
6/2011  November

Utætheden
»Vi vinder – hvis I vil, og hvis I vil, står jeres organisation bag jer«

#

Ove bli’r 100
 TEMA: Rør og Blik gennem 40 år 
Side 8 -13



helt kort

Støtte til ankesag
 Blikkenslager Ivan Rønne Petersen har 
anket afgørelsen fra retten i Glostrup 
om, at han ikke var udsat for aldersdis-
krimination, da han ved overgang til 
folkepensionen blev frataget den før-
tidspension, han tidligere var tilkendt 
på grund af en arbejdsskade.. 

Advokat Sv. Aa. Helsinghoff, der 
kommer til at føre ankesagen, har søgt 
fri proces, men selv hvis ansøgningen 
imødekommes, kan sagen komme til at 
koste Ivan Rønne en betydelig sum.

Det er, sammen med sagens prin-
cipielle karakter, baggrunden for, at 
bestyrelsen i Rør og Blik København 
har bevilget en hjælp på 2500 kroner.

Yderligere støtte kan indbetales til 
Advare Advokater på konto 9259 - 0 
001 298 011. 

TEC Gladsaxe beder 
om hjælp

Torben Jørgensen, der er inspektør for 
VVVS-energiuddannelsen på fagskolen 
TEC Gladsaxe, går for tiden og klør sig 
i sin sparsomme hårvækst.

»Branchen bebrejdede os, at vi ikke 
udbød tilstrækkeligt med efteruddan-
nelseskurser. Vi tog kritikken til os og 
investerede i nye værkstedsfaciliteter, 

som satte os i stand til at udbyde kurser 
inden for akkurat de fokusområder, 
man havde udpeget for os som enormt 
vigtige. Derfor er det, at vi på skolen 
går og undrer os over, at branchen stort 
set ikke benytter sig af tilbuddene. I 
hele 2011 har der på vores efteruddan-
nelseskurser været, hvad der svarer til 
seks årselever. Dermed er vi er meget 
langt fra at udnytte kapaciteten,« siger 
Torben Jørgensen.

Hvad årsagen til den svigtende 
søgning er, ved Torben Jørgensen ikke, 
men det håber han at finde ud af via 
en spørgeskemaundersøgelse, som nu 
sættes i gang. 
Spørgeskemaet ligger fra 1. december 
klar til besvarelse på web-adressen  
www.tec.dk/efteruddannelse.  

Effektivt våben mod 
social dumping
De såkaldte 48-timersmøder, indført 
i byggefags-overenskomsterne i 2010, 
har vist sig ret effektive over for social 
dumping.

Møderne, som indkaldes med 48 
times varsel på byggepladser, hvor der 
er mistanke om underbetaling af uden-
landsk arbejdskraft og brud på overens-
komsten, har bevirket, at problemerne 
løses hurtigere og mere gelinde, end da 
fagforeningerne ofte kun havde bloka-
devåbnet til rådighed.

En opgørelse fra 3F viser, at der ud af 
de 106 48-timersmøder, man indkaldte 
i perioden maj 2010 til juni 2011, kom 
44 tiltrædelsesoverenskomster, bod og 
efterbetaling til 3F på 1,5 millioner kro-
ner samt 1 millioner kroner til svende 
hos underentreprenører.

Fusion på vej

Dansk Metal, Dansk El-Forbund samt 
Blik og Rørarbejderforbundet går sam-
men om at danne et fælles forbund. 
Fødevareforbundet NNF og Malerfor-
bundet bliver indlemmet i 3F.

Det er, hvad arbejdsmarkedsforsker-
ne Jesper Due og Jørgen Steen Madsen 
fra Københavns Universitet mener, 
bliver den uundgåelige konsekvens af, 
at en række mindre LO-forbund har 
svært ved at opretholde en tilstrækkelig 
god service og samtidig holde prisen 
for medlemskab nede. De to forudser, 
at fusionen mellem Metal. El og Blik og 
Rør kan være en realitet allerede næste 
år.

Forbundsformand Max Meyer fra 
Blik og Rør udtaler i den anledning til 
Ugebrevet A: »Hvis det nye fagforbund 
skal hedde Dansk Metal, bliver det 
uden os(...) I dag er vi i øjenkontakt 
med rørlæggerne og blikkenslagerne, 
fordi har samme fag, samme historie og 
samme arbejdsdag, og medlemmerne 
skal stadig føle, at fagligheden er intakt 
i et nyt forbund.«

Efterlønsreform 
koster 25.000 job
Ifølge beregninger fra vismændene vil 
efterlønsreformen øge arbejdsløshe-
den med knap 25.000 personer i 2020. 
Overvismand Hans Jørgen Witta-
Jacobsen indrømmer, at reformen, som 
har presset på for at få gennemført, har 
uheldige konsekvenser. Økonomi- og 
indenrigsminister Margrethe Vestager 
(R) vurderer, at efterlønsaftalens posi-
tive sider overstråler de negative.  
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Ove Alfred Jensen bliver 100 år den 
første  dag i 2012. Mød ham og 
hans lange livshistorie på side 4-7 . 

udtalelse

39. årgang nr. 6 november 2011
rør og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 udtaler fra 
sin generalforsamling den 25. oktober 2011:

Det er godt, at landet har fået en ny regering. Endnu bedre bliver det, når landet 
også får en ny politik. Hvad det sidste angår, har de første fem uger af den ny S-SF-
R regerings levetid desværre budt på flere skuffelser end glæder. 

Med den centrale placering, valget den 15. september anbragte Radikale Venstre 
i, kommer det vel ikke bag på nogen, at der er sat grænser for, hvor ny og rød poli-
tikken kan blive. Ikke desto mindre er det provokerende at se, hvor store fodaftryk, 
Margrethe Vestager har fået lov at afsætte i regeringsgrundlaget. Ikke mindst taget 
i betragtning, at hun kun råder over sølle 17 mandater af de 92, som udgør regerin-
gens parlamentariske grundlag. 

Millionærskatten er droppet. Det samme er afgiften på handlen med aktier og 
andre værdipapirer. 

Hvad der derimod ikke er droppet, er den såkaldte tilbagetrækningsreform, som 
i praksis indebærer ødelæggende forringelser af efterlønsordningen. Forringelsen af 
dagpengereglerne, endnu et af den foregående regerings usympatiske frembringel-
ser, synes de radikale heller ikke til at ville røre.  

Så ærlig talt: Den nye regering er kommet ret skidt fra start. Fortsættelsen kan 
kun blive bedre. 

Hvad der er brug for er ikke nye bankpakker, som redder røven på de bankdi-
rektører og den finanskapital, hvis grådighed og uansvarlighed har nedkaldt ulyk-
ker over - også - det danske samfund. 

Det, der er brug for, er derimod initiativer, som sætter gang i beskæftigelsen og 
sætter en stopper for den systematiske undergravning af danske overenskomster, 
som gennem snyd og bedrag og udbytning af udenlandsk arbejdskraft i disse år 
finder sted i bygge- og anlægsbranchen. 

 At spillerummet for den nye regerings mere progressive planer begrænses af 
De Radikales centrale placering i samme regering gør, at fagbevægelsen fortsat kun 
har sig selv at stole på, når det kommer til varetagelsen af medlemmernes faglige og 
sociale rettigheder. Det betyder, at vi i Rør og Blik København tilbageviser al tale 
om, at vi skal holde tilbage med lønkrav ved overenskomstforhandlingerne i foråret 
2012. Kendsgerningen er, at lønudviklingen er på sit laveste niveau, siden Thorvald 
Stauning var statsminister i 1930’erne, og at lønmodtagerne, herunder timelønnede 
rørlæggere og blikkenslagere i København, har lagt ryg til et betydeligt reallønsfald 
de seneste år. 

De, der under sådanne forhold forventer tilbageholdenhed af fagbevægelsen, 
savner situationsfornemmelse. 

FORSIDEN
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n  IntervIew  ”Jeg har det fint, er glad for 
livet og kan stort set klare mig selv.  Når 
jeg tænker tilbage på min tid som blik-
kenslager, bliver jeg i godt humør.”

Ove Alfred Jensen udgør et livsbe-
kræftende bekendtskab som han sidder 
der ved vinduesbordet i sin ældrebolig 
i Utterslevgård-bebyggelsen i Brønshøj 
her mindre end to måneder før han fyl-
der 100 år: Velformuleret, velsoigneret 
og velklædt med guldnålen i reversen.

Utæthedens udsendte er før mødet 
med Ove Alfred Jensen ikke helt tryg 
ved situationen. Er manden sengeliggen-
de eller oppegående, kan han artikulere 
sig eller er åndsevnerne i forfald, er 
hukommelsen intakt eller ligger fortiden 
gemt i tusmørke?  Kan der med andre 
ord komme en historie til bladet ud af 
besøget?

Tre unge kvinder – to hjemmehjæl-
pere og en sygeplejerske – som den 
udsendte kommer i snak med i en 
rygekrog uden for opgangsdøren til Ove 
Alfred Jensen 3. sals lejlighed, lægger en 
dæmper på nervøsiteten.

»Bare rolig. Ove, han er vores alle 
sammens helt. En enormt sød mand, 
som klarer sig stort set uden hjælp fra 
os,” oplyser de tre Ove-fans.

Og det er sandt nok ikke store veksler, 

Rør og Blik Københavns nestor, det 
vil sige ældste medlem, trækker på 
velfærds samfundets serviceydelser. 
Rengøringshjælp og besøg af sygeple-
jerske en gang hver 14. dag er hvad det 
bliver til. Indkøb, madlavning, tøjvask, 
strygning og alt det andet, der hører en 
husholdning til, står Ove Alfred Jensen 
selv for. 

Der var engang…
Det Danmark, Ove blev født ind i nyt-
årsdag 1912, var ikke en dans på roser 
for småkårsfolk. 

»Min far var grovsmed og lavede 
forme på et bronzestøberi, mens min 
mor havde noget morgenrengøring, så 
ludfattige efter datidens målestok var 
vi vel ikke. Men vi fem, mine forældre, 
min store- og min lillesøster og mig 
selv, boede i et tagkammer på 4. sal i 

Rådmandsgade 10. Pladsen var trang og 
wc’et lå i gården.«

Sund har boligen næppe været. 
»Min storesøster døde af tuberku-

lose som 17 årig.  Selv var jeg også ved 
at gå til, men jeg klarede den. Da jeg 
blev udskrevet fra Bispebjerg Hospital, 
sagde overlægen, at jeg alligevel ikke 
havde tuberkulose, men at jeg var svært 
underernæret. 

