærkerhal parallelt hermed
omlægges til bl.a. brændehal
og afslagning. Syd for den lan -
ge hal skibsreparationsafdeling

20. Svejseværksteder: krum -
panel-, ramme-, skod-, diverse-
værksted

21. Kedelsmedie

22. Sektionsværksteder. Den
lille, S1, fra 1960, den store,
S2, fra 1961. Mellem disse to
en spisestue for funktionærer,
der blev benyttet i 1960erne,

da der var mere end 3000
timelønnede

23. Byggedok fra 1960. De
største kraner, portalkranerne,
kan løfte indtil 300 tons. Byg -
ningen syd for er Panel værk -
stedet

24. Tømmerlager

25. Lærlingeskole fra 1958

26. Funktionærboliger

27. Marketenderi fra 1920.
Overtaget af arbejderne 1924

28. Omklædningsrum fra 1920,
klubhus fra 1956 syd for

29. Omklædningsrum fra 1951

30. Hovedmagasin

31. Grovsmedie

32. Klejnsmedie

33. Centralmagasin

34. Værktøjsafdeling

35. Kraftværk

36. Administration og tegne -
stuer. På 3. sal funktionær- og
chefspisestue

37. Panelværksted

38. Udrustningskajer
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1996

»Stållinjen« (nr. 1-10) var nu den eneste markante struktur i an -
lægget. Reparations værftet havde været lukket i årevis, og ingen
værksteder var tilbage på det sydvest lige område. Det mindre
diffuse indtryk, som anlægget giver, vidner om, at der nu var tale
om et værft, hvor man, så vidt det har været muligt, har søgt at
stan dardi sere pro duktionen.
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B & W Refshaleøen 1996

1. Stållager

2. Stålbehandlingsanlæg. 
I hallernes sydlige ende værk-
sted for maskinarbejdere og
rørsmede »ombord«

3. Skærehaller. Heri to plasma-
skæremaskiner foruden nume-
risk og optisk styrede flamme-
skæremaskiner

4. Mellemlager. 
Pauseskure til kranførerne –
»Café Svingkranen«

5. Haller til påsvejsning af
 styrkeelementer

6. Svejsehal. Med taktproduk-
tionsanlæg (arbejdsstationer,
der bevæger sig gennem hallen)
fra 1992

7. Sektionsbyggeri, S1. Med
krankapacitet på 240 tons.
Langs væggene i både S1 og
S2 er indrettet pausebåse.
Kvalitetsafdeling og stålfabrika-
tionsledelse

8. Sektionsbyggeri, S2. Med
krankapacitet på 600 tons

9. Sektionslager og husbyggeri

10. Byggedok. På byggedok-
kens nordlige (og delvis på den
sydlige) side en mangfoldighed
af små arbejds- og pauseskure
(og -containere), undermester-
skure, svejseapparater, stillad-
ser, pissoirer. Længst mod øst
et pumpehus (ikke tegnet) til
tømning af dokken og styring af
dokporten

11. Snedkerværksted og
 montageværksted (blikken -
slagere og smede)

12. Maskinværksted og klejn -
smedie i stueetagen.
Undermester- og mesterkontor
indrettet i skur monteret på
bygningen. På 1. sal riggerloft
og sejlmager. Undermester- og
mesterkontorer i vestenden af
etagen (jf feltdagbog med
 skitse af indretning)

13. El-værksted. Undermester-
og mesterkontorer (jf feltdag-
bog med skitse af indretning).
På bygningens nordside en del
containere indrettet som 
el-tegnestue. I bygningens
 vestre ende malerværksted med
undermester-/mesterkontor

14. Rørsmedie. Gravør- og
 skilteværksted i lille lokale

15. Vedligeholdelses- og
anlægsafdeling. Indeholder
også cykelværksted. På pladsen
syd for bygningen opmagasine-
ring af luftslanger, ventilations -
anlæg m.m.

16. Hovedmagasin og vare -
lager. På 1., 2. og 3. sal tegne-
stuer og konstruktionsafdeling

17. Udrustningskaj. 
Her placeres skibet efter ud -
dokning. På kajen et virvar af
skure og containere til opbeva-
ring, lager, pauser osv. for ma -
lere, riggere, snedkere, maskin-
rumsfolk, kranførere m.m.

18. Malerhaller opført omkring
1994. De lave haller længere
mod vest fra 1990

19. »Ormegården«. Tømrernes
skur

20. Panelværksted til
 bearbejdning af store plader 
(til klædning, dæk m.m.).
Arbejdslederkontorer. Pauserum

21. Arbejdernes marketenderi
med køkken, bageri m.m. I den
sydligste ende funktionærkanti-
ne siden 1994. Den lille tilbyg-
ning stammer fra opførelsen i
1920 som bolig for marketen-
deren. I 1924 overtog arbejder-
ne marketenderiet. I loftsetagen
var der tidligere værelser for
unge piger. Lokalerne på 1. og
2. sal kan lånes af arbejderne
til private sammenkomster

22. Omklædningsrum fra 1920.
I bygningen har Fællesklubben
sine lokaler

23. Omklædningsrum fra 1951.
I bygningen er indrettet lokaler
til diverse fritidsforeninger.
Tennisbane – tidligere hånd-
bold-bane – øst for bygningen

24. Klubhus fra 1957. Tilhører
arbejderne. Fælleslokale, lokale
til tillidsmands-møder m.m.

25. Lærlingeskole fra 1958

26. Magasinbygning. Indtil
1993 den oprindelige bygning
fra 1872. Den nuværende byg-
ning i bølgeblik. I den nordlige
ende en rest af den oprindelige
bygning, der rummer sikker-
hedsafdeling med bl.a. skade-
stue

27. »Dødens hule«.
Reparationsafdeling hørende
under Vedligeholdelse s afde lin -
gen, hvor ældre medarbejdere
kunne få lettere arbejde med at
rengøre og vedligeholde værk-
tøjer

28. Personalekontor. 
Bygningen har tidligere tilhørt
Havnevæsenet og stammer fra
Refshaleøens etablering

29. Administrationsbygning.
Reception i stueetagen. Diverse
kontorer. Indtil for få år siden
funktionærspisestue på øverste
etage

30. Portbygning. Grænsen til
værftsområdet, der skal passe-
res ved arbejdets start, i
 frokostpausen og ved fyraften

31. Anløbsbro for bådfarten til
og fra Toldboden

32. Tørdok fra 1956

33. Riggerskur
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Indledning

En tur på værftet en forårsdag 1996

På vej ned mod den sidste nybygning, der snart skal på prøve tur,
kan øjnene ikke undgå at falde på et mylder af effekter og sager,
der fylder op på området. Vi befinder os på udrustningskajen,
hvor alskens materialer og grej ligger og flyder; det er for den
udenforstående svært at se ræson i rodet. Her er små skure,
contai nere i mange udgaver og af vidt forskellig alder, her er rør,
be holdere, slanger i alle størrel ser, stilladsdele osv. Der er heftig
aktivitet på kajen, pladsen er fyldt med mænd i blåt arbejdstøj og
hvide hjelme; to kraner glider frem og tilbage i deres skinne spor
ledsaget af en høj kimen for at advare folke ne på jorden. 
     For enden af kajen rejser sig en rød massiv mur, en fuld-
stændig plan væg. Dét er, hvad aktivite ten drejer sig om; den sid-
ste nybyg ning fra Burmei ster og Wains skibs værft. Nummer 957
i den række, der blev indledt i 1854. Det enorme skibsskrog på
over hundrede meter er helt uden krum ninger, kun i agter- og
for stavn runder skroget til. Som det ligger her ind til kajen,
kunne man tro, det var et hus, der stod på jorden. I løbet af en
lille times tid vil det store skib være sejlet ud på den obliga tori -
ske prøvesejlads, der går forud for den endelige aflevering til
køberen. 
     Aktiviteterne på kajen ophører dog ikke af den grund, de føl-
gende timer bruges til at få ryddet op og sorteret på kajen. Det
tilsyneladende rod viser sig at tilhøre sjakkene fra de forskellige
udrustningsværksteder, riggerne, malerne, elektri ker ne, rørsme-
dene, maskinarbejderne.
     Bevæger man sig ind på værftsområdet, kommer man snart
til de store skibs byggerhaller. Her lugter støvet, her er køligt og
meget stille. Langs væggene ligger mindre stålelemen ter – det er
smådele til den næste nybygning, der aldrig skal blive brugt. Der
er et langt nummer på de forskellige elementer. Cifrene hen viser
til den nøjagtige pla cering af det pågældende element inden
samlingen til næste skib. For den uindviede er funktion og be -
stem melsessted umulig at bestemme.

Var man kommet ind på værftet i 1950erne, havde meget været
det samme som i dette billede fra 1996 – mylderet af mennesker
og de mange faggrupper med hver deres specifikke opgave i
udrustningen og færdig gørelsen af skibet. 
     Men især to forhold ville have været ander ledes. Skibene ville
have været i facon, buede og krumme, og man ville ikke kunne

finde så små ståldetal jer, præcist defineret før opbyg ningen af
det næste skibsskrog. 
     I værftets efterkrigshistorie var der med andre ord nogle
forhold, der var næsten uændrede, andre, der var helt forandre -
de. Nogle havde med teknologi at gøre, andre med arbejdsvilkår
og atter andre havde at gøre med relationer mellem de ansatte og
de ansattes forhold til ledelsen. Hvordan de komplek se forhold
føjede sig sam men med hinanden og udgjorde livet på Refs hale -
øen, skal det følgende forsøge at give et lille indtryk af.

Hvilken historie skal fortælles?

Én ting var alle ansatte på B&W enige om: Værftsarbejde er
hårdt, ubekvemt og slidsomt. Det er stål, der arbejdes med, og
det slider på fysikken. Et skibsværft er en mellemting mellem en
fabrik og en byggeplads. Meget foregår uden dørs på vin d om su -
ste områder, og arbejdet er ofte tungt og foregår i uhen sigts mæs -
sige stillinger. 

»Jeg startede på værftet som lærling i 1954, i en kold februar
måned. Jeg tror det var 30° frost, og jeg startede på et skib vi
forlængede, som hed Hans Broge, og det var nittet sammen.
Jeg stod herude som 15-årig knægt i et allerhel vedes spek-
takel… Jeg var sikker på, at jeg aldrig nogen sinde ville fuld-
føre. Og jeg for bandede min far langt væk, der havde skaffet
mig den læreplads her«

Som så mange andre gennemførte denne klejnsmedelærling sin
uddannelse og fik en årelang tilknytning til B&W. At arbejdet var
barskt indgik efterhånden som et givent grundvilkår, ar bejds -
pladsen blev attraktiv på anden vis – mange mener endda, at det
hårde arbejde var medvirkende til at skabe et godt sam men hold. 
     I værftets sidste årtier skete der store foran dringer på dette
felt: bedre beskyttel se, mindre slæberi, mere indendørs arbejde,
bedre arbejds tøj osv.; men karak teristikken »hårdt arbejde«
ramte stadig ikke ved siden af i 1996.
     Det er naturligt her indledningsvis at nævne et af de træk, der
generelt kendetegner værftsarbejdet i forhold til andre typer af
arbejde – hårdheden og de fysiske krav. Vi vil imidlertid ikke
yderligere be skæftige os direkte med arbejds mil jøfor hold, som
vi ikke har nogen særlig kompetence indenfor. I stedet vil vi
ændre perspektivet og se på virksomheden som ramme om for -
skellige former for levet liv.

I forrige kapitel blev de store forandringer i skibsbygningspro -
cessen ridset op. 

Arbejdet – forskelle og foran dringer



     Men hvad betød disse forandringer for dagligdagen på værf -
tet? Hvordan ændre de det rutinerne? Skabte det forskydninger i
relationerne mellem faggrupperne? Er det muligt at få en for -
nem melse af arbejdsliv og sociale relationer på for skellige tids -
punkter, både forskelle mellem forskellige faggrupper og funk-
tioner på værftet og samtidig de forskydninger, som udviklingen
har befordret? Hvordan har folk fra værftets mange kroge og
hjørner betragtet sig selv og hinanden?

Et grundtema gennem kapitlet spørgsmålet om rationaliseringer
uund gåeligt blive. B&W havde gennem tiden altid skullet klare
sig på et kapi talistisk verdensmarked, og omkost nings reduk tio -
ner havde været på dagsordenen uanset hvor langt tilbage man
går. Man havde altid forsøgt at være så billige som muligt ved at
udnytte den givne teknologi. I 1900-tallets begyndelse gik man
over til at bruge pneumatik, hvor man tidligere brugte nitteham-
mer og håndført hammer og mejsel til at arbejde med jernet.
Man erhvervede fortløben de større kraner, større maskiner. Og
også på det organi satoriske område er tildragelser i startåret på
denne bog – ca. 1945 – blot ét nedslag i en lang kæde af be gi -
venheder. Allerede fra værftets start i midten af det 19. år hun -

38 39

B&W var en arbejdsplads, der var
præget af årstidernes vekslen.
Navnlig kulden om vinteren
 huskede mange som særlig bitter.
Til gengæld gav sommeren mulig-
hed for at nyde arbejdet udendørs.
Billedet viser værftets stållager en
vinterdag i 1979.

Work at B&W was deeply affected
by the changing seasons. The cold
winter weather is remembered by
many as bitter. On the other hand
it was a pleasure to work outside
during the summer months. Here
we see the shipyard’s steel store
yard on a winter day in 1979.

Øvelse med bedriftsværnet i 1952.
B&W skibsværft var en farlig ar -
bejdsplads, hvor der af og til skete
alvorlige ulykker. B&W havde et
bedriftsværn bestående af frivillige
arbejdere, der kunne træde til, hvis
uheldet var ude. 

Rehearsing with the health and
safety unit, 1952. The B&W ship -
yard was a dangerous place wor-
king and once in a while dangerous
accidents occurred. B&W had it’s
own health and safety unit made up
of volunteers who took charge if an
accident happened. 
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dre de var metalarbej derne specialiseret ud i skibsbyggere, nit-
tere, og diverse udrust ningsfolk.13

     At de forskelligartede former for rationalisering får en
fremtrædende plads, skyldes altså ikke, at de markerer noget nyt,
men at man simpelthen ikke forstår dagligdagen, arbejds livet, og
især forskellighederne heri, uden disse for øje. 
     Det skal med det samme slås fast, at den følgende frem stilling
bliver sum marisk. Den vil være et forsøg på – i forlæn gelse af de
indledende afsnit – at pejle de afgørende skillelinjer både på
tværs af værftets afdelinger og i udviklingen over tid. Det som
udefra kunne ligne en kulturel enhed, opløste sig i et kompleks
af relationer, omgangsformer, arbejds opfattelser osv. Hoved in -
ten tionen er at give et indblik i værftets brogede liv.

De forskellige faggrupper
Der gør sig mange principielt forskellige arbejdsvilkår gældende,
når man skuer ud over værftets historie i efterkrigstiden. 
     Der var i 1996 en iøjnefaldende forskel på det, der kaldtes
Stålet, den del af produktionen, der angik fremstil lingen af skibs -
skroget, og så Udrust ningen, der var sam lebetegnelsen på de
funk tioner, der gjorde skroget funktions dyg tigt. Groft sagt ud -
gjorde Stålet det meget vel definerede arbejde, Udrustningen det
mere brogede. I Stålet arbejdede skibs byggere og svejsere, i Ud -
rust ningen en blandet skare af for skellige faggrupper, klejn-,  rør-,
kedelsme de, maskinarbej dere, elektrikere, tømrere, snedkere og
riggere.
     Indtil 1974 forekom yderligere en skillelinje på værftet mel -
lem Nybygningen og Repara tionen – det var generelt faste folk,
der gik de to steder.
     Endelig var der forskellene i uddannelsesniveau. Langt ho -
ved parten af arbejds styrken var faglærte, men også ufaglær te og
mellemkategorien special arbejdere havde deres faste gang på
virksomheden.
     Alle disse brudflader og skillelinjer var betydningsfulde kul-
turelt og vil blive behand let i det følgende. Skellet mellem skrog -
bygningen og udrustningen vil dog blive disponerende for frem-
stillingen, fordi det i produk tions processen var to klart adskilte
størrelser. Det skal vise sig, at de også på det kulturel le plan hav -
de betydning. 
     Af de forskellige faggruppers dagligdag og arbejdsliv vil størst
vægt blive lagt på skibs byggerne; det er den faggruppe, der er
særegen for værfterne. På den anden side er der ingen mening i
at se på skibsbygning som isoleret fag, med mindre da at inter -
essen går specifikt på teknologi og arbejdsproces. Det er samspil -
let med andre, relationerne mellem arbejdsområder og
arbejdsop fattelser, ligheder og forskelle på arbejds pladsen, der

1950 / 1950

En af værftets mange tegnestuer i
1962. Det var her alle konstruktø-
rernes idéer og beregninger blev
overført til papir. Alt blev tegnet i
hånden, det krævede sikker hånd
og omhyggelighed. I 1950erne blev
der lavet relativt få tegninger. De
vigtigste var spanteridset, der an -
gav størrelse og udformning af de
mange spanter samt tegninger af
klædningsplader, dæk, skodder og
dækshus.

giver for nemmelse og forståelse for det liv, der er levet. Derfor vil
de fleste betydnings fulde arbejdsom råder på værftet blive be -
rørt. Forhåbentlig kan det give et lille indblik i den mangfol dig -
hed arbejds pladsen dannede rammen om. 

Stålet

Den første efterkrigsperiode
Skibsbygningen på B&W adskilte sig i årene efter 2. verdens krig
ikke grund læggende fra den måde, det var foregået på siden
1800-tallet. Som det er set blev spanter rejst på en køl og stål -
plader beklædte spante skelet tet på den svagt skrånende bygge-
plads, beddingen. Arbejdet som skibsbygger var præget af denne
konstruktions måde. Meget arbejde foregik direkte på beddingen
med opmåling, tilpasning osv. Men der var altså ikke tale om, at
den enkelte skibs bygger var invol veret i hele pro cessen fra læg -

One of the shipyards’ numerous
drawing offices in the 1950’s. It
was here that the constructor’s
many ideas and calculations were
converted to paper. Everything was
hand drawn. A job that required a
steady hand and precision. In the
1950’s relatively few drawings
were made. The most important
ones covered the body plan, which
provided the shape of the numer -
ous frames, as well as plans of the
shellplates, decks, bulkheads and
deckhouse.



Ovnen kørte i døgn drift – dels var den lang tid om at blive var -
met op, dels var der næsten konstant behov for spanter, så ledes
at der normalt var både dag-, aften- og nat hold.

Bedding og værksted

Også i Skibsbyggerhallerne14 og ved beddingerne stillede arbej -
det store krav til selvstændighed i sjakkene. For lægget var også
her skabeloner fra Afslagnings loftet eventuelt kombineret med
tegningsoplæg. Sjakkene mærkede pladerne op, og disse blev
klippet på de lige sider og skåret med skære brænder i de rigtige
størrelser og faconer. Derefter skulle der lokkes huller i dem,
hvor naglerne senere skulle føres. For uden bordssjakket var der
en ekstra arbejdsgang i forbindelse med de plader, der skulle
faconvalses – i modsætning til senere i skibskonstruktionens hi -
storie, hvor man så vidt muligt forsøgte at rationali sere krumme
plader ud af skroget; det er derfor et skrog i 1996 – og i dag –
lignede, som en klejns med formulerede det, en »skotøjsæske«.
Det minimum af krumme plader, der findes i et moderne skib,
buer kun én vej. Omkring 1950 skulle mange klæd nings plader
krum mes på flere leder; lidt af en kunst med tykke stålplader.
Når pladerne var klar, blev de først spændt op på spanterne med
skibsbyggerbolte (der havde ret groft gevind), og før der kunne
nittes (se nedenfor) skulle bolten afmonteres og hullet »rives
op«. Det sidste gjordes af tillærte borere, »de havde ikke andet at
lave end at bore og rive huller op«, som en tidligere skibsbygger
formulerede det.
     Kun hver anden »rang« (vandrette række) af klædnings -
plader blev fremstillet ud fra skabeloner fra Afslagningsloftet, før
de blev monteret på spanterne. De mellemliggende range
mærkede skibsbyggerne op på beddingen. Store rammer af ska-
belontræ – som man var 4-5 mand om at styre og holde på plads
– brugtes til at opmærke pladestørrelse og hullernes placering,
før den afsluttende be arbejd ning af selve stålpladen foregik i
Skibsbyggerhallen. Der var med andre ord megen trafik frem og
tilbage mellem ‘værksted’ og bedding.

Arbejdsdeling

Skibsbyggersjakkene var ikke homogene arbejdsteam. Klippe-
og lokkemaski ne, som hvert sjak rådede over, blev betjent af spe-
cialarbejdere, altså tillærte med et begrænset arbejdsom råde.
Der var også arbejdsmænd knyttet til sjakke ne. De måtte ikke
komme til maskinerne, men skulle hjælpe med at gå til hånde på
forskellig vis. Dels uddannelsesniveau og dels dygtig hed var med
til at definere det hierarki, som sjakkene udgjorde. Øverst sjak-
bajsen, som primært havde en arbejdsledende funktion, nederst
lærlingene:
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ning af køl og bundtanke, over rejsning af spanter, til montering
af klædning og konstruk tion af dæk og styrehus. Ét skib gjordes
ikke færdig ad gangen, der var altid flere skibe under bygning
med en vidt frem skreden arbejds deling på værftet som resultat.
     Det var forskellige sjak, der tog sig af delprocesserne i skibs-
bygningen. Faste folk var på Afslagningsloftet, hvor skabeloner
til spanter og plader blev tegnet op i fuld størrelse. Der var faste
sjak, der tog sig af bøjningen af spanter. I Skibs bygger hallerne
var der faste dækssjak, endda delvist opdelt på de forskellige
dæk, og faste udenbordssjak, der skar stål til skibets klædning.
Der var faste sjak til overbyg ningen på skibet; og endelig var der
nittersjakkene, der samlede delene og fæstnede pladerne til
spanter og dragere.
     Når der alligevel – på trods af den udprægede arbejdsde ling
– er grund til at operere med et principielt skel i forhold til peri-
oden efter ca. 1960 er det fordi selve planlægningen af arbejds-
gangen tidligere i vidt omfang var overladt til skibsbygger ne selv.
Forlægget i form af tegninger forudsatte, at man på de enkelte
værksteder mere præcist kunne definere det videre arbejde.

Spantesjakket

Lad os se på arbejdet ved spanteovnen, hvor spanterne skulle
buk kes: Afslag ningsloftets skibsbyggere havde på grundlag af
span terids fra tegnestuen lavet skabeloner i fuld størrelse af
spanterne. Det var nu det seks mand store spante sjaks opgave at
få bukket de lange stålemner, når de var opvarmet. Når spantet
havde været i ovnen skulle det indenfor et kvarter bukkes i facon
efter skabelo nen. Hér to beskrivelser fra skibs byggere, der selv
havde været med til arbejdet:

»…når den [spantet] kom ud, og der var sagt: ‘Nu skal den
ikke læn gere’, så var det teamwork. Alle vidste, hvad pokker
de skulle lave« 
»Det var med hamre og store køller af træ, store hamre,
rigtigt med sideslag. Det var et knoklearbejde uden lige. Det
var på akkord… og du kunne ikke varme dem bagefter, du
kunne ikke få dem ind i ovnen… Der var en stor jern plan
med huller; man kunne spænde de der spanter fast efter
oprids, der var lavet på forhånd [på Afslagnings loftet] i fuld
størrel se… de skulle være godt rødglødende, du kan tro der
var fart på. De skulle bukkes i én varme«

Hvis klædningspladerne skulle nittes på, skulle kanten af span-
tet, kaldet flangen (udtales ‘flangsjen’), efter bukningen bøjes ‘i
smig’ (skrå). Det ombukkede stykke blev herefter forsynet med
huller til de nagler, der førtes gennem klædningspladerne. Bøj -
ningen foregik med store tænger, hvis kæber greb om flangen. Jo
tættere på stævnen spantet skulle have sin plads, des mere smig
skulle flangen have, hæld ningen kontrol leredes med et gradbræt.

Construction drawings were for warded to the shipbuilders in the mould loft.
Here full sized templates of frames and plates were made for half a ship. By
turning them around the templates covered the other half side of the ship.
Converting the constructional drawings into full size templates required a lot
of skill and clever craftsmanship. Once the templates were finished, they
were carried down to the shipbuilding workshop to the frame gangs or plate
gangs. Only half of the plates required were made after templates or mea-
sureband produced in the mould loft. The rest of the plates were formed
directly upon the hull. Work in the mould loft was also divided up between
gangs. One gang specialized in templates for the frames, another in templa-
tes for the plates, others in templates for the deck or again deckhouse.

Konstruktionstegningerne gik videre til skibsbyggerne på afslagningsloftet.
Her blev der lavet skabeloner i fuld størrelse til spanter og klædningsplader
til skibets ene halvdel (ved spejlvending fik man skabeloner til den anden
halvdel). Det krævede dygtighed og stor faglig kompetence at omsætte kon-
struktionstegningerne til skabeloner i fuld størrelse. Når skabelonerne var
færdige, blev de båret ned i skibsbyggerhallerne til spantesjakkene eller de
sjak, der lavede klædningsplader. Der blev kun lavet skabeloner til halvdelen
af klædningspladerne på afslagningsloftet. Resten blev passet til direkte på
skroget. På afslagningsloftet arbejdede man også i sjak med hvert sit speci-
ale: Nogle sjak lavede kun skabeloner til klædningsplader, andre til dækspla-
der og andre igen til dækshuset.
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Pladerne skæres. I 1950erne sørge-
de skibsbyggerne for at mærke pla-
derne til skibets skrog op. Derefter
blev de klippet/skåret på en stor
skæremaskine, som blev betjent af
en specialarbejder. Han skulle sørge
for at skære pladerne efter de stre-
ger skibsbyggerne havde slået.

Plates are being cut to size. In the
1950s it was up to the ship builder
to mark up the plates for the hull.
These were then cut out on a large
cutting machine operated by a
semi- skilled worker. He was re -
spon sible for overseeing that the
plates were cut out according to
the ship builder’s markings.

»Der var en klar linje fra sjakbajsen…som en hønsegård…
alle vidste, hvor de rangerede. Lærlingene talte ikke med…
Det var almindeligt i sjakkene, at man mødtes et sted, nogen
ved en maskine, nogen, der hvor sjakket stod, det gjorde man
inde i Skibsyggerhallen. Det var normalt, at man hilste alle
sammen på hinanden – og som den eneste, kongen [sjakbaj -
sen] han hilste også på alle; kom der en lærling, så udenom«

I næste kapitel uddybes differentieringen i funktioner og status.

I skibsbyggerhallerne mærkede skibsbyggerne stålpladerne op efter skabe -
loner  eller målebånd fra af slagningsloftet. Pladernes størrelse skulle mær-
kes op, men også hullerne til naglerne skulle markeres, før de kunne udstan-
ses på en lokkemaskine. Der var en udbredt ar bejds deling mellem skibsbyg-
gerne, selvom de havde den samme ud dannelse. Nogle var kun på afslag-
ningsloftet, andre var kun beskæf tiget ved spanteovnene, og andre igen var
specialiseret i at sætte klædningsplader op. 

In the shipbuilding halls, the shipbuilders marked up the steel plates accor-
ding to the templates they had received from the mould loft. The size of the
plates as well as the holes for rivets had to be marked off before these
could be cut on a punching machine. Although the shipbuilders all had the
same education there flourished an extensive specialization of labour. Some
only worked in the mould lofts, while others were entirely bound to the
frame ovens or in setting plates in place. 

Nittersjak

En karakteristisk arbejdsfunktion i denne fase af skibsbyg ningen
er  nitningen, som stadig i 1940erne var den mest brugte teknik
til at fæstne og samle plader ne. Fremgangsmå den var at en
rødglødende jernnagle med et hoved i den ene ende blev stukket
gennem hullet på de to emner, der skulle samles, hvorefter den
anden ende blev nittet med en lufthammer, således at også den -
ne ende blev forsynet med hoved. Nit ter sjakkene bestod derfor
af mindst tre personer – en naglevarmer, en forholder, der under
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Den traditionelle skibsbygningstek nologi i ét billede. Arbejderne b e fin der sig
under skibsbunden. Til venstre står to af mændene fra et nittersjak: nagle-
varmeren ved sin trans portable esse, hvor naglerne gøres rødglødende samt
nitteren med sin lufthammer i færd med at nitte »neden-op«. Sjakkets sidste
medlem – forholderen – befinder sig på den modsatte side af pladen, hvor
han modholder på naglen. Til højre ses et af medlemmerne i et skibsbygger-
sjak. Med en blyant i hånden er han ved at tage mål til en af de plader, der
skal ligge i den næste rang (række) – man satte først hver anden rang op
efter tegnestuens målangivelser og tog derefter detajlmål til pladerne i de
mellemliggende range. 1930erne.

Traditional ship building in one  picture. The workers are under the bottom of
the ship. To the left stand two men from the rivet gang: The rivet heater
with his portable forge. Here the rivets were raised to red heat. The riveter
with his air hammer, in the process of riveting under up. And the last mem-
ber of the gang – the dollyman – on the opposite side of the plate ready to
keep the rivet in place. To the right we see a member of the ship  building
gang. Pencil in hand, he is ready to measure out the size and shape of one
of the next plates to lie in the following strake. Every second strake was
 placed according to instructions from the drawing office, while the remainder
were placed and formed on the basis of measurements on the spot. 1930s.

A rivet gang or team consisted of three men: the rivet heater, a dollyman,
and a riveter. In complicated situations the gang could include a fourth man
– the rivet giver, who provided the dollyman with the ne cessary rivets. To
secure the joints, numerous rivets were need ed, often in rows of two. It was
therefore a costly and time- consuming affair to make a riveted ship. Before
the rivet gang could start work, holes had to be drilled by a driller, and after
riveting the plate edges had to be sealed by a caulker by strik ing them with
a blunt chisel. 5-6 men all together were needed to ensure watertight joints.
1950s. 

Et nittersjak bestod af tre mand: en naglevarmer, en forholder og en nitter.
Var adgangsforholdene særlig vanskelige havde man en fjerde mand med,
naglelangeren, der langede naglen til forholderen. For at samlingerne skulle
holde, måtte der mange nagler til, ofte i to rækker. Det var derfor meget
tids- og arbejdskrævende at samle et skib med nitning. Før nittersjakket
kun ne gå i gang skulle hullerne des uden rives op af en borer, og efter nit-
ningen skulle pladekanterne be arbejdes af en stemmer, der mejslede kanten
tæt. Det krævede altså 5-6 mand af lave en vandtæt samling. 1950erne.
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Nitter i aktion på skibssiden. Inde i skroget sidder forholder og naglevarmer.
Støjen var infernalsk inde i skroget og i mange nittersjak havde arbejderne
høreskader. Skibsbyggerne har sat klædning op med nogle få bolte. Herefter
er det op til nittersjakkene at nitte pladerne sammen. Læg mærke til hvor
mange huller der skal nittes.

A riveter in action. Within the hull sits the dollyman and rivet heater. The
din within the hull was extreme and hearing problems were a common injury
among members of the rivet gangs. The ship builders have fastened the
 plates with a few bolts whereupon it is left to the rivet gangs to rivet the
plates in place. Note the number of holes to be riveted.

Med svejseteknikken blev det muligt at samle dele af skibets skrog inde i
svejsehallerne og bagefter montere dem ude på beddingen. I anden halvdel
af 1950erne byggede man skibe på »avanceret traditionel« vis: Skroget blev
stadig rejst med rette bundplader lagt ud på bedding, samtidig med at visse
dele – såsom tanktop med bundstokke, klædning med spanter og skodder
med stag m.v. – blev bygget som elementer. Kranernes beskedne løftekapa-
citet begrænsede dog mulighederne for at udnytte svejseteknikken fuldt ud.

The adoption of welding techniques allowed parts of the ship’s hull to be
assembled within the welding plant and then be assembled at the building
berth. During the second half of the 1950s, ships were built according to
»an advanced traditional« method. The hull was still raised with straight
bottom plates laid out on the berth, while certain elements such as tanktop
with floors, shell plating with frames, bulkheads with stiffeners etc., were
built in sections. The modest lifting capacity of the cranes in use set a limit
for the full benefit of the welding technique. 

Grovsmedien i 1960. Her foregik meget af arbejdet på traditionel vis. Man
var leveringsdygtig i alt smedearbejde lige fra reparation af ankerkæder til
alle mulige former for beslag. I takt med at værftet begyndte at bruge
underleverandører, blev produktionen indskrænket og i forbindelse med at
reparationsværftet lukkede blev grovsmedien nedlagt. På billedet ses en lær-
ling sammen med en ældre smede svend. Alle lærlinge inden for me tal fagene
kom rundt på de forskellige værksteder i løbet af deres læretid.

The blacksmith workshop in 1960. Much of the work here was carried out in
a traditional manner. Any thing from anchor chains to small furnishings and
fittings were prod uced. As the shipyard increasingly made use of sub-
 contractors and suppliers, the scope of the work shop was reduced and final-
ly closed with the closure of the repair yard in 1974. In the picture an
appren tice is seen in the company of an older journeyman. In the course of
their apprenticeship, the appren tices within the metal trade served their
terms within each metal work shop.

nitningen holdt igen på naglens hoved, og en nitter. I mange til-
fælde var der behov for en fjerde person til at trans portere nag -
len fra naglevarmerens esse til nittestedet – den såkaldte nagle -
langer. Kun selve nitteren i sjakket var faglært. På trods af de
meget afgrænsede krav til nitteren havde han alligevel en fireårig
uddannelse på linje med de andre faglær te. Faget havde beteg-
nelsen Nitter og Stemmer. Stem ningen bestod primært i at tætne
pladesamlinger på skroget ved som nævnt at benytte en luftdre -
ven mejsel til at udjævne overgangen mellem de sammennittede
plader, der jo på grund af overlappet lå i forskelligt niveau. De,
der arbejde de som stem mere, arbejdede alene. Arbejdsgangen
ved nitning, hvor sjakmed lemmernes funktion lå i direkte for-
længelse af hinanden, gjorde et tæt samar bejde nødven digt, i
hvert fald hvis man skulle holde en god akkord (jf. herom i næste
kapitel). Sjakket kommunikere de indbyrdes ved særlige koder,
der bestod i forskellige antal slag mod skroget, man stod jo på
hver side af stålpladerne og desuden havde mange sjakmed -
lemmer med nogle år på bagen kraftig nedsat hørelse. En skibs-
bygger, der i en del af læretiden arbejdede som nitter:

»Altså man slog fire slag, hvis den [naglen] var for lang og to
hvis den var for kort og tre, hvis man siger: ‘Den er kold’. Men
det var sådan set lige gyldigt om man stod på den anden side,
for de to eller tre man havde der, dem skulle man råbe meget
højt og ikke mere end fem centime ter fra ørene af – de var
døve. Der var mange af dem, der faktisk ikke kunne høre en
pind. Jeg var i et sjak, de to mand, de var et godt stykke oppe
i 60erne. Det var meget sjældent, jeg fik dem til at forstå, jeg
måtte altid prøve samtidig at lave nogle gebær der. Så havde
man også no gen slag for, at jeg skal på toilettet, altså: ‘Nu
stopper jeg’«

Veludviklet specialisering

Skal man sammenfatte karakteren af skrogbygningen i den før -
ste efterkrigstid er hovedindtrykket en udpræget arbejds deling.
Det var faktisk kun lærlinge, der kom rundt i forskellige afde -
linger – eksempelvis var skibsbyggerlærlinge nogle måneder hos
nitterne og omvendt, og i kortere perioder i blandt andet klejn-,
rør- og grovsme die, foruden i de mange forskellige skibs byg -
gersjak. Men når man var udlært, blev man i langt de fleste til-
fælde knyttet til et bestemt sjak med et relativt be grænset ar -
bejds område.

1950erne – avanceret traditionelt

Skibsbygningsteknologien, der selvsagt er afgørende for ar bejds -
livet på værfter ne, var imid lertid til stadighed under foran dring
i tilpasningen til verdensmarkedet, og ej heller den første efter -



krigstid kan betragtes som statisk. Som nævnt i forrige kapitel
var man i 1940erne på B&W begyndt med svejsetek nik ken, der
gradvis i løbet af 1950erne kom til at erstatte nitningen helt som
samleteknik. I forbindelse med eks pansio nen efter krigen blev
mange svejsere uddannet – både tidligere skibs byggere og nitte -
re, men ikke mindst ufaglærte blev ud dannet i stort tal som svej -
sere for at dække behovet. I mod sætning til nitterne kunne svej -
serne arbejde alene. 
     Som tidligere nævnt var man også så småt begyndt at samle
større dele – om ikke sektioner – i værksteder. Størrelsen var dog
begrænset af en relativt lille kranka pacitet.
     Og endelig begyndte man i starten af 1950erne at rationali -
sere på opmærk nings området gennem optisk opmærkning.
Denne teknik består i at man tegner skabeloner i 1:10, af foto -
graferer dem og opprojicerer billedet på stålpladerne fra et tårn
i Skibsbygger hallerne i det reelle størrelsesforhold. Hermed kun -
ne man dels spare plads og skabelontræ på Afslagnings loftet,
dels faglært arbejdskraft, fordi op mærk ningen nu i princippet
kunne foretages af ufaglærte.
     Forandringerne var dog ikke mere omfattende, end at en da -
værende skibs bygger sammenfattede om 1950erne: »Man byg ge -
de stadig på, hvad man kan kalde, lidt avanceret traditio nel vis«.

Efter 1960
Et virkeligt brud i forhold til den traditionelle måde at bygge
skibe på etableredes først, da man indførte et helt nyt tegnings -
system og som nævnt overgik til at bygge skibet af sektioner –
samt i denne forbindelse fuldstændig omlagde produktions an -
lægget ved at fylde op mod øst og etablere den såkaldte »stål -
linje«. Man gik nu helt væk fra at bygge på bedding. I stedet sam-
ledes ståldele til større og større elemen ter – kaldet sektioner.
Skroget byggedes ikke mere succesivt op fra bunden – med køl-
lægning, spanterejsning og klædning – men blev samlet af ‘bid-
der’, sektio nerne, i den store byggedok.
     Der var nu et veldefineret ‘flow’ i skrogproduktionen. Fra
Pladelageret kom pladerne gennem Skibsbygger hallerne, hvor de
blev skåret til. Herfra gik de til Elementværk stedet, hvor der
påsvejsedes profiler og knæ – styrkeelemen ter – på pladerne, der
herefter kaldtes ‘elementer’. Eller til Huspanelet, hvor skodder til
overbygningen blev sammensvejset. Større elemen ter blev kon-
strueret i Panelværkstedet. Næste fase kunne være Gammel
Svejse hal, hvor der sammen byggedes for skellige halvstore sek-
tioner, især de såkaldte vingetanke og hopper tan ke (der er luk -
ke de tanke henholdsvis i dækshøj de og bundens sider). De stør -
ste sektio ner sam ledes i de to nybyggede haller S1 og S2; her var
en kranka pacitet på op til 600 tons. Bygge dokken var som nævnt
stedet, hvor skroget fik sin endelige form. Så snart skibet var

samlet, foregik ud dokningen; skibet sejlede til en af ud rust -
nings  kajerne og gav plads til næste skrog.

Det nye tegningssystem

Princippet i det nye tegningssystem, som fik så grundlæggen de
forandringer til følge, var, at hvert enkelt element i skroget og
dets placering, hvor lille det end var, var defineret allerede på
tegnebor det. Den enkelte del tildeltes et nummer, der angav dens
placering. Med den klare anvisning på, præcis hvilken profil der
skulle svejses på hvor, hvilke elementere der skulle støde sam-
men og hvor, var den afgørende del af skibsbygger nes kompe -
tence fjernet fra arbejdet. Den ene af arkitekterne bag tegnings -
systemet skal da også, ifølge en daværende skibs bygger, have sagt
om de ansatte i skibs byggeri et: »'Nu har vi lavet et tegnings sy -
stem og et num mersystem, så er vi krafte deme ligeglade med,
om de er bagere, eller de er skibsbyg gere’«.
     Det samme nummersystem fungerede faktisk indtil værftets
lukning i 1996. De teknolo gi ske forbedringer havde bestået i
bed re og hurtigere skæremaski ner og mere rationelle værksted -
indretninger med rullebaner, taktproduktion (hvor hver ar -

bejds station flyttede et lille stykke ad gangen, og der stod et fast
sjak ved hver arbejdsstation), svejserobotter, faste stilladsopstil -
linger osv., altså løbende rationali serin ger, der befor dredes af
over gangen til decideret serie byggeri i starten af 1970er ne; men
noget egentligt brud havde der ikke været tale om siden teg -
nings  systemets ind førsel og overgangen til sektionsbyggeri i
starten af 1960erne. Omvæltningen hér må betegnes som den
mest grundlæggende i hele stålskibs bygningens historie.

Unge og gamle skibsbyggere

Tegningsforståelse blev efter omlægningen en central del af
skibs byggerud dannelsen. For lægget til skibsbyggerne kom nu
ikke mere fra Afslagnings loftet, men i form af konstruk tions -
tegninger direkte til værkstederne, hvor det fremgik, hvor dan
pladerne skulle skæres ud, hvordan der skulle svejses, og hvor
svejsningen skulle være. For flere ældre skibsbyggere betød det,
at de mistede for nemmelsen for, hvad de lavede. En skibsbyg ger,
der blev funktionær i 1959, fortalte om nogle af de tidligere kol-
legaer:

»Det [nummersystemet] sagde dem jo ikke noget. Altså de
stod jo lige pludselig med noget, og sagde: ‘Hvor fanden i
helvede hører det hjemme i skibet’… Der var mange af skibs -
byggerne, der blev pissesure over det… de var smad der sure
over, at dem, der før syntes at de var en god skibsbygger, nu
forstod de faktisk ikke noget«

Den nye generation af skibsbyggere fik, via uddannelsen i teg -
ningsfor ståelse, mere fornemmelse af sammen hængen mellem
de mange elementer, men der havde efter sigende været folk, for-
mentlig tillærte uden dette element i uddannelsen, der helt op til
værftets lukning ikke havde forstået systemet.
     Man skal naturligvis være opmærksom på, at der var forskel
på, hvor uoverskueligt arbejdet var, alt efter hvilken fase af pro -
cessen man var til knyttet. For skibsbyggerne i de store sektions -
haller var det næppe svært at se, hvilken del af skibet man var i
gang med. Der var desuden grænser for, hvor standardiseret pro-
duktionsprocessen kunne blive og hvor meget uregelmæs sig -
heder kunne elimineres, når det drejede sig om så store og grove
materialer, som der er tale om i stålskibs byggeri. Det var ikke
lykkedes at udrydde alt til pasnings arbejde af pladerne for at
sikre tætte samlinger og plane over flader.
     De teknologiske omvæltninger åbnede mulighed for en helt
ny type af skibs byggere. Der blev stadig uddannet folk med en
fireårig uddannelse, men sideløben de tog man også andre sme -
de grupper ind i skibsbyggeriet og der uddannedes voksen lær lin -
ge i 9-måneders forløb foruden svejsere. En klejnsmed, der hav -
de fungeret som skibsbygger, formulerede de begrænsede krav til
kundskaber på følgende måde: 
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Skæremaskiner i en af pladehaller-
ne. Da man indførte det nye teg-
ningssystem på B&W i forbindelse
med overgangen til sektionsbyggeri,
blev en stor del af den faglige kom-
petence flyttet fra skibsbyggerne på
værkstedsgulvet til værftets tegne-
stue. Der blev nu afleveret tegning-
er til alle skibets dele med numme-
rering og placering. Og da man fik
skæremaskiner, der kunne aflæse
hulkort eller andre former for data,
overflødiggjordes endnu et af skibs-
byggernes kompetenceområder.

Flame cutting machines within one
of the plate plants. With the intro-
duction of a new drawing system at
B&W following the conversion to
section building, much of the pro-
fessional competence was moved
from the ship builders in situ to the
shipyard’s drawing offices. These
now produced drawings of all ships
elements with a markin and posi -
tioning system. Many of the ship
builders’ skills were again rendered
superfluous by the introduction of
cutting machines that could read
punched cards and other forms of
data. 

Til trods for at skibsbyggernes
arbejde blev mere og mere automa-
tiseret og rutinepræget var der sta-
dig opgaver, der krævede særlig
kompetence. En af dem var at bøje
klædningsplader i den rigtige krum-
ning på værftets store stålvalse.
1979.

Despite the fact that shipbuilding
became increasingly automatized
and marked by routine work, cer-
tain jobs still required specialized
knowledge. One of these jobs was
the bending of plates with a correct
curvature on the large steel roller.
1979.



og så siger jeg til mester: ‘Hvor dan fanden vil du have at jeg
skal lave det her. Der står jo ikke noget på’. ‘Gud nej, det gør
der da heller ikke’. Så måtte han så finde ud af det. Så fandt
han ud af gen nem Tegnestuen, hvad der skulle sidde hvor
 henne og hvor for og hvor ledes. Så lavede han nogen farver
hernede og så måtte han så sidde og farvemarkere dem. Så fik
hver farve mar kering så et nummer… Men det var utrolig
dårligt. Det har det altid været når vi er startet op på noget
nyt« 

Som det fremgår, kunne der forekomme uregelmæssigheder i
produktionsprocessen, ofte med store forsinkelser til følge; men
normalt blev de fleste mangler elimineret ved de næste skibe af
samme type – det var netop denne produktivi tetsfor øgelse der
muliggjordes ved seriefremstillingen.
     Selv om skibsbyggeriet var blevet mindre kundskabskræven -
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»Jeg ved egentlig ikke rigtigt hvad skibsbyggere egentlig lærer.
Det må jeg sgu indrømme. Men det er i hvert fald ikke værre,
end at enhver anden smed også kan være med, når han lige
har kigget lidt på det«

På trods af bestræbelserne på at definere arbejdet i de mindste
detaljer er bygning af et skibsskrog en så kompliceret proces, at
tegnestuens oplæg ikke altid var helt tilfredsstillende. En tillært
skibsbygger fortæller her om opstarten på en ny type skibe, ca.
1990:

»Da vi startede på de skibe, vi byggede her til sidst, da var der
utrolig dårlig planlæg ning. Der var ikke noget, der passede,
eller noget somhelst. Alle de paneler vi fik der ovre fra
[Panelværkstedet, 1996:20], de passede ikke. Når vi skulle
sætte dem på, så skulle vi gå og skære dem til og det tager
altså nogen dage ekstra at gå og lave sådan noget der. Så fik
jeg en tegning ind over en sektion, det var [sektion nummer]
53, det er i maskinrummet. Den var utrolig lang, jeg kan ikke
huske hvor mange meter. Alle knæene, alle afstivninger og
det hele, der var ingen numre på. Så kigger jeg på tegningen

To mand tilser en flammeskære-
maskine i 1987. I takt med at
arbejdet blev mere og mere auto-
matiseret kom en stor del af arbej-
det til at bestå i at stille maskiner
op og derefter overvåge, at maski-
nen fungerede korrekt. Kort før
værf tet lukkede, havde man anskaf-
fet maskiner, der både kunne skære
og svejse. 

Two men inspecting a flame cutting
machine in 1987. As the various
work processes were increasingly
automated, much of their job con-
sisted of setting up various machi-
nes and then keeping an eye on
whether they functioned correctly.
Shortly before the shipyard closed
once and for all, the company had
installed machines that could both
cut and weld.

De store sektioner blev samlet af
mindre dele, der var fremstillet i
nogle af de andre værksteder. Jo
tidligere, man var i processen,
desto sværere var det at gennem-
skue, hvad man lavede, og hvor på
skibet, det skulle sidde. Men selv
på et så fremskredent stadie som i
de store sektionshaller kunne det
være svært at se hvilken del af
 skibet, man var i gang med. Hvad
var op, og hvad var ned? Hørte
sektionen til for eller agter? Det
blev først tydeligt, når sektionen
kom ud i byggedokken.

The large sections were made up
of smaller sections produced by a
number of different workshops.
Especially in the early stages of the
building process it could be difficult
to keep abreast of where and what
one was building. But even later in
the large section plants, work
could be confusing. Which part of
the ship was one working on? What
is up and what is down? Which end
of the ship am I working on? All
be came clear however, once the
sections were assembled in the
build ing dock. 



de, var der også i 1996 en differentiering blandt de ansatte i Stå -
let. En skibsbygger, op rindelig uddannet klejnsmed, skelnede
mellem skibs byggerne på følgende måde: 

»Skibsbyggere, det er jo faktisk to ting herude, efter min op -
fattelse. En meget lille del er virkelig faglærte skibs byg gere, og
resten, den største del, efter min opfattelse, er tillærte, som
man kalder det; det vil sige, at de var faktisk special arbej dere,
men blev kaldt for skibsbyggere. Det var også meget na tur -
ligt, at de gjorde det, for det var jo skibs byggerarbejde de
lavede. Men de havde egentlig ikke no gen læretid bag sig,
udover det de lærte sig hen ad vejen herude.« 

Typisk, men der kan sagtens være undtagelser, adskilte arbej det
sig på den måde, at det var skibsbyggeren med den lange uddan-
nelse, der »bygger« – han påhæftede delene de rigtige steder,
hvor efter svejseren, specialarbejderen, der altså også kaldtes
skibsbygger, svejsede emnerne helt sammen. 

De adskilte afdelinger i Stålet

Som det fremgår af beskrivelsen af arbejdsgangen var der skibs-
byggere mange steder – i Skibsbyggerhallerne, i Taktpro duk -
tionen (den tidligere Svejse hal), Panelværkstedet og Bygge dok -
ken. Kun Byggedokken var en udendørs arbejds plads, som det
var så almindeligt i skibsbygningen før i tiden. Gik snakken om
Byggedokken, faldt der da også gerne en bemærkning om, hvor-
dan der var om vinteren: »Jeg har prøvet at være ude i Byg ge -
dokken, der var den ondelyne mig koldt«, som en tidlige re ke del -
smed formulerede det. Til gengæld kunne man glæde sig over en
udendørs arbejdsplads om sommeren. 
     Selv om skibsbyggerarbejde er foregået mange steder, cir ku -
lerede folk ikke rundt i afdelingerne. Typisk var man fast til knyt -
tet én del i processen, og det vil sige en bestemt afdeling. 
     For de ansatte var det ikke kun arbejdet, der fremhævedes,
når de skulle fortælle om deres dagligdag. Ofte var det samværet
med kollegerne, måden, man havde ind rettet sig på, og forhol det
til arbejdslederne. En skibsbygger fortalte om sin tid i 1980 erne
i Skibsbyggerhallerne. Han talte om en pauseplads, hvor væg -
gene var malet og man havde indrettet sig. Forholde ne satte han
i relation til en periode, hvor han var i den store sektionshal S2: 

»Det var så et bestemt sjak der havde den [pausepladsen i
Skibsbygger hallerne]… Det var nogle bestemte folk der sad
dér og drak deres kaffe… Der var en kaffemaskine og en pult
og steroan læg og…hernede stod en varm luftblæ ser – den
står der sikkert endnu. Så satte jeg mig derned når jeg ikke
havde noget at lave. Så kunne jeg godt sidde og få en halv
time eller en time på øjet der… Ja der var meget mere miljø
derovre [end i S2]«

At arbejdet var relativt monotont, var altså ikke nødvendigvis

det, folk lagde vægt på, når de omtalte arbejdsdagen. En tillids -
mand fortalte om skibs byggerne i Taktpro duktionen:

»…man taler så meget om jobrokering i dag, at folk skal
prøve forskellige ting. Men altså de erfaringer vi her har, er at
folk er sgu meget kede af det, hvis de bliver flyttet fra et værk -
sted… der er forskellige miljøer og den slags ting, og hvis
man skifter værksted herude, så er det faktisk, så man oplever
mange gange at komme til en ny virksom hed… det sker jo af
og til man skal låne folk ud til Dokken – en af de hårde ter-
miner, at man skal overholde ud doknin gen, det er vigtigt, så
man kan begynde at starte det næ ste skib op – så derfor skete
det jo, at man skulle låne folk ud til Dokken. Jeg har stået
sammen med store og stærke smedes vende, der har stået med
vand i øjnene, hvor de skulle være lånt ud i 4-5 uger, hvor de
sagde: ‘Jamen er du sikker på jeg kommer tilbage’, og vi har
måttet gå ind til mester, og han må sige: ‘Jamen, du kommer
tilbage, når den er uddokket’… og det er faktisk lige meget
hvor folk er beskæftiget – de er meget kede af at blive flyttet
væk. Og det er lige meget, at du kan stå og tænke på, at det da
må være dødsygt at gå og lave det her hver dag«

Udefra betragtet kunne Stålets verden se ensartet ud. Men dels
havde arbejdet altså en mere forskelligartet karakter end man
umiddelbart kunne tro, dels havde man været meget opdelt i, og
knyttet til, de for skellige afdelinger indenfor »Stållin jen«. Bag -
grunden for det vender vi tilbage til i slutningen af dette kapi tel.

Udrustningen
Det er bygningen af skibsskroget, der er særegen for værfter ne.
Men før et skib er sejlklart, har der været et utal af faggrup per i
gang med at indrette og udruste skroget.
     Her er blandt andet tale om klejnsmede, der laver alt i tynd -
pla de, såsom koøjer, dørkplader i maskinrummet m.m., rør -
smede, der har rørsystemer og mon tering af disse som speciale,
kedelsmede, der ikke blot pro ducerer kedler, men også diverse
tanke, beholdere m.m., ma skinarbejdere, der står for spåntagen -
de arbejde (jf. nedenfor) af forskellig art, grovsmede, der laver
beslag, kæder m.m., kobbers mede, der laver særlige rørføringer,
elektrikere, der laver elektriske instal lationer, tømrere, der laver
de grove tømmer konstruk tioner, og snedkere, der står for træar-
bejde ‘over dæk’.
     Udrustningsfunktionerne på B&W blev gennem efterkrigs -
tiden underkastet store forandringer, men ikke nødven dig vis på
samme måde – og udviklingen lignede kun i få tilfælde skibs-
bygningens. Før vi kommer nærmere ind på det, skal vi se nær -
mere på Udrust ningen som helhed.
     Selv om der var tale om en mangfoldighed af fag og funk-

tioner (med monteringen af motoren som den vigtigste) var der
en vis ræson i at betragte Udrustningen under ét – som adskilt fra
skrogbygningen.15

     Midten af 1960erne dannede også for Udrustningen en skil-
lelinje – lidt for sinket i forhold til omvæltningerne i Stålet. I åre -
ne efter krigen bestod skibet ved søsæt ningen – stabelafløb nin -
gen – stort set kun af et tomt skrog, der var bund- og klæd nings -
malet. Først efter at skibet var forhalet til kaj begyndte man for
alvor at fylde indmad i det.
     Efter at man gik over til sektionsbyggeri, åbnedes der mulig -
hed for at påbe gynde udrustningen i tidligere stadier af skibets
konstruktion. Det var sådanne initiativer, der så småt begyndte
at blive taget i 1960erne. Når overbygningen var færdig, kunne
man f.eks. påbegynde de første rørføringer; for at lette arbej det
gjordes det endda, mens overbygningen lå på hovedet. Omkring
slutningen af 1960erne begyndte man også at arbejde med så -
kald te units, dvs. delvis færdigmonterede enheder, således at
f.eks. elektriker ne kunne lave en stor del af monteringsarbejdet
på værkstedet. En vigtig bestræbelse fra ledelsens side var at
forsøge at få så meget arbejde til at foregå i værkstederne som
muligt og i hvert fald få lavet en klar adskillelse mellem folk, der
arbejdede ombord, og folk, der arbej dede i værk stedet.
     Men selv om der – naturligvis – var løbende rationaliserings -
bestræbelser også på udrustningssiden, var denne fortsat i 1996
betydeligt mindre veldefineret og vanskelig at standardisere end
tilfældet er i Stålet. 

Smedefagene
Som udenforstående kunne man have en forestilling om, at me -
talarbejdere udgjorde en rimelig homogen gruppe. Det man-
gesidede arbejde på værftet og den markante specialisering be -
tød, at dette overhovedet ikke var tilfældet. Det var simpelthen
vidt forskellige opgaver, de enkelte smedegrupper varetog.

Maskinarbejdere

Maskinarbejdernes opgaver bestod primært i det, der kaldtes
spåntagende arbejde, hvor forskellige maskiner afhængigt af
funktionen fjerner flager af materialet. En af de vigtige funktion-
er var udboring af det såkaldte boss-rør, røret, hvor igennem
skibsskruens aksel går. En anden var udboring i rortrunken til
det leje, som rorstam men går igennem. Det var et arbejde, der
foregik på skibet eller i agtersek tionen før montering, og som
kunne være rasende koldt om vinteren og ligeså varmt om som -
meren. Typisk for en del af arbejds gangene var ventetiden, mens
maski nen »kører en spån« – selv om maskinen skulle overvåges,
kunne man godt få sig en mellemmad. Maskinarbejdere svejsede
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I den traditionelle skibsbygning foregik udrustningen af skibet først, når
skro get var løbet af stabelen. På billedet her fra den nye byggedok er ud -
rust ningen allerede i fuld gang lang tid før uddokningen. Dækket er et virvar
af ledninger, trykslanger, interimistisk lagte gangbrædder og forekommer
helt uoverskueligt for den udenforstående. 1961. 

In traditional shipbuilding the actual fitting out the ship first took place once
the hull was launched from the building berth. In this photo of the new
 building dock, the ship is being fitted out far prior to launching. The deck is
chaos of jumbled wires, delivery hoses, interim footbridges etc. For the out-
sider, the impression is one of total confusion. 1961.



ikke – det overlod man til klejnsmede eller tillærte. Nogle kaldte
derfor maskin arbejderne, der arbejdede på værkstedet, for »dre -
je re«, fordi deres arbejde foregik ved drejebænk, fræsemaskine,
boremøl le (en slags vertikal drejebænk) osv. 
     Når det gjaldt arbejdets karakter var maskinarbejderne en af
de faggrupper, der gennem årene udviste den største kontinuitet.
Imid lertid var mange af maskin arbejdernes opgaver faldet bort
gen nem de sidste årtier op til lukningen, så afdelingen var blevet
stadig mindre – i slutningen af 1960erne var der omkring tres
mand, i værftets sidste år under ti. Baggrunden for reduktionen
var fremfor alt, at man tidligere selv fremstillede en mængde
fundamen ter, der ikke var en del af skroget, men som skulle
bruges til at mon tere for skellige udrustnings kompo nen ter på.
Blandt de vitale arbejdsop gaver var i den for bindelse funda -
ment klodser til skibets motor – i 1996 brugtes en plasticmasse
som understøt ning. Stadig skulle maskinarbejdere imidlertid
have de grundlæggende færdigheder, der hørte til faget; som én
af de timelønne de sagde: 

»Ikke alt kan standardiseres. Hvis de knækker en ven tilspænd
nede ombord, så skal der skæres gevind igen« 

Klejnsmede

Et af de markante træk ved efterkrigs tidens udvikling var over -
gangen til indkøb af stadig flere udrustningskomponenter, som
tidligere blev selvfremstillet. Denne forandring havde haft stor
betydning for klejnsmedene. Klejnsme de lavede tidligere f.eks.
alle trapperne ind vendigt og udvendigt, gelændere, vand tætte
døre, spil, wiretromler, de bukkede hylder og satte dem op osv.
Ligesom tilfældet var hos skibsbyggerne, fik man hurtigt et spe-
ciale som færdig svend. Den stadige gennemstrømning af nye
skibe mulig gjorde speciali seringen. Samti dig befor dredes den af
akkordsy stemet, der gjorde den attraktiv for svendene:

»…dem, der havde gået i det samme job i adskillige år, de
kun ne jo virkelig jobbet… Sven, der lavede kooøjer, han har
aldrig lavet andet end koøjer… det var meget sjældent, at der
var et hul i hans koøje produktion, så han blev sat til noget
andet. Så var der selvfølgelig nogen, som lavede sådan noget
lidt blandet arbejde. Men det var de dygtigste af de unge
svende. Men jeg tror også det var fordi de gamle, de holdt
også fast… de holdt fast i det arbejde de nu én gang havde.
Den  gang arbejdede man jo også på akkord. Der var et vist
antal koøjer på et skib, og så fik de så penge i forhold til antal
koøjer eller vinduer og i forhold til om vinduerne var 1/2 m2

eller 1 m2. Så der var jo også en fordel for svendene ved at få
det samme arbejde, fordi det var her de havde rutinen og de
havde deres hur tighed og de havde det rigtige værktøj til det«

De to faser i arbejdsprocessen – fremstilling og montering – in -

debar en ret klar opdeling i værkstedsfolk og ombordfolk. Der
var stort set faste folk begge steder, foruden altså at de havde spe-
cialer inden for fremstillingen eller monteringen. De to arbejds -
områder havde desuden deres egen faglige klub. Disse – de så -
kaldte værksteds- eller fabriksklubber – var lokale, dvs. virksom -
hedsbaserede, sammenslutninger for de forskellige fag. De var
hver især anerkendt – foruden af virksomhedsledelsen – af den
fagforening, som det pågældende fag hørte under. Klub ber nes
formål var løbende at kunne lave lokale aftaler med arbejds -
giveren og med virksomhedens andre arbejdere om særlige løn-
forhold, f.eks. størrelsen på akkorder, adgang til bestemte
stykker arbejde, indbyrdes lønfor skelle, over arbejdsforhold osv.
Klub bens formand var tillidsmand for det pågældende arbejd-
sområde. Tillidsmændene og op til et par bestyrelsesmedlemmer
fra hver værkstedsklub udgjorde tilsammen repræsentantskabet
i fæl lesklubben, der var paraplyorganisationen over værksteds -
klubberne.
     Som vi senere mere dybtgående skal vende tilbage til, var den
konkrete klubstruktur på en virksomhed ikke en given sag. Den
vil altid være et resultat af politisk styrkeforhold, såvel mellem
arbejdergrupperne indbyrdes som i forhold til ledelsen. Såvel
an tallet af klubber som de faggrupper, de hver især repræsen-
terede, var således resultatet af en konkret udvikling på en given
virksomhed. Udviklingen i blikkenslagernes kluborganisering
kan kort inddrages som eksempel på det: Blikkenslagernes ar -
bejds op gaver bestod fortrinsvis i ventilation, firkantede ven ti la -
tionskanaler og air conditioninstallationer, brandiso lering (der
bestod i opsætning af rockwool beklædt med tynde blikpla der).
Af samme grund som hos klejnsmedene – nemlig indkøb af
præ fabrikata – var blikkenslagerne siden 1950erne blevet færre
og færre. Og i 1960erne kom de i »Klejns mede om bord«-klub -
bens regi.
     I 1996 var klejnsmedearbejdet begrænset til mindre mon te -
ringsop gaver. Stadig sattes folk så vidt muligt til ensarte de ar -
bejds opgaver for at udnytte den enkeltes kompetence bedst mu -
ligt – klejnsmedene »er sådan lidt af nogle specialister«, som en
af de sidste klejns mede formulerede det. Der var stadig ar bejds -
op gaver, der bestod i konstruktion fra ‘bunden’ af – f.eks. kon-
struktion af profiljerns rammer til maskin rummets dørk plader
og til pasning af disse plader. Det kunne man ikke indkøbe fær -
digt.
     Overgangen til primært at montere færdige dele, havde heller
ikke kunne fjerne et stort indslag af mobili tet i arbejds dagen. For
de få klejnsme de, der var tilbage – der var ca. tyve i værftets sid-
ste år – var der derfor en hel del vandren frem og tilbage mellem
nybyg ningerne i Byggedokken og på Udrust ningskajen, hvor der
blev taget mål til beslag m.m., der fremstilledes på værk stedet.
Værkstedet, der i en årrække havde ligget i sam me bygning som
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Maskin værkstedet, rådede over klippe- og lokkemaski ne, plade -
bukkema skine, en valse og naturligvis svejse borde. Oven nævnte
svend be skrev da også arbejdet som »af vekslende« i forhold til
f.eks. arbejdet med de store planpa neler i Panelværkstedet ved
bygge dokken. Dér kunne den pågælden de klejnsmed ikke tænke
sig at arbejde. 
     

Rørsmede

Bearbejdning af stålrør i diverse dimensioner, længder og for-
mer var rørsmedearbejde. Og i modsæt ning til ud viklingen
inden for klejnsmedene, så var der stadig i 1996 en stor selv -
bearbejdning af rør. Man var ikke gået over til indkøb af færdig -
bearbejdede rør; det ansås rørføringen for at være for speciel til
(i den lange serie produkttankere i 1980erne stod en under le ve -
ran  dør for rørarbej det). Men man havde til gengæld i be stræ bel -
serne på at rationali sere benyttet sig af en frem gangs måde, der
kunne minde om den i Stålet, nemlig direkte produktion efter
tegning, så de ansatte ikke skulle ned og målta ge på skibet. Man
havde her opnået en klar skelnen mellem rørsmedene på værk -
stedet (i præfabrikationen) og rørsmede ombord (der monte re -
de). Der var dog alligevel mere tilpasning og selvfrem stilling tid -
ligere, hvor f.eks. ringen for enden af rørene (flangen) blev drejet
af værftets egne folk. De rør og samle beslag, som man stadig
viderebe arbejdede og tilpassede i 1996, var således mere stan dar -
disere de, end det tidligere var tilfældet.
     Den generelle overgang til montering på udrustnings siden
havde ikke nødven digvis gjort arbejdet for den enkelte mono -
tont. Der var i mange tilfælde tale om, at der skulle opmå les, ju -

Rørsmede var, ligesom mange
andre faggrupper, delt op i folk, der
arbejdede på værkstedet og folk,
der arbejdede ombord. Værksteds -
folkene leverede til rørsmedene
ombord, der stod for selve monta-
gen og tilpasningen på skibet. Selv
om man forsøgte at planlægge
arbejdet ned til mindste detalje og
leverede tegninger til alt, så var der
stadig en del tilpasningsarbejde at
varetage. 

The pipe fitters were, as many
other craftmen, divided into two
groups: those who worked in the
workshops and those who worked
on board. The workshops provided
those that worked on board with
the necessary parts that were then
fitted, adjusted and joined on
board. Although one attempted to
plan everything in detail and had
drawings made of every element
possible, there was still a lot of
adjustment and fitting to be done.

Værkstedsarbejde hos rørsmedene
i 1965. Rørsmedene var leverings-
dygtige i alle former for rørføringer
til skibets udrustning. Arbejdet var
ofte så specielt, at det ikke kunne
klares med standardprodukter. Der -
for overlevede afdelingen helt frem
til værftets lukning.