’Nu skal du have noget jerseymælk, 
og så skal du love mig noget. Du må 
godt ryge, men du må ikke indhalere’, 
sagde han. Og det har jeg siden den dag 
heller aldrig gjort, selv om jeg var ryger 
ind til for 30 år siden. Overlægen sagde 
også, at jeg skulle bruge langt undertøj, 
og også det råd har jeg rettet mig efter. 
Sådan har jeg nu altid været, meget 
lydhør,« siger Ove og hiver op i buske-
benene, så jeg kan forvisse mig om det 
med de lange underhylere. 

Tidlig død har Ove Alfred Jensen 
stiftet bekendtskab med som mange i 
sin generation.  Hans første hustru var 
i begyndelsen af 30’erne, da hun døde i 
1949, og det ene af parrets to børn nåede 
ikke skolealderen.

»En dag, jeg kom hjem fra arbejde, 
blev jeg taget imod af en læge, som 
sagde, at jeg ikke skulle tage tøjet af, 

Rør og Bliks ældste fylder 

100 år
Københavnerdrengen Ove Alfred Jensen kom i lære i 1929, blev udlært i 1933 
og havde sin sidste arbejdsdag som blikkenslager ved juletid i 1977. Nytårsdag 
2012 har han levet i et helt århundrede

Vi fem, mine forældre, min store- 
og min lillesøster og mig selv, 
boede i et tagkammer på 4. sal i 
Rådmandsgade 10. Pladsen var 
trang og wc’et lå i gården.
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men omgående bringe barnet i taxa til 
børnehospitalet på Vodroffsvej. Da jeg 
afleverede barnet til en sygeplejerske 
og spurgte, hvornår hun troede, at vi 
kunne få det hjem, svarede hun: ’Jensen, 
barnet er dødt’. Det må være sket, mens 
jeg sad der i bilen med det i mine arme, 
så jo, noget er jeg da gået igennem i mit 
liv,« konstaterer Ove Alfred Jensen, der 
i 2003, efter 51 års ægteskab, mistede 
sin anden hustru. Dette ægteskab var 
barnløst. 

Langsom starter
Ove Alfred Jensens karriere som blik-
kenslager var lidt længe om at komme i 

gang. Han fortæller om grundene:
 »Jeg kom ud af Rådmandsgades 

Skole efter 7. klasse, men jeg gik der i 
otte år, fordi jeg dumpede og måtte gå 
sidste klasse om. Derefter kom jeg i lære 
i en kolonialforretning på Nørre Alle hos 
en, der hed Busch, men han bestilte ikke 
andet end at sende mig i byen med varer. 
Det blev jeg så træt af, at jeg fortalte om 
det til min far, som sagde, at dér skulle 
jeg ikke blive. Bagefter var jeg så cykel-
bud i en smørforretning i Gernersgade 
nogle år, indtil jeg i 1929, som 17 årig, 
fik læreplads hos blikkenslagermester 
Fridtjof Nåbye på Godthåbsvej. Han var 
en god mester, og han kunne vist godt 

n 1912 – Oves fødeår

n Titanic forliser i Nordatlanten og 
tager 1503 liv med sig i dybet

n Selandia, verdens første dieseldrev-
ne skib, tages i brug

n Jacob Ellehammer løftes for første 
gang fra jorden af sin selvkonstru-
erede helikopter

 

1912

 UTÆTHEDEN  NovEmbEr 2011 5



lide mig. Jeg havde ham mistænkt for 
at ville have, at jeg skulle gifte mig med 
hans datter, men det var jeg sgu ikke in-
teresseret i, for datteren var en snerpe,« 
husker han.

Den største del af karrieren som blik-
kenslager blev tilbragt hos LK Nes, mens 
virksomheden endnu lå i Haraldsgade 
på Ydre Nørrebro.

»Jeg blev ansat i 1949 og holdt op ved 
juletid i 1977, kort før jeg fyldte 65 år. 
Da havde jeg så mange smerter af at gå 
på stiger og betongulve, at jeg ikke kun-
ne sove for dem om natten. Derfor bad 
jeg min mester, Larsson hed han, om en 
fyreseddel, men den ville han ikke give 
mig. Der var for meget at lave, sagde 
han, så jeg måtte gå til overmester Trap 
Mikkelsen for at få fyresedlen. Dengang 
var der ikke nogen efterløn, så jeg måtte 
have understøttelse fra fagforeningen, 
indtil jeg blev pensioneret som 67 årig. 
Det var, så vidt jeg kan huske, også den 
eneste gang jeg har været på understøt-
telse,« fortæller Ove Alfred Jensen.

Lønkamp med hænderne i 
lommen
Selv om det efterhånden er ved at være 
35 år siden, han forlod arbejdsmarkedet, 
bliver Ove Alfred Jensen synligt glad, 
når talen falder på hans tid som blik-
kenslager. 

»Alene det at være ude i luften og 
have værktøj i hænderne var dejligt. Og 
så har jeg været heldig med mine ar-

bejdspladser. De har alle sammen 
været gode.«

Kan du huske, hvor stor din første 
svendeløn var?

»Ja, det kan jeg tydeligt huske, for 
mester snød mig ved den lejlighed. Han 
gav kun en krone i timen, hvor tariffen 
sagde halvanden krone. 

’Nå søn, hvordan er det så at få en 
rigtig løn’, spurgte min far, da jeg kom 
hjem. Jeg begyndte at tude, for blød i 
det har jeg altid været, og fortalte, at jeg 
havde fået for lidt i løn. 

’Hvad har du’, sagde min far, der på 
det tidspunkt var blevet rørlægger og 
i øvrigt var svoren fagforeningsmand, 
’nu går du på arbejde i morgen, men du 
bestiller ikke noget, før du har fået, hvad 
du skal have’. 

’Har du ikke tænkt dig at lave noget’, 
sagde mester, da han kom og så, at jeg 
stod med hænderne i lommen. 

”Nej, jeg må ikke for min far’, svarede 
jeg så, ’ikke før jeg har fået det, jeg skal 
have’.

 ’Se så at kom i gang’, sagde mester, og 
betalte mig på stedet min rigtige løn.«

Hvordan har du 
haft det med din fagforening?

»Jeg har ikke været farlig aktiv, men 
er kommet til generalforsamlinger og 
har deltaget i festligheder. Det kan jeg 
ikke mere, men min holdning til fagfor-
eningen er den samme. Den skal man 
være medlem af og støtte op om. Det 
lærte min far mig, og det sidder fast.«

Din far lader til at have haft stor be-
tydning for dig?

»Det har han sandelig også, selv i 
dag, længe efter hans død, er han mig 

Alene det at være ude i luften og have 
værktøj i hænderne var dejligt. Og så har 
jeg været heldig med mine arbejdspladser. 

Min mormor blev nogle og 
halvfems, så måske er der noget 
arveligt i det. Men ellers kan jeg 
godt sige, at jeg som ungt men-
neske godt kunne lide en øl, og 
det kan jeg stadigvæk.
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1912

n Arizona bliver optaget som USA’s 
48. stat

n Forfatterne August Strindberg og 
Herman Bang dør

n Christian den 10. bliver konge

n Klaus Berntsen fra Venstre er stats-
minister 

til støtte. Det er nemlig hans gamle stok 
med gummidup, jeg bruger, når jeg går 
på gaden.«

Hemmeligheden bag høj alder
Det hører i interviews med 100 årige til 
traditionen at spørge, hvor hemmelighe-
den bag fødselarens lange liv ligger gemt, 
så det spørger Utætheden selvfølgelig 
også om.

»Min mormor blev nogle og halvfems, 
så måske er der noget arveligt i det. Men 
ellers kan jeg godt sige, at jeg som ungt 
menneske godt kunne lide en øl, og det 
kan jeg stadigvæk.  Min far var også glad 
for øller, så afholdsfolk har vi i hvert fald 
ikke været i min familie.«

Når du ser tilbage, hvad tænker du 
så om udviklingen i Danmark. Er det 

samfund, vi har i dag, bedre end det du 
voksede op i som barn og ung?

»Det er på mange måder bedre, men 
først og fremmest er det meget rigere.«

Når du nytårsdag 2012 fylder 100, har 
du – skuddagene medregnet -  levet 36.525 
dage. Kan man blive mæt af dage?

»Måske, men jeg er ikke blevet det. 
Så længe mit helbred er godt og jeg kan 
klare mig selv, bliver jeg det heller ikke,« 
siger Ove Alfred Jensen, mens vi skåler i 
vores øl og gør klar til at gå på gaden for 
at få taget billeder af Rør og Bliks ældste 
medlem, der meldte sig ind i 1933 og har 
været medlem uden afbrydelse lige siden. 
Og som indtil videre har levet under 
fire monarker: Frederik 8. (1906-1912 ), 
Christian 10. (1912-1947). Frederik 9. 
(1947-1972 ) og Margrethe II (1972).   
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n  IntervIew  Den socialdemokratiske 
ledelse i blikkenslagerforbundet forreg-
nede sig, da den takkede ja til at overtage 
de københavnske rørlæggere fra Smede-
forbundet. 

Forbundsformand Arnold Johansens 
regnestykke gik ud på, at Blikkenslager-
forbundet som tak for at overtage de 
københavnske rørlæggere, der blev anset 
for politisk suspekte, skulle have de 3000 
rørlæggere i provinsen med i købet. 
Forbundet ville dermed være på over 
10.000 medlemmer og opnå en størrelse, 
så man så nogenlunde kunne matche 
tømrerne og snedkerne med hver 15.000 
medlemmer i de forhandlinger om et 
bygningsarbejderforbund, som var i 
gang. 

For så vidt en udmærket plan, men 
problemet var, at Smedeforbundets 
formand, Hans Rasmussen, havde en an-
den, og at han var i stand til at sætte sin 
igennem. For ham gik øvelsen ud på at 
komme af med københavnerne, de røde 
hunde, og da det var bragt på plads, da 

at få lagt låg på al tale om provins-rør-
læggernes overflytning til blikforbundet. 
Og det blev der i en grad, så der om den 
sag har hersket fuldstændig radiotavshed 
siden.