The pipe workers workshop, 1965.
The pipe smiths could produce any
form of pipes needed on a ship.
The work was often so specialized
that standard products could not
be used. Thus the workshop sur -
vived until the closure of the whole
shipyard.



steres, tilpasses m.v. – omend der selvfølgelig var forskel på mon -
tering af trapper i overbygningen, der blot skulle sættes op, og
montering af f.eks. hovedmotor, skruetøj og ror med tole ran ce -
krav på få hundrededele millimeter. At man var speciali seret i
mon tering af bestemte komponenter betød derfor i mange til-
fælde, at man arbejdede alene (eller få sammen), som den, der
havde bedst forstand på netop dette arbejds område. Det gav et
ret stort frirum – som én for mulerede det: 
     »Ingen kan se, hvor hurtigt det går«

Grovsmede, kedelsmede og kobbersmede

Der var tre faggrupper inden for smedefagene, hvis eksistens-
grundlag simpelthen faldt bort med rationaliseringen: Grov -
sme dene, kedelsmedene og kobbersmedene. 
     Især grovsmedene og kobbersmedene forbandt folk med
»gam le dage«. Begge fag forsvandt i for bindelse med rationali -
seringerne efter 1970. 
     At kobbersmedene forsvandt som led i virksomhedens ra tio -
naliseringsbe stræbelser, er næsten indlysende. Ulig alle de andre
faggrup per var de afhængi ge af brugen af et bestemt materiale.
For ledelsen drejede det sig simpelt hen om at finde et andet ma -
teriale til kølevand i maskin rummet, hvor kobberrøre ne for -
trins vist var blevet brugt. Kobberet erstattedes med en legering
af aluminium og messing – som kan svejses – og en hel fag-
gruppe kunne undværes. Det kobber, der stadig kunne være i et
skib, købtes herefter ind udefra.
     Grovsmedien var især knyttet til Reparationsværftet, der luk -
kede i 1974. Det var her man reparerede f.eks. ankerkæder på
»havaristerne« (skibe, der kom til reparation). Men også ud vik -
lingen med overgang til indkøb af færdigpro dukter havde ramt
grovsmedien. Tidligere lavede man selv gelænder sceptere (stæn -
ger ne, med kugle foroven med hul i, der for binder gelænderet til
dækket), beslag af enhver art, rørbøjler osv. – alt sammen ting
der efterhånden købtes udefra. De, der husker grovsmedi en om -
taler den med en vis venera tion. Fra starten af 1960erne huskede
en daværende klejnsmedelærling følgende:

»…og der var jo esser og store damphamre inde, og det var
jo meget spænden de, og der var man altså også inde i fire
måneder og snuse til det« 

Andre husker, hvordan arbejdet foregik på traditionel vis ved at
grovsmeden styrede fremstillingen af emnet og bad om ham-
merslag når han ønskede det.
     Kedelsmedien var i mindst lige så høj grad som flere af de
andre afdelinger en afsondret enklave i værftsland skabet. Indtil
starten af 1950erne lå den i den såkaldte Gammel Kedelsmedie,
der i 1996 var værksted for ‘rørsmede og maskin arbejdere om -
bord’, og desuden i den nordlige ende indeholdt stålbe hand -

lingsanlægget. Indtil luk ningen i starten af 1970erne lå kedel -
sme dien i Gammel Svejsehal. Herefter blev kedler leveret fra
Ålborg Værft.
     Kedelsmedien lavede foruden skibskedler også f.eks. master,
udstødningsrør, lyddæm pere, startluftbe holdere og skorstene til
skibene. Som noget særegent i forhold til de andre værksteder
havde man også produktion ud af huset: kedler til hospitaler,
kraftværker m.m. 
     Som følgende citat viser, var der en høj grad af lokalpatrio -
tisme blandt Kedelsme diens ansatte: 

» Det var en god arbejds plads, og gode kammerater… der
blev drukket rigeligt. Det var lige fra mesteren af dengang.
Han drak også ad helvede til. Det var et folkefærd for sig selv.
De var vildt berygtede på hele B&W… det var alle sammen
dyg tige håndværkere, meget dygtige endda. Hvis der var
noget så: ‘Over til Kedelsme den med det’. Det var lige meget
hvad det var«

Medvirkende til Kedelsmediens lidt specielle status var forment -
lig, at den oprindelig var en afdeling på B&Ws Maskinfabrik på
Christianshavn. Forment lig blev den flyttet til Refshaleøen
engang i 1920erne. En skibsbygger, der havde oplevet 1950erne,
omtaler også, men med lidt mere distance, kedels medenes
særegen hed: 

»…kedels mede ne, det var helt sikkert dem, der stod nær mest
Vorherre. De havde deres egen kantine ovre i kedelsme dien.
De havde deres om klædnings rum ovre i kedelsmedi en. De
kunne gå op og købe øl i deres kantine i arbejdstiden« 

Kedelsmedene fik faktisk leveret øl fra bryggeriet Stjernen:
»de kom ind med hestevogn og leverede kasser. De havde her
uden for…ja, marketenderi…de kunne altså sidde og spise
deres mad og så købe en bajer og drikke brændevin«

Kedelsmedene var nok i deres markante distancering lidt af en
und tagelse, men på den anden side er der ingen tvivl om, at
udrustningsfagene i det hele taget havde endnu mere karakter af
selvstændige enklaver end de forskellige afdelinger i Stålet. Ar -
bejdsopgaverne var forskelligartede, arbejdsdagen var struktu re -
ret på forskellige måder, og man havde haft til huse eller bevæget
sig rundt forskellige steder på det store værftsområde.

Tømrere og snedkere
Til de klassiske faggrupper på et stålskibsværft hører »træ arbej -
der ne« – skibs snedkere og skibstømrere. Igen – ligesom ved de
mange smedegrupper – var de to grupper klart adskilte. Tøm -
rer ne stod især for træarbejdet på og under dækket (f.eks. i
køleskibe, hvor lastrummene blev foret med korkplader og tøm-
mer), mens snedkernes arbejdsområde var i skibets overbyg -
ning. 
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En nitter eller borer dykker ind
i bugen på en nybygning. Bille -
det illustrerer en vigtig side af
tømrerafdelingens arbejde,
nemlig opbygningen af stillad-
ser. Understøtningen af gang-
brædderne længst til højre
består af tre bukke monteret
ovenpå hinanden. Bemærk
hvordan klædningspladerne er
midlertidigt samlet med bolte.
Før nittersjakkene kunne gå i
gang skulle hullerne i de to
over lappende plader »rives op«
af en borer. 1941.

A riveter or driller on his way
into the belly of a new ship.
This picture illustrates one of
the important jobs carried out
by the carpenters – the build -
ing of scaffolding. The support
for the footbridge furthest to
the right is made up of three
trestles mounted on top of one
another. Note how the outer
plates are provisionally
 fastened with bolts. Before the
rivet gangs could start their
work, the holes in the two
overlapping plates had to be
rebored by a driller. 1941.



     De forskellige arbejdsfunktioner havde givet anledning til
forskellig markering af status. Som en tømrer sagde om forhold-
et: Sned kerne var noget »meget fint« – der var »to forskellige
mestre for afde lingerne – ingen tvivl om det, du«. En skibssned-
ker karakteriserer i spøg forholdet sådan her: 

»Men der er jo for skel på tømrere og snedkere. Ja, altså en
tømrer, det er en snedker, der har slået hovedet, så han kan
ikke regne i millime ter, så han skal op i tommer og fod« 

På trods af markeringen af grænsen mellem tømrere og sned-
kere anså man sig som en enhed over for smedefagene – »vi er
træarbejdere«, som en snedker formulerede det. Og det at være

træarbejder på B&W indebar også, at man i mange tilfælde tog
mere hensyn til ‘modparten’ på virksomheden end til egne
medlemmer ‘udefra’; f.eks. kunne snedkerne overtage en
overflødig tømrer, hvis de manglede arbejds kraft, fremfor at
ansætte en frem med  snedker.
     Både tømrere og snedkeres arbejdsområder var blevet stærkt
indskrænkede de seneste 50 år. Tøm rerne havde stadig lidt ar -
bej de med småstilladser og for støt ninger (hjælpeafstiv ninger)
på skibene. Tidligere havde tømrerne imidlertid en langt mere
vital funktion i forbindelse med op bygningen og under støttel -
sen af skibet; det var ikke mindst tilfældet så længe man byggede
på bedding. Et andet mand skabskrævende arbejds område var
skibe nes trædæk, som tømrerne også lagde. Det var man helt
holdt op med i 1970. Indtil da fik man store stammer hjem, der
blev lagt til tørre og skåret op på værftets eget savskæ reri
(savskæreriet lå op ad tømmer- og sned kerværk stederne).

Specialisering og standardisering

For snedkerne havde indsnævringen af arbejdsområdet i efter -
krigstiden været endnu mere markant. Tidligere lå der for sned-
kerne et meget stort arbejde i forbindelse med apteringen – ind -
ret ningen i ‘huset’ – hvor træarbejdet var utrolig mangefa cet te -
ret. En beskrivelse af apteringen i nybygning nr. 673 fra 1949 i
B&W-bladet, kan tjene som eksempel på det:

»Kaptajnen har kontor, soverum og baderum. Væggene er
hvid lakerede, og møblerne er udført af poleret nød; i kon -
toret er der grønt møbelstof og gule gardiner og i soverum -
met håndvævet uldent møbelstof med terrakottafar ve de gar-
diner. Salonen har vægge og møbler af poleret nød, møbelbe-
trækket er blåt skind, gardinstofferne håndtrykte… Ma skin -
chefen har soverum med forhæng og separat bade- og toi-
letrum, møblerne er poleret elm med blåt møbelstof, gar di -
nerne grå. Officersmesse og ryge salon har møbler af po le ret
elm med hen holdsvis grønt skind og håndvæ vet rødligt mø -
belstof. Mand skabets opholdsrum og messe i hus på bå de -
dækket har møbler af lakeret eg og møbelbe træk af blåt peg-
amoid og brunt plastiklæder, gardinerne gule« 

Først og fremmest fremstillede snedkerne altså møbler, men de
opsatte også paneler, skodder (vægge) og lofter. Møblerne blev
frem stillet helt fra bunden af – det drejede sig om klæde skabe,
borde, kommoder, sofaer, køjer. Bordpladerne blev lavet i lim -
træ, de blev fineret og herefter poleret med pimpsten og politur.
Selve konceptet til indretningen foretoges ligeledes på B&W – så
sent som i midten af 60erne var der 10 møbelarkitekter ansat på
virksomheden.
     Den tidligt veludviklede specialisering, som vi har set i de fle -
ste arbejds funktio ner, var ikke mindre blandt snedkerne – i
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Skibssnedkerne i arbejde på værkstedet. Det var traditionelt håndværk af
høj kvalitet. Midten af 1950 erne.

A ship joiner or carpenter in his workshop. It was a traditional craftmanship.
Mid 1950’s.

Maskinsnedker på værkstedet. En
af de mange faggrænser gik mel-
lem maskinsnedkerne og skibssned-
kerne – de sidste måtte ikke
komme til maskinerne på værkste-
det. Midten af 1950erne.

A machine joiner in his workshop.
One of the many demarcations lay
between the machine joiners and
ship joiners – the latter were ban-
ned from the machines in the for-
mers workshop. Mid 1950s.

Snedker i gang med at tilpasse vinduesrammer i midten af 1960erne.
Dengang var der meget tilpasnings- og montagearbejde i forbindelse med
apteringen af skibets dækshus. Døre, karme, rammer til koøjer, paneler osv.
producerede snedkerværkstedet selv. Hvert skib havde sit særpræg og
design efter rederens ønsker, så der var ikke tale om standardløsninger. Da
værftet lukkede i 1996 var man forlængst gået over til standardvarer, som
blev leveret udefra. Det havde overflødiggjort det meste af snedkerarbejdet,
der primært bestod i montering af de indkøbte produkter.

A joiner is seen fitting a window frame in the mid. 1960s. A deckhouse
required quite an amount of assem bling and fitting out in the 1960s. Doors,
frames, panelling, frames for the portholes etc. were all locally produced in
the joiner’s workshop. Each ship had it’s own distinctive character and was
 designed according to the ship owners indi vidual requirements. Standard
elem ents were not an option. By the time the shipyard closed in 1996,
practically all were standard elements bought from external suppliers. Joiner
skills were rendered superfluous as most of the work was reduced to fitting
the bought elements in to place.

1940 erne blev intet lavet af samme person fra start til slut. Hver
mand havde en ret afgrænset funktion – hvilket især var ud præ -
get på værk stedet, hvor tingene blev fremstillet. En snedker for-
talte om forholdene omkring 1960, hvor han var i lære, 

»Først så var der en, der limede træet sammen [til en plade],
så gik det ind på maskinværk stedet og så blev det høvlet til i
de dimensioner, det skulle have. Så kom det ind til tilridseren,
så ridsede han af, hvor der skulle være en tap til at stikke ind
i… så ind til maskinsnedkeren igen. Så ud til sned keren, som
så skulle lime det sammen, og så videre til den næste even -
tuelt, som skulle tilpasse det, hvis det var en skuffe, der skulle
ind i en kasse. Og der var også nogen, der finérede… så hav -
de man sådan en pudsemaski ne, hvis man skulle pudse fi né -
ren af inden det blev lakeret, og blev fræset kanter på… Der
var to oppe i lakrummet, de gik og lakerede. Så stod der no -
gen og skrabede, polerede det ned… Der var mange funktio -
ner«

Der var yderligere en skarp opdeling mellem maskinsnedkerne
(der ikke stod i lære på B&W), som var de eneste, der måtte
benytte maskinerne, og skibs snedkerne, som i princippet kun
måtte arbejde med sav, høvl og stemmejern ved deres høvle-
bænk:

»Snedkerne måtte ikke komme til maskinerne. Er du rigtig
klog en ballade der blev, hvis vi gik ind og høvlede. Men det
ser man igennem fingre med i dag«

Værksteds- og ombordfolk

Endnu en klar opdeling var – ligesom det var tilfældet for f.eks.
klejn smedene – skellet mellem snedkerne (både maskin- og
skibs snedkere) på værkstedet og ombordfolk.

»Når vi skulle vælge tillidsmand, så var det som regel altid
dem nede om bord, som var utilfredse. For mange af dem ne -
de ombord var jo byg nings snedkere, hvorimod dem på værk-
stedet, de var jo møbelsnedkere [skibssned kere ud dannet på
B&W]. Så der var sådan ligesom en konkurren ce, og det har
der faktisk været helt op til vore dage næ sten… Hvis du var
værk steds snedker og du blev lånt ud til ombord; så var han
meget utilfreds. Ligeså vel, hvis der var en ombordsnedker,
der blev lånt ud til værk stedet; så var han utilfreds, fordi han
ville hellere være ombord. Det var ligesom to fløje mod
hinanden«

Ombordarbejdet bestod hovedsagelig i montering af tingene
frem  stillet på værkstedet. Men der var megen tilpasning for bun -
det med montagen. På da værende tidspunkt var huset, ligesom
skibsskroget, ikke så firkantet som på et moderne skib – paneler,
skodder, skriveborde osv. skulle rundes af og indpasses i rum -
mene. 
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I modsætning til det traditionelle
skibsbyggeri, hvor al form for
montage og indretning blev foreta-
get ombord efter stabelafløbning-
en, blev efterhånden mere og mere
af udrustningsarbejdet foretaget
inden skibet var bygget færdigt.
Komplicerede tekniske enheder blev
fremstillet på værkstederne og der-
efter placeret ombord for den
endelige montage og tilslutning. En
del af udrustningsarbejdet blev
også foretaget, inden sektionerne
forlod de store svejsehaller. F.eks.
var det nemmere at montere rør og
lignende oppe under dæk, mens
sektionen lå på hovedet.

Elektrikerværkstedet fotograferet i
1996. En del af elektrikerarbejdet
foregik på værkstedet. Skulle ting
ud ombord, pakkede man en så -
kaldt »flyver« på værkstedet. Flyve -
ren var et bur på lidt mindre end
en kubikmeter, der kunne transpor-
teres ud til den sektion, hvor elek-
trikeren skulle arbejde.

The electricity department
 photo graphed in 1996. Part of the
electric work was carried out in the
workshop. If the occasion demand -
ed that work had to be carried out
on board, a so-called »flyer« was
packed. A flyer was a cage of less
than a square cubic metre that
could be transported to the section
that required electrical work.

tel.

Elektrikere
Som den eneste afdeling på værftet havde den elektriske fået ud -
videt sit arbejds område betragteligt gennem efterkrigs tiden. En
elektriker, der havde været ansat siden slutningen af 1940erne,
illustrerer dette ved udviklingen i antallet af alarmer:

»I dag er der 5-600 alarmer, i gamle dage var der 10«
I stadig flere funktioner havde elektroniske styresystemer fået
betydning. 

     Snedkerne var en af de faggrupper, der var blevet mest ind-
skrænket, og det skyldes stort set ét forhold: overgangen til brug
af underleverandører. I 1996 fremstilledes ingen møbler på værf -
tet – egenproduktionen stoppede i 1980erne. Møbler blev ind-
købt af fabrikker, der havde speciali seret sig i fremstilling af visse
stan darder. Altså den principielt samme udvikling som var fo re -
gået ved diverse udrustningskomponenter af stål. Stadig var det
dog snedkerne, der stod for montagen i ‘huset’ (overbygningen
på skibet) – men det var en montering af standardelementer i
firkantede rum, som på forhånd var tilpasset standardelemen -
ternes dimensioner.

Omdefinering af fagområdet

I forbindelse med nedskæringerne havde snedkere og tømrere
forsøgt at udvide deres arbejdsområder. Tømrerne gik stærkt
ind for at B&W satsede på bygning af såkaldte container huse,
der indeholdt en del tømmerkonstruktioner, men pro jektet viste
sig ikke at være rentabelt. Snedkerne havde inddraget gulvbe læg -
ningen, vinylarbejde, i deres område. Og de havde (fra arbejds-
mandsgruppen) overtaget transporten af døre, møbler m.m.
efter at man var gået over til at bruge underleverandører. Og
begge afdelinger havde  overtaget renholdelse af værk steder, fej -
ning m.m., som tidligere var arbejdsmands arbejde.
Defineringen af fagets områder vender vi tilbage til i næste kapi-

Contrary to traditional shipbuilding
where all assembling and fitting-
out was carried out on board after
the ship was launched from the
berth, more and more equipping
work took place before the hull
was finished. Complicated technical
units were produced in various
workshops and then brought on
board for assemblage. A certain
amount of assemblage was carried
out before the sections left the
large welding plants. It was often
easier to as semble pipelines and
other elements under deck while
the section lay upside down. 



     Specialiseringen af den elektriske afdeling havde taget samme
form som andre steder på udrustningssiden – ikke overgang til
monotont arbejde, men til kom plekse specialer, som varetoges af
en eller få mand. Som en timelønnet sagde:

»Det er blevet mere selvstændigt, ja. Til gengæld er det jo så
sådan så – vi har jo så for at arbejde hurtigt og effektivt jo
været nødt til fra skib til skib og lave det samme«

Elektrikerne var i 1996 generelt så velud dannnede, at de kunne

mere end arbejds lederne. En arbejdsleder formulerede det:
»De [timelønnede elektrikere] får en tegning. Udfra den teg-
ning taler man med arbejdslederen, går den igennem for fejl
og mangler. Retter det op selv, hvor de faktisk som eks perter
kan sige: ‘Der er noget galt her’. Og så kører de det faktisk
videre selv.«

Elektrikerne var specialiserede i f.eks. alarmsystemer, hydraulik -
systemer, naviga tions systemer eller maskin rumsinstalla tion.
     Så meget som muligt foregik før det kom ombord. Man ar -
bej dede som nævnt med såkaldte units, hvor det elektriske ar -
bej de gjordes, således at uniten blot skulle forbindes til f.eks.
kabler fra kontrol rummet, når den var hejst ombord. Der var
faste smede til knyttet af delingen. De lavede rør, rørbøjler og an -
dre beslag i forbindelse med elinstallationer ne. Faggræn sen var i
1996 ikke skarpere end at elektrikerne godt selv kunne svejse en
bøjle op, eller smedene være behjælpelige med at trække kabler
rundt. 
     Til det mere ensartede elektrikerarbejde hørte denne kabel -
trækning. I en nybyg ning i 1996 blev der trukket over 90 km ka -
bel. Indtil et stykke ind i 1950erne, var der stadig jævnstrøm i
nogle skibe. Det var et tungt arbejde at fordele jævnstrøms kab -
ler  i skibet. En funktio nær, der arbejdede som elektriker i 1950 -
er ne, tænkte tilbage:

»Når du havde trukket et jernarmeret kabel på et håndleds
tykkelse om sommeren, hvor man kun havde kedeldragt på,
så var man blå og sort på skulderen. Så vi kan sige, at ud vik -
lingen er gået meget fint i dag, hvor det er vinylkabler og
gum mikabler«

I perioder med megen beskæftigelse havde kabeltrækningen
været et arbejdsom råde for ufaglærte. Men i lighed med sned-
kere havde elektrikerne omdefineret ‘faglært arbejde’ i for bin del -
se med kriser og indskrænkninger i personalet. Så gennem de
sidste par årtier var kabeltrækning, ligesom i øvrigt oprydning
på værkstedet, elektrikerarbejde.

Malere
Til de vitale dele af et skibsværfts funktioner hører malingen af
skibene. For at beskytte stålet mod påvirkninger fra vand og luft
er det nødvendigt, at skroget overalt bliver behandlet. Efter at
arbejdsmændene havde banket rust af – senere sandblæst – ma -
terialet, skulle der males med flere lag maling; som et minimum
grundmaling og færdigbehandling, eventuelt suppleret med
flere lag efter rederens ønske. Tidligere foregik arbejdet – i kedel-
dragter og med en lille halv maske – med pensel og rulle.
Malerne overtog kedeldragter fra skibsbyggere og svej sere,
herefter blev de smidt ud – »det var jo meget naturligt fordi når
vi først har haft sådan en kedeldragt på, så var den ikke fem flade
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Malerarbejde kunne være
mange ting. Fra den finere
lakering oppe i kaptajnens
kahyt til bundmaling af et

skib, der var til reparation.
Det sidste krævede ikke den
samme faglige kunnen som

det første, men der var
malere, der foretrak det

grovere arbejde frem for det
fine. På billedet ses M/S

Tobias Mærsk i reparations-
værftets dok, hvor det er

ved at få bundmaling.

A ship painter’s job could
be many facetted. From

varnishing the woodwork in
the captain’s cabin to bot-
tom painting the ship’s hull

in the repair dock. The
 former re quired more skill,

however there were a num-
ber of painters who prefer-
red the rougher to the finer.
The picture shows the M/S
Tobias Mærsk in the repair
dock being given a bottom

painting. 

Roret sprøjtemales.
1990erne.

The rudder is being spray-
painted. 1990s.



øre værd bagefter. Så var den lige til lossepladsen«.
Sprøjtemaling foregik i 1996 med luftløse anlæg, der lagde meget
mere maling på for hver strygning. Malingen af store sektioner
foregik i 1996 i maler  hallerne, hvor maleren iklædtes ‘rumdragt’
og slange med luft tilfør sel. Stålet var på forhånd automatisk
fuldstæn dig ren gjort med stålsand. Hallerne lukkedes til og
stålet fik et lag epoxy. På grund af materialets giftig hed lå meget
maler arbejde på 2. og 3. hold; på værftets parkeringsplads blev
der advaret mod, at der kunne være malings støv i luften, som
kunne sætte sig på bilerne.
     Ligesom tilfældet var med de andre udrustnings fag, skulle
der færdiggøres så meget som muligt af maler arbej det, allerede
før elementer og sektioner blev samlet i Byggedokken. Kun sam-
linger , hvor der senere skulle svejses, lod man umalede. Tid lige -
re – indtil slutningen af 1960erne – var det langt mindre, der
maledes forlods. Og under beddings byggeriet – indtil 1959 –
havde kun bund og fribord fået maling. Resten gjordes senere.

Forskelligartet arbejde

I uddannelsesmæssig sammenhæng faldt malerne i to kate gorier
– bygnings malere og industrimalere. Den første uddan nelse var
den mest alsidige. Der var gennem årene blevet en langt større
andel af industrimalere på B&W. Imidlertid havde det aldrig
været alt malerarbejdet, der krævede store faglige kundskaber.
Der var stor forskel på at give skibsbunden en gang grundma ling
og at gå i overbygningen. En maler, der starte de 1959, fortalte
om arbejdet:

»Altså på daværende tidspunkt var det fortrinsvis byg -
ningsmalere, der kom herud. Men efter hånden som tiden er
gået og det hele er blevet mere specialiseret, så har vi fået
mange vognmalere, og industrimalere. Og det er på grund af,
at de bare skal gå og sprøjte og sådan noget. Men ligeså snart
vi skulle til at lave finishen, om man kan sige det, så var det
en af os andre [bygningsmalere], der så kom til… Hvis du
skulle ligge og kravle nede i en tank. Det var jo svinet ad
helvede til. Eller hvis du skulle være med til at male en bund,
hvor du brugte svaber… Det svinede jo mere fremfor ham
der gik oppe i apteringen og gik og malede med hvid lak og
gik og spartlede. Han var jo sådan set – hvad skal man sige –
mere priviligeret. Og dem, der havde mønjeakkorderne
[grundmalingen], de blev jo osse svinet mere til, for det var
jo mange gange bare om at få noget feset over«

At en uddannelse ikke nødvendigvis var på krævet, illustreres
også af, at arbejdsmænd indimellem i 1960erne kunne fungere
som malere; de blev så betegnet som B-malere. Det var typisk i
forbindelse med, at reparations skibe kom ind og krævede ekstra
meget mandskab.

     At der var tale om forskelligartet malerarbejde, betød ikke, at
det nødvendigvis var eftertragtet at gå, hvor der blev stillet store
krav til kundskaber og resultater. En maler fortæller her om,
hvordan mange foretrak den grove bundmaling:

»… hvor de ikke sådan skulle tage højde for hvor dan og hvor -
ledes. Og de ville ikke få noget ballade, hvis det var sådan, at
det løb lidt her og løb lidt der. Det ville de trods alt, hvis det
var sådan, at det var oppe ved apteringen. For dér skulle der
helst ikke være løbere«

Malingen var et område, der var beskidt, samtidig med at det var
meget frit. Generelt kunne malerne passe sig selv og var ikke
knyttet fast til et bestemt sted på værftet, fordi de, ligesom i de
andre udrustningsfag, skulle følge med de emner, de skulle be -
handle. Det stål, som ikke kunne males forlods, blev malet på
ski bet; i 1996 foregik det under store telte og med varmekano ner
på, så det kunne tørre hurtigst muligt.
     Malerområdet var et af de få, hvor der gennem en årrække
havde været under leverandører til at lave en del af arbejdet på
værfet. Tre ‘fremmede’ firmaer havde på skift siden slutningen af
1960erne taget sig af bundtankmalingen (og senere også maling
af eventuelle lastrum). Det var et arbejde, malerne selv gav fra
sig, fordi sikkerhedsforanstaltningerne på daværende tidspunkt
var ret dårlige – »og så var der nogle af kollegaerne, de blev tos -
sede derinde [pga. opløsningsmidlerne i tankene], de ville fand -
me ikke ud igen«.

Arbejdsmænd
B&W var som ethvert værft kendetegnet af den store andel af
faglærte arbejdere – typisk folk, der havde gennemgået en lær-
lingeuddannelse på ca. 4 år. Men B&W var også, og især tid -
ligere, stedet, hvor man kunne tjene til livets ophold som ufag -
lært, »arbejdsmand«. 
     Arbejdsmandsarbejde var alt lige fra oprydning, fejning og
gåen til hånde, til rustbankning, sandblæsning osv. Altså endnu
et komplekst felt rent arbejds mæssigt. Det eneste fælles kende-
tegn ved funktionerne havde været, at det ikke var faglært arbej -
de. Det måtte arbejdsmændene ikke røre. 
     Arbejdsmændene kunne på B&W traditionelt opdeles i to
kate gorier: dem, der hørte til Pladsafdelingen og dem, der var
knyttet til de enkelte værksteder. Pladsafdelingen fordelte ar -
bejds mænd til større oprydningsarbejde, rengøring i lastrum og
olietanke på havarister (skibe, der kom til reparation), rust bank -
ning før maling osv. Arbejdsmændene i de enkelte værk steder
gik til hånde, flyttede plader, fejede osv.

Markant tilbagegang

de: ‘Skal jeg være arbejds løs’, eller: ‘Skal jeg fyres’«
For arbejdsmændene var eksistensbetingelsen det arbejde, som
blev defineret som deres. Fra el-afdelingen lød det tilsvarende, at
lærlingene skulle gøre de til afdelingen hørende smedes maski -
ner rene og feje metalspåner ned på gulvet, men selve gulvet
måtte de ikke røre. Til dét havde man en fast arbejds mand på
afdelingen. 
     At arbejds mændene havde en fast niche i værftets organis me
betød, at det ikke nødven digvis var arbejdsmænd, der blev fyret
først ved indskrænkninger i personalet. Blev der skåret lidt i
skibs byggersjakkene, f.eks. i forbindelse med færre repara tions -
skibe i en periode, kunne man ikke fyre arbejdsmændene og lade
skibsbyggerne overtage deres arbejde. 
     Også arbejdsmændene tilknyttet de enkelte værksteder var
en adskilt gruppe – eksempelvis holdt snedkernes arbejdsmænd
deres egen årlige skovtur. 

Pladsafdelingen

For arbejdsmændene i Pladsafdelingen var der en stor arbejds -
mark i for bindelse med Reparationsværftet. En arbejdsmand
fortalte om forholdene gennem 1960erne, at en stor del af arbej -
det gik ud på at fjerne rust fra stålplader ne, så de kunne males
op; det foregik først med rustbankere, senere ved sand blæs ning:

»…der [på reparationsskibene] lavede jeg alt muligt. Det er
ikke samme arbejde hver dag, det er nyt hver dag. Det er nede
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Udviklingen i efterkrigstiden havde betydet, at arbejdsmænd si -
den 1991 stort set ikke mere eksisterede på værftet. Ikke fordi
alle de opgaver, de traditionelt havde løst, var forsvundet, men
for di funktionerne var overtaget af andre grupper parallelt med
ind skrænkninger i personale. De tilbageværende arbejdsmænd
indtil værf tets lukning var specialiserede på f.eks. sandblæsning
af rør. Den mere blandede gåen til hånde ved oprydning og lig-
nende varetoges ved lukningen af de faglærte selv. Større op -
rydnin ger – f.eks. af Udrustningskajen, når et skib var afsejlet –
havde man købt hos et fremmed firma.
     Det havde altid været centralt for arbejdsmændene at de fi -
nere grænserne til de faglærte grupper – de kunne ikke henvise
til en særlig faglig kompetence. Så når arbejdsmændene skulle
holde sig fra faglært arbejde, gjaldt det modsatte forhold i sam -
me grad. En skibsbygger fortalte om forholdene i 1950erne,
hvor dan faggrænserne inden for værkstedet var nøje defineret:

»Arbejdsmændenes arbejde var at flytte plader og feje og i
det hele taget rydde op, mens special arbejderne, de måtte
godt gå til maskiner ne, de måtte klippe og lokke, og så havde
man så [skibsbygger-]svendene, de betjente bræn de ma ski -
ner  ne og brænde apparater, og måtte så også gå til alle maski -
ner ne… arbejds mændene og special arbejderne vogtede me -
get mere på hinanden end nogen af dem gjorde det på skibs -
bygger ne, fordi de vidste sådan i det store hele, altså vi måtte
jo godt lokke og klippe, men reelt måtte vi ikke gå og feje og
lave den slags arbejde. Så kom de farende med en kost og sag -

På vej. En stor del af arbejdet på
et skibsværft består af transport af
materialer fra sted til sted. 1970 -
erne.

On the move. A large part of the
work on a shipyard consisted of
moving material from one place to
another. 1970s.



i ma ski nen, det er nede i tankene, og så oppe på dækket den
ene dag og så oppe i masten den næste dag og skrabe [rust-
banke]… Sand blæsning, det fik vi først i 1960erne, men før
vi fik det brug te vi sådan noget rust banker, med sådan et lille
hjul, der rendte hernede… noget luft værk tøj, det støjede ad
helvede til. Ja, vi havde nogle, der var nogenlunde sådan her
[ca. 30 cm] og så nogen, der var lidt kortere. Hvis vi var nede
i tankene, så brugte vi de små korte der… der er små hamre
på. De gik sådan her [hamrer skiftevis med to fingre]… det
er mest det arbejde, jeg har lavet. Så har jeg været nede i olie -
tankene også… rensede olie op og gøre den ren… Vi havde
nogle små børster og så nogle suge slanger til at suge det vær -
ste op med. Der brugte vi klude og sådan nogle ting«

Arbejdsmænd kunne også bruges i nittersjakkene, hvor kun nit-
teren var faglært – typisk var arbejdsmanden gået ind i sjakke ne
som naglelanger, da jo nitter, forholder og naglevarmer normalt
fungerede som sammentømrede enheder. Selv om der i begge
tilfælde var tale om ufaglærte, kunne Pladsafdelingens folk ikke
oppebære samme løn, som de arbejds mænd, der var tilknyttet
de for skellige værk steder – de sidste var nemlig med i akkorder -
ne på værkstederne.
     Omkring 1960 var der omkring 400 mand tilknyttet Plads -
afdelingen. Repara tionsværftets lukning i 1974 fjernede grund -
laget for en stor del af denne af delings ansatte, selv om den fort-
satte med at eksistere selvstændigt i en årræk ke. I midten af
1980 erne blev den lagt ind under Malerafdelingen.

I bunden af hierarkiet

I den klare definition af deres arbejdsområder skilte arbejds -
mænde ne sig i princippet ikke fra den brogede faglærte gruppe
(bortset altså fra at de ikke kunne bevare deres monopol gen nem
de mere generelle indskrænkninger i de sidste par årtier). Men
arbejdsmandsgruppen blev ikke ellers opfattet på linje med de
faglærte. Generelt lå deres anseelse i bunden i hierarkiet. En ma -
skin arbejder:

»Ar bejds mæn dene de var så dan…De sku bare gøre hvad
man bad om. Sådan var det jo dengang. Der har det jo æn -
dret sig gevaldigt osse. Det var sådan…De var nederst på
rang  stigen. Der var også væsentlig større lønfor skel dengang,
end der var i dag. I dag var der ikke engang 10 kroners løn -
for skel på at være arbejds mand eller være time lønnet her -
ude«

En elektriker fortalte:
»…der var lissom et klasseskel på en eller anden måde… og
selvom det var overvejende arbejderpartierne man stem te på.
Så var det lige som om, der var et skel mellem faglærte og
ufaglærte på en eller anden måde. Nu lå der jo osse noget

gemytligt i det, altså jeg har da hørt: ‘Din skide arbejds mand’.
Sådan rent gemytligt har jeg hørt det masser af gange. Men
det kan da godt være at det var ment for sjov, men det kan da
godt være det sårede man den. Jeg har aldrig selv sagt sådan
fordi jeg kunne da godt forestille mig at det kunne såre en
arbejdsmand« 

Selv om arbejdsmændene var afhængige af deres faste ar bejds -
områder, kunne det godt virke nedværdigende i praksis – måske
især i tider uden mangel på arbejde – når faglærte satte dem i
arbejde. En arbejdsmænd fortæller her om forhold i 1960erne:

»…de værste af dem, det var snedkerne. De kunne ikke tage
en kost i hånden, men det kan de i dag… [dengang] ville de
hellere hente en mand over helt op på fjerde etage for at
komme ned at feje sådan en lille klods op. Det var de strenge
til«

Samme arbejdsmænd fortalte videre, at håndværkerne ikke hil -
ste på arbejds mændene dengang. Det gjorde de i 1996.

Et ‘fag’ uden fremtid

Tilbagegangen i de ufaglærte grupper er et af de helt generelle
træk ved in dustriudviklingen de sidste par årtier. I bestræbel -
serne på at mindske omkost ninger mest muligt har kampen
mod lønudgifter hørt til hovedmidlerne, og dem, det har været
lettest at undvære, har været de ufaglærte, hvis arbejde har kun-
net overtages af de andre medarbejdergrup per. Med i billedet
hører imidlertid, at mange ufaglærte funktioner i vore dage fo -
re går maskinelt. På B&W gjaldt det f.eks. en stor del af sand blæs -
ningen foruden de mange arbejdsopgaver knyttet til Repara -
tions værftet. Havde opgaverne været lige så mange som tid -
ligere, havde der ikke været megen ræson i at lade det udføre af
fag lærte til en højere løn.

Hjælpefunktioner – kranførere, riggere, 
transport og vedligeholdelse
På et værft samles mange små og store dele, de bygges sam men,
tilpasses hinanden og ender som et stort, funktionsdyg tigt skib
på tusinder af tons. En af de meget iøjnefaldende træk ved værft-
slivet er derfor den omfattende transport og cirkula tion af em -
ner fra lager til afdelinger, og overførsel til nye værk steder, haller
eller byggedok. Der er simpelthen konstant trængsel af både
mennesker, maskiner og materialer. Det er ikke underligt, at det
er påbudt at bære hjelm. Mange ting passerer rundt i luften over
folks hoveder. Eksempelvis står der umiddel bart ved udgangen
fra toilettet ved Bygge dokken (i Panel værk stedet 1996:20) et skilt
»Pas på kranen« – kransporet går mindre end en meter fra mu -

ren. 
     De mange afdelinger og fag, der er givet et lille indtryk af i det
foregående havde alle til opgave at fremstille eller montere be -
stemte emner i eller på skibet. Men på grund af emnernes stør-
relse og spredningen af værksteder og byg gepladser ud over hele
værftet bestod en naturlig del af værftets arbejdsopgaver i trans -
port – med alt fra håndtrukne transportvogne over gaffeltrucks
og diverse kraner til sektionstransportvogne med en lasteevne
på op til 400 tons.

Kranførere

Kraner fandtes i alle størrelser og dimensioner. Fra små taljer,
der løb i skinner i loftet på værkstederne til de store portal -
kraner, der stod i S1 og S2, hvor jo de største sektioner blev styk -
ket sammen; fra S2 kunne portal kra nen køre hele vejen ud til
byggedokken. Porten, på mere end 50 meters højde, kørtes blot
op og ind under taget. De største kraner hørte derudover na -
turligt til langs Byggedok ken og på Udrustningskajen.
     I forbindelse med at det var større og større dele, der skulle
løftes, var krankapa cite ten gennem hele efterkrigstiden blevet
forøget fortløbende. I 1940er ne var den største løfteevne i til -
knytning til skibsbygningen 25 tons (dog kunne flere kraner i
fæl lesskab løfte mere). På udrustningskajen havde man siden
1919 rådet over den såkaldte »100-tonskran«, der især brugtes til
montering af skibenes motor. Ved sektionsbyggeri kræves langt
højere løfteka pacitet, og ved stållinjens anlæggelse fik man to
portalkraner i S2, der kunne løfte op til 600 tons, senere forøget
til 800 tons.
     Arbejdet som kranfører var præget af, at tempoet blev sat af
de andre faggrup per. Der kunne derfor af og til være lange ven-
tetider, samtidig med at kranføreren dog selv kunne tilrettelæg -
ge en del af arbejdet så hensigtsmæssigt som muligt. Her for -
tæller en kranfører fra skærehallerne, hvordan det kunne foregå:

»Vi havde et kabel fra kranen og ned [kranen blev styret fra
gulvet] og så gik man og trykkede på knapperne der… jeg vil
sige uden at rødme: ‘Jeg var god til dét’, for jeg kunne se
heroppe, der skulle noget op, og dernede skulle der noget
væk, og sådan fik jeg planlagt det hele vejen igennem. Så gik
jeg over til Arne, når jeg havde gjort det, det var min mester
derude: ‘Du, jeg skal uden for porten, jeg har et par timer
derude’. ‘Har gutter ne noget at lave?’ [spørger mesteren]. ‘Ved
du hvad Arne, de har arbejde til tre timer endnu’. ‘Gå du bare
Jørgen’. Så fik jeg lov at gå. Så fik jeg så en gul seddel. Det
betyder, at man skulle betale for det. Når jeg så kom tilbage
så tog han seddelen og hev den i stykker. Så var det ikke kon-
traheret nogen steder. Jeg fik lov at gå og passe mig selv, sådan
som jeg havde lyst til«
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Højt til vejrs i portalkranen over byggedokken. At blive oplært i at køre kran
var en god forsikring mod arbejdsløshed, fordi der ikke blev udlært flere end
der var brug for. 1960erne.

High above the ground in a gantry crane above the building dock. To be in
training as a crane driver was an insurance against unemployment, since
B&W only trained the number of drivers needed. 1960s.



tilstrækkelig til at svinge ting ind over skibet. Ifølge Arbejdstil -
synet skulle der egentlig være automatisk stop et stykke før
enden af kajen, »men det vil vi helst ikke have, for vi skal bruge
hver en meter, fordi skibet er længere end kajen«. Hvis der skulle
laves autostop ville han »miste to meter«. 

Riggere

Riggere spillede en særlig rolle som hjælpeafdeling for værftets
andre faggrup per. Riggerne var alle befarne matroser, der var
»gået i land«. Deres evner bestod i, at de havde forstand på di -
mensionering af wirer, taljer, vægtfordeling osv., og at de var
vant til at arbejde i højder. Det var riggerne, der, i samarbejde
med den tyske leverandør, i 1959 var med til at rejse master og
montere kraner i den nye Byggedok. »Riggerloftet« gjorde umid -
del bart et mere propert og ordentligt indtryk end andre værk -
steder på værftet. Det skyldtes naturligvis dels, at arbejdet, der
be stod i splejsning af wirer, fremstilling af lejdere og andet, var
min dre smudsigt end i metalværkstederne, men ifølge riggerne
selv skyldtes det også deres baggrund som sømænd. På et skib er
ordens sans og renlighed vigtige discipliner. 
     Hoved parten af værftets kranførere – dem i Byggedok og på
Ud rustningskaj – hørte under Riggerafdelingen, ligesom de fle -
ste anhuggere, jævnfør ovenfor, var riggere. Alle riggere havde i
1996 fået kran- og stilladskur ser. Stilladser skulle stilles op om -
kring huset (skibets overbygning), inde i skibet osv. Lifter, som
havde vundet meget indpas i Byggedokken, havde de derimod
ikke noget at gøre med; dem styrede ‘brugerne’, malere og skibs -
byggere, selv. Rigger arbejdet var, undtagen for de faste kran-
førere, meget mobilt. De kom rundt på hele værftet og havde
også et skur ude ved Byggedokken. De havde nogle store såkaldte
»sjakkasser«, hvori de pakkede det grej og de materia ler, de
skulle bruge på arbejdet – trisser, kroge, wirer osv. 
     Tidligere var riggerarbejdet mere forskellig artet end i dag.
Overgangen til sektionsbyggeri betød, at der blev færre og færre
riggerfunktioner. Sålænge skibet blev bygget næsten helt færdigt
før udrustningen var der meget arbejde til riggerne, fordi det er
besværligt at montere ting på et færdigsamlet skrog. Dengang
var der også langt flere master, som riggerne rejste og monterede
wirer på; riggerne lavede pakninger til koøjer; hjalp til ved instal-
lation af maskiner osv. Dengang fyldte stilladsarbejdet omkring
halvdelen, i 1996 tre fjerdedele af riggernes arbejde.

Vedligeholdelse

En gruppe ansatte, der kom endnu mere rundt over hele værftet
end rigger ne, var folk fra Vedligeholdelses- og Anlægsafdelingen.
Afdelingen havde en slags viceværtsfunktion i forhold til resten

af værftet og skulle reparere og vedlige holde maskiner og inven-
tar. Her fandt man de eneste timelønnede, der ikke var i blå
kedeldragt; vedligeholdelses folkene havde sort tøj på for at gøre
dem let gen kendelige, når de kom rundt.
     I afdelingen arbejdede især elektrikere og smede. Fag græn -
serne var ikke skarpe, en smed kunne godt lave lidt elektrikerar-
bejde, og omvendt. En smed havde ikke tid til at vente på, at
elektrikeren skulle komme for at tilslutte et par led ninger. Af de -
lingen skulle være fleksibel – folkene måtte f.eks. ofte arbejde,
når der var pause i værk stederne, så det var til at komme til;
weekendarbejde var heller ikke usæd vanligt. På grund af det
atypiske tidsmønster og det helt udefinerbare arbejde betragte -
des afdelingen som »et firma i firmaet« – et skudsmål, som dog
også kunne passe på mange af de andre afdelinger.

Arbejdslivene set under ét
Når man skuer ud over det sidste halve århundredes udvikling
på Refshaleøen, er der to ting, der springer i øjnene. På den ene
side, at rammerne for arbejdslivet og dagligdagen har været
under konstant forandring under ledelsens stadige bestræbelser
på at spare omkostninger og rationalisere. På den anden side, at
rationaliseringerne er forløbet på forskellig vis og har haft for -
skelligartet be tydning afhængig af hvilket område, der er tale
om.
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I de store kraner, som man sad i, var styrehuset gerne indrettet
efter kran førerens smag. Der var for det meste lidt af hvert i
kranhuset. En drøm meseng til nattevag ter kunne være stuvet
ind på en hylde over døren – skulle man sidde flere timer og
vent e på at skulle bruges, var det rart at kunne lægge sig ned. I
sådan en kabine kunne der også sagtens være kaffemaskine,
termokande, kop, bestik, radio eller fjernsyn – én fortalte, at man
nogen gange godt kunne nå at se en video film. Desuden var der
selvfølgelig radio eller telefon til kommuni kation. Arbejdet
krævede godt samarbejde med folk på jorden. Det var vigtigt at
tilrettelægge række følgen af tingene mest hensigtsmæssigt, og
der skulle desuden ved hvert løft være én til at give klartegn, når
krog, taljer og wirer var klar. Han havde orange hjelm på – det
var »anhuggeren«.
     Som i mange andre afdelinger kunne der spores en vis fan-
den-i-voldskhed hos kranførerne. En kranfører fortalte, at man
på Udrustningskajen havde det problem, at skibene var blevet så
lange, at kranens rækkevidde for enden af kajen, næsten ikke var

Transport i både lille og stor skala spillede en vigtig rolle på værftet. Her ses
en sektion på over 100 tons blive kørt ud af den gamle svejsehal. 1980erne.

Transport on a small or large scale was an important part of daily work on
the shipyard. Here we see a section weighing over 100 tons be transported
out of the old weld ing plant. 1980s.

Riggere i 1954. Riggere var tidlige-
re søfolk. Det var deres opgave at
sikre alt materiale, der skulle hej-
ses op med det rigtige løftegrej.
Hvis der var noget, der skulle hej-
ses op ved beddingerne eller til
eller fra et skib, måtte man tilkalde
en rigger og vente på at han nåede
frem.

Riggers in 1954. Riggers were
 former sailors. Their job was to
 secure the safe handling of all
material with proper lifting gear.
Any material to be handlet from a
build ing berth or to and from a
ship had to be carried out by a
 rigger and await his presence. 

En rigger ved en af de store portal-
kraner. Da man begyndte at bygge
store sektioner, blev riggernes
opgaver færre. Til gengæld blev
opgaverne større. Det var et stort
ansvar at skulle stå for sikringen af
en sektion på over 500 tons, som
det havde taget mange mænd flere
dage at fremstille. Riggeren stod i
radiokontakt med kranføreren, så
de sammen kunne sørge for at løf-
tet foregik korrekt.

A rigger by one of the large gantry
cranes. Large section building led
to fewer tasks for the riggers,
though the individual tasks were
larger. It was quite a responsibility
to secure a section weighing over
500 tons and which had required a
lot of work efforts of many men
over a number of days. The rigger
was in radio contact with the crane
driver in order to secure that the
sections were lifted and placed
correctly.



     Rationalisering kan nemlig foretages på mange måder. 
     Man kan erstatte særlige materialer, der kræver en speciel fag -
gruppe, med nye. Dét overflødiggjorde værftets kobber sme de.
     Man kan standardi sere produktionen, så medarbejderstaben
kan have mere stabil tilknytning og ikke behøver være så alsidig,
lukningen af Reparations værftet i 1974 og overgangen til pro -
duk tion i serier var bestræbelser i den retning. Dét var stærkt
med virkende til at overflødiggøre grovsmede og kedels mede og
betød, at man ikke havde de store svingninger i medarbejderan-
tal, som tidligere var et naturligt element i værftets liv.
     Man kan flytte kompetence fra timelønnede medarbejdere til
funktionærer. Hermed forenkles arbejdsprocesserne på gulvet,
og faglært arbejdskraft kan erstattes med tillært. Det er dét, som
især var foregået i Stålet – skrogproduktio nen. Her defineredes
præcist ned i små detaljer, hvordan arbejdet skulle foregå.
Serieproduktion kan yderligere forenkle arbejds gangen, fordi
eventuelle van skelige processer, uregelmæssigheder eller fejl
bliver færre og færre for hver gang produktionen har været gen-
nemløbet.
     Endelig kan man rationalisere ved at erstatte selvfremstillede
produkter med indkøb hos underleverandører. Kan en under-
leverandør – via sin egen speciali sering – levere en billigere vare,
end man selv kan fremstille, også når der tages højde for (hvilket
kan være svært) mindre fleksibilitet, lange leveringstider osv., ja,
så indkøber man kompo nenterne udefra. Hermed får man over -
flø diggjort en del af arbejdersta ben. Det er dét, der var sket
mange steder i Udrustningen – et meget, meget stort antal
udrustningskomponenter leveredes i 1996 udefra. Det gjaldt bå -
de komponen ter i stål – lejdere (trapper), dæksluger, davider (til
ophængning af redningsbåd), ankerspil, ankerkæder, gelændere
osv., osv.; og i træ – borde, stole, køjer, osv., osv. Som det blev
for muleret, da vi i 1996 var på en rundtur på den sidste nybyg -
ning: »alt hvad I får øje på på skibet, alt hvad der rager op, er
købt«. At citatet overdriver en anelse er i denne sammenhæng
mindre vigtigt. Det illustrerer en markant for skel fra efterkrigsti-
dens første årtier, hvor de fleste af de samme ting blev fremstillet
på værftet.
     Forskellige lønsystemer havde desuden været en af hovedak-
tørerne i bestræbel serne på at mindske værftets om kostninger.
Herom mere i næste kapitel.
     Som det fremgår, havde alle disse måder at spare omkost-
ninger på været aktuelle på B&W, og de havde grebet ind i dag -
ligdagen på værftet, uanset hvorhen man rettede sin opmærk-
somhed.

Stål og Udrustning

Som det blev antydet i indledningen til dette kapitel, var der dog

især én skillelinje, der trådte frem. Efterkrigstidens forandringer
havde betydet, at der tegnede sig grund læggende forskellige
vilkår i Stålet i forhold til i Udrustningen. Vilkår, der muliggjor -
de, og tilsynela dende befordrede, principielt forskellige arbejds -
liv, omgangs former og relationer. 
     Vi har set eksempler på, at metalarbejdere i Udrustningen
opfattede Stålets arbejde som »ensidigt« fremfor deres eget mere
»afvekslende« arbejde. Nogle omtalte lidt spøgefuldt Stålets folk
som »ufaglærte« med henvisning til, at de (specialarbej derne
med ni måneders kursus) ikke havde en fire-årig håndværksud -
dannelse. Skellet kunne også vise sig helt ned i lærlingeræk kerne.
Som en skibsbygger formulerede det:

»Sådan som man var grupperet, så var der nogen ste der, hvor
der jo også sad lærlinge, men også indenfor lærlingene, lige-
som der var indenfor svende ne, så var det sådan at klejn sme -
de og rørsmede, de ville sgu ikke sidde sammen med skibs -
byggere« 

Der kan her suppleres med en klejnsmeds erindring om et kort-
varigt besøg i den ene af sektionshaller ne: 

»Jeg kom over i den store hal i en periode. I S1, og den er
kæmpestor. Så sidder du der i det ene hjørne og svejser. Det
er røvsygt, for satan, og det er trættende. Så er der sgu ikke
noget skæg ved det«

To former for standardisering

Det var i skrogbygningen, at rationaliseringen havde betydet, at
mangesidet, kompe tencekrævende arbejde i 1996 var erstattet af
ret enkle processer. Så når en maskinarbejder sagde om kund -
skabs kravene i sit eget job i forhold til skibs byggernes: »Det er en
helt anden verden. Der har altid været en rimelig stor forskel på
Stål og Udrustning«, ja, så passer det altså – men kun inden for
de sidste ca. 30 år. Før 1960 var skrog bygning noget andet. 
     Som vi har været inde på, havde rationali seringen i ud rust -
nings fagene (i de tilfælde, hvor faget ikke var blevet overflødig-
gjort) ført til, at man generelt var gået over til ude lukkende at
montere de komponenter, der tidligere både blev fremstillet og
monteret på værftet. Folk var blevet speciali seret i bestemte
mon tageopgaver, men der var i mange tilfælde tale om så kom-
plekse opgaver, at de pågælden de var dem på værftet, der vidste
mest om netop dét. Denne form for speciali sering var særlig ud -
præget hos f.eks. rørsmede ombord og elektrikere. Udrust nings -
arbejde af den art stillede store krav til selvstændighed, den over-
lod et stort ansvar til ‘speciali sten’ og gav mulighed for selv at
tilrettelægge arbejdet.

Dårligt og godt arbejde?

Hvordan skal man så forholde sig til sådan to – her lidt hårdt op -
trukne – typer af arbejde? Skal man overtage ud rustnings fol -
kenes perspektiv? I så fald var der tale om et hierarki af arbejde
på værftet. Det bedste (indenfor de givne mulig heder) arbejde,
der var afvekslende, ansvarsfuldt og selvstændigt, og det dårlig -
ste, der var ensidigt og kedeligt. En konsekvens af dét ville være,
at alle var interesserede i så vidt muligt at få arbejde i Udrust -
ningen. Selv om det selv følgelig ville være umuligt, var der intet,
der tydede på, at det var tilfældet. 
     Måske er det ikke frugtbart at forudsætte, at alle har en fælles
opfattelse af, hvad ‘godt arbejde’ er.  Man kunne også vende tin-
gene om og spørge: Måske er selve arbejdets indhold ikke det
vigtigste, men muligheden for at have indflyelse på tilrette læg -
gelsen? Folk i Stålet snakkede faktisk også om ‘selvstæn dig hed’
som noget positivt. For dem betød det, at de kunne være fri for
under mesterens indblan ding, at de kunne passe sig selv – ikke at
selve arbejdsprocessen krævede selvstændighed. 
     Hvis man skulle sikre sig selvstændighed – i betydningen at
passe sig selv – involverede det kolle gerne i langt højere grad i
Stålet end tilfældet var i Udrust ningen. Vi så (side 55), at der
kun ne være en stor uvilje mod at flytte til en anden afdeling, selv
om arbejdet som sådan ikke væsentligt adskilte sig fra det, man
kom fra. Men uviljen skyldtes heller ikke arbejdet – men at kol-
legerne blev nogle andre. Og dét var altså, fordi man i Stålet var
af hængig af kollegerne på en anden måde end i Udrust ningen.
Hvis man ville undgå indblan ding, krævede det, at man arbej de -
de godt sammen. Man skulle som sjak levere en given arbejds -
mængde, og eftersom det ikke var arbejdet i sig selv, der var at -
trak tivt, skulle man i fælles skab give hinanden et vist spillerum,
mulighed for lidt læn gere pauser osv. Som en skibsbygger for-
mulerede det: 

»De fleste makkere og kollegaer de har kunnet finde ud af det
sammen [hvis den ene en dag var lidt uoplagt]. Så har man
sagt til makkeren: ‘Gå over i et hjørne og slap af, sæt dig ud
på lokum met’. Næste uge kunne det være én selv, der havde
det lidt dårlig t. Men det er jo hele tiden noget, man har kun-
net finde ud af«

Den slags krævede, at alle var enige om arbejd stempo, hvornår
der kunne slappes af, hvornår man skulle stramme tempoet op
osv., og det gjorde kolleger ne til en helt vital medspiller. Kolleger
spillede selv følgelig også en rolle hos de specialiserede udrust -
nings  folk, men arbejdet i udrustningen gav automatisk et friere
råderum – jf. formuleringen hos den tidligere citerede maskin -
arbejder, som var specialiseret på at montere ankerspil: »ingen
kan se hvor hurtigt det går«. Hos udrustningsfolkene kunne
selv stæn dighed og individuel dygtiggørelse sikre indflydelse på
ar bejdsforholdene.
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En stor del af svejsearbejdet blev til rutinearbejde, da man fik svejsemaski-
ner. På panelværkstedet, hvorfra billedet stammer, bestod det meste svejse-
arbejde i at svejse lange lige afstivninger på stålplader. Afstivningerne var
hæftet på med nogle få svejseklatter af en skibsbygger, hvorefter svejseren
tog over.

With the introduction of welding machines, much of the welder’s work be -
came routine. In the panel workshop, where this picture is taken, most of
the work consisted of welding long lines of stiffeners along the steel panels.
The stiffeners were first spotwelded by a shipbuilder, and then welded pro-
perly into place by a welder.



Forskellige vilkår, samme mål?

Ovenstående er et forsøg på at forstå og forklare nogle modsæt-
ninger, uden at skulle konkludere, at den ene part gerne ville
være som den anden, når det til syneladende ikke er tilfældet. Der
var ikke én type af arbejde, som var efter tragtet af alle på B&W.
Sådan så det blot ud, når man anskuede det fra den ene parts
side. Vores materiale er for spinkelt til at kunne gå mere i dybden
med pro blematikken. Ovenstående skal ses som en mulig måde
at fortolke mod sæt ningerne på. 
     Der er dog endnu et par brikker, der kan lægges til bille det.
En »stålmand« sagde om forholdene: 

»De folk, der er i Stålet… de er lidt mere solidariske end f.eks.
folk er nede på montageafdelingerne [i Udrust nin gen]… lidt
mere venstre orien tere de… ude på montage kajen, der har
man været lidt mere egoisti ske eller…altså de har mere kon-
centreret sig om deres egne forhold, i stedet for måske stålfol -
ke ne, de har ligesom set det hele som en helhed«

Der kan altså være en tendens til at se modsætningerne som et
spørgs mål om forskel i poli tisk obser vans. Men det er måske hel -
ler ikke helt hensigts mæssigt; i hvert fald ikke med min dre man
tager de forskel ligartede vilkår i henholdsvis Stålet og Ud rust -
ningen i betragtning. Begge parter havde som løn arbejdere et
grundlæggende ønske om gode løn- og arbejds vilkår. Det var
der for, de var fagligt organiserede. Men deres muligheder i den
retning var helt forskellige. Stålfolkene, der ikke havde et lige så
kundskabskrævende arbejde, var relativt svagere overfor ledel -
sen, især hvis de ikke havde de andre faggrupper med. Det bed-
ste, de kunne gøre på egen hånd, var at holde sammen, i fæl-
lesskab lave arbejdet på et vist niveau og herigen nem skabe et
bol værk mod forringelser af deres vilkår. For de specialiserede
udrust ningsfolk forholdt det sig anderledes. Via deres funktion
var de uundværlige; deres faglige specialisering i sig selv gav dem
som lille faggruppe mulighed for selv at sikre sig gode løn- og
arbejdsvilkår. Man kan måske konklu dere, at det ikke bare dre -
jede sig om politisk observans, men om at forskellig arte de vilkår
gjorde, at den fagpolitiske strategi kunne være for skellig, selv om
alle havde et fælles mål om bedre løn- og arbejdsvilkår. Målet var
det samme, men midlerne for skellige på grund af de forskellig -
artede vilkår.

Organisation

Tilrettelæggelsen af arbejdet
Vi har set, hvordan selve arbejdets indhold havde ændret sig

markant i efterkrigs tiden. Også i organiseringen af arbejdet var
der sket store ændrin ger gennem det seneste halve århundrede.
Det gjaldt både komman do vejen fra ledelsen til arbejderne og
måden, samarbejdet foregik på på de enkelte værksteder. Som
det skal ses, hang forandringerne i vidt omfang sammen med
ud viklingen i selve produktio nen. 
     Først skal betegnelserne på de to hovedgrupper på værftet
præciseres: funktionærer og arbejdere. Funktionærerne var de
månedslønnede ansatte, der i administration og drift repræsen-
terede ledelsen overfor arbejderne. Arbejderne fik i modsætning
til funktionærerne deres løn udmålt ud fra en timesats, hvorfor
de ofte gik under betegnelsen ‘de timelønnede’, et begreb, vi der-
for også benytter os af i det følgende. Funktionærernes over ord -
nede vilkår reguleredes efter funktionærloven, arbej der nes efter
den til enhver tid gældende overenskomst.16

     Generelt var udviklingen gået fra en organisering omkring
sjak, der var baseret på de enkelte fag og selv ansvar lige for ind -
tje  ningen, til samarbejds grupper, der var defi neret på grundlag
af bredere arbejdsområder, og som indtje nings mæssigt var
afhængige af den samlede arbej derstabs indsats.
     På B&W havde man altid kaldt arbejdsgrupperne for »sjak«.
Men sjakkenes funktion var ændret gennem efterkrigstiden. Sjak
var i 1996 blot ensbetydende med en mindre gruppe, som arbej -
dede sammen i det daglige. Tid ligere var sjakket næsten en selv -
stændig enhed, der levede sit eget liv på vær fet. For skellen er
knyt tet til arbejdsgange og ledelsesstrukturer. Den daglige orga -
ni sering af arbejdsgangen fra oplægget fra kon struktionsaf de lin -
gen til værkstederne havde ændret sig over tid. Kommandovejen
havde altid været hierarkisk, men der var sket store ændringer i
de enkelte led, der havde været involveret. Som det er fremgået,
var der sket en for skydning af styrin gen af selve plan læg ningen
hen imod en stadig større detail plan lægning på tegnestuerne,
mens de enkelte værksteder var gået fra at udføre opgaver på ba -
sis af et løsere oplæg til at udføre opgaver på grundlag af meget
detaljerede an vis ninger.

Få funktionærer og stærke sjak bajser
Antallet af funktionærer på værkstederne var – relativt – mindre
i 1950erne end i 1996. Deres position og arbejdsopgaver var også
ander ledes. Hvert værksted blev ledet af en mester, som havde en
række formænd under sig. Mesteren havde det overordnede an -
svar for værkstedets drift, men den daglige kontakt til de time -
lønnede var begrænset til at møde op på værkstedet om morge-
nen for at sikre sig, at arbejdet var gået igang. Mesteren var om -
gærdet med megen frygt eller respekt. Han var klædt i civilt tøj,
eventuelt med en mesterkittel på. Når han viste sig på værk ste -
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det, skyndte alle sig at komme i gang med arbejdet.17 Man risi -
ke rede fyring, hvis man blev taget siddende med en kop kaffe i
hån den. Under sig havde mesteren en række undermestre og
for mænd, alle funktionærer, hvis opgave var at føre tilsyn med
de timelønnede. De der styrede det daglige arbejde, var imidler-
tid sjakbajser ne, timelønnede,  der i vid ud strækning uddele -
gerede arbejdsop gaverne til de andre timeløn nede i deres re -
spek tive sjak.

De traditionelle sjak

Et sjak bestod af en sjakbajs og et antal arbejdere, der var menige
med lemmer i sjakket. Sjakkenes størrelse varierede meget. De
stør ste sjak fandtes hos arbejds mændene, men også blandt skibs -
byggerne var der sjak på op imod 40-50 mand. I Udrustningen
havde man mindre sjak, og på værkstederne kunne man også
arbejde på in dividuel le akkorder.
     I de største sjak fandtes foruden sjakbajsen en næstbajs, som
fungerede som stedfortræder, og en række småbajser, som var
menige medlemmer af sjakket, der var sat til at lede en mindre
arbejdsgruppe.
     Sjakbajserne var den direkte formidler af arbejdsopgaver
mel lem de timeløn nede og funktionærerne. Selv om sjakbaj ser -
ne var timelønnede og på den måde var kollegaer med sjakkets

Langt op i 1950erne var en be -
græn set krankapacitet et tilbage-
vendende problem. Der var heller
ikke altid den store samarbejdsvil-
lighed til stede imellem sjakkene,
da indtjeningen kun afhang af ens
eget sjaks formåen. Hvis ét sjak
lagde beslag på en kran i længere
tid, kunne det nemt blokere for
arbejdet og dermed indtjeningen i
et andet sjak.

Far into the 1950’s, the limited
capacities of the cranes were a
recurring problem. Cooperation
between the various work gangs
was not always optimal, since their
wages or piece rates were only
dependent on their own achieve-
ments. If one work gang occupied
a crane for a longer period, it
could easily hinder the work of the
other gangs and thereby affect
their piece rates. 



øvrige medlemmer, blev de af mange anset som »små konger«
med meget vide beføjel ser. De kunne bestemme, hvem der skulle
være i deres sjak, og hvilke arbejdsop gaver, de enkelte skulle
udføre; de kunne sågar, indirekte gennem deres indflydelse på
mesteren for en afdeling, foranledige folk fyret. En kedelsmed
fortalte om disse sjakbajser, som han oplevede dem på B&W i
1950erne: 

»Dengang var det nogle små konger. Vi kaldte dem også for
kvartermænd. Og dem skulle man helst give et par bajere,
hvis man ville være gode venner… ellers kunne du blive fyret
ligefrem, eller du kunne komme hen i et andet sjak og få
noget rigtigt møgarbejde, det var der også meget af«.

Det var ikke kun arbejderne, der kunne have problemer med de
magtfulde sjakbajser. Det fremgår af følgende lille uddrag fra en
undersøgelse, der blev lavet på værftet i 1952 i bestræbelsen på
at få overblik over arbejdsgange og tilrettelæggelse af pro -
duktionen i skibs byggeriet. Forfatteren til rapporten, en
overordnet funktionær skrev:

»Desværre er lederen af denne store afdeling [skibsbyggeri-
et], skibsbygmesteren, ikke i stand til på tilfredsstillende må -
de at lede denne afdeling, og vi er her ved én af de væsentlige
årsager til nedgangen i produktionen. Skibsbygmesteren er
ikke myndig nok, for ubehjælpsom og for usikker. For ofte er
det arbejderne (sjakformændene) [sjakbajserne], der leder
ham og ikke omvendt«18

At man ikke umiddelbart fik bugt med denne form for omvendt
autoritetsforhold, viser følgende udsagn fra en klejnsmed, der
kom i lære på B&W i 1960. Han huskede – helt parallelt til be -
skrivelsen ovenfor – hvordan følgende optrin ofte gentog sig i
svejsehallen:

»Der var der to sjakbajser… Den ene havde den nordlige
ende af svej sehallen og den anden havde den sydlige ende. Og
der, især den ene af dem, han kørte hele værkstedet, næsten
hele værkstedet…Jeg kan tydelig se det for mig… om morge-
nen, når han gik ned igennem værkstedet, så gik ham under-
mesteren, værkstedslederen, han gik faktisk bagefter ham, og
han [sjakbajsen] gik og pegede: ‘Ja, så skal han gøre det, og
han lave det’, og ham undermesteren han gik bagefter og
skrev ned. Så han [sjakbajsen] havde virkelig magt, det havde
han… så førte de så akkorderne og sådan noget… det var
undermesterar bejde, de havde påtaget sig. Men altså de var jo
suveræne konger: ‘Ham der vil jeg have, ham der vil jeg ikke
have’…«

Sjakbajsens meget centrale position hang sammen med de op -
gaver, han skulle udføre. Han skulle fungere som daglig organi -
sator og sørge for, at de opgaver, sjakket blev pålagt, blev udført.
Samtidig skulle han forhand le akkorder ne på de enkelte op gaver
på sjakkets vegne. Det stil le de krav om overblik. Han skulle være

i stand til at vurdere, hvor mange mand der skulle bruges til de
enkelte opgaver, og hvor lang tid de måtte bruge. Derudover
skulle han sikre en ud jævning mellem de gode og de dårlige
akkorder. Det skete ved at flytte rundt på folkene mellem opga -
ver ne, og manipulere med timeregn skabet, således at timer fra
de dårlige akkorder blev skrevet på de akkorder, der gav over-
skud. Akkorder ne blev således delt imellem hele sjakket, og på
den måde var sjakkets samlede indsats afgørende for, om den
enkel te kunne oppebære sin løn. En daværende skibsbygger for-
talte om organisationen omkring 1950:

»Det var jo sådan, at sjak bajsens opgave, det var sådan set, at
sende folk ud på de forskellige opgaver, så mange, der nu
skulle bruges, og så se hvor mange penge, de brugte pr. dag.
Det førte han op, dag for dag, så han kunne se, om man var
foran eller bagud, efter hans eget skøn. Har man nu lavet
halv delen, har vi så også brugt halvdelen af penge ne, og når
vi har brugt mere, så løber det for stærkt på en eller anden
måde«

Det var afgørende for sjakbajsen, at man kunne holde akkorder -
ne, og han var interesseret i at have dygtige og pro dukti ve folk i
sjakket. Derfor tog han kun nødigt folk ind, som ikke havde den
nødvendige arbejdsduelighed. Det var medvirken de til at skabe
den rangorden i sjakket, som vi tidligere hørte om (side 44),
hvor kernen af dygtige arbej dere rangerede højest, mens de dår -
ligere rangerede lavere og havde en løsere til knytning til sjakket.
I skibsbyggersjakke ne bestod kernen af de fagligt dygtige, erfarne
og duelige skibsbyggere . Under dem rangerede de mindre dyg ti -
ge skibsbyggere, og lige over specialarbejderne, som passede ma -
ski nerne, fandt man de ældre nittere og stemmere, som var ble -
vet placeret i sjakket. Nederst i hierarkiet fandt man arbejds -
mæn dene og lærlingene.
     Hierarkiet var oprindelig baseret på folkenes erfaring og
alder, men efterkrigs tiden var en brydningstid, hvor unge svende
med en bedre teoretisk uddannelse for styrrede den gamle orden:

»Hidtil havde hakkeordenen egentlig gået meget på er faring
og alder. Men det var ligesom, der blev lidt turbulens i det,
fordi mange af de yngre sven de, der havde gået på tekniske
skoler, og som havde lært at tegne, lært at forstå tegninger, de
var jo meget bedre rustet end de ældre svende, som aldrig
havde gået. De fle ste havde aldrig nogen sinde gået på skole.
Og mange af dem var bange for at skulle stå og se på en teg -
ning, fordi de vidste at de kunne sådan set ikke finde ud af,
hvad der var opad og nedad og hvad det betød, det der stod
…«

Kernen i et sjak var nogenlunde sikre i deres ansættelse, de var
de sidste der blev fyret, og i kraft af deres position, kunne de
stille krav om en større løn. Lønnen, som var på akkord, blev
formelt forhandlet med mesteren, men reelt var det sjakbajsen,
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In the 1950s the shipyard’s em -
ployees were grouped into nume-
rous work gangs. Each gang acted
more or less as an independent
unit. Each gang concentrated on
it’s own work within the frame of
their piecework contract and only
paid attention to other gangs as a
secondary consideration. If a gang
got in the way of another, it often
affected an over all ineffectiveness.