Klassens frække dreng 
Frygten for, at de københavnske rørlæg-
gere, eller rettere sagt kommunistisk 
orienterede københavnske rørlæggere, 
skulle skabe ravage i det socialdemo-
kratiske kerneland, som blikforbundet 
dengang blev regnet for, skulle vise sig 
ikke at være ubegrundet. 

Et år efter, at fusionen mellem de 
københavnske blikkenslagere og rørlæg-
gere i 1971 havde frembragt nyskabelsen 
Rør og Blikkenslagerens Fagforening, 
var den hidtidige socialdemokratiske 
ledelse i den københavnske fagforening 
således skyllet over bord og en ny med 
rørlæggeren og kommunisten Vagn 
Damgaard-Sørensen som formand 
havde grebet roret. 

Under indtryk af den udvikling 

karakteriserede forbundsformand Anton 
Johansen på forbundets kongres i 1973 
rørlæggerne som »lurvede, perfide, 
usande, en svulst for forbundet, syge og 
nervenedbrudte«, mens rørlæggerne gav 
igen ved at påstå, at forholdene i Blik-
kenslagerforbundet var som i Sydafrika, 
hvor de sorte heller ikke havde stem-
meret. Bemærkningen sigtede til, at den 
københavnske delegation havde samme 
stemmevægt som fra før rørlæggerne 
blev lukket ind. Det vil sige, at rørlæg-
gerne strengt taget ikke talte med.   

Frisk luft på støvede hylder
Finn Iwanouw, der som den første 
social demokrat efter ’systemskiftet’ i 
1972 fik en fremtrædende post i Rør 
og Blik, da han i 1983 blev valgt som 
kasserer, har både gode og mindre gode 
minder fra årene omkring systemskiftet. 

»Den gamle blikkenslagerfagforening 
fra før 1971 var, må jeg indrømme, gået 
lidt i stå. Det var traditionernes fag-
forening med et hierarki af den anden 
verden. Dengang blev der ikke væltet 
formænd, de sad i årevis, for man havde 
respekt for den ældre generation. De 
gamle blikkenslagere med de såkaldte 
kobberkonger i spidsen var vildt fag-
stolte, og de affandt sig med en løn, som 
ikke svarede til, hvad de præsterede. Der 

trængte med andre ord til at blive støvet 
af på hylderne, og det må man sige, at 
rørlæggerne var stærkt medvirkende til, 
at der blev. Vi fik en moderne, energisk 
og nytænkende fagforening, og det var 
godt,« mener Finn Iwanouw, som i dag 

40 års jubilæum på den faglige venstrefløj
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I 1971 slog københavnerne i Blikkenslagerfagforeningen af 
1873 og Rørlæggernes Fagforening sig sam men og blev til 
Rør og Blikkenslagernes Fagforening af 1873. Utætheden 
markerer 40 året med et tema om, hvad det førte med sig.

De gamle blikkenslagere med de 
såkaldte kobberkonger i spidsen 
var vildt fagstolte, og de affandt 
sig med en løn, som ikke sva-
rede til, hvad de præsterede. 



er formand for Pensionistklubben i Rør 
og Blik. 

Selv om det var interne stridigheder i 
den kommunistiske fraktion, der via en 
alliance mellem socialdemokraterne og 
Vagn Damgaard-Sørensens fløj banede 
vejen for hans valg som kasserer, tæn-
ker Finn Iwanouw ikke tilbage på den 
tid med nogen glæde.

»Da opgøret toppede i 1977-78 var 
vi oppe på at holde otte generalforsam-
linger om året. Når det trods alt ikke var 
flere, var det, fordi man med indkaldel-
sesfrister simpelthen ikke kunne nå at 
holde flere. Jeg husker generalforsam-
linger som startede klokken 17.00 og 
sluttede klokken 04.00 om morgenen. 
Det var helt vildt og meget ødelæg-
gende for fagforeningen,« siger Finn 
Iwanouw. 

 lysebrun sovs
På spørgsmålet, om der i dag er noget 
af den partipolitiske kamp fra dengang 
tilbage, svarer Finn Iwanouw, at det er 
der efter hans mening ikke. 

»I stedet for hvid og brun sovs, får 
vi nu lysebrun sovs, og det er jeg sgu 
glad for at have været med til at sørge 
for. Man kan slide en fagforening op 
ved intern kamp, og det var vi godt 
og gevaldigt i gang med,« siger Finn 
Iwanouw.

Hvordan tog dine socialdemokratiske 
partikammerater det, da du trådte ind 
en i bestyrelse, hvor du jo – teoretisk set i 
hvert fald – kunne risikere at blive gidsel 
for det kommunistiske flertal?

»Vi gik efter at vinde magten tilbage. 
Det handlede derfor om at udnytte de 
åbninger, som gav sig. På den led var 
det bredt accepteret, at jeg takkede ja til 
posten som kasserer. Hvad jeg derimod 
blev bebrejdet var, at jeg ikke gik hårdt 
nok til dem. Det der med at komme ind 
og søge indflydelse, det syntes man var 
godt nok, men nogle af de rigtig hårde 
socialdemokrater mente, at jeg nærmest 
var ved at blive kommunist. Der er et 
par stykke af dem, som den dag i dag 
ikke vil hilse på mig,« fortæller social-
demokraten og 5. generations indvan-
dreren Finn Iwanouw, hvis efternavn 
blev bragt til Danmark fra Frankrig af 
en tipoldefar.

n 1873: Blikkenslager-fagforeningen 
af 1873 dannes

n 1918: Rørlæggernes Fagforening 
ser dagens lys som afdeling 9 i Dansk 
Smede- og Maskinarbejder Forbund. 

n 1957: Blikkenslagerforbundets 
kongres principgodkender, at rørlæggerne 
optages i forbundet. 

n 1969: Rørlæggerens Fagforening 
afdeling 9 i Smede- og Maskinarbejder 
Forbundet bliver en selvstændig afdeling 
under Blik og Rørarbejderforbundet efter 
en ursafstemning blandt de københavnske 
rørlæggere, hvor 972 er for og 74 er imod 
overflytningen. 

n 1971: Blikkenslager-fagforeningen 
af 1873 og Rørlæggernes Fagforening slår 
sig sammen og tager navnet Rør- og Blik-
kenslagernes Fagforening af 1873. Første 
formand bliver Gustav Friis, som har stået 
i spidsen for de københavnske blikkelsla-
gere siden 1963. Den nydannede fagfor-
ening har 3.400 medlemmer og er Blik og 
Rørarbejderforbundets suveræn største. 

n 1972: Rørlæggeren Vagn Dam-
gaard-Sørensen vinder et kampvalg om 
formandsposten over blikkenslagernes 
Gustav Friis med 410 stemmer mod 310. 

n 1973: Modsætningerne mellem 
forbundsledelsen og den københavnske 
fagforening bryder ud. Anledningen er, at 
den nydannede fagforening kun er tildelt 
en fjerdedel af stemmerne på kongressen, 
selv om den tegner sig for halvdelen af 
organisationens medlemmer. Kongressens 
’falske´ flertal sammensætter en hovedbe-
styrelse uden en eneste københavner og 

Rør og Bliks 

hvem, hvad  
og hvornår
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Af de nuværende 
medarbejde i Rør og Blik, 
valgte såvel som ansatte, 
er Bente Jespersen den, 
der kan føre sin historie 
længst tilbage. Hun er også 
den, der går for at have det 
største personkendskab til 
medlemsskaren

n  IntervIew  »Jeg startede februar 1980 
som vikar og blev fastansat april samme 
år. Det var dengang Vagn Damgaard 
var formand, Knud Leihøj rørsekretær, 
Anker Nielsen kasserer og Per Juul Fre-
deriksen og John Petersen opmålere. Vi 
boede i Byggefagenes Hus på Lygten 18 
sammen med snedkerne og murerne,« 
fortæller Bente Jespersen.

Hvordan har du oplevet, at rørlæg-
gerne og blikkenslagerne har haft det med 
hinanden?

»Det er rørlæggerne, som mest har 
arbejdet på akkord og tjent de fleste 
penge, og det er også dem, der har haft 
et stort ord at sige i fagforeningen. Det er 
der selvfølgelig blevet lagt mærke til, og 
jeg ved, at der på generalforsamlingerne 
er blevet klaget over, at fagforeningen 
gjorde for lidt for servicesvendene. 

Kan du se på et medlem, som kommer 
ind til dig i a-kassen, om han er blikken-
slager eller rørlægger?

»Nu kender jeg i forvejen mange 
af dem, men jeg vil sige, at det var lidt 
lettere at se forskel i gamle dage. Hvis 
arbejdstøjet var hvidt, vidste man, at det 
var en tagmand, altså ikke bare en blik-
kenslager, men en kobberdækker, man 
stod over for.« 

Har det været en sjov arbejdsplads at 
være på?

»Ja, det har det, takket være et godt 
kammeratskab og mange søde medlem-
mer.«

Har du tænkt på, at du var i en 
fagforening, som blev regnet for at være 
venstreorienteret?

»Det kunne man godt mærke. Og 

så har jeg måske også opsøgt det, der 
gjorde, at fagforeningen blev regnet for 
rød.  Når der havde været valg, gik vi 
hen de steder, Hånd i Hanke i Griffen-
feldsgade for eksempel, hvor vi vidste, at 
der var nogle rør og blik’ere, man kunne 
hygge sig med.  

Bente Jespersen, du regnes for den, der 
har det største personkendskab til med-
lemskredsen, er du klar over det?

»Det havde jeg nok, men der skete en 
forandring, da vi flyttede fra Lygten 18 
til nummer 10. Der kommer ikke mere 
så mange medlemmer i fagforeningen. 
En del kommer der da stadigvæk og det 
er godt, at klubberne mødes herinde, 
men tidligere faldt man ind efter fyraften 
bare for at hygge sig og snakke. Det sker 
efterhånden sjældent.«

4-4 mellem rørlæggerne og blikkenslagerne
Rør og Blikkenslagernes Fagforening har siden sin start i juni 1971 haft otte 

formænd. Fire af dem har været rørlæggere og fire blikkenslagere.