De mange sjak, som værftets
arbejdere var delt op i i 1950erne,
fungerede mere eller mindre som
selvstændige enheder. I sjakkene
var man først og fremmest optaget
af at lave sit eget arbejde for at
holde akkorden. Hensynet til de
andre sjak kom i anden række, og
det kunne godt gå ud over effekti-
viteten, hvis det ene sjak gik i
vejen for det andet.

som bestemte lønnen. Det skyldtes naturligvis, at den enkeltes
løn skulle afspejle hans produktivitet i sjakket. Man havde ikke
råd til at have for mange uproduktive folk gående til en høj løn,
hvis akkorden skulle kunne hol des. En skibsbygger fortalte:

»Hovedsagelig var det sjakbajsen, som indstillede om man
skulle have mere i timen. Og så brokkede man sig til ham, og
så, som det altid er, så sagde han: ‘Det må du sgu op og snak -
ke med mester om’. Og mester sagde: ‘Jo, jo, du skal ikke have
mere i timen’. Han kunne ikke så godt stå og sige: ‘Det er sgu
sjak bajsen, der har sagt, du skal ikke have mere i timen’, så det
var ikke nogen hemmelighed, det skulle bare virke som om
det var det«

Den enkelte arbejder fik sin grundløn tilsat eventuelt akkord -



overskud, der blev fordelt efter en fordelingsnøgle.19

     Mens kernen i et sjak kunne hævde sig i kraft af deres dygtig -
hed og erfaring, var situationen en anden for dem, der stod la ve -
re i hierarkiet. Det var dem der blev fyret først, og som cir ku -
lerede mellem de forskellige sjak afhængig af, hvor der var mest
travlt. De måtte ty til andre midler for at stå sig godt med sjak -
bajsen:

»Noget af det værste, det var det der Kongesjakket. Der var
nogle, der stillede bajere ind til ham [sjakbajsen] efter fro -
kost, og nogen som, selv om de ikke havde råd, så gik de med
ham på værtshus, nede på Kapel vej på Nør rebro om onsda-
gen når de havde fået… eller om fredagen, når de havde fået
penge. Og nogle af dem som…jeg var ret længe i det sjak,
nogle af dem som jeg synes var lidt ringe, jeg synes nu ikke,
at de fik noget sær ligt ud af at fedte meget for ham. Men jeg
kan ikke svare om det forhindrede dem i at blive fyret… de
var skide bange for ham alle sam men…«

Små og store sjak

I mindre sjak kunne det være svært at definere en klar rangor -
den. Det gjaldt især for nittersjakkene, hvor hvert enkelt medlem
af sjakket var nødvendigt, for at der overhovedet kunne produ -
ceres noget. Bortset fra naglelangeren, som kun var nød vendig
ved bestemte typer arbejde, så udgjorde alle i sjakket dets kerne.
Det betød, at rummeligheden var lille – alle skulle være fuldt
produktive, idet man var afhængige af den enkel tes indsats. F.eks
var det ikke velset at gå på toilettet udenfor frokost pausen, da det
stoppede resten af sjakket. 
     Omvendt forholdt det sig i de store sjak, hvor der var plads til
folk, der var knap så produktive. Det var her, at ældre ud tjente
arbejdere fik et skånejob:

»I alle sjak var der nogen, der bare skulle have tiden til at gå.
Det var nitter ne også, for de var faglærte og det som vi så på,
det var bare, at de havde ikke forstand på det, vi skulle lave.
Så de hørte til dem, der stod med hænderne i lommen og kig -
gede, og så måtte man råbe til dem: ‘Ræk mig lige det, gør lige
det’. Så de blev også sådan holdt lidt nede. Hvis en mand var
i et sjak i 8 dage, så fandt han hurtigt ud af, hvor han stod i
rækken«

Sjakket – den daglige orienteringsramme

I det dagli ge orienterede man sig i forhold til sjakket. Det var her,
man havde sine arbejdskammerater, og det var sjakket som hel-
hed, der var bestemmende for, om man kunne holde sin akkord.
Ofte var den overordnede planlægning mangelfuld. Det skete, at

man skulle vente på at komme i gang fordi et andet sjak ikke var
færdigt endnu, eller man kunne risikere, at det arbejde, man
netop havde udført, blev ødelagt, fordi et andet sjak skulle til. De
andre sjak blev tit oplevet som en hindring for ens eget arbejde,
og der var en vis kon kurrence mellem sjakkene. Det gjaldt især
mellem fag grupperne, hvor den manglende overordnede plan -
lægning førte til, at man risikerede at skulle gøre arbejdet om. En
skibsbygger fortalte om forholdene omkring 1950:

»Ja, og det var måske knap så meget på skibsbyggersiden,
men ligeså snart, der begyndte at komme udrustning med, så
gik man mange gange og generede hinanden. Det var efter
systemet: ‘Først til mølle, først malet’. Der var ingen styring
på den slags… mange ting tager helvedes lang tid, og nogen
gange, så var der sat noget rør op, og så kom man og sagde:
‘Der kan du simpelthen ikke være, der skal være en stor
ventila tionsgang’, så måtte det brækkes ned igen«

Også inden for samme faggruppe kunne der opstå problemer,
hvis den over ordnede planlægning svigtede. Samme skibsbyg-
ger:

»Hvis udenbordssjakket var ved at hænge en udenbords plade
op, så kunne dækssjakket ikke komme til at lægge op i den
anden ende af skibet, de kunne simpelthen ikke pas sere den
anden kran, der var to på hvert banelege me. Så det kom der
så meget skænderier ud af. Det var altid sådan noget kort-
varigt, men man kunne godt råbe højt og skabe sig: ‘Se nu for
helvede at få fingrene ud af røv hullet, nu skal vi igang’«

Fra selvstyrende sjak til samarbejdsgrupper
Organiseringen med sjakbajser og akkordløn var på mange må -
der et decentralt system, der lagde en stor del af både ansvaret
for effektivite ten og tilrettelæg gelsen af arbejdet ud til de time -
lønnede. Datidens sjak havde beføjelser og ansvar af et omfang
som går ud over, hvad de fleste ‘selvstyrende grupper’ har på
nutidens arbejdsmarked. Den høje grad af autonomi fortsatte
op igennem 1960erne og -70erne, men var under konstant
forandring. I takt med at produktionen i stadig større omfang
blev styret fra Konstruk tionsafdelin gen, mindskedes de
timelønne des fagli ge overblik. Som vi har set var dette især
tydeligt i Stålet, da man gik over til sek tionsbyggeriet og det nye
tegningssystem i 1960. Men også i Ud rustningen betød de nye
arbejdsmetoder, at en stadig større del af arbej dets ud førelse
blev planlagt allere de på tegnebor det.
     En del af sjakbajsens opgaver blev overtaget af funktionærer,
under mestre ne (der tidligere havde haft mere overordnede funk -
tioner) og sjakbajsernes betydning og magtfulde position mind -
skedes. Under mestre ne blev efterhånden den daglige formidler
af arbejdsopgaverne til de timelønne de.

Fra akkordløn til bonusløn

Som arbejdets organisering undergik også akkordsystemet store
ændringer. I 1950erne begyndte man efter amerikansk mønster
på tidsstudier, i et forsøg på at sikre en mere effektiv pro duk -
tionsgang, og der oprettedes en metodeafdeling. Igen var det
Stålet, der først måtte holde for, men også på udrustningssiden
begyndte man at se på mulig hederne for en mere effektiv pro -
duktionsgang. Omkring 1960 var man holdt op med at bruge
pri skuranten, der var en minutiøs gennemgang af prisen (dvs.
arbejdslønnen) på alle tænkelige arbejdsprocesser inden for et
område, og efter krisen i 1967 uddannede ledelsen en række ti -
me lønnede og funktionærer som tidsstudiefolk i betræbel ser ne
på at finde et mere produktionsfremmende lønsystem og en me -
re effektiv arbejdsgang.
     Akkordlønsystemet havde til en vis grad indbygget en mo ti -
va  tionsfaktor. Hvis man ikke bestilte noget, kunne man ikke hol -
de den forventede indtjening. Men samtidig var den kollektive
frygt for at sprænge akkorden medvirkende til at produktivite -
ten ikke kom over ca. 120% af det forventede. For de timelønne -
de var der god ræson i ikke at sprænge akkorden, da konse kven -
sen ville være, at man efter en genforhandling kom til at løbe
hurtigere for de samme penge. For ledelsen var det imidlertid et
pro blem. Med det nye sektionsbyggeri var det hensigten at ratio -
nalisere skrogproduktionen så meget som muligt, og man havde
forvent ninger om at kunne nedsætte tidsforbruget med mindst
40% ved bygning af søsterski be. Dette kunne ikke lade sig gøre
med det eksisterende akkordsystem, og det blev særligt mærk -
bart i 1970erne, hvor man for alvor begyndte at bygge serier af
skibe. Man gik derfor successivt bort fra akkordlønnen og ind-
førte bonusløn. Systemet med bonusløn går ud på, at man på
forhånd aftaler, hvor mange timer der skal bruges på et bestemt
stykke arbejde. Timeløn nen er fast, men kan man nå arbejdet på
kortere tid får man udbetalt en bonus i forhold til besparelsen af
timer. Jo større timebesparelse jo større bonus, og dermed en
højere timeløn.
     Bonuslønnen betød, at sjakbajserne mistede endnu en vigtig
funktion. Det havde været dem, der havde forhandlet akkorden,
det vil sige forhandlet i kroner og ører. Nu blev det bonusføre -
ren, som blev valgt blandt de timelønnede, fordi han kunne
»regne med brøker«, som forhandlede timer med ledelsen. Men
bonusføreren havde ikke de samme arbejdsledende funktioner,
som sjakbajsen havde haft. 
     Allerede i slutningen af 1960erne indledtes overgangen i Stå -
let, mens flere udrust ningsfag bevarede akkorder til slutningen
af 1970erne. Det afgørende brud på akkordsy stemet kom i 1981,

hvor værftet igen var i krise, og de faglige klubber måtte indgå en
langtidsaftale om produktivite ten ved en serie bulk-carriers (se
også side 88). Efter yderligere et par år fik man indført en fælles
bonus, som gjaldt alle afdelinger på værftet.

Undermestrene

Den stadig større funktionærstyring af arbejdet og overgangen
til bonusløn fik altså store konsekvenser for sjakbajsen. Fra at
have været en magtfuld og central skikkelse, der bestemte, hvem
der arbejdede i sjakket, fordelte arbejdsopgaver ne og for hand -
lede lønnen på sjakkets vegne, blev sjakbajsen en slags forarbej -
der, som på et væsentlig lavere niveau var den ledende skikkelse
i en arbejds gruppe. Sjakkene blev væsentlig mindre og var i 1996
blot mindre samarbejds grupper; de var ikke mere selvstændige
enheder, som arbejdede for deres egen akkord. Nuti dens sjak bajs
blev ikke omgærdet med den samme respekt og frygt som dati-
dens »kon ger«, og de betragtedes i 1996 mere som en kollega end
som en leder. De fleste så tilbage på de magtfulde sjakbajser som
noget negativt, som man heldigvis var sluppet af med.
     En kedelsmed, den samme som vi tidligere (side 76) så ka -
rak terisere 1950ernes sjakbajser, der selv fungerede som sjakbajs
og havde gjort det i en årrække, fortalte, hvordan han omkring
1980 mødtes med voldsom undren fra en anden sjakbajs af den
gammeldags type (»med tendens til at være kvartermand«). Den
anden sjakbajs ville drikke en øl med ham og kunne simpelthen
ikke forstå, at han ikke blot smed sine læredrenge ud af skuret,
hvor de sad og holdt kaffepause, så de to sammen kunne få sig
en øl inde i varmen:

»Det var han meget benovet over, at jeg ikke gik ind og jagede
de unger ud. Det har han påtalt Gud ved, hvor mange gange
senere«

Autoritetsforholdene var blevet voldsomt ændret fra 1960ernes
slutning, skellet mellem høj og lav var blevet langt mindre. Fra
ledelsesside satte man faktisk bevidst ind fra omkring 1970 og
indførte den praksis, at alle skulle sige ‘du’ til hinanden – »fra
den administrerende direktør og helt ned til fejemanden«, som
en mester forklarede det. Han huskede i øvrigt, hvordan enkelte
mestre simpelthen nægtede at »være med« på de nye takter.
     Med funktionstømningen af sjakbajsens rolle blev det under-
mesteren som kom i skud linien. Han betragtedes af mange som
den, der blev ansvarlig for at tingene gled, som de skulle, og for,
at der var en god atmosfære i afdelingen. Undermesteren stod i
det daglige for at skulle organisere arbejdet. Han stod sammen
med mesteren som den, der skulle sætte arbejdet i gang. Han
skulle sørge for, at de timelønnede havde de materialer, de skulle
bruge, og sørge for at uddele gere arbejds opgaverne. En elektrik-
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er fortalte:
»Det der så er arbejdslederens job i dag, det er at være forud -
seende sådan, at han kan sige, at de der materialer skal hentes
på lageret. De skal pakkes ud, de skal forarbej des af smedene
i værkstedet, som f.eks. laver jernbe slag og lignende til de skal
svejses op. De skal males de beslag, og selve kasserne de skal
forarbejdes med kabel tilslutninger og lignende. Det skal ar -
bejds lederen sørge for er klar til den og den dato, hvor det
skal sættes ud i skibene.«

Undermesterens funktion betød, at han på mange måder var
blevet den centrale person, som de timeløn nede refererede til.
Som en naturlig følge af den mindskede autoritetstro var han
imidlertid ikke omgærdet med den samme respekt, som sjakbaj -
serne havde været. De timelønnede stillede tværtimod krav til
hans væremåde og egenskaber, før de accepterede ham som en
god under mester. Det var en balan cegang mellem at kunne
stram me op og stille krav om effekti vitet i arbejdet, samtidig
med at han skulle være i stand til at give de timelønnede et vist
spil lerum.
     En tidligere mester i el-afdelingen beskrev arbejdsledernes
situation på følgende måde, på spørgs målet om, hvorledes man
skulle tackle situationen når nogen f.eks. holdt fødsels dag:

»Det er jo også en balancekunst som arbejdsleder, hvor langt
det skal gå… Men jeg vil sige, at jeg synes, at elafde lingen har
kørt meget nobelt med hensyn til det, der hedder misbrug af
alkohol og sådan noget. Fordi der kan godt være nogle hårde
afdelinger dér. Altså lad os sige mere mand folk…nogle store
smede der kan«

Hvor vigtigt det var for mesteren og undermesteren at kunne
håndtere denne balancegang illustreres af de forventninger, de
timelønnede stillede til en god mester eller undermester. En ma -
skinarbejder:

»En god mester han ved hvor han har sine folk og han ved
altså hvad de kan lave og han er også klar over, at hvis det er
en dag, hvor der er gået kit i den. Så ved han også, at de skal
sgu nok hente det. Hvorimod den anden han bli ver ved at
rende og jagte… [man skal] tale ordentligt til folk, når man
kommer ned, selv om man tager dem i at stå og drikke bajere
uden for pauserne«

En skibsbygger kom med udtalelser, som lå meget tæt op ad de
foran stående:

»En god mester han snakker ordent ligt til dig. Og i ste det for
at sige: ‘Du skal’, så spørger han, om man ikke ‘kan’. Og han
respekterer én… En god mester skal altid have tjek på tin gene
og vide hvad der foregår. Og han skal ikke hidse sig op, når
der sker en fejl, og han skal snakke ordent ligt til folk«

Der stilledes således krav til mesteren og undermesteren om at

have både faglige og menneskelige kvalifikationer i orden, og
den ne håndtering af de daglige pro blemer havde stor indflydel -
se på, hvordan de timelønnede så på miljøet i en afdeling – »altså
hele arbejdsklimaet. Det betyder meget, fordi han har nem  mere
ved at få folk til at give den en ekstra indsats. Hvis han er et dumt
svin så er folkene lidt mere ligeglade…«, som en ma skinarbejder
formulerede det.

Et fælles system

Sjakkene stod ikke længere som den eneste ramme omkring det
daglige arbejde,  og indtjeningen var ikke længere afhængig af det
enkelte sjaks indsats. Hvor den enkeltes indsats i sjakket tidligere
var mere eller mindre synlig for hele sjakkets indtjening, så var
det hele værftets indsats, der i 1996 havde betydning for alle de
timelønnedes løn. Det havde både en række fordele og en række
ulemper. Som før nævnt var forholdet mellem de forskellige fag-
grupper og sjak tidligere præget af en vis indbyrdes konkurrence
og mang lende hensyntagen til hinan den. Denne konkur rence
var i vid udstrækning væk i værftets sidste år, og samstemmende
giver folk udtryk for, at man i 1996 var væsentlig bedre til at
arbejde sammen og tage hensyn til hinanden. En maler, der hav -
de været ansat siden 1960, udtrykte det således:

»Her i de senere år, der er vi altså begyndt at arbejde sam-
men. Det er efter, vi er gået over til, at vi har fælles bonusser.
Og det animerer jo sådan set også folk til at tilrettelæg ge
deres arbejde og tale lidt mere sammen: ‘Hvordan og hvor -
ledes klarer vi bedst det her på kortest mulig tid’. Så det har
osse sine fordele… Før den tid…hvis jeg nu f.eks. havde stå -
et og malet en gang. Så kom der én eller anden smed slæ -
bende med nogle rør, han skulle have med ned i maskinrum-
met. Han tog sgu ikke højde for, at jeg lige havde stået og ma -
let det. Så når han var gået igen nem gangen, så var hans ke -
deldragt hvid, og så kunne jeg for resten be gynde at lave det
om igen. Nu om dage var det lige som om, at de lidt tager me -
re hensyn til hinan dens arbejde.«

Lønmæssigt havde bonussystemet betydet, at man inden for den
samme faggruppe ikke havde så store lønforskelle som tidligere.
Til gengæld var det blevet nemmere at skjule sig i mængden, da
den enkeltes indsats ikke længere var så tydelig på lønsiden. En
maskinarbejder havde følgende synspunkter på fællesbonus sen:

»Nej, før i tiden der var den [lønnen] delt meget mere op. Da
jeg star tede herude var den delt endnu mere op. Der var det
meget specielt… hvert sjak havde deres ak kord. Der kunne to
maskin arbejdere godt gå ved siden af hinan den, hvor den ene
tjente 101/2 kr. mere i timen end den anden. Men så la vede
man senere om på det, sådan at man delte det op på klub-
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Funktionærerne havde deres egen
kantine på øverste etage af admi-
nistrationsbygningen. Her er vi nået
et stykke hen i frokostpausen, hvor
stemnin gen er høj, cigaretterne
tændt og øllerne ved at være druk-
ket op. En enkelt snaps er der også
blevet plads til. Midten af
1950erne.

The salaried workers had their own
canteen on the top floor of the
administration building. Here we
are in the midst of a lunch break,
the atmosphere is relaxed, the beer
is almost drunk, and cigarettes are
being lit. A snaps or two have also
found their way to the table. Mid
1950’s.



fællesklubben) monopol på bestemte fagområ der, der var deres
for udsætning for at kunne forhandle løn- og arbejds vilkår.
B&W havde i 1957 skænket arbejderne et klubhus til at afholde
møder i.

Fag som klubber
I 1950erne var den faglige struktur præget af den traditio nelle
måde at bygge skib på. Der var mere end 30 klubber, som for de
flestes vedkommende repræ senterede faggrupper, der havde
rødder i gamle håndværksfag. Andre klubber var udsprunget af
arbejdsfunktioner, der var særegne for skibs bygning, og som var
opstået i takt med, at nye teknikker var blevet indført. 
     Som nævnt i det foregående afsnit var man i 1950erne afløn -
net på akkord. Umiddelbart kunne man tro, at akkordlønnen
gav mulighed for individuel fore tagsomhed, der satte den en -
kelte uden for kollektivet. Det vil imidlertid være en forhastet
slutning. Det var kollektivet, der satte rammerne for udnyttelse
af akkorden. Akkor derne var i 1950erne i vid udstrækning fast-
sat i en pri skurant, hvor hver enkelt arbejdsopgave var beskrevet
og pris sat. Hvert fag havde sin priskurant, og ud fra denne
kunne man beregne prisen på et givet stykke arbejde. Ved hjælp
af sned kernes priskurant kunne man f.eks. udregne prisen for en
kommode med så og så mange skuffer, finérede sider osv. På
samme måde kunne man beregne prisen for et stykke skibsbyg -
gerarbejde ud fra skibsbyggernes priskurant, som var baseret på
vægten af den bearbejdede mængde stål. Prisen pr. kilo stål vari-
erede afhængigt af, om man arbejdede med tykke eller tynde
plader, således at kilopri sen for et hus (overbygningen på skibet)
var større end kiloprisen på dæksarbejde.
     For de timelønnede gjaldt det om at sikre så god en betaling
for det udførte arbejde som muligt, samtidig med at arbejd s -
tempoet ikke blev skruet i vejret, mens det for ledelsen gjaldt om
at sikre så stor en effektivitet som muligt, uden at prisen for det
ud førte arbejde løb løbsk.
     Der lå i akkordsystemet en tilskyndelse til at sikre en vis pro-
duktivitet, men som tidligere nævnt var man fra de time løn ne -
des side påpasselig med ikke at skrue tempoet for meget i vejret,
da en overskridelse af akkordens standarder på mere end de
accepterede 10-20% kunne afstedkomme at ledelsen krævede
ak korden genforhandlet. Trods bestræbelser på at undgå det,
ske te det imidlertid alligeve l, at akkorden blev sprængt og måtte
genforhandles.
     I det daglige var der en stadig kamp mellem arbejdsledere og
timelønnede om, hvordan akkorderne skulle prissættes, og selv
mindre forbed ringer i arbejds gangen kunne give anledning til
genforhandling. På snedker værkstedet havde man den aftale, at
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Arbejdernes klubhus ved indvielsen
i 1957. I efterkrigstiden var der en
generel velvilje over for at imøde-
komme arbejderne på mange store
virksomheder. Arbejdervenlige tiltag
kunne skabe ro indadtil og profilere
virksomheden udadtil. Karakter -
istisk nok var virksomhedens egen
betegnelse på klubhuset – som fir-
maet havde skænket arbejderne –
da også »velfærdshuset«. 

The inauguration of the Worker’s
Club House, 1957. Most large
companies were on the whole posi-
tive in their general goodwill
towards their workforce in the post
war years. Worker friendly initiati-
ves secured peace on the home
front and created a positive image
within society. Typical of the times,
the company, who had donated the
clubhouse, designated it as »The
Welfare House«.

Faneindvielse i Arbejdernes Fælles -
klub i 1980erne. Udvalgte personer
slog søm i for at højtideligholde
indvielsen af den nye fane. Her er
det fællesklubbens formand, der er
i gang.

Consecration of the colours in the
Workers’ Joint Club in the 1980s.
Certain chosen persons hammer
nails in order to commemorate the
consecration of the new standard.
Here we see the president of the
Joint Club. The Joint Club organized
all the local workshop or trade
clubs in the enterprise.

plan, og så senere igen, der gik man så over til det, vi hav de
nu. En stor fælles bonus, som man eventuelt havde snakket
om at gå væk fra igen. Fordi det var lige som om, det blev lidt
for stor en sove pude.«

Samme maskinarbejder mente i øvrigt i forlængelse heraf, at
undermestrene ikke altid havde haft til strækkeligt incitament til
at sikre en høj effektivitet, fordi de timelønnedes indsats ikke
havde nogen direkte indflydelse på hans indtjening på samme
måde, som den havde på de gamle sjakbajsers. De indgik selv i
akkor den og var derfor afhængige af, at deres folk bestilte noget.
     Organiseringen af det daglige arbejde havde som funktion at
få det udført og til at glide mest muligt rationelt. Som nævnt
havde de timelønnede på B&W derudover også været fagpolitisk
organiseret – i værkstedsklubber og fællesklub – med henblik på
at varetage deres interesser over for ledelsen. 

Den faglige organisering
Billedet af de timelønnede på B&W er meget broget på grund af
det forskellig artede arbejde og de forskellige opfattelser, de
ansatte havde af arbejdet. I en bestemt sammenhæng havde de
mange mennesker dog altid udgjort en enhed. På B&W havde
man altid været stærkt fagligt organi seret, og i forhold til
ledelsen havde man altid været i stand til at stå samlet. Den kol -
lektive organi sering var en forud sætning for at kunne sikre sig så
rimelige og gode løn- og arbejds forhold som muligt.
     Det var overordnet fællesklubbens (stiftet 1923) monopol på
at udføre arbejdet på værftet, der udgjorde en vigtig forudsæt-
ning for en forhandlings position overfor værftets ledelse.20 Og
for de enkelte fag var det de respektive klubbers (organiseret i

50-års jubilæum i Pladsarbejdernes Klub i 1967. Værksteds-klubberne var –
modsat Fællesklubben – den nære fagpolitiske enhed, hvor de daglige
arbejdsforhold blev reguleret inden for de forskellige fagområder. Før krisen
i 1967 var der mere end tredive klubber på værftet. Antallet blev reduceret
til tolv som led i bestræbelsen på at rationalisere produktionen. Selv om
pladsarbejderklubben – der organiserede den store gruppe af arbejdsmænd,
der ikke var knyttet til bestemte værksteder – i det store og hele blev anset
for at befinde sig nederst i hierarkiet, var der alligevel blomster fra alle de
andre klubber. Et udtryk for, at man gensidigt anerkendte hinanden i den
indbyrdes faglige grænsedragning.

50 years jubilee of one of the un skilled labourers clubs in 1967. The local
workshop or trade clubs were subsidiary to particular trade  unions, they
were for the specific worker the near part in trade and work-related politics.
Here local working conditions within the var ious trade groups were regula-
ted. Before the crisis of 1967 there were over 30 clubs within the ship yard.
The number was then reduced to 12 in an attempt to rationalize production.
Although the club portrayed at the picture, which organized the large group
of general  workers that were not employed in specific workshops, was
generally considered as the lowest ranking club, the many flowers from the
other clubs testify that there was a reciprocal acknowledgement of one
another despite internal trade boundaries.  



hvis de timeløn nede kon struerede et hjælpeværktøj, der kunne
gøre en arbejds gang hurtigere, skulle de meddele det til deres
mester. Så ville de få lov til at beholde den gamle akkord i et år,
hvorefter den skulle genforhand les. Gik man ikke til mester med
det samme, og den nye fidus blev opdaget, skulle akkorden gen-
forhandles med det samme.
     Akkordsystemet kunne i princippet give den enkelte gode
ind tjeningsmulig heder, men på grund af en forståelig frygt for,
at akkorden skulle blive sprængt, var der en stærk kollektiv kon-
trol, der sikrede at enkelte ikke kunne lukrere på at øge tempoet
over det, der var fastsat som normen. På B&W kender alle en
historie fra 1950erne om en svejser, der blev smidt i havnen,
fordi han ikke ville sænke tempoet. Således kunne man markere,
at man mente, at grænsen var overtrådt. Den kollektive sanktion
når nogen optrådte ukollegialt var imidlertid oftest mindre dra -
matisk. En rørsmed, der senere blev funktio nær, fortalte følgen -
de fra årene omkring 1960:

»Vi var tre unge rørsmede, der blev ansat på værftet i midten
af 1950erne. Vi var uddannet i byggefagene og kom fra ar -
bejds pladser i byen. Vi arbejdede på akkord i byen, og i byen
var det reglen, at når man var færdig med en arbejdsopgave,
gjorde man akkorden op, og trak så de penge hjem, man hav -
de tjent, uanset om der var indtjent et stort eller lille beløb,
og så gik man videre til den næste opgave. Sådan var det.
Mes teren var inter esseret i én ting, det var at få folk i gang
med arbejdet, få det afsluttet; og så videre til den næste op -
gave. Det tjente både mesteren og de ansattes interesse, og
med den baggrund kom vi herud på værftet – med dét prin-
cip liggende på rygraden. Vi blev sjakbajser på nogenlunde
samme tidspunkt. Vi arbejdede efter det princip, at når vi
havde lavet et stykke arbejde, og vi var færdige, så indgav vi
akkorden, der skulle udbetales til folkene i sjakket, og så
skulle vi videre til den næste opgave. Når vi indgav akkor -
derne til afregning, kom vi i mange tilfælde til at overskride
det akkordloft som klubberne havde lagt for indtjeningen,
det loft kunne være 110%, hvor vi faktisk havde indtjent 120
og 125%. Det reagerede klubbestyrelserne stærkt imod. Der
blev afholdt en række møder mellem vores klubbestyrelse og
vi implicerede om det ukollegiale i de høje indtjeninger, nog -
le af os havde. Hvis jeg skal tale for mig selv, så fik vi i sjakket
flere henstillinger om at indordne os, klubben ville ikke have,
at vi overskred akkordloftet. Klubbestyrelsen truede med at
ekskludere os af klubben – hvad vi også blev. Efter nogen tid
blev vi igen medlemmer af klubben, og kunne igen købe fag-
foreningsmærker herude i klubben på værftet. I mellemtiden
måtte vi købe fagforeningsmærker i forbundet på Gl. Kon ge -
vej. Vi måtte selvfølgelig love, at vi fremover overholdt klub -

bens regler og vedtægter«
Der var en overgrænse – sat af klubben – for, hvor meget ek stra -
fortjeneste i forhold til timelønnen, akkorden måtte indbringe;
typisk var man enige om, at 15% var passende.21 Hvis arbej der -
ne som i eksemplet blot forøgede ekstrafortjenesten, ville der
ikke gå lang tid, før man fra virksomhedens side ville forringe
akkorden, så det ikke var muligt at tjene så meget på det på -
gældende stykke arbejde. Derfor gik arbejderkollektivet i form af
værkstedsklubben ind og sanktionerede imod den enkelte, så -
ledes at løn- og arbejds vilkårene ikke blev forringet for flertallet.
Akkorden var således ikke en takst, der var til for at den enkelte
kunne tjene mest muligt. Den var fastsat i fællesskab og var i
højere grad et middel til at sikre, at både løn og ar bejdstempo
var acceptabelt. At det var kollektivet, klub berne, der fastsatte
normen for produktivitet og afløn ning i modspil med ledelsen,
var særlig tydeligt, når en ny akkord skulle udarbejdes.

Etableringen af et fag som fagpolitisk træk

Som nævnt var nogle af de faglige klubber udsprunget af en ny
teknologi eller et nyt arbejdsområde. Det gjaldt f.eks. svejsernes
klub. Ved svejs ningens indførelse opstod der behov for at sikre så
god en løn som muligt for det nye arbejde. Fra de timelønnedes
side var der ingen tvivl om, at svejsning var faglært arbejde. Det -
te havde der tilsyneladende ikke været de stor sværdslag om på
B&W, men i svejsningens barndom skulle man gennem flere
forhandlinger omkring akkordsætningen, før den blev stabilise -
ret på et niveau, der var acceptabelt for både ledelse og de time -
lønnede. 
     Det er således vigtigt at være opmærksom på – i modsætning
til, hvad der er den normale opfattelse – at det, der styrer pris-
sætningen på et stykke arbejde, som her svejsearbejdet, ikke er
arbejdets kompleksitet eller graden af den nødvendige faglige
kunnen, men derimod den fagpolitiske kamp for at sikre en god
betaling. Nitterne og stemmerne havde efter pneumatik kens
ind førelse gentagne gange set, at akkorden var blevet sprængt, så
priskuranten var blevet forringet. Man ville ikke risikere, at det
samme skete for svej serne. En skibsbygger:

»Ja, det er klart – i dag kalder man det lobbyvirksom hed, og
det havde man så også dengang der, at man for søgte sådan
ligesom at få nogle andre til at være med, og sige: ‘Det der, det
er sgu noget lort’, men…det der med svejsningen, som var
begyndt mange, mange år før i Amerika, og også i Sverige
under krigen, det var ligesom om, at den modstand, der var
imod det, det opgav man ret hurtigt. Men på grund af mange
af de unge stem mere og nittere – også dem, jeg havde været i
lære sammen med – da man danne de klub, og det var ho ved -
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Med svejseteknikkens indførelse
kun ne én til to mand udføre det
samme arbejde som en borer, et
nittersjak og en stemmer tidligere
udførte. I starten blev svejsning kun
brugt til de lettere og mindre styr-
kekrævende konstruktioner, men i
løbet af en halv snes år begyndte
man at svejse klædningspladerne
sammen frem for at nitte dem, og
det samme skete med fastgørelsen
af klædningen til skibets spanter.
Det gav en stor besparelse i både
tid, arbejdskraft og materialer.
1957.