Gustav Friis  Blikkenslager  1971-72  
Vagn Damgaard-Sørensen  Rørlægger 1972-78
Knud Leihøj  Rørlægger  1978 (konstitueret)
Vagn Damgaard-Sørensen Rørlægger 1978-81
Bjarne Olsen  Rørlægger 1981-85
Allan Kragh Blikkenslager 1985-94
Per Juul Frederiksen Rørlægger 1994 (konstitueret)
Tommy Balle  Blikkenslager 1994-97
Per Juul Frederiksen Rørlægger 1997-20043
Bjarne G. Petersen  Blikkenslager  2003- 

Grand elderly lady 
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vedtager, at københavnernes stemme-
vægt på kongressen skal forblive som den 
var før rørlæggernes optagelse. 

n 1975: Vagn Damgaard-Sørensen 
vælges som formand for skolekredsen 
bag Den Røde Højskole i Svendborg, og 
det bliver starten på et tæt samarbejde 
mellem skole og fagforening om politisk 
skoling af nye tillidsfolk. 
Rør og Blik flytter fra Alhambravej på Fre-
deriksberg, hvor man har boet sammen 
med forbundet, til det nyopførte Byggefa-
genes Hus på Lygten 18. Ind i huset flytter 
også Murernes Fagforening og Snedker-
nes Fagforening i København.   

n 1977: Jørn Oluf-Olsen gør som den 
første fra den røde fagforening Køben-
havn karriere i forbundet. Han vælges 
som forbundssekretær på kongressen 
i 1977, hvor Knud Leihøj, også fra Rør 
og Blik København, i kampvalget om 
næstformandsposten er relativt tæt på 
slå Hans Jensen, som er opstillet af for-
bundsledelsen. Hans Jensen bliver senere 
forbundsformand, og siden LO-formand.

n 1978-1981:  Tre års krigen mellem 
medlemmerne af DKP-fraktionen i Rør og 
Blik går over scenen. Ved kamphandlin-
gernes afslutning ligger en fagforening, 
som i de første år af 70’erne har tjent 
som forbillede for mange på den faglige 
venstrefløj, forslået og kompromitteret 
tilbage på valpladsen. 

n 1982: Bjarne Olsen vælges som ny 
formand i stedet for Vagn Damgaard-Sø-
rensen. DKP’erne bevarer et solidt flertal i 
bestyrelsen.

n 1983: Finn Iwanouw vælges 
som kasserer og bliver dermed højest 
placerede socialdemokrat i Rør og Bliks 
bestyrelse, siden den kommunistiske 
magtovertagelse i 1972.

n 1985: Bjarne Olsen trækker sig som 
formand for Rør og Blik og bliver afløst af 
Allan Kragh.

n 1985: Forhandlingerne om ny 
overenskomst bryder sammen og 3410 
rørlæggere og blikkenslagere går i strejke. 
Efter en uge griber Schlüter-regeringen 
ind med et løndiktat. Arbejdsnedlæg-
gelserne, der nu er blevet gjort overens-
komststridige, fortsætter. Arbejdsretten 
idømmer Rør og Blik en bod på 50.000 
kroner for at have understøttet »ulovlig-
hederne«.

Forbundet hedder Blik og Rør, og tre 
af forbundets fire fagforeninger hedder 
Blik og Rør. Hvorfor er det så lige, at 
den fjerde hedder Rør og Blik – og nu 
efterhånden har gjort det i 40 år, nemlig 
siden 1971, da blikkenslagerne og rør-
læggerne i København slog sig sammen?

Finn Iwanouws udgave af en forkla-
ring lyder således: 

»Navnet er resultat af et kompromis. 
Rørlæggerne foreslog, at vi skulle hedde 
Blik og Rørlæggernes Fagforening, men 
det var der stor modstand mod hos blik-
kenslagerne, for de var de fleste og ville 
sgu ikke bare hedde blik, de ville have 
deres fulde betegnelse med i navnet. Det 
fik de så, mens rørlæggerne mod at stå 
først gik med til blot at blive kaldt »rør«.  
Man kan synes, at det var lidt barnagtigt, 
men det var fra blikkenslagernes side en 
reaktion på, at rørlæggerne kom ind og 
var meget toneangivende i den nydan-
nede fagforening.« 

Navnemysteriet 
Rør og Blik

????
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Jubilæumsinterview med 
formanden for Rør og Blik  

n  IntervIew  Bjarne G. Petersen var 18 år 
og blikkenslagerlærling, da Rør og Blik i 
juni 1971 blev dannet.

»Selv om jeg var fagligt interesseret, 
befandt jeg mig på afstand af samlings-
processen og diskussionerne om målsæt-
ningerne for den nye fagforening. Derfor 
har jeg ikke et førstehåndskendskab til, 
hvad det var, at de stiftende fædre ville 
med Rør og Blik, jeg kan kun gisne.«

Og hvad fører disse gisninger så frem 
til?

»At de ville skabe en fagforening for 
alle, der arbejdede inden for vvs-områ-
det.  Det skulle være en fagforening, hvis 
slagkraft i al væsentlighed byggede på 
firmaklubber og tillidsrepræsentanter, 
der var så stærke, at de kunne gennem-
føre de faglige initiativer, der blev beslut-
tet af fællesskabet.«

Er Rør og Bliks profil som venstreorien-
teret fagforening blevet mindre tydelig?

»Der er generelt sket et skred i den 
danske befolkning. I dag er der mere fo-
kus på, hvad der er godt for den enkelte, 
frem for det, der gavner fællesskabet. 
Den udvikling har ret naturligt også 
smittet af på nogle af vores medlemmer. 
Men jeg mener, at det grundlag, der blev 
skabt i de første år efter sammenlæg-
ningen, stadig er det, som præger vores 
fagforening, om end det gør det på en 
anden måde end for 40 år siden.

Lige som venstrefløjen i Danmark har 
forandret sig, har fagforeningen og dens 
medlemmer det også. Ti år i træk med 
borgerlige regeringer i både i 1980erne 
og 2000erne har sat sit præg på sam-
fundsudviklingen. I tidernes morgen 
sagde venstrefløjen nej tak til efterløn. 
Man krævede i stedet fuld erstatning for 
tabt arbejdsfortjeneste ved ledighed. I 

dag er det venstrefløjen, der forsøger at 
fastholde efterlønnen, mens et flertal 
i befolkningen ser ud til at tro på den 
tidligere borgerlige regerings påstand 
om, at der ikke længere er råd til efter-
lønnen. Det samme gælder emner som 

for eksempel velfærd, uddannelse og 
dagpenge. 

Fagforeningens arbejdsopgaver og 
vilkår har ligeledes undergået foran-
dringer. Medlemmerne kommer ikke 
længere af sig selv.  Kampen mod social 
dumping og underbetalt og uorganiseret 
udenlandsk arbejdskraft er blevet en ny 
og kostbar del af byggefagsfagforenin-
gers arbejde.

Hvor vi 70’erne var i offensiven, 
handler kampen i dag ofte om at forsvare 
de rettigheder, vi dengang opnåede. Det 
er et nyt vilkår, som er med til at præge – 
også – en fagforening som vores.«

Kan du bekræfte, at samtlige formænd, 
siden Vagn Damgaard-Sørensen i 1972 
tog over efter socialdemokraten Gustav 

Værdierne fra for 40 år 
siden består endnu

Kampen mod social dumping 
og underbetalt og uorganiseret 
udenlandsk arbejdskraft er ble-
vet en ny og kostbar del af byg-
gefagsfagforeningers arbejde



n 1987: Københavns Allan Kragh 
går efter at blive forbundsformand, men 
bliver med stemmerne 96 mod 70 slået af 
Jørn-Oluf Olsen i kampvalg. 

n 1993: Rør og Blik anbefaler for 
første gang ved en urafstemning om et 
overenskomstforlig medlemmerne at 
stemme ja – og det gjorde 83% af dem, 
der deltog i afstemningen.

n 1994: Allan Kragh, formand siden 
1985, får et mistillidsvotum af sin besty-
relse, da det kommer frem, at han har 
optaget betydelige lån i fagforeningens 
kasse. Der opstår strid om lovligheden af 
den efterfølgende ekstraordinære gene-
ralforsamling, som fører til, at Allan Kragh 
må gå som formand. Rør og Blik bliver sat 
under administration af forbundet. Ved 
urafstemning vælges Tommy Balle som 
ny formand med 544 stemmer mod Allan 
Kraghs 444 stemmer.

n 1995: Brugen af urafstemning ved 
personvalg afskaffes.

n 1997: Rør & Blik Sportsklubs hånd-
boldhold spiller i Dansk Arbejder Idræts 
2. division. Klubben, der er kommet til 
på privat initiativ, har også fodbold og 
bowling på programmet. 

n 1997: Formand Tommy Balle 
trækker sig efter et vink fra bestyrelsen. 
Balle er startet på historiestudiet på RUC 
(Roskilde Universitets Center), og besty-
relsen mener, at han derfor ikke kan have 
det nødvendige fokus på opgaverne som 
fagforeningsformand. Per Juul Frederik-
sen vælges uden modkandidat som ny 
formand. Ved samme lejlighed nyvælges 
John Antonsen som rørsekretær. 

n 2004: Per Juul Frederiksen træk-
ker sig for at gå på efterløn og Bjarne G. 
Petersen, bliksekretær siden 1995, bliver 
valgt som ny formand. 

n 2009: Rør og Blik sidder alene 
tilbage i Byggefagenes Hus på Lygten 18 
efter murernes fusion med 3F. Huset sæl-
ges og Rør og Blik flytter over til malerne 
på Lygten 10, som herefter overtager 
navnet Byggefagenes Hus. 

n 2010: Rør og Bliks bestyrelse anbe-
faler i enighed medlemmerne at stemme 
nej til overenskomstforliget. For første 
gang hører medlemmerne ikke efter, 
hvad der bliver sagt, idet flertallet af dem, 
der deltager i afstemningen, stemmer ja 
til forliget. 

n 2011: Antallet af fuldt betalende 
medlemmer i Rør og Blik falder for første 
gang til under 2000. Ved sammenlægnin-
gen i 1971 talte foreningen 3489 med-
lemmer.