With the introduction of welding,
one to two men could manage a
job that had earlier required a dril-
ler, a rivet gang, and a caulker. At
first the welding technique was only
used on the lighter and lesser mas-
sive constructions. However, within
a few years plates were being
 welded instead of riveted. Likewise
plates were soon being welded to
frames. The new technique saved
the shipyard a lot of time, work
hours, and material expenses.
1957.



sagelig yngre mennesker, der ville binde an med det der svejs -
ning, så blev man jo enige om på et klubmøde, at nu skulle
det fanedemig ikke være sådan, at nitterne og stem mer ne…
vi skal have en god pris, vi skal holde os til akkor derne, ikke
noget med at sprænge akkor derne, så får vi dår ligere priser.
Så de havde faktisk en helvedes god pris på svej se  arbej de i
starten«

I svejsernes priskurant i 1950erne var prissætningen efter lø ben -
de meter og reguleret efter sværhedsgrad med betegnelser som
‘oven ned’, ‘siden ind’, ‘under op’, ‘v-sømme’ osv. Efter hver fyr -
aften udfyldte arbejderen en regning.
     Selvom man fra starten havde været indstillet på at undgå at
sprænge akkorder ne, skete det alligevel den ene gang efter den
anden. Man var fra ledelsens side usikker på, hvorledes man
skulle måle den enkelte arbejders indsats, og man vidste heller

ikke, hvor meget man kunne forvente, at en svejser kunne nå at
præstere på en dag. Det gav mulighed for at snyde med akkor -
den, men det betød også at folk med jævne mellemrum faldt for
fristelsen og spængte akkor den:

»I star ten, der havde man jo ikke noget…man kunne ikke
finde ud af, hvor meget skal en svejser svejse eller sådan noget
lignende. Så fandt man ud af, man kunne jo se, hvor mange
[svejse]pinde de brugte. Det var jo meget smart, hvis ikke det
var fordi de sank til bunds, når de blev smidt i vandet. Så
svejse klubben, de havde jo snak ket om, at når vi svejser der
og der, så bruger vi så og så mange pinde, og når vi svejser der
og der, så bruger vi så og så mange pinde, og det gik man så
over, og så blev der skrevet navn på…eller num mer…hans
arbejds nummer, blev skrevet på den her pakke, og så troe de
…og så brugte han måske tredive af dem, og så smed han re -
sten ud i vandet. Derude, der ligger nok 3-4 meter svej setrå -
de… og så lavede man så en pri skurant – på basis af nogle
helt ånds vage opmålinger, fordi at der var ikke blevet svejst,
pindene var blevet smidt væk. Så de havde en meget fin pris -
kurant i starten. Og selvfølgelig, der vil altid være nogle som
siger: ‘Jeg skal sgu tjene lidt ekstra her i den her uge, for vi
skal have barnedåb…’ eller sådan noget lignende, og så
spræn ger de akkor den, og så begynder man at ville genfor -
handle pri skuranten, og det skete så også et par gange…«

Også indbyrdes mellem klubberne var det nødvendigt med re -
gu lering. For at de enkelte klubber kunne stå stærkt overfor le -
del sen, krævedes det, at klubberne indbyrdes anerkendte hinan-
dens fag og arbejdsområde. Det nyttede ikke noget, at man for -
søgte at ‘stjæle’ arbejdsområder fra hinanden, og man var i det
daglige påpasselige med ikke at udføre arbejde, der hørte under
en anden klub. Det betød, at der var en meget skarp fagopdelt
arbejdsdeling, hvor hvert fag havde sine veldefinerede ar bejds -
områder. En elektriker, der blev ansat i 1962:

»Hvis vi går vi tilbage til, da jeg startede herude. Da var det
noget ander ledes og der kan jeg huske at det undre de jeg mig
lidt over dengang. F.eks. hvis der kom et re para tionsskib ind,
og der var en motor der var brændt sammen, der skulle i land
og vikles om. Det gjorde man jo meget dengang, i dag ville
man sætte en ny motor i. Men så kan jeg huske en gang, jeg
blev sendt på sådan et mindre skib. Der var en motor der
skulle i land. Og da jeg kommer derned står der en maskin -
arbejder og en rigger og venter på mig. Så skulle jeg så af -
montere den elektrisk. Og så skulle maskin arbejderen løsne
den mon tagemæssigt, og riggeren skulle så sørge for at den
kom i land. Sådan var det faktisk den gang. Der skulle tre
mand til at få sådan en lille motor i land. Det er utæn keligt i
dag… dengang da var faggræn serne noget skarpere. Og der
skulle man ikke sådan be gynde og lappe ind over hinandens
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faggrænser«

Ændringer i fagenes indhold,
omlægning af klubstrukturen
Det håndværksmæssige indhold i de enkelte fag skal som nævnt
tidligere ikke betragtes som noget statisk. Teknologien, arbejds-
gangene, materialerne osv. ændredes hele tiden, og i takt med
denne udvikling ændredes også op gaverne i de enkelte fag. Som
vi så med svejser ne, kunne ændringerne være så store, at man
måtte oprette nye fag til at varetage de nye opgaver. Men det
kunne også ske, at gamle fag ganske enkelt blev over flødige, eller
at de traditionelle faggrænser kom til at virke be grænsende for
arbejdets udførelse. 
     Begge dele skete på B&W i løbet af 1960erne.

B&W-arbejdere på til Christians -
borg Slotsplads 28.4.1967. Efter 
at Refshaleøens folk er stødt til
motorfabrikkens på Christianshavn,
er man på vej over Knippelsbro.
Under den livstruende krise i 1967
slog man på vigtigheden af at sikre
beskæftigelsen. Et argument, der
var lydhørhed over for i regeringen,
der hjalp værftet igennem krisen – 
i modsætning til i 1996.

B&W workers on their way to
Christiansborg Slotsplads on April
28th 1967. The workers from
Refshaleøen have joined up with
their colleagues from the engine
factory on Christianshavn and they
cross Knippelsbro. During the
extreme crisis of 1967, it was
argued that it was extremely im -
portant to secure employment. The
argument was government accept -
ed and they provided the shipyard
with help through the crisis – in
contrast to 1996 where the ship -
yard were left on its own.

I 1956 brød overenskomstforhandlingerne sammen og udløste landsdæk-
kende strejker og demonstrationer. Arbejderne fra B&W stod i spidsen for
den brede mobilisering, men lærlingene på virksomheden havde ikke mulig-
hed for at deltage og måtte arbejde videre. Nogle af dem er her fotograferet
under de lidt uvante forhold.

In 1956 collective bargaining failed, sparking nation-wide strikes and
demonstrations. The B&W workers headed the broad mobilization, however
the apprentices by law were not allowed to join the strikes and demonstra-
tions. They had to continue work. Some of these are seen here working
under somewhat unusual conditions.  



     I 1967 og -68 var værftet i dyb krise og truet af lukning, og
som noget nyt gik de faglige klubber ind og tog et medansvar for
værftets videre drift. Fra ledelsens side blev det fremhævet, at
den hidtidige meget stive faglige struktur var en hindring for en
yderligere effektivisering af værftet, og klubberne gik med til at
reducere antallet af klubber til 12. Det nye var, at man i vid ud -
strækning lod klubber ne dække bestemte arbejds om råder, hvor
flere fag var repræsenteret. Det gjaldt blandt andet i Stålet, hvor
der blev dannet to store klubber, der dække de hen holdsvis arbej -
dere i Skibsbyggerhaller, Svejsehal, Panelværksted (foruden
Afslagningsl oft og Optisk Tegnestue) og arbejdere i de to store
sek tionsværk steder, S1 og S2, samt Byggedokken – begge klub-
ber havde både svejsere, speci al arbejdere og skibs byggere som
medlemmer. Andre fag som f.eks. sned kere og tømrere forblev
selvstændige klubber, men også i Udrust ningen blev der lavet
klubber, der havde flere faggrup per som med lemmer.
     Denne omlægning af klubstrukturen betød en opblødning af
de traditionelle faggrænser, men udviklingen var ikke entydig.
Klubberne havde til formål at beskytte deres medlemmer, og i
situationer, hvor medlemmernes ansættelse var truet, blev fag-
grænserne trukket skarpere op. Det var dét, der skete, da Repa -
rationsværftet lukkede, og en stor del af elektrikerne skulle fyres.
Ved den lejlighed blev kabeltrækning defineret som faglært ar -
bej de, og arbejdsmændene, som tidligere havde været med til
kabeltrækningen, blev udelukket fra dette arbejde. Ligeledes var
det dét, der skete i 1980erne, hvor møbeltransporten blev fra -
taget arbejdsmændene og overgivet til snedkerne, der manglede
arbejdsopgaver efterhånden som der ikke mere blev produceret
møbler på værftet. Hvor ledes det havde været muligt for hen-
holdvis elektrikere og snedkere at over tage disse arbejds om rå -
der, er det svært at give et enkelt svar på, men de må have sikret
sig de øvrige klubbers accept. En mulig for klaring kan være
behovet for at man stod samlet over for ledelsen: Ved at støtte en
klub i en enkelt sag kunne man regne med samme klubs støtte i
andre sager, der ikke direkte vedrørte denne. I 1946 var arbejds -
mændene i strejke, og selvom de lå nederst i hierarkiet af de ti -
me løn nede, manglede opbakningen ikke fra de øvrige faggrup-
per. De nægtede at udføre konfliktramt arbejde, og blandt andet
skibs byggerne, som ikke havde noget at lave, fordi der ikke var
nogen til at trans portere materia lerne, blev hjemsendt. Der var
også andre måder at støtte de konfliktramte arbej dere. En skibs -
bygger husker en konflikt fra 1982, da han startede på værftet:

»Jeg vil faktisk sige, at generelt har vi altid bakket hinan den
op. De havde nogle konflikter herude, da jeg kom… da strej -
ke de kranførerne. Men skibs byggerne, de skul le ud og arbej -
de. Da de så gik ud og arbejdede, så havde de penge nok til at
underholde kran førerne, så de kunne fortsætte deres strej ke.«

Sammenholdet overfor ledelsen har været det altoverskyggende

middel til at sikre de bedst mulige arbejdsforhold. Det har bety-
det, at man har bakket hinanden op i konflikter, også i tilfælde
hvor man ikke har været enige med dem, der var direkte invol -
veret i konflikten. En gammel skibs bygger, som var fag ligt en ga -
geret og medlem af DKP, op levede en konflikt i 1974 således:

»Den der Klub 4-konflikt. Det var jo sådan set noget, der
vakte røre i hele arbejdspladsen her som sådan, for vi var alt -
så de fle ste, som ikke ville tro og anerkende det der, men måt -
te alligevel følge trop, for ellers var det usoli darisk osv.«

Konflikten var iværksat af de såkald te »kinesere«, som var revo-
lutionære studen ter der var kommet ud på værftet for, ifølge
samme skibsbygger, »at skabe sig ind flydelse på arbejds pladsen«.
En anden kommenterede de revolutionære kolleger på følgende
måde:

»Vi havde én derude i 1982/83, der var medlem af ét af de der
helt ultravenstre partier. Han stillede sig da op i fjernsynet og
sagde at han var klar til en væbnet revolu tion. Så vil jeg sige
så er man da tosset i hovedet… man grinte af ham, da han
kom på arbejde dagen efter. Sådan en idiot. For vi lever da i
et velfærdssamfund, andet kan man da ikke sige. Det er vi da
osse godt klar over derude. Alt kan da blive bedre, men det er
da et velfærdssamfund vi lever i.«22

Behovet for at stå samlet kom også til udtryk, når en af klubber -
ne meldte sig ud af Fællesklubben og søgte at gå sine egne veje.
Det er noget man havde søgt at undgå. Men det var hændt en
gang imellem og så havde Fællesklubben sanktio neret imod den
‘oprørske’ klub ved blandt andet at udelukke den fra at bruge
Fællesklubbens faciliteter.23

Nye roller og nye ansvarsom råder

Som det fremgår af det ovenstående, var det overordnede mål
med den faglige organisering at sikre de timelønne des løn- og
arbejdsvilkår. Midlet var at stå samlet overfor ledelsen. Men
trods modsætningsfor holdet mellem ledelse og de faglige orga -
nisationer havde begge parter som grund læggende forud sæt -
ning, at firmaet overhovedet eksisterede. Både ledelse og de ti -
me lønnede havde en fælles inter esse i virksom hedens eksistens –
omend set udfra hver deres perspek tiv. 
     Tidlige re kom dette fælles mål ikke til udtryk i det faglige ar -
bejde (selv om der næppe er tvivl om, at de mange ordrer på rus-
siske køle- og fryseskibe som B&W byggede i 1950erne og -70 -
erne havde en sammen hæng med de faglige klubbers nære rela-
tioner til DKP). Fagfor eningernes vigtigste arbejde var i mange
år at kæmpe for bedre arbejds vilkår. Men i 1967/68, da værftet
var tæt på lukning, og den faglige struktur ændredes, gik Fæl -
lesklubben ind i en lidt anden rolle og var med til at tage ansvar
for værftets fortsatte drift på en mere synlig måde end tidlige re.

bestille noget som vi andre, for hvis han ikke gjorde det, så
skulle vi andre i sjakket også hive hans løn hjem. Så der var
grænser for, hvor meget han kunne være væk fra arbejdet for
at udføre klub- og fagforeningsarbejde, før vi, hans kollegaer
i sjakket, begyndte at knurre«

Vilkårene for tillidsfolkenes arbejde blev dog gradvist for bedret.
De fik efter hånden forhandlet sig til at få flere timer til fagligt
arbejde betalt af værftet, og i 1968 forbed res til lidsmændenes
arbejdsvilkår yderligere:

»Vi kom hen i 1967/68, hvor vi røg ind i en krise, og der var
behov for at anvende tillidsmændene mere i informationsar-
bejdet, og dertil havde de fået forhandlet sig til nogle arbejds -
timer til at udføre deres tillidsmandsarbejde og information-
sarbejde. Det vil altså sige timer betalt af virksomheden, det
timetal blev løbende ændret ved forhandling med ledelsen.
Sidst i 1970erne kom vi i endnu en alvorlig likviditetskrise og
det var på tale at lukke værftet… på det tidspunkt fik tillids -
mændene den fulde tid stillet til rådighed til at udføre tillids-
mandsarbejdet og informationsarbejdet med betaling fra
virk somheden«

De forbedrede arbejdsvilkår for tillidsmændene hang sammen
med den nye rolle, som de faglige klubber fik, men betød sam-
tidig, at tillidsfolkene begyndte at fjerne sig fra det daglige arbej -
de. Kun fællestillidsmanden vedblev dog formelt at være fritaget
for værk stedsarbejde; de andre tillidsfolk skulle begrunde nød-
vendigheden af at forlade værkstedet – »men man havde jo så -
dan set frit spillerum som tillidsmand, hvor man kunne gå ud og
ind af porten, som det stort set passede ind«, som en tidligere
tillidsmand formulerede det. 
     Tillidsfolkenes arbejde var blevet meget anderledes end de
øvrige timelønne des. Det havde mere karakter af at være ad mi -
ni strator og forhandler, og for de flestes ved kommende var det
flere år siden, at de i praksis havde arbejdet med deres fag. Alli -
gevel adskilte de sig markant fra funktio nærerne. De mødte
sam ti dig med de øvrige timelønnede og gik også klædt i det
samme blå arbejdstøj – »det havde ingen prak tisk betydning,
men det markerede hvis side de stod på«, som en tillids mand
udtrykte det.

Arbejdspladsen i forskellige
livssammenhænge
Indtil nu har vi især set på de mange former for arbejde og or -
ganisering på skibsværftet. Bredes perspektivet lidt mere ud, kan
man undersøge de forskellige roller, som arbejdet og ar bejds -
pladsen fyldte i til værelsen for folk, der havde været tilknyttet
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De indgik i et samarbejdsudvalg med ledelsen og kom på den
måde til at tage et medan svar, som de ikke officielt havde taget
før. Det betød ikke, at forholdet mellem ledelse og de faglige
organisa tioner blev mere gnid ningsfrit. Tværtimod fulgte en
ræk ke konflikter, hvor man stredes om vilkår, som de time -
lønnede anså for at være mere eller mindre hævdvundne, og i
perioder trådte tillidsfolkene ud af samarbejdsudvalget. Alligevel
var der sket noget. Der var kommet et fælles organ »B&W Nyt«,
hvor begge parter fik mulighed for at ytre sig, og ledelsen opfor-
drede kraftigt til samarbejde og fremførte, at man trak på sam -
me hammel. 
     1970erne blev en periode med mange politiske manifesta-
tioner. De politiske modsætninger, der gjorde sig gældende
blandt de fagpolitisk aktive, blev trukket tyde ligt op, og der blev
udgivet flere alternative løbesedler og klubbl ade, som repræsen-
terede hver deres politiske fraktion. Allige vel arrangerede Fæl -
lesklubben flere demonstrationer til fordel for værftet og søgte
ad politisk vej at sikre værftets fortsatte eksistens. Det kulmi -
nerede i 1981 med den såkaldte Pinseaftale, hvor Fællesklubben
stillede en garanti for produktiviteten i en årrække frem, og hvor
man gik over til bonusløn, som beskrevet tidligere. Fæl les klub -
ben var også til det sidste aktiv i et forsøg på at redde værftet ud
af den krise, der bragte det til ophør.

Tillidsmanden

I hele den periode, som denne bog beskæftiger sig med, var det
en given ting, at de timelønnede var organiserede i de respektive
fagforeninger. Det var en betingelse for overhove det at blive an -
sat, og ledelsen foretrak, at alle var organiserede. Man vidste, at
det ville skabe uro at ansætte uorganiseret arbejdskraft – »man
ville ikke have noget bøvl; der er nogen gange, hvor firmaet selv
har oplyst, at der er en mand, der ikke var i fagforening, når han
kom her«.
     Tillidsmændene var i det daglige og ved forhandlinger de
timelønnedes repræ sentanter over for ledelsen. Det var dem,
man kunne henvende sig til, hvis der var problemer med en
mester, eller der opstod uenighed om konkrete ting i det daglige,
og det var også tillidsfolkene, der deltog i forhandlinger om løn
og mere overordnede arbejdsvilkår. I efterkrigs tiden var tillids-
folkene stadig med i det daglige arbejde på værksteder ne, men
de havde ret til at gå fra til fagligt arbejde, hvis det var nødven -
digt. Det kunne give nogle begrænsninger, fordi tillidsman dens
sjak også skulle tjene til hans løn, mens han var væk:

»Tillidsmændene var dengang aflønnet som vi andre og ind -
gik i arbejdssjakkene. Jeg havde f.eks. en tillidsmand med i
mit arbejdersjak på et tidspunkt, og det vil sige, han skulle jo



B&W. 

En arbejdsplads som livsledsager

Ansættelse på B&W var en stabiliserende faktor i tilværelsen.
Som lønarbejder er det, man først og fremmest forlanger af sin
arbejdsplads, at den sikrer midler i form af løn, til ens egen og
ens families fortsatte eksistens. I den forstand havde B&W været
et trygt sted for mange. Ikke få havde været ansat i en menne ske -
alder. Man havde haft mulighed for at træde ind som lærling, få
en uddannelse med løn og fortsætte i samme funktion som
svend. Eventuelt kunne man få lettere arbejde, når man var ved
at være nedslidt. Vi så i forrige kapitel, hvordan udtjente nittere
fik skånejobs i skibsbyggersjakkene, og skåne jobs havde der væ -
ret i mange forskellige funktioner. Man kunne blive »bur mand«
(ansvarlig for værktøjs-, og materialelager på værkstederne),
man kunne blive gravør og lave skilte til skibene (en nybyg ning
havde i 1996 4.000 skilte), man kunne få lettere repara ti ons -
arbejde af dyser, småværktøjer m.m. (det sidste foregik i »Dø -
dens hule«). Tidligere kunne man også blive »lokums mand« (jf.
side 106).
     Men ikke blot i den enkeltes tilværelse leverede arbejdsplad-

sen eksistens be tingelserne. For mange udstrakte tilknytningen
til virksomheden sig til slægten som sådan – således at også
efter følgende generationer havde deres udkomme her. Det var
meget almindeligt, at de ansatte skaffede familie medlemmer ind,
ikke bare sønner, som havde været det mest almindelige, men
også f.eks. nevøer og brødre. En klejnsmed fortalte, at halvdelen
af det lær lingehold, han startede på i 1954, havde slægtninge på
værftet. Denne rekrut teringsform havde været ganske almin-
delig helt frem til værftets sidste år. 
     Det er ikke svært at forklare udbredelsen af denne familie -
mæssige til knytning. Hvor der i mange tilfælde kan være tale om
modstri dende interesser mellem ansatte og ledelse på en kapita -
listisk virksomhed, kan man sige, at begge parter har fælles inter-
esse i denne form for relation – de ansatte fordi det altså kan
sikre slægtens videre liv, ledelsen fordi det kan give dem en mere
stabil og fast tilknyttet arbejds kraft.

     
De løse folk

Men denne form for stabil tilknytning mellem ansatte og ar -
bejds plads havde langt fra gjort sig gældende for alle. Først skal
det selvfølgelig understreges, at der havde været en del tilfælde,
hvor værftet ikke kunne levere den tryghed for de ansatte som
ovenfor er illu streret; som nævnt havde B&W været i krise ved
flere lejligheder, kulmineren de med lukningen i 1996. Men det
er et forbehold, der drejer sig om virksom hedens eksistens som
sådan. 
     I spørgsmålet om, hvordan man under ‘almindelige’ forhold

var knyttet til arbejds pladsen, er der grund til at skelne mellem
de meget stabilt tilknyttede og en meget stor skare af mere løse
folk. Især indtil Repara tionsværftets afvikling i starten af 1970 -
erne var der store fluktuationer i arbejdsstyrken. Når repara -
tions  skibe, »havarister«, kom ind, skulle de helst repareres hur-
tigst muligt, det var derfor værftet havde fået ordren i konkur-
rence med andre reparationsværfter; og som følge heraf blev der
ofte taget ekstra mand skab ind. Ikke kun arbejdsmænd blev
taget ind ved særlige lejligheder. Også faglærte folk, som der
naturligvis også kunne være mangel på. En skibsbyggerlærling,
der startede på B&W i 1934, fortalte, hvordan der blev valgt folk
ud ved de forskellige afdelinger:

»Der kunne godt stå en 15-20 mand eller mere. Sådan her,
med hatten i hånden. Så kom de ned ad trappen, skibs byg -
me steren først og stemme mesteren og nittemesteren – med
mellem rum… Så stod han og pegede ud, ‘nå, ja, ham bagi
dér’, stod og vragede og vælgede… det var hvis der var kom-
met en havarist, der skulle laves i en fart, den skulle ikke ligge
for længe jo. Så skulle de have nogle flere folk… mestrene
kend te jo de forskellige fyre dernede. Det var nogle, der havde
været der før. Dengang som knægt, det var ikke rigtig noget,
jeg lagde ret meget mærke til, men som voksen, syntes jeg det
var meget ned ladende. Jeg havde ikke gjort det. Faneme nej,
du. De stod og vragede. Det var hér [ved skibsbygger hallerne
1945:1]. Men det var også andre steder – ovre ved rørsme -
dene og kobbersmedene og maskin arbejderne, de stod også
og vragede og vælgede: ‘Ham dér, han er god nok, ham dér er
der ikke noget ballade med’…«

Der var mange, der var ‘fast’ tilknyttet på denne måde. En anden
nævner, at mesteren ofte vidste, hvornår den næste havarist
kom. Det fortalte han så videre til folkene, som ofte ikke søgte
andet arbejde, mens de ventede. Ikke alle havde været tilknyttet
på denne måde af nød. Flere nævner, hvordan B&W var et sted,
man altid kunne få arbejde. I f.eks. slutningen af 1950erne, hvor
vilkårene på arbejds markedet var gunstige, i modsætning til i
citatet fra 1930erne, søgte mange andre steder hen; det kunne
være for at opnå en højere løn, for at undgå en bestemt arbejds -
leder eller lignende. 
     Der havde altid på værftet været en fast kerne af folk i de
forskellige funktioner og en mere perifert tilknyttet stab. Sving -
ningerne i antallet af ansatte var større før de store forandringer
i skibsbygningsteknologien af to grunde: Dels stillede de forskel-
lige skibstyper varierende krav til arbejderstaben; dels betød Re -
parationsværftet at behovene svingede meget. Standardiseringen
af skibstyper og lukningen af »Reparationen« havde mindsket
disse svingninger. Imidlertid havde værftspro duktionen heller
ikke siden kunnet planlægges så detaljeret, at man havde kørt
med en helt fast arbejds styrke. På trods af standar diseringer på

alle fronter var den stadig for kompleks til det.

Avancement og udfoldelse

B&W muliggjorde ikke blot – for nogle – en tilknytning gennem
tilværelsen i én og samme funktion eller på et og samme niveau.
Værftet leverede også be tingelserne for et karriereforløb. Langt
hovedparten af de ledende produktions funktionærer på virk-
somheden var faktisk startet som timelønnede og mange endda
som lærlinge på værftet. Sågar er der i efterkrigstiden ét eksem-
pel – der kunne dårligt være mange flere – på en karriere fra
læredreng til direktør.
     Virksomheden havde, ud over at give plads til afgrænsede
arbejds områder i de enkelte afdelinger, haft brug for arbejdsle -
der funktioner på flere planer og mange arbejdsorganiserende og
koordinerende funktioner. Næsten ligegyldigt hvilke former for
udfordringer man var interesseret i som ansat, så var der mu lig -
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B&W var en stor virksomhed, og det var muligt at gøre karriere inden for
virksomhedens rammer. Tegneren på billedet startede som skibsbyggerlær-
ling i 1941 – hans morbror, der arbejdede på værftet havde skaffet ham en
læreplads. I 1973, hvor billedet er taget, var han blevet funktionær og sad
på tegnestuen. Ved værftets lukning var han avanceret til overordnet funk-
tionær.

B&W was a large company that offered its employees the opportun ity to
forge a career within the company itself. The draughtsman in the picture
started his career as a shipbuilding apprentice in 1941. His uncle who was
also employed by B&W secured him an apprenticeship. In 1973 – the year
of the picture – he had advanced to a post as a white-collar worker in the
drafting room and, by the time the ship yard closed he had advanced to a
post as chief functionary.

Undervisning af lærlinge i 1950. Lærlingeuddannelsen blev for man ge star-
ten på en livslang tilknytning til B&W.

Educating apprentices in 1950. For many an apprenticeship at the ship yard
was the start of a life-long relationship with B&W.



hed for at dyrke dem. Mange funktionærer, der startede som
timelønnede, kunne fortælle om, hvordan de var brændende
optaget af, hvorledes arbejds gangene kunne forenkles, hvordan
problemerne kunne løses og tingene glide lettere. De blev hurtigt
sjakbajser og tog i en relativt ung alder springet til undermester
– de blev altså funktionærer. Nogle gik videre, blev me s ter for
den afdeling, de kom fra eller en beslægtet, fik eventuelt
koordinerende opgaver på tværs af større afdelingsområder osv.
osv.; mulighederne var mangfoldige, ikke mindst i reorgani se -
ringsperioden efter midten af 1950erne og den næste snes år,
hvor organi seringen af produktionen, arbejdet og arbejd-
skraften i så udpræget grad var på dagsordenen.
     Når funktionærer fortalte om deres karriereforløb, lød det
som én glidende proces mod større og større kompetence og
indflydelse – sådan oplever de det selv. Ikke desto mindre er skel-
let mellem timelønnede og funktionærer et af de meget mar -
kante på værftet. Ansættelsesforholdet bliver et principielt andet,
hvilket også forskellige iøjnefalden de ting er udtryk for: Funk -
tionærer – fra undermestre og ‘op’ – gik i »gult« (en slags blan -
ding af brun og beige) tøj. De spiste ikke i Marketenderiet, hvor
alle timelønnede holdt frokostpause, men i Funktio nær kan -
tinen. Funktionærernes rolle på virksomheden var simpelthen
en anden. I modsætning til de timelønnede, der som nævnt var
overenskomstmæssigt ansat og lønnede (omend, der var mu -
lighed for individuelle lønstigninger, som vi så tidligere), oppe-
bar funktio nærerne en individuel gage og var månedslønnede.
Der forventedes af dem en anden form for loyalitet over for virk-
somheden. Et eksempel på det kan kort nævnes: I 1970 blev der
etableret en præmieringsaftale for medarbejderne. Aftalen var et
led i forsøget på at skabe mere korpsånd på virksomheden og få
alle til at arbejde for det fælles bedste. Den gik ud på, at der
kunne gives en præmie til medarbej dere, som kom med forslag
til omkostningsbesparelser, rationelle arbejds gange eller lig-
nende. Det var imidlertid kun timelønnede, der kunne opnå
belønningen. Kom en funktionær med en idé, fik han ikke noget
– det betragtedes som en del af hans arbejde. Denne ordning
kunne i øvrigt afsted komme, at en funktionær overgav en idé til
en timelønnet, hvorefter de delte præmien »i porten«.
     Blev man funktionær, skiftede man også arbejdsplads i den
forstand, at man ikke mere færdedes på værkstedet, i hallen eller
i dokken i hele arbejds tiden. Man fik kontor, ofte i tilknytning til
den pågældende afdeling. Der kom altså nogle andre rammer
om ens dagligdag, ikke mere store lokaler og små kroge til
pauserne, men et kontor med skrivebord og skrivered skaber,
gerne med et kort over eller et billede af værftet på væggen.
     Det skal selvfølgelig understreges, at funktionærer, nøjagtig
som de timeløn nede, var af mange slags. 
     Først og fremmest var der jo den klare forskel mellem kon -

tor funktionærer ne i Administrationsbygningen, de tekniske
funk tio nærer på tegnestuerne og værk stedsfunktionærerne i
produktionen. Det er især de sidste, som omtales her, det var
især disse, som havde startet deres karriere på værftet. En del af
teg nestuens folk havde dog også oprindelig været i pro duk tio -
nen. 
     Derudover kunne der være forskellige motiver til at blive
funktionær. Det var f.eks. ikke alle funktio nærer, der var inter-
esseret i blot at blive ved at stige i graderne, men hvor det at blive
undermester snarere var en slags arbejdsløshedsforsikring. Så -
ledes for talte én, hvordan han i en periode var under mester, men
blev timelønnet igen, i samme afdeling, i forbindelse med per -
sona leindskrænkninger; for ham var der tale om en bevidst stra -
tegi, med henblik på at være mindre udsat i ansættelsen.

Timelønnede

At der var en klar skillelinje mellem at være timelønnet og funk-
tionær, viste sig, når man hørte dem, der bevidst havde valgt ikke
at tage skridtet. Man kunne forestille sig, at de, der havde fun-
geret som sjakbajser – og altså som timelønnede stået for ar -
bejds ledelse og -organisering – naturligt ville fortsætte i en
under mesterstilling; ligesom altså en stor del rent faktisk havde
gjort på værftet. Men rollen som sjakbajs viste sig at kunne have
helt forskellig betydning. En kedelsmed, der gennem mere end
20 år fra midten af 1950erne til omkring 1980, stort set funge -
rede som sjakbajs hele tiden (efter Kedelsmediens lukning i en
anden funktion), sagde:

»Det interessede mig ikke et hak at blive undermester… jeg
havde det godt som jeg havde det der, som sjakbajs der. Så
havde man stadig kammerater ne i stedet for, man skal sidde
og hænge deroppe på et kontor, hvor der var 5-6 mand, der
var en mester og så en 4-5 under mestre og så nogle, du kaldte
for skriver karle på kontoret. Nej, det brød jeg mig sgu ikke
om«

Hans begrundelse for at blive sjakbajs var – lidt spøgefuldt – at
»så var jeg jo fri for selv at knokle«. Med andre ord var der her
ikke antydningen af, at tjansen som sjakbajs var et første skridt
på en karrierestige. 
     En maler begrundede også fordelen ved ikke at blive funk-
tionær med det kollegiale samvær, og desuden med at forpligtel -
serne over for firmaet lå i mere faste rammer, så længe man var
timelønnet:

»Selv om at vi gik derude, og jeg gik som en slags sjakbajs. Så
følte jeg at jeg var mere lige med mine kollegaer på den måde,
fremfor hvis jeg fik en gul jakke på [blev undermester]. Så var
det lige som om, jeg var hævet over dem. Og så osse det der
med, at når du var funktionær, så hver gang du skulle én eller
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Alle skibe blev sendt ud på en prø-
vetur før de blev afleveret til rede-
ren. På prøveturen skulle det un -
der søges om alt fungerede korrekt
og om skibet levede op til specifi-
kationerne med hensyn til hastig-
hed og manøvreevner. Prøveturene
var altid forbundet med en vis
spænding og udgjorde desuden en
god mulighed for at tjene noget
ekstra. Forplejningen ombord var
også god. På billedet ses en del af
personalet til middag under en prø-
vetur i 1953.

All ships underwent a sea trial
before being delivered to the ship
owner. During the trial run the ship
was controlled for any possible
defects and for whether it met spe-
cified requirements such as speed
and manoeuvrability. The trial runs
were always seen as exciting and
provided a way of earning extra
money. The food on board was
also excellent. The photograph
shows a number of staff at a din-
ner on a trial run in 1953.

anden ting. Så skulle du ind og spørge om lov… Som ti me -
løn net der kunne du sige til mester at ‘Jeg skal altså gå på det
og det tids punkt’, og så blev du bare trukket. Du fik ingen løn
eller noget som helst… Men hver gang en funktionær skulle
en eller anden ting, som det kan ske, at man skal om dagen,
så skulle han jo altså ind og ligge på sine knæ – det var jo så
meget sagt – men fortså mig nu ret, og så spørge om han må
få lov til at tage fri. På grund af at han var jo månedslønnet,
og der kunne de jo ikke så let trække det fra, og det var altså
ikke min kop the. Det var det altså ikke.«

Det er formentlig undermestre som maleren omtaler her. 
     Tilsyneladende, jævnfør det følgende udsagn, havde det ikke
været et problem for mestre – altså funktionærer, der rangerede
en tand højere – at forlade arbejdspladsen i et ærinde. En mester
gør nedenfor fordele og ulemper op ved at have et stort ansvar,
men til gengæld også mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet:

»Ja, man har en længere arbejdsdag [som mester], og man
har …hvis der er et eller andet, der går galt, ja, så får man



længere arbejdsdag. Til gengæld så har man selvfølgelig let-
tere…hvis man har et ærinde i byen, så har man så lettere ved
bare at sige: ‘Jeg er nødt til at køre en time eller to’, og så farer
man jo bare afsted. Jeg vil gætte på at i gennemsnit har min
arbejdsdag da været 10 timer længere om ugen, end hvis jeg
havde fortsat som timeløn net«

     Selv om mange timelønnede ikke var interesserede i blive
funktionærer, kunne der sagtens være ønsker om mere kompe-
tence, selvstændighed og ansvar i arbejdet. Det så vi tidligere,
hvor skillelinjen mellem Stål og Udrustning blev behandlet. I
forbindelse med disse forskellige typer af arbejde på virksomhe-
den blev der også givet forskellige vilkår for den indtægt, man
skabte sig som timelønnet. 
     Der var i mange funktioner på værftet mulighed for som
timeløn net at forøge sin indtjening, man kunne tage overarbej -
de, arbejde i weekender eller på 2. eller 3. hold. Men i nogle
afdelinger blev der givet helt specielle mulig heder. En af dem var
el-afdelingen. En elektriker forklarede, hvad det var, tilknytnin-
gen til B&W gav af muligheder, i sit svar på, hvorfor han ikke
søgte væk under de gentagne krise perioder omkring 1980:

»Ja altså jeg havde jo min familie, og på et tidspunkt der i
1967, da fik jeg min søn og i 1976 fik jeg så yderligere en dat-
ter. Og vi fik det jo sådan set godt derhjemme, og vi købte
sommerhus og vi købte bil og på et tids punkt der i 1979
købte vi parcelhus… ja, altså hele tiden skulle der jo penge i
kassen. Og i alle de år jeg har været her har man jo tjent godt
på B&W. Jeg har været med på 114 prøveture [den afslut-
tende test før egent lig aflevering] og…det var jo ren over tid.
Og man kviede sig jo lidt ved at droppe alt det og som årene
gik. Jamen så var du jo sikker på at bare B&W havde noget at

lave så havde du osse noget at lave. Hvor imod søger du et
andet sted hen. Jamen så ville du være den sidst antagne og
måske også den første der røg ud«

Der var – naturligvis – en sammenhæng mellem livet i fritiden
og attituden på arbejdspladsen, en sammenhæng vi desværre
ikke har haft mulighed for at undersøge systematisk. Men oven-
stående citat antyder nogle mulige sammen hænge. Det var hen-
sigtsmæssigt, hvis man prioriterede en omkostningsfuld til -
værelse med dyre forbrugs goder, at være ansat i en afdeling med
rig mulighed for at forøge sin indtægt. Hvor behovet for skæve
arbejdstider var stort og særligt i afdelinger, der var involveret i
prøveturene, som i eksemplet ovenfor, var der mulighed for en
betydelig ekstraindtægt.