Friis, har været medlem af DKP?
»Ja, sådan forholder det sig, men 

jeg tror ikke, at medlemmerne har 
valgt dem, fordi de var DKP’ere.  De 
blev valgt fordi de repræsenterede en 
fagpolitisk linje, som medlemmerne 
efterspurgte. Hvem som helst, som 
ikke var medlem af DKP, men havde de 
samme holdninger og evnen til at kom-
munikere dem, kunne være blevet valgt 
til formand, vil jeg påstå.«

Hvad er forklaringen på, at Rør og 
Blik er gået fra at have over 3000 med-
lemmer i starten af 70’erne til nu at have 
under 2000? 

»Det er et faktum, at medlemstal-
let er faldet, men jeg mener ikke, at 
det udelukkende kan forklares med 
en lavere organisationsprocent. Der 
er i de sidste fyrre år sket en udvikling 
med hensyn til brugen af materialer 
og arbejdsmetoder samtidig med at 
produktiviteten er steget voldsomt, som 
også spiller ind. Der er simpelthen færre 
blikkenslagere og rørlæggere i dag, end 
der var dengang, man under byggeriet 
af for eksempel Herlev Sygehus havde 
sjak på op til 250 mand.

Det ændrer dog ikke på, at det er ble-
vet sværere at organisere, hvorfor vi bli-
ver nødt til at intensivere organiserings-
abejdet. Der er også inden for vores fag 
for mange, som kører på frihjul.«

Vil Rør og Blik eksistere om 40 år?
»Uanset hvad jeg siger, vil det kunne 

misforstås, så det vil jeg ikke svare på« 
siger Bjarne G. Petersen, formand for 
Rør og Blik siden 2003.
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Generalforsamling oktober 2011

Antallet af A-medlemmer, det 
vil sige svende, der betaler fuldt 
kontingent, faldt i perioden mellem 
efterårsgeneralforsamlingen i 2010 
og 2011 med 69 til 1983. Det bety-
der, at Rør og Blik for anden gang 
i moderne tid har færre end 2000 
svende-medlemmer. Første gang 
situationen blev konstateret var i 
forbindelse med forårsgeneralfor-
samling i april, da medlemstallet lå 
på 1999. 

For de øvrige medlemsgrup-
per har udviklingen i løbet af det 
seneste halve år været denne:
· Svende, som aftjener værnepligt 
eller er frihedsberøvede: 32 /  
minus 7
· Svende, som kun er medlem af 
a-kassen: 86/ plus 20
· Efterlønnere: 81/ minus 11
· Lærlinge (almindelige plus vok-
sen): 289/ plus 33.

Ingen af de knapt 100 deltagere på 
generalforsamlingen den 25. oktober 
havde indvendinger mod forslaget 
om at nedlægge hvervet som politisk 
valgt kasserer og overlade kasserer-
funktionen til en ansat regnskabs-
kyndig person. 

Afskaffelsen af kassererposten 
indebærer en del organisatoriske 
ændringer. Således vil daglig ledelse 
i fremtiden tælle fire medlemmer 
mod hidtil fem, mens antallet af ude 
fra kommende bestyrelsesmedlem-
mer sættes ned fra seks til fem. Der 
ud over er det besluttet, at formand 
Bjarne G. Petersen får det politiske 
ansvar for økonomien, hvad for-
manden for fagforeningen strengt 
taget altid har haft, og at faglig 
sekretær indtræder i ledelsen af a-
kassen BFA. 

Fordi omlægningen kræver en 
ændring af fagforeningens love, skal 
den vedtages på to på hinanden føl-
gende generalforsamlinger. Det vil 
sige, at forslaget skal behandles igen 
på generalforsamlingen i april 2012.

Rør og 
Blik taber 
medlemmer

Med virkning fra 1.januar stiger den 
del af det faglige kontingent, som 
går i Rør og Bliks kasse, med 15 
kroner fra 319 kroner til 334 kroner. 
Det blev enstemmigt besluttet på 
fagforeningens generalforsamling 
den 25. oktober. 

Forhøjelsen, der er den første i 
tre år, er en følge af den almindelige 
prisudvikling i samfundet, men også 
af et vigende medlemstal, som gør, 
at der er færre til at afholde udgif-
terne ved at drive fagforening. 

Af det budget for 2012, som 
generalforsamlingen godkendte, 
fremgår i øvrigt, at kontingentforhø-
jelsen ikke vil blive brugt på at give 
lønforhøjelser til valgte og ansatte i 
Rør og Blik. De valgte, som i 2011 
fik deres løn forhøjet med 1 procent, 
får næste år ingen regulering, mens 
de ansatte for andet år i træk får 
deres reguleret med 1 procent.

Inflationen forventes i 2012 at 
blive på 2,8 procent.

Kontingentet 
stiger med 
15 kroner

Kampvalget mellem fire kandidater 
om tre pladser i Rør og Bliks besty-
relse gav følgende resultat:
Christian Ingebrekt Jensen  
48 stemmer
Henrik Baltzer 40 stemmer
Jonas Lauritzen 30 stemmer
Max Nissov-Johannsen 29 stemmer

Valg til bestyrelsen 1-0 til 
sagkundskaben

Traditionen med at yde økonomisk 
støtte til den røde del af dagspressen 
blev videreført, da generalforsam-
lingen på forslag fra bestyrelsen 
bevilgede 5000 kroner til Dagbladet 
Arbejderen.

Et forslag fra Rune Adelvard om 
at forhøje beløbet til 10.000 kr. med 
den begrundelse, at avisen har den 
bedste dækning af EU-stof, fik en 
del stemmer, men langt fra nok. 

5000 til Arbejderen



Bofællesskabet mellem fem københavn-
ske fagforeninger bliver ikke til noget.

Projektet, som for et halvt år siden 
så ud til at køre på skinner, fik sit første 
grundskud, da Metal København over-
raskende meddelte, at man ikke kunne 
acceptere den bygning på Carlsberg-
grunden, som parterne, herunder også 
Metal København, ellers lød til at være 
meget begejstrerede for. 

Det andet og ødelæggende grund-
skud faldt i starten af oktober, da Metal 
København gjorde klart, at bofælles-
skabet, uanset hvor det fik hjemme, ikke 
længere var aktuelt for dem, og at det 
ikke ville blive det inden for en oversku-
elig årrække. 

»De fire resterende fagforeninger – El 
København, 3F/TIB, Malerne og os selv 
i Rør og Blik – overvejer i øjeblikket, om 
vi kan finde en løsning sammen, men let 

ser det ikke ud. Min umiddelbare vur-
dering er, at chancen for et bofællesskab 
med byggefagenes fagforeninger i Kø-
benhavn er forspildt, og det er ærgerligt, 
for det var både politisk og økonomisk 

et virkeligt godt projekt,« sagde Rør og 
Blik formand Bjarne G. Petersen i sin 
statusrapport til generalforsamlingen. 

Socialdemokraternes og Socialistisk 
Folkepartis tilbagegang ved valget var 
selvforskyldt, fastslog Bjarne G. Petersen i 
sin beretning til generalforsamlingen.

»De to partier førte efter min per-
sonlige mening en elendig valgkamp. 
For det første skiftede man på en række 
punkter synspunkter og holdninger gen-
nem valgkampen, og det var med til at 

forplumre det hele. For det andet var der 
lanceringen af betalings ringen i Køben-
havn. At komme med en udmelding en 
uge før valget om,  at nu kommer der 
en betalingsring, og den kommer til at 
ligge der og der, og det er i øvrigt ikke til 
diskussion, det er da noget af det taktisk 
mest tåbelige, jeg nogensinde har ople-
vet,« sagde Rør og Bliks formand, som 

derfor ikke fandt det spor overraskende,  
at tilbagegangen var størst i hovedstads-
området og i Nordsjælland.

»Sammenlagt har de to partier vel tabt 
en fem-seks mandater på den elendige 
lancering af en i øvrigt udmærket ide,« 
mente Bjarne G. Petersen.

1-0 til 
sagkundskaben

Stor chance misbrugt

Dårligt ført valgkamp af S og SF



n  FAGFOrenInGen  John Antonsen (Anton) 
havde 25. oktober sin sidste arbejdsdag 
som rørsekretær i Rør og Blik. Ind på 
posten rykkede i stedet Henrik Juul 
Rasmussen. Det vil sige, at det gjorde 
Henrik Juul Rasmussen i virkeligheden 
ikke.  Den mangeårige tillidsmand i 
L&H Rørbyg tiltræder efter aftale med 
bestyrelsen først posten 1. marts næste 
år. I den mellemliggende periode vare-
tager Anton sine hidtidige funktioner, 
bortset fra, at han ikke mere er medlem 
af bestyrelsen. 

Da Anton i nogle måneder endnu er 
en del af staben på Lygten 10, var tiden 
ikke til de lange afskedstaler, men et par 
anerkendende ord faldt der dog på gene-
ralforsamlingen. Blandt andre fra Bjarne 
G. Petersen. 

»Anton er, når man tæller hans besty-
relsestid med, den der har været længst 
tid med i organisationsarbejde. Han har-
været meget vellidt af vores medlemmer, 
og der er mange af især de unge med-
lemmer, hvilket man måske kan undre 
sig over, som har vendt sig til Anton om 
råd og vejledning med hensyn til det, de 
bliver udsat for rundt omkring. 