Tilpasning og afhængighed

Samtidig med at B&W gav relativt gode muligheder for en stabil
indtægt, stod de ansatte i et afhængighedsforhold til virksomhe-
den. Arbejdet på værftet var så specialiseret, at der ikke var man -
ge andre arbejds pladser, der efterspurgte de samme kvali fi ka tio -
ner. Og der har i det foregående været mange eksempler på,
hvordan de enkelte ansatte var beskæftiget med be grænsede ar -
bejdsområder, der kun i få tilfælde svarede til det, der blev lavet
andre steder. Det var endnu et kendetegn, der medvirkede til at
knytte de ansatte særligt til B&W. Det viste sig da også efter værf -
tets lukning, at en del havde problemer med at få arbejde andre
steder inden for metalområdet, fordi deres kvalifikationer sim-
pelthen var for snævert knyttet til opgaverne på værftet. Specia -
lisering kan i den forstand være et tveægget sværd: Man bliver
uundværlig på den arbejdsplads, hvor man specialiserer sig, til
gengæld kan man være vanskelig at passe ind andre steder. 
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Andet end arbejde

At komme til Øen

B&Ws skibsværft lå i Danmarks hovedstad. Ikke desto mindre
var der kun to adgangs veje til arbejdspladsen. Man kunne enten
møde op ved Toldboden på køben havns si den af havnelø bet og
tage en af B&Ws små færger, der sejlede i pendul fart over vandet
døgnet igennem, året rundt. Eller man kunne køre via Chri sti -
ans havn og Amager. Her passerede man kolonihaverne på Klø -
vermarken eller fristaden Christiania og kom videre ad Refs -
halevej; turen gik langs voldgraven i en slags ingenmands land –
med udsigt til de aldrende byg ninger på det militære område
Holmen. Undervejs var man ledsaget af måge skrig – og havet
kunne mærkes i næsen. Man fik en følelse af, at man slap byen
og lagde den bag sig. 
     En arbejder på en klassisk kapita listisk virksom hed vil altid
opleve et skel mellem arbejds pladsen og det udenfor. Man sælger
råderetten over sin arbejds kraft i et bestemt afmålt tidsrum; det
giver en klar opdeling. På B&W oplevedes denne skillelinje
særlig markant på grund af om rådets afson drede beliggenhed;
ikke underligt at betegnelsen »Øen« havde vundet udbredelse
blandt dem med til knytning til stedet. Det var på mange måder
som at bevæge sig ind i en anden verden.

97

B&W-ansatte på vej til arbejde en
tidlig morgen i 1964. Lige siden
anlæggelsen af skibsværftet på
Refshaleøen i 1872-74 havde der
været organiseret bådfart fra Told -
boden så arbejderne ikke behøvede
at tage over Christianshavn for at
komme til den afsides beliggende
arbejdsplads.

B&W workers on their way to work
an early morning in 1964. Since
the shipyard opened on Refshale -
øen in 1872-74, the plant had run
a regular boat service from Told -
boden to B&W, so that the workers
did not have to travel over
Christians havn in order to reach
their somewhat remote place of
work.



Dagens vekslen mellem
arbejde og fri tid
Når arbejdsdagen tog sin begyndelse, trådte de timelønnede ind
i et under ordningsforhold til arbejdslederne – i den forstand var
der altså tale om en be grænsning af spillerummet. På den anden
side oplevede mange en frihed i forhold til tilværelsen uden for
arbejds pladsen – man var nu i en verden, hvor der gjaldt nye
spilleregler. Tonen på værftet var bramfri, løsslup pen og grov.
Man hørte igen og igen, hvordan folk enten forlod arbejdsplad-
sen efter få dage eller også fik B&W i blodet og bevarede en åre-
lang tilknytning. Man havde en særlig måde at omgås på – det
var accepteret at brokke sig til kollegaerne, hvis der var noget,
man var utilfreds med; der blev sjældent varig ufred. Man var
vant til at løse konflikter og fandt sammen igen. En del af for kla -
ringen lå i arbejdets karakter – de fleste funktioner krævede
løbende samar bejde. Men oveni kom denne stem ning af, at man
alle befandt sig i en særlig sammenhæng, i et samfund for sig selv
med sine egne omgangsformer. En timelønnet for tal te, hvor dan
folk var helt uigenkendeli ge, hvis man tilfældigvis mødte dem
ude i byen – med kone og barn og i alminde ligt tøj. Man troede
næsten ikke, det var samme person. At der så udpræget var tale
om en arbejds plads for mænd, forstærkede oplevelsen af forskel
på livet inden for og uden for arbejds pladsen.
     Et karakteristisk udtryk for dette skel var brugen af øge-
navne. Det har tidligere været almindeligt udbredt på de fleste
arbejdspladser, at man indbyrdes kaldte hinanden ved øgenavne,
således også på B&W, og helt fra virksomhedens tidligste år.24

Alle var udstyret med et øgenavn, men de kunne have vidt for -
skelligt udspring. En blev kaldt Blomsterhandleren, efter at en
kollega havde set ham stå i konens blomsterbutik; en – der efter
eget udsagn var »en lille lort«, da han startede – blev kaldt Go -
liath; en mester, der var gift med en berømt svømmer, gik under
navnet Svømmeren, og svejsehallen, som han var leder af, blev
kaldt Svømmehallen; en arbejder, der kom fra Herning, blev
kaldt for Kartoflen, fordi en kollega havde set et indslag i TV-
avisen om kartoffelavl på Herningegnen; da Kartoflens søn se -
nere fik ansættelse, tildeltes han navnet Pomfritten. 
     Øgenavnene var så indgroede, at mange ikke kendte kol-
legerne under deres rigtige navn. Som en arbejdsmand fortalte
om sin oplevelse ved fagforeningens årlige generalforsamling,
som han stadig mødte op til efter lukningen af B&W:

»Når der er generalforsamling, er der altid nogen af de gamle,
der er døde. Så siger de jo bare navnene på dem, og så ved
folk ikke hvem det er. Men de kan jo ikke stå og sige øgenav -
net«

Lige så dominerende øgenavnene var inde på arbejdspladsen,
lige så bandlyste var de, når folk ikke var på arbejde. Igen – der

de på værftet, gjaldt ikke i omklædnings rumme ne. Gar de robe -
skabene var tildelt helt vilkårligt. Og det hierarki, som især tid -
ligere prægede relationer ne på værftet, kunne også opløses, lær-
linge, som på arbejds pladsen blev betragtet som særligt under -
ordnede, skulle ikke vige for svendene i om klædnings rum met;
som én formulerede det: 

»Nej, så var vi uden for arbejdet. Så stod man sammen med
svendene oppe i omklæd nings rummet. Der var sådan set
ikke noget« 

Relationer ne var bestemt af, og knyttet til, arbejds livet.
     På en almindelig arbejdsdag kom mange i god tid før ar -
bejds dagens be gyndelse. Efter omklædningen gik de over i Mar -
ke tenderiet (nogle mødtes dog i værkstederne), satte sig på deres
faste plads og fik en kop kaffe eller en øl. Sådan en morgen be -
gyndte de første at komme allerede før seks, folk sagde »god
morgen« og sludrede i et toneleje, der svarede til tids punktet på
dagen. Lydniveauet steg, efterhånden som der blev flere og flere
i Marketenderiet og klokken nærmede sig 6.45, hvor arbejdsti-
den officielt begyndte. Allerede før sirenens tuden havde mange
rejst sig og var gået mod porten. For de fleste havde morge nerne
et fast mønster – »der er noget rituelt over det«, som én for mu -
lerede det; på den måde kom man nemmere i gang.
     Porten markerede den egentlige overgang til arbejdspladsen
for de timelønne de, herefter var man inde på værftsområdet.
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Der holdes pause. 1979.

A coffee break. 1979.

På grund af de store afstande på
værftet var der til frokostpausen
arrangeret transport fra de fjernest
beliggende områder, f.eks. fra om -
rådet ved byggedokken. Man måtte
ikke spise frokost på værftsområ-
det; men nogen fandt et afsides
hjørne eller en sektion at sætte sig
ind i.

Due to the large distances between
the various plants, transport to the
canteen was organized for those
whose plants lay furthest away
such as the building dock. It was
not allowed to eat lunch on the
yard, however some did find a cor-
ner or a section to eat in. 

var ét liv inden for og et andet uden for arbejdspladsen. En ar -
bej der sagde det sådan her:

»Det eneste man ikke gør: Øgenavne – dem tager du ikke
med uden for porten. De hører til derude på værftet og ikke
andre steder. Det rager ikke konen, hvad manden bliver
kaldt«

I dette kapitel skal der gives et lille indtryk af de mange forhold,
der ikke direkte havde med arbejdet at gøre; men som alligevel
var uløseligt forbundet med arbejds pladsen B&W. Selv om det
var produktionen, der udgjorde grundlaget for til stedeværel sen
af de mange mennesker, var det ikke blot arbejde, der foregik i
løbet af dagen. Afnittet omhandler primært de timelønnede. 

Morgen

Det var på en vis måde en form for hamskifte, der foregik, når
man mødte i om klæd nings rummene om morgenen. Man af -
klædte sig sit civile tøj og hængte det ind i garderobe skabet. De
fleste klædte sig om fra inderst til yderst. En tynd flytbar metal -
skil levæg delte skabet i to rum. På pladens anden side hang ar -
bejdstøjet – kedeldragten. Den blev krænget på og markerede
den nye rolle, man var trådt ind i. Omklædningsrummene mar -
kerede en slags overgangsfase – endnu var man ikke mødt på
arbejde. Den opdeling på afdelinger og sjak, der var så på fal den -



     
Frokost

Den største opdeling af dagen i arbejde og fritid stod frokost-
pausen for. Efter knap fire timers arbejde, kl 10.30, lød frokost-
sirenen, og de mange mennesker skulle have mad. For at alle
kunne komme til frokost, kørte trak torer med personan hængere
fra de fjernt liggende afde linger – især området omkring Byg ge -
dokken – til Marketenderiet. Folk skulle ifølge reglerne være
uden for Værftsområdet i frokosten; ikke desto mindre var der
en del, der gemte sig lidt ad vejen på et værksted, bag nogle sku -
re, i en stor sektion eller lignende, og sparede tiden frem og
tilbage. 
     Det var ved frokost pausen, at man kunne se folk presse vold-
somt på for at komme hurtigst muligt gennem porten. Des kor-
tere tid skulle der nemlig ventes på maden i Marketenderi et, hvis
den ikke var bestilt om morgenen. Mange prioriterede også at
komme først i køen til bl.a. BT og Ekstra Bladet. I »Tutten«, som
Marketenderiet også kaldtes, kunne der både fås et varmt måltid
mad, lune retter og smørrebrød. Den varme mad kunne bestilles
om morge nen og stod på ens plads ved frokosttid. De lune retter
leveredes fra borde, hvor folk gik frem i en række og fik øst op på
tallerkenen. De kunne også leveres fra lugerne, hvor man des -
uden købte smørrebrød, drikkevarer, slik osv. – tidligere var der
mange luger åbne, i værftets sidste tid blot et par stykker. Der var
også mange ansatte, der havde madpakke med, de havde knap så
travlt. På væggene var opsat udhængs skabe med menu, med-
delelser fra værftet og lignen de.
     Folk havde faste pladser ved de nummererede borde. Det
havde altid været sådan, at folk sad sammen med deres nærme -
ste kolleger. Var der en fast kerne i et sjak og ind imellem løsere
folk tilknytte de, sad dem »i den tynde ende« gerne for sig selv.
For de partipolitisk aktive var fællesnævneren for bordkamme -
ra terne den politiske overbevisning: Kommunister sad ved ét
bord, SFere ved et andet osv. 

Frirummene i løbet af dagen

Frokostpausen foregik som nævnt uden for værft sområdet og
den betaltes af arbejder ne selv. I princippet hørte spisningen
således til i fritiden. Men frokostpausen var ikke det eneste tids -
rum i løbet af arbejdsdagen, hvor der ikke skulle arbejdes. På en
vis måde flyttede skellet mellem arbejde og fritid også med ind
på arbejds pladsen. Der var i løbet af (arbejds-)dagen indlagt
flere uformelle ‘pau ser’ eller ‘hvil’. Arbejdet på B&W bestod
ingen steder i ren ‘maskin pasning'. Selv de mest enkle svejse -
opera tioner blev kun gentaget et af grænset antal gange, før der
var en eller anden form for af brydelse, der gav mulighed for at
indskyde større eller mindre ophold i arbejdet. 
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Snakken gik nu højlydt, de mange hundrede mennesker samlede
sig med de nærmeste kolleger og spredtes i de følgende minutter
ud over det store område. Nogle skulle til værk stederne ved Ud -
rustningskajen eller langs Byggedokken, nogle til Skibs bygger -
hallerne, nogle til Sektionshallerne, andre til Panel værk stedet.
Alle havde få minutters respittid, inden de stemplede deres per-
sonlige kort på deres afdeling, så man kunne se, de var kommet
rettidigt. De, der først mødte op senere, skulle ringe ind til deres
mester og spørge, om de måtte komme gennem porten. Var
klokken ikke blevet alt for mange lykkedes det for det meste.

Frokostpause. Jo hurtigere fremme ved Marketenderiet, des mere tid til at
nyde maden. 1974.

Lunch break. The quicker one reached the canteen, the more time to enjoy
lunch. 1974.

Et kig ind i marketenderiets køkken i 1963. Marketenderiet var oprin delig
opført i 1920 af B&Ws ledel se til erstatning af et marketenderi, der lå inde
på produktions området. På grund af utilfredshed med standarden på maden
overtog arbejderne selv driften af marketenderiet i 1924 og drev det her -
efter som et kooperativ. Damerne på billedet har travlt med at gøre klar til
frokost.

A glimpse into the canteen kitchen, 1963. This canteen was originally built
in 1920 by the B&W leader ship as a substitute for the previous canteen
that lay within the production area. As a result of their dis satisfaction with
the quality of the food served by the canteen, the workers overtook the can-
teen in 1924 and ran it as a co-operative. The women in the picture are
busy getting ready to serve lunch.



sig. En arbejdsmand fortalte følgende historie, som er illustrativ,
selv om den nok ikke skal tages helt for pålydende. Vi er i starten
af 1960erne:

»Før i tiden, da jeg startede, der [havde] vi sådan nogle små
vogne med sådan en lille Ferguson-traktor… folk kunne bare
springe på, når de skulle op efter værktøj og alt det der…hvis
man så havde en spand eller en slange over nakken…de
kunne køre med den vogn hele dagen. De havde så mange
folk derude… det kan man ikke mere. Vi er alt for få«

Et tilsvarende eksempel fra slutningen af 1950erne blev frem-
draget af en anden arbejdsmand. Han var knyttet til Repara -
tions værftet, men var der ikke nogen havarister, kunne man
blive omrokeret til nybyg ningerne på beddingerne ude i Sibirien
(det nordligste område, hvor der var meget koldt om vinteren,
1945:ved 16). Man kunne godt sidde ti mand derude og slikke
solskin, mens man f.eks. ventede på at en kran skulle blive færdig
med et andet arbejde.
     Produktionens komplekse karakter og det udstrakte område
muliggjorde et lille hvil ind imellem. Småpauser i løbet af dagen
var der derfor aldrig gjort noget alvorligt for at skride ind over-
for. Hvis der imidlertid var tendens til »sammenstimlen«, altså at
flere holdt pause sammen, blev det taget mere højtideligt. En
skibsbygger om forholdene omkring 1960:

»…hvis to eller tre mand stod og drak en øl, og de kendte jo
også de for skellige, så sagde man ikke noget. Det der var
værst var når de lavede opløb, og specielt hvis der var fødsels-
dag eller sådan noget lignende, så måtte undermesteren eller
me steren gå hen og sige: ‘Skal vi ikke sige, at ballet er forbi, og
så går vi hen og passer vores arbejde’. Det respekterede man
stort set. Der kunne være et par stykker, der kravlede ind i en
sektion og fik en bajer mere derinde« 

Tilstedeværelsen af småpauser og lignende synes at være et ret
ge nerelt træk ved arbejdslivet på værftet. Man fik dog en for -
nemmelse af, at den slags havde ændret karakter gennem efter -
krigstiden.
     I 1940erne og -50erne kunne der godt være en hel eftermid-
dag, der gik i opløsning. De faglærte arbejdere holdt gamle
hånd værkstradi tioner i hævd, som f.eks. at holde ‘blå mandag’
eller give sig selv fri. Men ingen traditioner uden de rigtige be -
tingelser for deres beståen. Vilkårene var til stede i og med det
da  værende akkordløns system. Fra Skibsbygger hallerne:

»…det kunne jo være en varm sommerdag eller sådan noget,
og så havde de måske taget en 3-4 bajere med hver. Og så blev
en af lærlingene sendt over i Kedels me dien, de havde jo deres
eget, der kunne man købe hele dagen, og forsøgte om han
kunne få sig nogle øl i en sæk… Men udover at det ikke var
så kønt, og me strene ikke var så vilde med det, så reagerede
de ikke så hårdt på det, fordi vi var på akkord; altså tre timer

spildt på en eftermiddag skulle indhentes på et an det tids -
punkt. Der var jo ingen vej udenom. For ellers så blev resten
af sjakket, som også var med på den akkord, så blev de jo
sure… Der var ligesom enighed om, at man kittede den ene
dag, så skulle den have en skalle næste dag«

I akkordsystemet var der, som vi har set, indlagt en høj grad af
selvjustits for det enkelte sjak – og det erindres, at det ikke var
mangel på incita ment for sjakkets egen indtjening, der senere
førte til at man gik væk fra sjakorganiseringen, men det, at de
enkelte sjak ikke var nødsaget til at tage hensyn til hinanden.
     Også i forbindelse med stabelafløbninger, som man afholdt,
indtil man holdt op med beddingsbyggeriet, gik arbejdet mere
eller mindre i stå. Firmaet havde ikke givet de timelønnede
egent lig fri; men ledelsen accepterede, at de holdt fast i en gam-
mel tradition om at standse arbejdet under og efter afløbning -
en.25

Ændrede pausemønstre

I det sidste par årtier af værftets levetid var det tilsyneladende
blevet mere usædvanligt, at arbejdsdagen gik mere eller mindre
i opløsning, selv om det stadig kunne foregå. Uden tvivl havde de
forringede forhold på arbejds markedet siden oliekrisen i 1973
været stærkt medvirkende hertil. Samtidig skal ændringerne ses
i sammenhæng med de generelle bestræbel ser på at stramme op
på handlemåderne på værftet. I takt med ledelsens bestræbelser
på at få lagt arbejds funktionerne i faste og vel definerede rammer
forsøgte man også at få styr på de aktiviteter, der foregik ved
siden af arbejdet.     
     Som eksempel på dét kan udviklingen i de uformelle formid-
dags- og efter mid dagspauser være illustrativ. 
     Tidligere blev der, jf. side 75, slået hårdt ned på folk, der drak
kaffe i arbejds tiden – med mindre altså, at de hørte til den
erfarne, velrenommerede del af de ansatte. En elektrikersvend
fortalte om forholdene i slutningen af 1950erne, at det ikke var
velset, at man drak kaffe (eller sodavand eller øl) på værkstedet:

»…altså de unge svende og de nye, de skulle ihvert fald nok
passe på ikke at…så blev det [kaffen] i hvert fald nok lagt ned
i skuffen. Og når [me steren] han så var gået forbi, så blev det
taget op igen. Det var jo lidt mærke ligt, at se én vælte en kop
kaffe ned i skuffen og…men sådan var det jo«

På trods af at det egentlig ikke måtte foregå, var det almindeligt
udbredt, at der blev drukket kaffe (som først rigtig vandt indpas
uden for kantinerne efter midten af 1950erne), sodavand eller øl
i løbet af arbejdsdagen. Og det blev efter hånden mere og mere
almindeligt at acceptere det. I takt med at tempoet sattes op,
måt te ledelsen også affinde sig med, at der blev holdt nogle
effektive pauser. I 1969 opstilledes de første drikkeautomater
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Tæppet er faldet for en afsløring af
kunstneren Jørgen Nash' udsmyk -
ning i den gamle svejsehal. Denne
'officielle' udsmykning stod i skæ-
rende kontrast til arbejdernes egen
udsmykning på værksteder og ved
pausepladser rundt om på værftet
(se billederne side 104 og 118).

The artist Jørgen Nash’s decor ation
of the old welding plant is reveal ed.
The ‘official’ embellishment stands
in complete contrast to the
 worker’s own decorations in the
workshops, sheds and break points
across the yard. (See the photos
pp. 104 and 118).

     Der var altså muligheder for mindre pauser, men på grund af
de meget forskelligartede produktionsformer på værftet var der
store variationer i mulig hederne for en sådan selvstændig til -
rettelæggel se af dagens vekslen mellem arbejde og pauser. På den
ene side var der de arbejdsop gaver, hvor man blev overladt til sig
selv, lavede arbejde, som ikke mange andre kunne bedømme
hastigheden af, hvor man af og til skulle frem og tilbage mellem
værksted og nybygning osv. På den anden side var der det meget
præcist definerede arbejde, hvor enhver kunne se om man be -
stilte noget, og man var mere bundet til en bestemt plads. Den
først nævnte type arbejde var udbredt over det meste af værftet i
den tidlige efterkrigs periode og herskede i vidt omfang stadig på
Udrust ningssiden i 1996, den anden type var blevet stadig mere
udbredt i Stålet med sin mere samlebånds prægede pro duk tions -
gang.
     Der var på B&W et utal af historier om, hvordan man havde
kunnet redde sig lidt ekstra fritid ved forskellige fif. De svært
definerbare arbejdsopgaver kombi neret med de uhyre mange
ansatte, der især var tidligere, gav gode betingelser for at skjule



Som lønførende virksomhed ville det ikke være hen sigtsmæssigt
– set fra arbejdsgiverside – hvis B&W officielt betalte 1/2 times
pauser for medarbejderne om dagen; selv om noget tilsvarende
var tilfældet på de fleste andre arbejdspladser. Denne pausekul-
tur er således ikke nødvendigvis noget, der vil kunne findes vid-
nesbyrd om i skriftlige kilder, men den har altså været en realitet
for tusinder og atter tusinder af danske arbejdere.
    Ligesom tidspunktet for pauserne var blevet lagt nogenlunde

fast – og f.eks. vedligeholdelsesafdelingen helt indrettede deres
arbejde efter disse – havde man også mange steder indrettet
særlige rum til at holde pauserne i; i f.eks. sektions hallerne var
der langs væggene indrettet »kaffebure«, så man havde styr på,
hvor folk opholdt sig. 
     I det hele taget satte pausepladserne deres tydelige præg på
arbejdspladsen både indendørs og udendørs. Når man bevægede
sig rundt i skibsbyggerhaller og værksteder, skulle man ikke lede
længe for at finde fantasifuldt indrettede kroge – med kaffe-
maskiner og transistorradioer, større stereoanlæg med separate
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The area surrounding the large out-
door work place around and within
the building dock was littered with
numerous shacks and wagons that
provided the workers with shelter
during their breaks. Here we have a
glimpse into an abandoned shack
after the closure of the shipyard
from 1996. Each worker had his
own cupboard with his own lock. 

På området omkring den store
uden dørs arbejdsplads ved og i
byg  gedokken var der en hoben
vog ne og skure, hvor der var ind-
rettet pauselokaler til arbejderne.
Vi ser i 1996 ind i en af de forladte
pausevogne efter af værftet er luk-
ket. Hver arbejder havde sit eget
skab, der kunne sikres med hænge-
lås.

One of the »coffee coops« in the
large section plant. These rooms
were erected in order to secure the
right to a morning- and afternoon
coffee break, which the employees
had been granted. 1996.

Et af »kaffeburene« i den store
sektionshal. Disse rum blev indret-
tet for at holde justits med afhol-
delsen af de to kaffe-pauser for-
middag og eftermiddag som de
ansatte havde vundet hævd på.
1996.

rundt omkring på værftsom rådet – ledsaget af opslag om, at
man ikke måtte opholde sig i umiddelbar nærhed af automaten,
at »sammenstimlen« var forbudt osv.26

     I takt med, at en uformel ret til småpauser et par gange om
dagen vandt hævd, steg behovet for at få lagt disse i mere faste
rammer. Det skete omkring 1980. En skibsbygger fortalte om
baggrunden for, at kaffepauserne blev mere formaliserede:

»Der var jo mange smugsteder, små ydmyge steder… man
kunne aldrig rigtig finde ud af…hvis nu mesteren kom ind
og man sagde: ‘Ja, jeg er lige kom met ind til kaffe tid’… Så
sagde man [ledelsen]: ‘Så holder vi en fælles uof ficiel kaffe tid,
så har vi lidt mere overblik over det’…«

For at få styr på forholdene sattes nogenlunde faste tidspunkter
til afholdelse af kaffepauser – om formiddagen ca. 8.30, om
eftermiddagen ca. 13.15. Men pauserne var stadig uofficielle.



højttalere, borde svejset sammen af forhåndenværende materia -
ler, kunstfærdigt ud skårne malede stålplader som vægpynt osv.
(jf. også citatet side 54). På bænke eller stole fandtes et utal af ens
standard puder, som var blevet påført navn af deres ejermænd og
dermed gjort personlige. De fleste steder var der ophængt billed-
er af nøgne damer, nogle steder diskret og sporadisk, andre ste -
der var der nærmest tapetseret med billederne. En tidligere
maskinarbejder fortalte, at der ved en lejlighed skul le forhandles
kontrakter med nogle arabiske udsendinge: »Dér blev alle værk-
stederne støvsuget for billeder. Der blev pænt bedt om, at alt blev
pillet ned. De skulle rundt og se på værkstederne«.
     Også på de udendørs arealer langs Bygge dokken og på Ud -
rust ningskajen vidnede pausecontai nere og skurvogne i alle
aldre om, at der blev holdt pauser, selv om det ikke fremgik af

nogen ved tægter. Også her var frirum met udnyttet til at skabe et
personligt præg; f.eks. havde en af containerne fået skilt på:
»Brians og Henriks place«, hed den.
     At pausepladserne tydeligt manifesterede sig på anlægget, var
faktisk noget nyt i forhold til tiden før 1960. Her var ikke indret-
tet hjørner med bord og bænke osv., selv om pauserne altså ikke
desto mindre blev holdt, også dengang. Skulle man dengang
bruge toiletterne ude på beddingerne, blev der holdt øje med
tiden af en »lokumsmand«, der også udleverede toiletpapir; men
han var fleksibel med tidsrammen, i hvert fald kunne man leje
en avis af ham for 5 eller 10 øre.27

     Hvis man ser på forholdene i efterkrigstiden under ét, havde
der altså tilsynela dende været en udvikling fra relativt ukontrol-
lable »kitdage« i en periode, hvor der ellers var ret stram disci-

plin i forholdet mellem arbejds ledere og timelønne de, til ac cep -
terede, men mere styrede, frirum i arbejdsdagen i en tid, hvor
autoritets forholdene var blevet stadig mere udjævnet. Det kan
synes paradoksalt, men for klaringer ne ligger i, at arbejds pro -
cessen som helhed var blevet strammet op, og i, at der var blevet
en mere fælles bevidsthed om, i kølvandet på kriserne, at man
var under lagt en ydre trussel, der kunne få virksomheden som
sådan til at dreje nøglen om. 
     Når der i de sidste år »gik kit i den«, var det typisk i for -
bindelse med svende gilder eller runde fødselsdage; det startede
måske med et par ekstra øl i Marketen deriet i frokosten og kun -
ne så eventuelt trække ud. Som vi har set, var arbejds ledernes
rolle i den sammenhæng at fastholde en hårfin balance mellem
selv at stram me op eller at overlade an svaret for at sikre produk-
tiviteten til de timeløn nede selv. De fleste mente, at der skulle
være plads til, at der blev skejet ud en gang imellem (jf. citatet
side 81). I forbindelse med julefrokoster var det accepteret, at
man ikke vendte tilbage til arbejdet efter frokosten. De fleste
holdt julefrokoster i Marke tenderiet i klubbens regi.

Fyraften

Beskrivelsen af frirummene i løbet af arbejdsdagen kan
passende rundes af med dagens afslutning ved fyraften. 14.45
tudede sirenen igen og de fleste var parat til at gå gennem
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Parkeringspladsen i 1965 med ben-
zintank og service ud for admini -
strationsbygningen, der ses til højre
i billedet. Med velstandsstigningen
fik flere og flere B&W-arbejdere råd
til egen bil. Derfor var det oplagt at
etablere en benzintank. Også for de
ansatte, der kom på cykel var der
mulighed for service. I en periode
havde en ansat fået lov til at repa-
rere folks private cykler efter fyr -
aften. Virksomhedens cykelværk-
sted blev i dagtimerne brugt til at
reparere de mange firmacykler, der
blev brugt til intern transport. Her
kunne funktionærerne også få re -
pareret deres cykler i arbejdstiden,
mens det var fyringsgrund, hvis
cykelsmeden reparerede de time-
lønnedes cykler.

The parking lot and petrol-and
 service tank in 1965.The building
housing the plants administration
can be seen to the right of the pic-
ture. With the increase in general
welfare, more and more B&W
 workers could afford a car. It
 seemed therefore logical to estab -
lish a petrol station. Service and
repairs was also offered to those
workers who commuted on bicycle,
and one employee was granted per-
mission, for a while, to repair pri -
vate bicycles after knocking off
time. During work hours the bicycle
workshop was used to repair the
many B&W bicycles used for inter-
nal transport. Salaried workers
could also have their private bi -
cycles repaired during the day.
However the bicycle repairer faced
instant dismissal if he was found
repairing private bicycles belonging
to those who were paid at time
rates. 

Fyraften. Arbejderne forlader
 virksomheden i god rod og orden.
1974.

Knocking-off time. The workers
leave the shipyard in good order.
1974.
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porten. Menne skestrømmen gik nu mod omklæd-
ningsrummene, hvor støj niveauet var betragteligt højere og
mere løssluppent end om mor genen. Én sammenlignede det
med en sjetteklasse på en skole. Smækkende skabslåger og høj
stemmeføring blandede sig, når kedeldragten blev taget af og
folk skulle i bad. Ved bruserne var akustikken endnu mere run-
gende. Brus ningen foregik vekselvis mellem to-tre mand, der på
skift sæbede sig ind, og blev overskyllet; der var ikke tid og plads
til at stå og nyde en bruser for sig selv.
     I 1996 gik de fleste i bad. Det kan forekomme selvfølgeligt,
når man tager arbejdets karakter i betragtning. Men hygiejne er
en relativ størrelse, og faktisk var det ikke ualmindeligt tidligere,
at folk tog lige hjem efter arbejde. En klejnsmed fortæller her,
hvordan nogle af dem, som havde været ansat siden 1930er ne, da
han kom til B&W i 1962, gjorde sig klar til hjemturen: »de gik
hen [til kummerne] brækkede kravetø jet ned [og vaskede sig], så
tog de kravetø jet op og tog hjem«; de blev kaldt »kaffeva skere«.
Ved kummerne stod i øvrigt dengang en kasse med sand, som
man brugte til at fjerne det værste fra hænderne.

Formelle og uformelle netværk
De ansatte på B&W havde først og fremmest en relation til hin -
anden via deres tilknytning til virksomheden. Men den regel -
mæssige tilstedeværelse på en og samme arbejdsplads gav gode
vilkår for at skabe andet end blot arbejdsmæssi ge relationer. Der
var et væld af netværk på tværs af afdelinger og grænsen mellem
arbejdstid og fri tid. Nogle af meget uofficiel, andre af officiel
karakter. Idrætsforeningerne hørte til de officielle. Der var en for
funktionærer, etableret 1918 og en for timelønne de fra 1939.

Idrætsliv

Begge idrætsforeninger havde traditionelt haft medlemmer fra
alle B&Ws virksom heder, altså i efterkrigsperioden også motor-
fabrikken på Christianshavn og støberiet på Teglholmen for at
nævne de største. 
     Det havde aldrig været hovedparten af de ansatte, der var
involveret i idrætsli vet. Men alligevel prægede det værftets dag -
ligdag fra tid til anden. Efter hånden som der var blevet færre og
færre ansatte – især efter midten af 1970erne – var grundlaget
for holdsport som håndbold og fodbold skrumpet ind, ligesom
også roning, der trak mange medlemmer, stoppede i starten af
1970erne. Folk var ved lukningen i 1996 mest involveret i dyk -
kerklubben, motionscenteret, dartklubben og billardklubben.
De mest skemalagte aktiviteter foregik uden for virksomheden
under DAI (Dansk Arbejderidræt) og FKBU (Firmaklubbernes
Boldspil Union), men en del var knyttet mere direkte til B&W.
     Ikke mindst håndbolden satte sit præg på arbejdsdagen
tidligere. Indtil slutningen af 1960erne spillede man dagligt i den
tre kvarter lange frokost pause i sommerhalvåret. Hånd bold -
banen lå ved Marketenderiet. Som en sned ker, der kom ind som
lærling i 1961, fortæller her, kunne fagopdelingen over føres til
idrætsli vet:

»De spillede jo i frokosten. Men det var ikke i B&W Idræts -
forenings regi, tror jeg, som sådan, men de mennesker, der
stod for det var medlemmer af idrætsforeningen… Det var
kobbersmede mod grovs mede og elektrikerne mod sned-
kerne og tømrerne mod skibs byggerne. Det var mere sådan
af delinger, der spillede mod hinanden«

For de aktive måtte frokosten så indtages som »skuffemad« i
arbejdstiden enten før eller efter. Håndboldkampene var et til -
løbsstykke for de andre ansatte på værftet.