Også personligt vil jeg godt have lov 
at sige dig tak for de år, vi har haft sam-
men herinde. Det bliver noget af et savn, 
når du ikke er her mere, men det må vi 
finde ud af at komme over. Du har altid 
været en god kammerat og loyal kol-
lega,« sagde Bjarne G. Petersen.-

 Jørgen Hansen fra bestyrelsen: »Jeg 
vil også godt have lov at sige tak til 
Anton for mange års godt arbejde. Du 
har altid været en kammerat, når man er 
kommet ind for at tale med dig.«

Henrik Roos, tillidsmand hos Enco: 
»Anton, du har stået som kontaktperson 
for rørklubben i Enco og ført mange 
sager for os, og det har vi været glade for. 
Hvad du finder på at lave bagefter, er ret 
spændende, men du skal vide, at du godt 
må få en tur i hestevognen den 1. maj, 
når du bliver gammel. Til Henrik Juul 
vil jeg sige, at vi glæder os til at se dig 

herinde, og at vi glæder os til at se dig 
arbejde. Det er der også mange af dine 
kolleger, der gør.«

Anton: »Du må have fået nye piller, 
Bjarne, siden du er begyndt at sige pæne 
ord til mig. Jeg har været glad for at være 
i fagforeningen og for de udfordringer, 
jeg har mødt i mit arbejde. Jeg regner 
med, at Henrik bliver en god rørsekre-
tær, jeg skal i hvert fald gøre, hvad jeg 

kan for, at han kommer godt i gang. Tak 
til alle, men helt ude af sagaen er jeg 
ikke. Jeg har stemmeret på generalfor-
samlingerne i april og oktober næste år, 
og den har jeg tænkt mig at bruge. Hvad 
jeg får tiden til at gå med derefter, det 
ved jeg sgu ikke. Men jeg skal i hvert fald 
ikke hjem og grave Bjarnes have, som 
han haft en plan om,« fastslog Anton 
alias John Antonsen. 

Mange tak men endnu ikke farvel

Generalforsamling oktober 2011



Der blev knurret lidt rundt om i 
salen, da ansvarshavende redaktør 
for fagbladet Utætheden Bjarne G. 
Petersen orienterede generalfor-
samlingen om, at bladet i fremtiden 
vil blive sendte ud til sine læsere 
sammen med forbundsbladet Blik 
og Rør. 

Oplysningen om, at samsen-
dingen vil give Rør og Blik en 
portobesparelse på rundt regnet 
85.000 kroner om året lagde dog en 
dæmper på gemytterne. 

Ideen om at sende bladene ud 
sammen er udløst af, at Post Dan-
mark 1. august i år indførte nye reg-
ler og satser for magasinpost, som 
er den forsendelesmåde Utætheden 
benytter. Med ændringen fulgte en 
portostigning på 44.000 kroner om 
året, en stigning, der kom oveni 
den endnu større, som indtrådte, da 
den forrige regering i 2004 fjernede 
portostøtten til blandt andre fagfor-
eningsblade.

Første samsendte nummer af 
Utætheden rammer din dørmåtte i 
løbet af januar måned. 

AllAn leegAArd, faglig sekretær: 
»Der er et par kolleger, som har spurgt 
mig, om jeg havde et problem med Peter 
Jensen, siden jeg på generalforsamlingen 
sidst ikke var oppe og takke ham for 
indsatsen.  Jeg har et problem, men ikke 
med Peter Jensen. Mit problem handler 
om hans beslutning om ikke mere at 
være kasserer. Men også fra mig skal der 
lyde en tak til Peter for de mange gode 
år, vi har haft sammen. Du har været en 
god og inspirerende kollega, hvis humor 
er savnet her i fagforeningen.«

Henrik Juul rAsmussen, ny 
rørsekretær: »Når man er valgt til noget 
uden modkandidat, siger man så tak 
for valget? Det ved jeg ikke, men jeg vil 
i hvert fald love at gøre mit bedste som 
ny rørsekretær. Da Anton for et år siden 

fortalte, at han gerne ville have et år 
mere på posten, inden han takkede af, 
var vi nogle som troede, at mere end én 
ville stille op som hans afløser. Det var 
der ikke. Der var bare mig, og det må I 
så leve med.

I øvrigt er det vigtigt for mig at få 
sagt, at det ikke kommer til at påføre 
fagforeningen ekstra udgifter, at Anton 
fortsætter på posten, indtil jeg om nogle 
måneder har færdiggjort en uddannelse 
og er klar til at tage over. I forhold til 
Anton er det endnu for tidligt at sige 
tak, for du har en hel masse ting inde i 
dit hoved, som vi skal have proppet ind i 
mit, inden vi for alvor fejrer dig.«

mAx meyer, forbundsformand: »Jeg 
kan sagtens følge Bjarnes frustrationer 
over edb-problemerne i vores A-kasse. 
Det er skrækkeligt, det der foregår. Vi ar-
bejder på at få gjort noget ved det, men 
I skal være klar over, at BFA består af 
fire parter, nemlig Malerne, Artisterne, 
Fiskerne og Blik og Rør. Desværre har vi 
endnu ikke fået flertallet i bestyrelsen, så 
vi kan bestemme, hvordan tingene skal 
køre, men sikkert er det, at der skal ske 
noget. 

Et andet problem er, at vi kommer til 
at miste medlemmer de kommende år, 
selv hvis ingen melder sig ud og vi får 
organiseret samtlige nyuddannede. Årsa-
gen er, at indtaget af lærlinge de seneste 
fire år har været så lavt, at tilgangen af 
unge medlemmer ikke kommer til at stå 
mål med afgangen til pension blandt de 
ældre.  Desuden oplever vi i øjeblikket 
et helt katastrofalt stort frafald blandt 
lærlingene. Langt over halvdelen af dem 
færdiggør ikke deres uddannelse. 

Nu til noget glædeligt som jeg knapt 
nok kan forklare årsagen til: Ledigheden 
er på landsplan nede på 4,9 procent. Det 

Forbundsbladet
samsendes med
utætheden

debatten  
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er stadig for mange, men i forhold til for 
et halvt år siden, er der sket et drastisk 
fald hen over efteråret.«

rune AdelvArd, blikkenslager: 
»Jeg vil meget gerne stille et spørgsmål 
omkring arbejdsmiljøet. Hvorfor spørger 
jeg om det? Jeg har tilladt mig at skrive 
bogen Det Halte Arbejdsmiljø, hvori en 
af pointerne er, at vi står over for nogle 
gevaldige problemer. Skal vi prøve at 
helbrede de sygdomme, vi pådrager os, 
i stedet for bare at sige, at vi forebygger. 
Selvfølgelig skal vi forebygge, fordi alt 
andet vil være hul i hovedet, men som 
situationen er i dag, hvor eksperterne 
siger, at man ikke kan teste alt, så er 
spørgsmålet, om det er tilstrækkeligt.«

Henrik roos, tillidsmand hos Enco: 
»I forbindelse med vores lokalforhand-
ling i foråret udfyldte alle svende et 
skema med deres ønsker til efteruddan-
nelse. Det er siden blevet lagt ind i en 
uddannelsesplan, som nu – efter lidt 
træghed fra firmaets side – er ved at 

blive ført ud i livet.  Der er sket det, at 
arbejdsgiverne er vendt fuldstændig på 
tallerkenen, nu opfordrer de os lige-
frem til at tage efteruddannelse, efter 
at det har vist sig, at folkene selv gerne 
vil lære nyt. Firmaet er i det hele taget 
blevet meget mere positivt indstillet, så 
jeg ser frem til, at rigtig mange kolleger 
det kommende års tid tager efteruddan-
nelseskurser.  Samtidig vil jeg sige, at det 
har krævet en stor indsats af tillidsman-
den og klubben at få det her til at ske. 
Man skal følge tingene helt til dørs, men 
hvis man gør det, og vi er mange, der 
gør det, så bliver det også lettere for mig 
næste gang.«

JoHn Antonsen (Anton), afgående 
rørsekretær: »Det bliver så sidste gang, 
jeg skal stå her, i hvert fald i egenskab 
af rørsekretær. I forhold til Max Meyers 
bemærkninger om tilbagegang i opmå-
linger vil jeg sige, at her i København har 
vi oplevet et rimeligt spring fremad. Pt. 
har vores opmåler Karsten Pedersen ti 
opgaver i gang, og han siger, at der ikke 
skal komme flere til, for det kan han ikke 
overkomme.«

BJArne ØrBekker, blikkenslager: 
»For næsten nøjagtig fem år siden var 
jeg ude for en alvorlig arbejdsulykke, og 

den sag er nu afsluttet. Allan Leegaard 
har belært mig om, at man ikke kommer 
og siger tak, men jeg vil nu alligevel sige, 
at det har været en fornøjelse at opleve 
det samspil, som har været mellem Allan 
Leegaard og vores tidligere socialråd-
giver Lisbeth Vidal samt forbundets 
advokat. Det er dejligt at være med i en 
organisation, hvor tingene bare kører 
som smurt.«

Peter Jensen, forhenværende kas-
serer, nu praktiserende blikkenslager: 
»Det er pænt af Allan Leegaard at sige, at 
han savner mig, det er måske især efter, 
at han er blevet ansvarlig for A-kassen. 
Det er da også meget positivt, at Bjarne 
har fået øjnene op for Modulus store 
problemer, fordi det var godt nok noget 
jeg kæmpede med. Vi må nok erkende, 
at der er lagt for meget over i den fælles 
A-kasse, og at medlemsoptagelsen bør 
føres tilbage til Lygten. Der er himmel-
vid forskel på at være en HK’er på det 



Sig Ny Modulus, navnet på edb-
systemet, som blev indført overalt 
i Blik og Rørarbejderforbundet for 
snart halvandet år siden, og mange 
i Rør og Blik København får røde 
knopper. En af dem er formand 
Bjarne G. Petersen, som i sin beret-
ning ikke lagde fingre imellem i sin 
kritik af et system, som har vist sig 
mildt sagt ikke at fungere ret godt.

»Som nok alle bekendt har der 
været en lang række problemer i for-
bindelse med A-kassens udbetaling 
af dagpenge til de ledige. De synes 
nu heldigvis at være et overstået 
kapitel. Til gengæld har vi fået en 
lang række lige så alvorlige proble-
mer i forbindelse med medlemsad-
ministrationen. Indmeldelser bliver 
ikke foretaget rettidigt. Medlemmer 
bliver ikke fordelt rigtigt mellem 
kredsene. Medlemmer bliver fordelt 
forkert i forhold til A-kassen lokalt. 
Medlemmer i restance bliver ikke 
rykket rettidigt, hvis systemet da 
overhovedet kan finde ud af at kræve 
kontingentet op. 

Situationen er uholdbar, for hvad 
nytter det, at vi bruger både arbejds-
kraft og økonomi på organisering og 
medlemsfastholdelse, når det hele 
drukner fuldstændig i bureaukrati,« 
sagde Bjarne G. Petersen, som lagde 
en del af skylden for Rør og Bliks 
vigende medlemstal på problembar-
net Ny Modulus. 

centrale A-kasse kontor på Immer kær, 
hvor man ikke møder medlemmer, og så 
at være en HK’er eller en faglig, der sid-
der inde i vores egen a-kasse og møder 
medlemmer hver dag.«

Peter Fog, blikkenslager: »Den 
såkaldte fleksicurity-model er brudt 
sammen, i hvert fald er der skruet ned 
for sikkerheden.  På den baggrund synes 
jeg, at man ved overenskomstforhand-
lingerne i foråret skal gå efter en forlæn-
gelse af opsigelsesvarslerne.«.

Henrik roos, som i sit første indlæg 
i debatten havde foreslået anskaffet en 
hjertestarter til fagforeningshuset, men 
var blevet oplyst om, at sådan én havde 
man skam allerede: ”Nu har jeg været 
ude og kigge, jeg har kravlet under alle 
borde og spurgt alle folk, jeg er kommet 
forbi, men jeg har ikke kunne finde den 
hjertestarter. Så jeg vil ændre mit forslag 
om, at vi får et skilt om, hvor hjertestar-
teren er.”

Allen leegAArd: »Vi har en hjerte-
starter, den står på et aflukket kontor, og 
der vil stort set altid være en person til 
stede, som ved, hvor den er, har adgang 
til stedet og ved, hvordan starteren vir-
ker. Når den ikke står frit fremme, er det 
for at undgå, at den kommer i ukyndige 
hænder eller at den bliver stjålet, men 
vi skal da gerne overveje at sætte et skilt 
op.«

Formand Bjarne G. Petersen i sin 
replik, der tjente som afrunding 
på debatten.: 
»Til Henrik Roos vil jeg sige, at jeg 
synes, at det er et imponerende stykke 
fagligt arbejde, I har fået lavet med efter-
uddannelsesplaner til så mange svende.  

Bjarne Ørbekker synes, at han har 
fået en god behandling i fagforeningen, 

og det er jo altid rart at høre, at folk er 
nogenlunde tilfredse med det arbejde, 
som vi i fagforeningen går og laver. 

Peter Fog siger at flexicurity-systemet 
har spillet fallit og efterlyser i den anled-
ning længere opsigelsesvarsler. Men med 
hensyn til længere opsigelsesvarsler er 
det som det med at pisse i bukserne for 
at få varmen. Det fører os nemlig tilbage 
til dengang, alle løb rundt med en fyre-
seddel i lommen, som engang imellem 
blev trukket tilbage, men der er ikke no-
gen sikkerhed i at have en lang opsigelse. 
Den sikkerhed, man har, er, når der 
bliver arbejde nok, hvis der nogensinde 
bliver det, og man har de kvalifikationer, 
der skal til. 

Der tales om, at det ikke er nemt at 
bruge rørprislisten, og nej, det er det 
muligvis ikke, men det er jo derfor, vi 
har en opmåler i fagforeningen, som kan 
hjælpe folk med at bruge den.  Hvorfor 
vi som branche ikke er blevet ligeså 
hårdt ramt på lønnen som andre er, 
skyldes, tror jeg, at vi har en prisliste, der 
fungerer nogenlunde.  At vi så skal have 
udbredt brugen af prislisten noget mere, 
det er der da slet ingen tvivl om. En an-
den ting er, at prislisten ikke kan redde 
alt. Vi kan ikke gå ud og overbevise en 
servicesvend, som tjener for lidt i løn, 
om, at han bare skal bruge prislisten. Det 
har bare ikke sin gang på jord. 

Rune Adelvard, jeg har svært ved at 
give et klart svar på hans spørgsmål om 
arbejdsmiljø.  Fordi jeg simpelthen ikke 
forstår det. Jeg vil foreslå, at vi taler sam-
men efter mødet.«

Ny Modulus 
– et problembarn



 

A-klubberne i rør & Blik og BJmF (3F)
sender atter en faglig bus afsted til Rosa 
Luxemburg-Karl Liebknecht Demonstra-
tion (LL-Demo) i Berlin d.13-15/16 januar 
2012.Turen er åben for alle interesserede. 
Pris ca. 1000 kr. Depositum på 400 kr.

Foreløbigt program:
Fredag 13/1-2012:  Afg. fra Sjælør st. 
(eftermiddag)
Lørdag 14/1-2012:  Oplev Berlin med dine 
kolleger
Søndag 15/1-2012 : Mindesmarch/demo
Søndag/mandag : Afrejse 

For tilmelding 
og mere info: 
Ring til Dan 
2688 2077

Baggrunden:
For 97 år siden 
startede tyske 
imperialister 1. Verdenskrig. Karl Liebk-
necht var det eneste medlem af den tyske 
rigsdag, som satte sig imod krigsførelsen. 

I den forbindelse skrev Rosa Luxem-
burg i 1916 bl.a., at krigen var et kæmpe 
metodisk og organiseret myrderi. 

Denne ubetingede modstand mod krigen 
og dens bagmænd blev i 1919 årsagen til 
mordet på de to socialister. Mordet blev 
udført af højre-nationale kræfter med 
socialdemokraters velsignelse.

I forbindelse med turen søger A-klub-
ben alle faglige klubber om en økonomisk 
håndsrækning. Da mange af turens del-
tagere er ledige og derfor har begrænsede 
midler, håber vi, at klubberne vil bidrage 
økonomist til denne begivenedsrige tur.

Donationer kan overføres til Arbej-
dernes Landsbank reg.nr. 5322/kontonr. 
0000364642/mærkeBerlin.

Mindemarch Berlin Januar 2012

A-klubben lever endnu

Sommeren over lykkedes det mange 
kolleger, der i blandt ikke så få aktive fra 
A-klubben, at komme i job igen. Nogle 
stykker endda som følge af vores kollek-
tive jobsøgning. Trods denne glædelige 
fremgang i beskæftigelsen har vi stadig 
mange arbejdsløse her i kredsen, for 
nuværende cirka 170.

På den baggrund skal det pointeres, at 
A-klubben stadig rør på sig og ser frem 
til, at så mange som muligt tager del i 
vores mandagsmøder med fast mødetid 
kl. 10.00 på Lygten.

Her har du mulighed for at opnå det, 
vi som arbejdsløse ellers er afskåret fra: 
Socialt samvær med kolleger, diskus-
sion og planlægning af fagligt arbejde og 
aktioner, ofte i samarbejde med andre 
A-klubber, deltagelse i den offentlige 
debat med meget mere. Desuden har 
du mulighed for at deltage i den fælles 
ugentlige jobsøgning, som af og til har 
vist sig at føre til job. Kort sagt et gedigent 
kollegialt kammeratskab.

Ud over vores faste mandagsmøder 
har vi igennem det sidste års tid været 
engageret i en bred vifte af tiltag. Sam-
men med primært Bygge-, Jord- og 
Miljøarbejderens A-klub i Valby har vi 
gemmenført demonstrationer ved byg-
gepladser, som opererede med uorganise-
ret, udenlandsk arbejdskraft. I flæng kan 
nævnes Region Hovedstadens kontordo-
micil på Gl. Kongevej, som blev renoveret 
af polske ’arme og ben’ arbejdere, Fitness 
World, som groft udnyttede polske ar-
bejdere, daværende miljøminister Karen 
Ellemann, som fik lavet tag på sin villa 

af uorganiseret og ikke-registreret tysk 
arbejdskraft samt Bille August, hvis 20 
mio. kroners villa blev totalrenoveret 
af uorganiseret polsk arbejdskraft 
under sikkerhedsmæssigt uforsvar-
lige vilkår. 

Vi har flere gange deltaget i bygge-
pladsbesøg for at afdække misbrug af 
udenlandsk arbejdskraft samt brud på 
sikkerheds- og overenskomstmæssige 
forhold i øvrigt. Dels lokalt, dels i forbin-
delse med den landsdækkende aktion, 
BAT Kartellet stod bag i efteråret. Det har 
hver gang vist sig, at mere end halvdelen 
af de besøgte pladser, i en eller anden 
grad, betjente sig af uorganiseret, under-
betalt og ofte også illegal arbejdskraft fra 
Østeuropa, der heller ikke var tilmeldt 
Told og Skats Ruth-register. Desuden blev 
der påtalt mange andre sikkerheds- og 
overenskomstmæssige forhold, som heller 
ikke var i orden. 

Uddelingen af Årets Smædepris deltog 
vi også i. Kandidaterne findes blandt 
politikere, som har ydet en indsats, der 
absolut ikke har gavnet beskæftigelsen 
eller de arbejdsløses vilkår. Prisen, en 
fuckfinger-statuette, gik i år til fhv. be-
skæftigelsesminister Inger Støjberg.

I sommer deltog vi i demonstrationen 
forud for retssagen mod Anton Nielsen. 
Han blev, som formand for modstands-
folk og kz-fanger i Horserød-Stutthoff 
foreningen, draget til ansvar for at have 
samlet 17.690 kroner ind til PLFPs huma-
nitære arbejde i Gaza. Det må man iflg. 
EU’s terrorlov ikke, så han blev idømt to 
måneders ubetinget fængsel. Siden har vi 
et par gange deltaget i solidaritetsaktio-
ner foran Horserødfængslet, hvor Anton 

Nielsen nu afsoner.
Sammen med A-klubben i Trekroner-

gade har vi haft foretræde for både det 
tidligere og det nuværende arbejdsmar-
kedsudvalg i Folketinget. Formålet har 
været at synliggøre fejl og mangler i den 
førte politik hvad angår beskæftigelsen 
og de arbejdsløses vilkår. Nu må vi se, om 
den nye regering har lysten og evnerne til 
at tage fat på opgaverne. Ellers må vi jo 
prøve at puffe den lidt i gang. 

Endelig har vi i samarbejde med 
firmaet Tour og Andersson arrangeret 
efteruddannelseskurser. Her fik et større 
antal arbejdsløse opgraderet deres fær-
digheder omkring indregulering af anlæg 
gennem deltagelse i balanceringskurserne 
modul 1 og 2.

Og ja, så har vi selvfølgelig også bare 
hygget os. Med jule- og påskefrokost og i 
al almindelighed.