      

Funktionærer på B&W havde mulig -
hed for mod en beskeden betaling
at holde ferie med deres familie i
Lumsås i Vestsjælland. Stedet kald-
tes Burvænget. For B&Ws timeløn-
nede var forholdene lidt anderledes:
Mange B&W-arbejderes børn var i
1950erne og -60erne på sommer-
ferie i Burlunden, der var fælles-
klubbens feriekoloni i Kongelunden
på Amager. Opholdet var f.eks. på
fjorten dage, og der var ansat per-
sonale til at tage sig af børnene.
Stedet blev bl.a. drevet for uafhen-
tede feriepenge. Dem blev der
færre af, da man i starten af
1970erne var gået over til lønudbe-
taling på lønkonto. Samtidig var
mange familier som led i den
almindelige velfærdsstigning og
længere ferie gået over til at holde
ferie sammen. Af disse grunde
solgtes Burlunden til Københavns
Kommune. Pengene blev brugt til at
købe sommerhuse i Burvænget, og
dermed blev Bur vænget for både
arbejdere og funk-tionærer.

In return for a small payment, the
salaried workers at B&W were offe-
red the opportunity of holidaying
with their family in Lumsås in west
Zeeland. The place was called
Burvænget – Bur Close. On the
other hand, for the children of
 workers that were paid by the hour
the options were somewhat differ -
ent. During the 1950’s and 60’s
many of B&W’s worker’s children
spent their summers in Burlunden –
Bur Grove – established by the
Workers’ Joint Club in Kongelunden
on the island of Amager. The holi-
day lasted some 14 days and was
monitored by chosen personnel.
The centre was later financed
amongst other things by uncon -
verted holiday payment. These be -
came fewer in the 1970’s in step
with direct wage payment. Con -
currently many families had begun
to hold their own holidays together
as a result of the growth of general
welfare. For these reasons Bur -
lunden was sold to the council of
Copenhagen and the money used to
buy summer housing in Burvænget.
As a result Burvænget became
accessible to both salaried workers
as well as workers that were paid
by the hour.

Et gymnastikhold fra Arbejdernes
Idrætsforening B&W. Ca. 1960.

A gymnastics’ team from »B&W’s
Worker’s Sports Union« Ca. 1960.

Motionscenteret på værftet blev
etableret i 1989. Motionscenteret,
der på sit højeste havde 5-600
medlemmer, hørte ikke under DAI –
Dansk Arbejderidræt – og var for
både timelønnede og funktionærer,
mænd og (de langt færre) kvinder.
Efterhånden som antallet af ansatte
skrumpede ind, svandt samtidig
grundlaget for holdsporter som
håndbold og fodbold, der havde
spillet en stor rolle gennem 1950 -
erne og -60erne. Håndbold havde
oprindelig haft flest deltagere, men
var i 1996 helt ophørt. Der spille -
des fortsat lidt fodbold under DAI,
da værftet lukkede.

In 1989 the shipyard opened an
exercise centre for its employees. 
At it’s height the centre counted
some 5-600 members. As the
 number of employ ees was reduced
– team sports such as hand- and
football, which had played a major
role throughout the 1950-60s, lost
ground. By 1996, handball – the
most popular team sport had
 ceased to exist. Football under the
aegis of DAI still survived in one
form or the other until the closure
of the yard.



»Så havde vi jo meget socialt med koner og børn. Vi holdt jo
juletræsfod bold fester og fastelavn for børnene. Men jeg ved i
hvert fald, at vores faste lavns fester var meget populære, for de
var åbne for hele arbejds plad sen. Og der kom da også funk-
tionærer med deres børn, og slog katten af tønden med deres
børn ovre i kælderen… Det var i 3-4 år, men så dør sådan
noget…«

Få år før værftets lukning blev det forsøgt at lægge de time løn -
nedes og funktio nærernes idrætsforeninger sammen til én. Ini -
tia tivet strandede på at funktionær foreningen havde flere mid -
ler, men bestræbelserne kan ses som udtryk for, dels at også
funk tionæridrættens udøvere var blevet færre, dels at der ge ne -
relt havde været en udjævning i hierarkiet på arbejdspladsen. En
sammenlægning af de to foreninger ville have været utænke lig
bare en snes år tidligere.

Fællesklubben som socialt samlingspunkt

Fællesklubben spillede gennem årene en betydelig rolle som or -
ganisator af en lang række arrangementer, der gik på tværs af
afdelinger og fag. Der havde altid været tradition for, at Fæl -
lesklubben ved siden af sin fagpolitiske funktion havde en mar -
kant social rolle på værftet. Det udmøntede sig gennem årene
bl.a i fællesture til værfter i især Østeuropa, hvor de ansatte med
børn kunne komme med.
     Fællesklubben var også tidligere, sammen med fællesklub-
berne på maskin fabrikken på Christianshavn og støberiet på
Teglholmen, med til at arrangere såkaldte B&W-dage, hvor med -
arbejdernes børn blev sejlet rundt og underholdt på de tre ar -
bejds pladser. B&W-dagene i denne form blev tilsyneladende
afholdt indtil midten af 1960erne.
     I de sidste år blev der afholdt »Bakkedage« for børn af skibs -
værftets ansatte. 

Uofficielle foreninger

Ud over aktiviteterne i idrætsforeningerne og dem i Fælles -
klubbens regi, som kun er berørt helt summarisk her, var der et
væld af uofficielle sammenslutninger rundt omkring på værftet. 
     Mange af arbejdssjakkene havde tipsklubber, lotterier osv.,
hvilket tydeligt kom til udtryk på opslagstavler i skurvogne og
ved pausepladser, hvor der hang lister med navne og numre. I en
tipsklub trak man en af f.eks. 22 fodboldklubber i en national
liga. Når holdet vandt betalte man ikke noget, når de spillede
uafgjort, f.eks. 10 kr, og når de tabte, f.eks. 20 kr. Når året var
omme, holdt man en fest for pengene. 
     Men man kunne også spille, så det gav afkast med det sam -
me. Fra Skibs bygger hallerne forlød det fra 1980er ne:
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Firmaet havde altid set med velvilje på idrætsaktiviteterne, fordi
man mente, de skabte trivsel og fællesskab for virksomhedens
ansatte. Det havde derfor altid været muligt i et vist omfang at
udnytte værftets ressourcer og materialer til at etablere de nød-
vendige rammer. Det fortæller en af de aktive fodboldspil lere om
her og giver samtidig indtryk af, hvordan idrætslivet havde
ændret karakter gennem de sidste årtier:

»Vi har fået mange materialer gennem firmaet – tømrer-,
elektriker- og snedkermestre. Det sidste vi har fået lavet er to
fodboldmål til håndbold banen. Så fik vi riggermesteren til at
lave nettene til, mod lidt Gammel Dansk eller sådan noget
lignende. Det har aldrig været det helt store problem… du
kan altid få lavet det du skul le have, du skulle bare lige vide,
hvem du skulle henvende dig til… vi [fik] nogle slidsker fra
tømmermestrene, så lave de vi sådan en inden dørs fodbold-
bane ovre på den gamle håndboldbane, og så gik fodbold -
klub ben ned ad bakke, der var ingen, der gad mere, så lige
pludselig, så kom der en ten nisklub op at stå, så nu har ten -
nis folkene, den har de fået nu«

Omkring idrætsforeningerne kunne der skabes en del andre
fritidsrelaterede aktiviteter. Det var én af de få sammen hænge,
hvor familien udenfor fik for bindelse med arbejdspladsen. Føl -
gende omhandler forhold i 1970erne.

Fra krigens første år havde den i
1939 stiftede »Arbejdernes Idræts -
forening B&W« udgivet et med-
lemsblad. Her ses novemberudga-
ven fra 1953. Bladet var fælles for
værftet og de andre københavnske
B&W-arbejdspladser på Christians -
havn og Teglholmen. I bladet er der
regnskab for B&Ws børnefest
1953.

Since the first war years the
»Workers Sports Union of B&W«
established in 1939, had published
their own member newspaper. Here
we see the public ation from
November 1953. The paper jointly
covered the shipyard as well as the
other Copenhagen based B&W
plants from Christianshavn and
Tegl holmen.

Hundredvis af arbejdere har taget
opstilling foran den nye omklæd-
ningsbygning fra 1951. At dømme
efter de udklædte fodboldspillere er
der tale om en eller anden form for
festdag. Ca. 1960.

Hundreds of workers have gathered
in front of the new locker room
building from 1951. Their outfits
indicate some form of celebration.
Ca. 1960.

Gennem en lang årrække arrangerede arbejderne børnedage for de ansatte
og deres børn. Bådene fra pendulfarten mellem Toldboden og Refshaleøen
samlede børnene op ved de forskellige B&W-virksomheder der lå ud til hav-
nen. Her afleveres børnene ved dagens afslutning ved motorfabrikken på
Christianshavn.

Throughout many years the workers arranged children’s festivals for their
own and the other employees’ children. The regular boat service between
Tolboden and Refshaleøen collected the children from the various B&W
plants along the harbour. Here we see the children being delivered at the
end of the day at the machine plant on Christianshavn. 
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frokosten. Men så blev det lavet om, så vi mødte hver fredag
hjemme hos én privat efter fyraften. Og fik os en frokost og
hyggede os. Der måtte ikke være mere end…jeg tror det var
9 mand, der måtte ikke være mere. Så var den luk ket… Det
var faktisk ham der styrede lageret, dernede hvor jeg var…
Det var ham der skaffede mig ind. Vi var tre mand nede på
lageret på dagholdet og vi var alle tre medlemmer af den…
Der var både malere og…hvad fanden…skibs byggere osv.
Det var sådan forskelligt altsammen. Men jeg tror nok, at der
var flest maskin arbejdere, så vidt jeg husker«

En anden fortalte om en fødselsdagsklub, hvis 11 medlemmer
mødtes – uden koner – på deres fødselsdage privat gennem året.
     Det var ikke ualmindeligt, at de foretrukne medlemmer var
dem med tilknytning til materiallagrene på værksteder og afde -
linger, men nødven digt var det ikke. Men da adgangen til klub -
ben var begrænset, kom jo ofte særlige fortrin til at gøre ud sla -
get, når et nyt medlem skulle optages.
     Ovenfor har vi nævnt enkelte eksempler på, at man mødtes
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»Vi havde et lykkehjul herovre ligesom på Bakken. Det havde
vi tegnet i x antal farver. Så snurrede vi det rundt – det var et
cyklehjul, der var tegnet, som vi snurrede rundt. Når så ens
farve kom ud, så skulle man give en omgang bajere til de
andre, der også var med. Det kunne jo godt stå og snurre en
gang imellem«

I de enkelte klubbers regi kunne der også være lotterier. Et po -
pulært spil blev kaldt »Døde duer« og blev afholdt hver fredag.
Det bestod i, at delta gerne betalte et beløb og fik et nummer. Ved
frokosten blev vindernumrene offent liggjort – »nogen gange
kom man hjem med færre penge, end man havde vundet«. De,
der stod for spillet, kørte gerne rundt på værk stederne og an -
non  cerede resultater ne – at der blev brugt arbejdstid på det, blev
der generelt set igen nem fingre med, da også flere mestre deltog.
     Ikke alle småklubber var knyttet til afdelinger eller fagom-
råder. Flere fortalte om logeagtige sammen slutninger for en sær -
lig skare. Her en maskin arbejder om slutningen af 1950erne:

»Hver fredag så mødtes vi her, mens vi var her, da var det i

Frokostpause i marketenderiet i
1979. Hver sin måde at lade op
på: Man hviler sig, snakker eller
læser avis. I kurven under stolen er
der plads til personlige ting. I mar-
ketenderiet – hvor man afholdt sin
selvbetalte frokostpause – var det
ikke velset, at mestrene mødte op.

A lunch break in the canteen in
1979. Everyone relaxes in their
own way: Some take a rest; others
converse or read their paper. The
basket beneath the chair contained
personal effects. The workers paid
for their own lunch breaks, and it
was very unpopular for the work -
shop masters to turn up in the
canteen.

privat med kolleger fra værftet. Imidlertid var det et af de meget
påfaldende træk ved ud sagnene fra B&W, at de ansatte kun
sjældent omgikkes med deres kollegaer uden for arbejdstiden
undtagen i foreningssammenhænge. Der er ikke noget, der tyder
på, at det var væsentlig anderledes før i tiden. I vidt omfang ser
det ud til at de mange relationer ved siden af selve arbejdet, var
knyttet til arbejdspladsen.

Marketenderiet som samlingssted

Marketenderiet, som var en slags overgangsområde mellem
arbejdslivet og det private, havde altid haft en betydningsfuld
rolle som samlingssted for de mange ansatte. Marketenderiet
havde siden 1924 været drevet af arbejderne, mens firmaet ejede
bygningerne.
     Mange holdt deres fødselsdag i Marketenderiet. En smed for-
talte:

»Ja, det foregik med bajere og snaps. Det gav man jo ovre ved

1978 / 1978



     I Marketenderiet var der altså i en årrække særligt én ugedag,
der skilte sig markant ud fra de andre efter arbejds tid. En funk-
tionær, der kom i lære som skibsbygger i 1956, fortæller her om
sine første år som timelønnet:

»Når der var lønudbetaling, så var det ligesom en festdag. Så
var der nogen som gik over og fik sig et par fyraftensbajere og
snakkede sammen. Og nogen kunne ikke nøjes med et par
bajere. De fik lidt mere. Så var der man ge handlende. Der
blev solgt alt mu ligt, kødvarer, røge de ål og…ja, det var et
helt marked med alt muligt mærke ligt. De sidste år har der
ikke været så meget med det« 

Onsdag eftermiddag, hvor ugelønnen blev udbetalt, var der altså
meget livligt ved Marketen deriet. En anden fortalte, også om
1950erne og 1960erne:
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Man sparede ikke blot penge ved
at have sin egen madpakke med.
Man slap også for at bruge tid på
at stå i kø ved mad-lugerne i mar-
ketenderiet. Så kunne der blive tid
et spil skak. Ca. 1980.

Bringing your own lunch not only
saved a penny or two, but also
allowed one to slip for the lunch
queues in the canteen and thereby
provide time for a game of chess.
1974.

Fællesklubben har arrangeret un -
der holdning med en rumænsk folke -
dansertrup i februar 1977. Den po -
litiske overbevisning blandt arbej-
derne og især i Fællesklubben be -
tød, at der var en særlig forkærlig-
hed for arrangementer med tilknyt-
ning til landene i østblokken. Der
skæves til dansen, mens der foreta-
ges madindkøb, spises eller læses
avis. Bemærk skiltene med angivel -
se af klubnummer over bordene i
marketenderiet. De ansatte sad som
hovedregel grupperet med kolleger-
ne fra deres egen værkstedsklub.

A Rumanian folk dance troupe,
invited by the Workers’ Joint Club,
entertain the workers in February
1977.  Eastern European enter-
tainment was much appreciated by
the workers who, and the Joint
Club especially, politically sided
with the Eastern block.  An eye is
kept on the dance while food is
being bought, eaten and the news -
papers read. Note the club num-
bers above each table in the can -
teen. As a rule the workers sat
benched with their own colleagues
from their particular workshops.

bordet. Vi var gerne fire mand…ja, der var et langt bord, men
vi var fire mand, der holdt sammen. Det passede lige med en
flaske snaps og dele – fire mand« 

Det var almindeligt, at man gav øl rundt om bordet til fødsels-
dage, hvilket nogen, ifølge maleren her, forstod at udnytte.

»Der var jo nogen, de syntes jo, at det var virkeligt sjovt, det
der med at råbe til lykke, når man kom ind og holdt øje med,
hvem der havde fødselsdag. Vi havde bl.a. sådan en nede ved
os. Og folk de var så sure på ham. For han stod altid og råbte
og skreg: ‘Han har fødselsdag i dag!’ Bare for at få en bajer …
« 

Skulle man have et større arrangement, kunne man leje et lokale
i klubhuset. Ved jubilæer eller runde fødselsdage kunne funk-
tionærerne – mester og undermestre – ofte være med.



»Der var et meget nærmere forhold til kollegerne, end der
kom senere, da lønnen blev trukket og det hele foregik auto -
matisk. Og der sad vi, en kas serer og medhjælper ovre i klub-
huset og satte mærker i, og til sidst, der forsvandt de også.
Men altså vores forhold til kollegaerne var bestemt det bedste
i den tid, hvor vi havde muligheder for at snakke med hele
klubbens område, alle med lemmerne«

Det markedsagtige præg kunne også tiltrække de ansattes hu -
struer, som kunne gøre fordelagtige indkøb især af kød, fjerkræ
og fisk. De kunne også komme i en anden anledning: Der går
mange historier om, hvordan koner til nogle af de ansatte mødte
op for at få manden med hjem med mest muligt af ugelønnen.
     I 1971 gik man over til at indsætte løn direkte på lønkonto,
og det fjernede grundlaget for en stor del af handelen. Stadig
blev der dog handlet, men mindre regelmæssigt; en stor arbejds -
plads vil altid udgøre et godt kundegrundlag for folk, der har
noget at sælge. Som én formulerer det – »altså ud af 2000 men -
ne sker er der jo altid nogen, der lige nu og hér står og mangler
en skindjak ke«.

Udveksling

Til udvekslingen af varer og relationer mellem alle ansatte fra
forskellige af delinger hørte også dét, der i daglig tale gik under
betegnelsen »fusk«. Fusk betyder egentlig en ureglementeret
frem stilling af produkter i arbejdstiden til eget forbrug. På B&W
havde man imidlertid taget konsekvensen af gamle håndværks -
traditioner om, at man som ansat havde et vist råderum og der-
for godt kunne tillade sig at fremstille lidt til sig selv. En mester
formulerede det på denne her måde:

»Vi har jo altid haft den holdning, at det jern, der alligevel er
røget i skrot kassen eller sådan noget, overskudsmateriale, det
har man gerne måttet bearbejde til eget fornuftigt brug…
hvis det ikke tog overhånd, og der skal selvfølgelig heller ikke
gå forretning i det. Og det har man accepteret, og det har
man fået en seddel på, så man kunne bære det ud af porten,
når man har lavet det«

At fremstillingen var tilladt i et vist omfang, hang også sammen
med, at det accepteredes på alle niveauer i virksomheden. Det
var ikke ualmindeligt, at funktio nærer ‘bestilte’ arbejde hos de
timelønnede – ofte via mesteren i den af deling, hvor arbejdet
skulle udføres. En timelønnet fortalte:

»Der er nogle funktionærer, der har fået lavet rigeligt… men
det er dem, der bestemmer, og hvis de kan få vores mester til
at acceptere, så er det bare om at lave det… så er det lige som
om, vi laver et stykke arbejde til skibet. Vi skal bare have vores
ryg fri fra vores mester. Så er det ham, der må tage skraldet,

hvis der kommer nogen højere oppe fra, som får ondt af det«
Når ‘bestillingen’ kom ‘oppefra’ lå der ingen forventning eller
forpligtelse til gengældelse. Den timelønnede udførte blot det
bestilte arbejde, og kunne ikke forvente nogen modydelse fra
den, der havde afgivet ‘ordren’; det var at betragte som alminde -
ligt arbejde. Et afhængighedsforhold synes i stedet at have her -
sket mellem funktionærerne, der gensidigt havde forpligtet sig til
en modydelse, når de havde fået lavet ting i hinandens af de -
linger.
     I forlængelse af den almindelige udbredelse af uformel pro-
duktion og ud veksling kunne en funktionær fortælle, hvordan
fusk i Reparationsværftets tid, sågar indgik i relationerne til
kunder ne – et reparationsskib blev efter færdiggørel se godkendt
af »inspek tører« fra forskellige klasseselskaber (der skulle kon-
trollere arbejdets udførelse):

»Jeg har indtryk af, at det har været sådan på værfterne, at det
var almindeligt, at der blev udført ‘fusk’… På værfter, hvor
der blev udført reparationsarbejde, der blev denne form for
arbejde i særlig grad brugt til at ‘smøre’ skibsinspektørerne
med, så var det lettere at få arbejdet godkendt. Det kunne
eksempelvis være havelåger, pejseindsatse, flagstænger, grill -
arrangementer, hoveddøre, vinduer, køkkener eller levering
af komponenter og maling fra lageret. Folkene fik besked på,
at et specificeret arbejde skulle udføres og afleveres til skibs -
inspektøren. Den slags havde det med at sprede sig til, at
medarbejderne også udførte arbejde til sig selv og deres kol-
legaer. Skulle der dæmmes op for den type arbejde, skal der
være helt klare retningslinier«

Udvekslingen mellem de mange fagområder og funktioner på et
værft var med virkende til at give folk en tilknytning til arbejds -
pladsen. Hvor man i det daglige arbejde var relativt skarpt ad -
skilt, kom udvekslingen netop til at overskride de mange skel
mellem afdelingerne. Hvad der ikke kunne fås eller fremstilles i
den ene afdeling, kunne man få i den anden. Nogle områder
havde ‘vitale’ funktioner – skiltemalerværkstedet, der malede
skjolde (fremstillet af snedkerne) til runde fødsels dage og ju bi -
læer, gravørværkstedet der producerede hundetegn og navne-
skilte i messing osv. Hvert område havde sit speciale, næsten lige
meget hvad man havde behov for. Der var et netværk af varer og
tjenester, der levede sit eget liv ud over hele værftet og var med -
virken de til at knytte folk sammen i andre relationer end de rent
arbejdsmæssige. 
     Selv om der stadig i den sidste tid produceredes til eget for-
brug på værftet, og forskellige ting cirkulerede rundt blandt
ansatte på alle niveauer, var der en udbredt opfattelse af, at det
foregik i et mindre omfang end tidligere. En funktionær sum-
merer ud viklingen op:
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»…så skulle den have nogle bajere og de sad og sang, og
nogle spillede kort og sådan noget. Der var mange menne -
sker derovre. Jeg vil gætte på, at der nok har været 60% af
dem, der normalt var der til frokost, de var der altså også ons-
dag aften«

En arbejdsmand om samme periode:
»Der har været meget handel herude. Særlig efter lønnings-
dag… der var meget handel inde i Marketenderiet. Både ind-
vendigt og udvendigt… bøger, kødpølse og alt muligt, ciga-
retter, smuglercigaretter… de stod også uden for« 

Det var ikke kun det, at folk fik kontanter i hånden, der skabte
liv ved Marke ten deriet – onsdag skulle man også betale sit fag-
foreningskontingent. En klejns med – kasserer i sin klub – fortal -
te om 1960erne:
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The sale of newspapers in the can-
teen in 1980. The more politically
active workers among the various
political fractions – until the
1960’s Commun ists and Social
Democrats, later also members of
the Socialist People’s Party, Left–
Wing Socialists and other left-wing
groups – attempted to dis tribute
their party newspapers as alterna-
tives to the popular tabloids BT
and the Ekstra Bladet. Here we see
Social Democrats selling Aktuelt.

Avissalg i marketenderiet i 1980.
De mere politisk aktive arbejdere
inden for de forskellige politiske
fraktioner – frem til 1960erne kun
kommunister og socialdemokrater,
senere også SFere, VSere og en
ræk ke andre venstrefløjsgrupperin -
ger – forsøgte at udbrede alterna -
tiver til de populære frokostaviser
BT og Ekstra Bladet. Her er det
socialdemokrater, der sælger
Aktuelt.
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Pauseplads i den nordlige del af pladeskærehal-
lerne. På den bemalede væg hænger to styk ker
fusk, skåret i klædningsplade. Det ene forestil-
ler tegneseriefiguren "Kasket Karl" – en tilsva-
rende udskæring er set på et københavnsk
værtshus. I forgrunden anes et arbejdsbord
med skrå bordplade. Pladen kunne løftes og
under den var der et stort rum til arbejdsteg-
ninger o.l. Under bordet var der et skab, der
også rummede tegninger, mindre værktøj og
personlige ting. I plade- og skærehallerne fand-
tes en hel række stationære arbejdsstationer;
ved skæremaskiner, svejseplaner, valser, svejse-
stationer m.v. Alle disse arbejdsstationer havde
arbejdsborde og pausepladser tilknyttet. Disse
lå som regel i udkanten af det egentlige
arbejdsområde og afgrænsede de enkelte om -
råder fra hinanden. Flere steder var der opstil-
let 'gåse-bænke', hvori arbejderne kunne have
deres personlige værktøj eller personbeskyttel -
se. Flere af pausepladserne var udstyret med
kaffemaskine, radio og køleskab. Puder, som
dem, der ligger på bænken var ofte blevet for-
synet med navn, så man rådede over hver sin.
1996.

A break room in the northern corner of the
plate cutting plants. On the painted wall hang
two cutouts made of plating. One of these por-
trays the comic character »Andy Cap« – a simi-
lar cutout is found in a pub in Copenhagen. In
the foreground a worktable with a slanting
tabletop can just be glimpsed. The tabletop
could be lifted revealing a large space for work
drawings and similar papers. Beneath the table
stood a cupboard with space for drawings,
tools, and personal effects. The plate and cut-
ting plants housed numerous stationary work-
spaces; by the cutting machines, welding
machines, rollers etc. All these work stations
contained both worktables and break spaces.
The latter often lay at the edge of the main
workspace and provided a form of boundary
between the various areas of work. Locker
benches provided the workers with space for
their personal tools or protective clothing.
Many of the break spaces contained a coffee
machine, radio, and fridge. Cushions like those
seen on the bench were personal and were
often provided with the name of the owner.
1996.



»Vennetjenester var før i tiden meget anvendt, hvor man
hjalp hinanden med at få udført privat arbejde og skaffe ma -
terialer. Men de sidste 10-15 år tror jeg ikke der har været
meget af det«

Et fællesskab er slut

B&W var andet og meget mere end en arbejdsplads. Virk som -
heden dannede rammen om og skabte grundlag for et kompleks
af sociale relationer, hvor folk fandt sammen og knyttede bånd
efter interesser og smag. På B&W var der altid plads til mange
forskellige typer. Der var en rummelighed og en omgangsform

blandt de ansatte, som for mange havde stor betydning gennem
tilværelsen. Ikke underligt at folk havde en veneration for den
store arbejdsplads, her kunne man knytte venskaber for livet og
dele glæder og sorger med kollegerne. Som en af de unge tillærte
skibsbyggere sagde:

»Har du haft en dårlig dag og du trænger til psykologhjælp,
så kunne du ikke få bedre psyko loghjælp nogen steder, end
herude«

Med luk ningen af B&W er ikke blot eksistens grundlaget for
mange af de ansatte revet væk; også grundlaget for alt dette
andet – samværet, relationerne, venskaberne – er fjernet. 
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En sidste hilsen. Montageværkstedet 1996. The text reads: »We have been declared bankrupt«. A last farewell. 
The assembly plant 1996.



23. Udmeldelse af Fællesklubben har især været på tale, når nogle
værk stedsklubber opfattede Fællesklubben som politiserende i for høj
grad. Det var særlig tilfældet under den kolde krigs brydninger om -
kring 1950 og i årene omkring 1970, hvor der igen forekom en kraftig
radikalisering på de mange danske arbejdspladser og ikke mindst B&W
(Thomsen 1973, Nielsen 2004).

24. Se Eriksen 1993 og Nielsen 2002, side 417.

25. Den første store strejke på B&W i 1871 – der var med til at sætte et
voldsomt skub i den gryende arbejderbevægelse – skyldtes bl.a. at nogle
kvartermænd (sjakbajser) arbejdede videre efter en stabelafløbning
(Nielsen 2002, side 187ff, 285ff).

26. B&W Skibsværft. Intern information., nr. 18, 1969.

27. Vi kommer ikke her ind på funktionærernes pausemønstre, da vi
ikke har undersøgt forholdene her tilstrækkeligt. Det var dog tydeligt,
at pauserne ikke var lagt i lige så faste rammer som hos de timeløn ne -
de. Til gengæld havde man frokosten betalt. Hvad angik mindre pauser,
havde man typisk taget en kop kaffe med hen til skrivebordet, og man
havde også mulighed for at tage en snak i løbet af dagen.
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Noter

1. For denne tidlige udvikling på B&W, se Bruun 1906, Lehmann 1943
og Nielsen 2002.

2. De andre tre er B&W Shipdesign A/S, Atlantic Holding A/S og B&W
Industri A/S. Når vi i det følgende skriver B&W refererer det alene til
skibsværftet på Refshaleøen.

3. Se Svens son 1983, s. 291.

4. Også værftets reparationsdel udvider sin kapacitet på baggrund af
den øgede tonnage på verdenshavene. Bl.a anlægges en ny tørdok i
1956.

5. Olsson 1995, side 311.

6. Svensson 1983, side 293.

7. Angående tegnsætning: » og « bruges ved citater, ord eller til sva ren -
de, der skyldes meddelerne til undersøgelsen. Anfør selstegn (‘ ’)
benyttes af os på almindelig vis, og markerer dermed også at begrebet
ikke stammer fra en meddeler. 
      I citater markerer tre prikker (…) uden efter følgende mellem rum
blot, at meddeleren gør ophold i talen, citatet er altså en direkte
udskrift fra bånd. Derimod betyder tre prikker efter fulgt af mellem rum
(… ), at vi har udeladt passager i citatet.

8. Olsson 1995, side 338.

9. Svensson 1983, side 292.

10. At skibenes tonnage øges, betyder ikke, at B&W konkurrerede på
størrelse alene. Lindøværf tet på Fyn, der grundlagdes nogenlunde sam-
tidig med at »stållinjen« blev etableret på B&W, byggede eksempelvis
langt større skibe. Andre forhold, som tilpasning til særlige fragtforhold
(hvilket Panamax skibene, der var tilpasset sejlads gennem Panama -
kanalen, er eksempel på), forbedring af brændselsøkonomi o.l., spillede
også en rolle i forsøget på at finde nicher på markedet.

11. Under 2. Verdenskrig lå produktudviklingen så godt som stille i de
europæiske lande. Det var ikke tilfældet i USA. De amerikanske ‘liberty
både’, der blev produceret 1942-45, var sektionsbyggede og fuldsvejste.

12. B&W-Bladet 1942, nr. 10:2.

13. Se Nielsen 2002.

14. En kedelsmed gav følgende stemningsbillede fra skibsbygger-
hallerne: »De der haller der, de var åbne, der var fandens til gen nem -
træk kan jeg huske. Og hvis der endelig var en port for, så var den sgu
altid åben alligevel, for de skulle altid ud og ind med noget stort. Og
vinterdage, der lå sne inde midt i hallen, det føg ind. Det var sgu’ ikke
sjovt«.

15. Det skal nævnes, at nogle enkelte funktioner blandt de faggrupper,
der her behandles, kunne betragtes som hørende til Stålet – f.eks. nogle
kleinsmede- og malerfunktioner.

16. Af den grund har man på nogle arbejdspladser, f.eks. på brygge ri -
erne, brugt betegnelsen ‘overenskomstansatte’ om arbejderne (Nielsen
1997).

17.Mestrene begyndte angiveligt at bruge arbejdstøj i slutningen af
1950erne. Arbejdstøj til de timelønnede indførtes i samme periode.
Indtil da kom langt hovedparten af de ansatte i deres eget eller andres
aflagte tøj. Nogle benyttede sig af, at personale ved politiet og søværnet
fik nye uniformer hvert år; de brugte uniformer kunne købes i Frede -
riciagade og Adelgade. Kun arbejdere med meget beskidt arbejde eller
arbejde med skærebrændere kunne få tildelt noget overtrækstøj: En
busseronne eller bukser med en snor i. Tøjet blev fremstillet på værftets
egen systue. 

18. Kalm, K: Undersøgelse af beddingstider og udrustningstider, 1952.
Rapporten er udarbejdet af en civilingeniør fra maskinfabrikken på
Christianshavn. Den blev fundet under feltarbejdet og ligger nu i
Erhversarkivet.

19. Fordelingen foretoges i forhold til grundlønnen. I modsætning til
hvad der er den normale opfattelse, svingede grundlønnen – dvs.
timelønssatsen – kraftigt fra arbejder til arbejder, hvorfor også andelen
i akkorden var forskellig blandt arbejdere i det samme sjak på den
samme akkord. Dette træk går tilbage til industrialiseringens barndom.
Det samme var således tilfældet på B&W i 1800-tallet (Nielsen 2002).

20. Dog forhandlede klubberne – fra deres begyndende anerkendelse i
1880erne – også med ledelsen inden fællesklubbens etablering (Nielsen
2002). Fællesklubben er i øvrigt i offentligheden særligt blevet kendt
for sin markante udadvendte politiske virksomhed efter 2. Verdenskrig,
hvor B&W kommer til at spille en væsentlig rolle i den kolde krigs
magtkamp mellem øst og vest, konkret udmøntende sig i heftige bryd-
ninger mellem kommunister og socialdemokrater. Denne historie
berører vi ikke i bogen her, men den er hovedtemaet i Nielsen 2004.

21. Også denne regulering og selvjustits er et træk, der går tilbage til
industrialiseringens tidlige fase. Omkring år 1900 havde man hos
maskinarbejderne en aftale om, at 50% ekstrafortjeneste var passende,
et loft, der af og til blev sprængt (Nielsen 2002, side 324). Behovet for
at kontrollere akkordudbetalingerne førte til, at man i værkstedsklub-
berne allerede i 1800-tallets slutning begyndte at føre akkordstatistik og
forlangte, at arbejderne meldte tilbage om udbetalte akkorder. 

22. Den politiske iscenesættelse af B&W og sammenhængen til de
menige arbejderes holdning og priorieringer er hovedtemaet i Nielsen
2004.
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Summary

The closure of the B&W shipyard in 1996 marked the end of an
era in Danish industrial history. The shipyard on Refshaleøen
was known as one the leading industries in Denmark through -
out some 150 years, both in size, technological innovation and in
political involvement and commitment. Little has been written
though, about the daily life of the shipyards’ many workers.
     This book focuses on the everyday working life of these
 work ers in the period after the Second World War up to the ship -
yards closure in 1996. Contrary to what is normally assumed,
the book reveals that the workers did not constitute a homoge-
neous entity. On the contrary there existed a profusion of diffe-
rent inter nal and external relationships and perceptions towards
work, towards ones colleagues and towards the shipyard itself.
     The book discusses how technological progress affected  trades
such as shipbuilding, locksmith work, electric installation, ma -
chine work, pipe welding, carpentry, and so forth, and how im -

portant it was for the workers to monopolize certain areas of
work. It reveals how these same workers created spaces for them -
selves within an increasingly rationalized and automatized pro-
duction, and how this space could be created in a fine balance
with the leadership in the form of the many salaried workers. 
     The account is divided into three main sections. The first
provides an insight into the external and domestic conditions
within which the shipyard existed as well as the plants’ internal
organization. The second and main section provides an insight
into the many lives encompassed within the shipyard in the post
war years, and attempts to explain the reasons for diversity and
change. The third section focuses on the relationship between
work and spare time and thereby on the many facetted aspects
of life, which did not directly refer to the shipyards’ production.
     This book is the result of the author’s field work carried out
at B&W upon the shipyards closure in 1996.
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