A-klubben lever som sagt endnu. Vi 
håber, at mange vil finde vejen ind om-
kring Lygten til vores mandagsmøder. Til 
gavn for både vores fælles vilkår og egne 
kontakter til fag og kollegaer.

Vel mødt mandag kl. 10.00 i
A-klubben

 

Tak !
A-klubben takker den faglige klub i John 
A. Hansen for det fine bidrag. Kampen 
fortsætter!

                       Hilsen Dan / A-klubben
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Rør og Blik København holder sammen med Malernes Fagforening Storkøbenhavn  
Klubkonference. Denne gang af kun en dags varighed.
Fredag den 27. januar 2012 på Lygten 10 kl. 08.00

Program
· Overenskomstforhandlingerne 2012 ·  Krav og forventninger
· Den nye regering · De første 100 dage
· BAT Kartellets organiseringsarbejde· Kampen for den danske model  
 og imod social dumping
· Arbejdsmiljøet · Hvordan står det til ude på pladserne

Konferencen starter med morgenbord kl. 08.00. Siden serveres en frokost.

Pensionister på Christiania

Efterårets første udflugt i Pensionistfor-
eningen gik til Københavns politis største 
øvelsesområde - også kendt under navnet 
Fristaden Christiania.

Det var 57 morgenfriske pensionister, 
påhæng medregnet, der klokken 09.45 
mødtes ved hovedindgangen til det tidli-
gere kaserneområde på Christianshavn.

Desiré, en af dagens tre guider, tog 
imod. I et lokale i den kendte bygning 
Loppen fik vi en meget grundig gennem-
gang af Christianias historie. Vi fik også 
på en planche et indtryk af det store om-
råde, som christianitterne selv har opdelt 
i 14 navngivne områder med hver deres 
bestyrelse og kasserer.

Fristaden har egen grundlov, som 
blandt andet indeholder forbud mod 
skydevåben, hårde stoffer, skudsikre veste 
og rygmærker.  I september 2011 var der 
for øvrigt 40 års jubilæum for besættelsen 
af det nedlagte kasserneområde, som blev 
til Christiania. 

Efter orienteringen blev vi opdelt i tre 
grupper med hver sin guide, som viste os 
omkring. Vi så Pusher Street, hvor der 
ikke må fotograferes, for hashen ligger frit 
fremme i de små boder, Børneområdet 
med dets institutioner, Sundhedshuset, 
hvor der blandt andet er mulighed for gra-

tis lægebesøg for christianitter og byens 
hjemløse, Smedeværksteder, hvor man 
renoverer gamle kakkelovne og kaminer, 
og Kvindesmedeværkstedet, hvor der 
designes og fremstilles smykker, lysestager 
og andre spændende emner.  Der var også 
et kig ind, hvor de kendte Christianiacyk-
ler fremstilles. 

De mange forskelligartede og utra-
ditionelle bygninger i Fristaden er ikke 
alle sammen arkitekttegnede, men de er 
beboelige.

Efter rundvisningen var der almindelig 
tilslutning til parolen Bevar Christiania!

Efter besøget i Fristaden var der en kort 
spadseretur til Restaurant Færgekroen i 
Strandgade, hvor der var tre stykker pænt 
belagt smørrebrød og en stor fadøl per 

næse. Alt derefter var for egen regning, 
men der var aftalt en fornuftig enhedspris 
på drikkevarer på 25 kr. Det medvirkede 
til at holde personalet i fulde omdrejnin-
ger.

At dømme efter deltagernes glade 
ansigter og den gode stemning tør man 
slutte, at efterårets første udflugt var en 
succes.

Referent: Bent Kühn

Klubkonference
Adgangsbegrænsning:
 
Der kan højest deltage  
60 rør- og blikkenslagere 
og 60 malere.

tilmeldingsfrist:  
Mandag den 09. januar 
2012
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Sydafrika

diamond diggers lodge
36 doris street
kensington
Johannesburg

To toiletkummer i samme kabine er resultatet af en 
bøf. Blikkenslagerne kom til at anbringe afløbsrørene 
så tæt på hinanden, at det ikke var muligt af anbringe 
seperate adgangsdøre til toiletterne. Ejeren af dette 
deluxe rygsæks logi valgte at lade bøffen passere og 
skabte dermed dette unikke hun-og-han toilet. 

WC World Wide (www)

Utæthedens serie om wc’er 
fortsætter

Arbejdsløse og sygemeldte medlem-
mer i kategori A, det vil sige fuldt 
betalende ordinære medlemmer, kan 
søge om nedsat kontingent hver gang 
de uafbrudt har været ledige eller 
sygemeldte i en periode på 17 uger. 
For at være omfattet af ordningen 
skal man have aktuelt A-medlemskab 
af Rør og Blik (Kreds København) i 

mindst et halvt år. Først herefter tæl-
les de 17 uger.

Der vil rent teknisk blive tale om 
en fritagelse for kredskontingent i 
52 dage i resten af 2011 og 50 dage 
fra 01.01.2012 svarende til 550 kr. 
Nedsættelsen gælder fra ansøgningen 
er modtaget og bevilget.

Ansøgningen skal være skriftlig 

enten på nedenstående formular, der 
fremover vil være i hvert nummer af 
Utætheden, eller på mail til fagfor-
eningen på kbh@blikroer.dk. 

På ansøgningen skal medlemmets 
navn, personnummer og startdato 
for ledighed/sygeperiode fremgå. Ved 
ansøgning på grund af sygdom skal 
foreligge dokumentation.

Nedsat kontingent til ledige og syge

Ansøgning om nedsættelse af fagforeningskontingent efter 17 ugers uafbrudt ledighed eller sygdom
Ved ansøgning på grund af sygdom skal foreligge dokumentation.
 
Navn:  ............................................................................................................................................................................................................

Personnummer:  ..........................................................................................................................................................................................

Startdato for ledighed eller sygeperiode:  .................................................................................................................................................

Sendes til Rør og Blik, Lygten 10, 2400 Kbh. NV eller på mail: Kbh@blikroer.dk
 ✃
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Åbningstider

Fagforeningen
Mandag-onsdag: 8.00-16.00
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-14.00
Telefon: 3583 2422
A-kassen
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 15.00-16.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00-11.30 og 15.00-16.30
Fredag: 9.00-11.30

Rådgivningen ved Annette Kappel
Mandag    08:00 – 14:30
Onsdag    08:00 – 11:00
Torsdag   08:00 – 17:00

efterlønsklubben
Efterlønsklubben holder møde på Lygten  
kl. 10.00 første mandag i hver måned,  
bortset fra i juni, juli og august. 
Kontaktperson: Freddy Røpke  
tlf. 2445 8701

A-klubben 
Møde hver man. kl.10.00 i  
Byggefagenes Hus

kontakt til klubben: 
arbejdslosvvs@live.dk og  
mobil 2688 2077 

kaleNder

Bestyrelsesmøder
Mandag 28. november
Tirsdag 24. januar
Tirsdag 06. marts
Tirsdag 17. april

Generalforsamling
Tirsdag 24. april kl. 17.00

tM møder
Tirsdag 24. januar (aflyst)
Tirsdag 20. marts

klubkonference med Malerne 
Fredag 27. januar på Lygten 10

Ring/skriv idéer og forslag  
til Utætheden.
Kontakt journalist Ivan  
Enoksen på 3583 2422 eller ive@blikroer.dk
 

Din gode historie

Anmeldte arbejdsmiljørepræsentanter 

Firma arbejdsmiljørepræsentant
DTEK A/S Jens-Anker Rasmussen
Wicotec A/S Lars Beuck Thomsen (Ekstern)
Dehlsen & Sønner VVS A/S Martin Høy Pehrson 
Øens VVS & Kloak A/S Bent Andersen
Wicotec A/S Henrik Richardy Rasmussen

Anmeldte byggepladser 
Firma arbejdspladsen arbejde
ENCO A/S – VVS Amalieparken 57 Sprinkler
Henriksen & Jørgensen A/S Tranemosegård 212 Renovering af  
  varmecentral
L&H Rørbyg A/S Skolegade VVS
ENCO A/S – VVS  Nørgaardsvej 32 Nybyg
ENCO A/S – VVS  Howitzvej – Frederiksberg Ret Nybyg

Anmeldt tillidsrepræsentanter

Ansøgning om nedsættelse af fagforeningskontingent efter 17 ugers uafbrudt ledighed eller sygdom
Ved ansøgning på grund af sygdom skal foreligge dokumentation.
 
Navn:  ............................................................................................................................................................................................................

Personnummer:  ..........................................................................................................................................................................................

Startdato for ledighed eller sygeperiode:  .................................................................................................................................................

Sendes til Rør og Blik, Lygten 10, 2400 Kbh. NV eller på mail: Kbh@blikroer.dk
 ✃

døde siden sidste utætheden 

180155 Ebbe Paldrup  død 10.08. 2011
280435 John Thisted Christensen død 23.09. 2011
190231 Bent Birger Jensen død 27.09. 2011

Dennis V. K. Wied
Øens VVS & Kloak 
A/S 

Niels Hilfling 
Petersen
DTEK A/S  
 

udgivelsesplan for  
utætheden 

Rør og Bliks fagblad udkom seks gange 
i 2011, og det gør det også næste år. På 
grund af aftalen med forbundsbladet Blik 
og Rør om samsending bliver udgivelses-
tidspunkterne nogle nye i år, nemlig disse:
2. februar, 2. april, 7. juni, 6. september, 
4. oktober og 29. november.
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Id nr. 46612

Juletræsfest
12.30 Dørene åbnes
13.00 Velkomst
13.10 Julemanden ankommer
14.00 Æbleskiver
14.30 Sunes magiske og crazy trylleshow
15.00 Godteposer
15.15: Finn Bendixen præsenterer de magiske cirkusdyr
15.30 Freddie Stackel med partner i »Kaskadørshow«
16.00 Afslutning

Billetsalg i fagforeningen, hos Sussie i stuetagen, fra torsdag den 24. november.
Det begrænsede antal billetter sælges efter først til mølle princippet.

Billetpriser: 20 kr. for børn og 10 kr. for voksne

    

Rør og Blik København kalder til juletræsfest 
Lørdag den 10. december 2011 kl. 12.30 – 16.00

Juletræsfesten er for medlemmer og deres koner/kærester samt børn


