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LO-husene
Det store Arbejderparlament

Man kaldte den forsamling, der stiftede LO i 1898, for ”Det store Arbejderparlament”.
Der findes udelukkende denne tegning af forsamlingen. Nogle af personerne har stor
lighed med kendte arbejderførere fra tiden, andre er blot skitserede ansigter. Ingen
tvivl om at det er Jens Jensen, der står på talerstolen. Dengang formand for den
københavnske fællesorganisation, senere første formand for LO, eller DsF, som
organisationen startede med at kalde sig. Stedet er det første Folkets Hus på
Enghavevej i København. (ABA, tegning fra Ravnen)

Rejsegilde på Folkets Hus på Enghavevej i København. Det blev indviet i 1895, og
var finansieret af et aktieselskab stiftet 1893. En ganske almindelig fremgangsmåde
den gang arbejderbevægelsen havde svært ved at finde lokaler, der ville huse deres
sammenkomster. Man måtte bygge egne, og det første blev forsamlingshuset i
Rømersgade, der hurtigt blev for småt. I dag er det museum og samlingssted for
arbejderbevægelsens historie og kultur. Ikke kun i København men rundt omkring i
landet blev der bygget forsamlingshuse. (ABA, fotograf H. Schiöttz)

Her er festsalen i Folkets Hus på Enghavevej fotograferet. Anledningen er DsF’s
generalforsamling i 1907, hvor russiske partifæller er på besøg og ses forrest i

billedet. Både dette Folkets Hus og det nye, der senere opføres, fortsatte i mange år
med at huse forskellige af fagbevægelsens møder og forsamlinger. (ABA, fotograf
Marius Christensen)

Folkets Hus bygges om

Det gamle Folkets Hus rives ned og daværende statsminister Hans Hedtoft lægger
grundstenen til et nyt på hjørnet af Enghavevej og Rejsbygade. (ABA, fotograf Kaj
Lund Hansen)

Den socialdemokratiske statsminister Hedtoft og DsF’s formand Eiler Jensen fører
an med hurra-råbene. (ABA, fotograf Kaj Lund Hansen)

Huset bliver taget i brug i 1956.
Hjørnegavlen, smykket med mennesker i hjemmet og på arbejdet, er lavet af Dan
Sterup-Hansen. Arkitekten til huset bygget i glas og beton var Vilhelm Lauritzen.
(ABA, postkort udgivet af forlaget Fremad)

Den meget karakteristiske frise på balkonen i den store festsal i det nye Folkets Hus
huskes af mange deltagere i fagbevægelsens forsamlinger – som her på billedet.
Det var den københavnske fællesorganisation, der både havde ladet huset opføre og
som var beboer. De husede også i mange år Arbejderbevægelsens Bibliotek og
Arkiv. I dag færdes et nyt publikum i salen, der er koncertsal i Musikhuset Vega, hvor
der nu afholdes store koncerter med danske og udenlandske artister. (ABA, fotograf
Carl Rasmussen)

Rosenørns Allé

I 1925 flyttede DsF til bygningen på Rosenørns Allé. I samme bygning boede
dengang blandt andre Socialdemokratiet. Efterhånden blev organisationens
virksomhed udvidet så meget, at samtlige etager i huset blev overtaget . Til LO’s

75-års jubilæumsskrift i 1973 stillede daværende LO formand , Thomas Nielsen, op
til fotografering foran Rosenørns Allé nr. 12. Billedet udtrykker ganske godt i hvor høj
grad han den gang personificerede organisationen. (ABA)

LOs forretningsudvalgs mødelokale gik slet og ret under navnet ”Cigarkassen”
Lokalet, som her er i brug i 1972, blev senere afløst af et andet. For enden af lokalet
ser man siddende, Knud Christensen og til venstre for ham stående, Finn
Thorgrimson, der begge siden hen blev LO formænd. Den siddende formand,
Thomas Nielsen, befinder sig til højre ved bordets langside med den karakteristiske
cigar i hånden. (ABA)

Arbejderledere
Jens Jensen (1859-1928)

Jens Jensen (1859-1928) udlært malersvend, kom til København i 1879 og blev i
1883 formand for malernes fagforening. Han var én af hovedmændene bag
oprettelsen af De samvirkende Fagforbund i 1898. Han rejste rundt i provinsen og
agiterede for fagbevægelsen, og stod bag oprettelsen af den københavnske
fællesorganisation. Han gik stærkt ind for et tæt samarbejde mellem parti og
fagbevægelse, og blev selv valgt ind i Folketinget, hvor han sad fra 1895 til 1903.
Både som folketingsmedlem og som kommunalpolitiker og første socialdemokratiske
borgmester i København var hans linje reformsøgende.

Andre malersvende på Jens Jensens tid. Tiden er Storlockouten 1898. (ABA)

P. Knudsen (1848-1910)

P. Knudsen (1848-1910) var handskemager og kom fra Randers. Ankommet til
København stiftede han i 1875 handskemagernes fagforening og i 1876 et nordisk
handskemagerforbund. Nordiske og skandinaviske fagsammenslutninger var et

almindeligt fænomen. Han satte sine kræfter ind på at udvikle fagforeningsdannelsen
samt at knytte det politiske og faglige arbejde sammen, og han blev formand for
Socialdemokratisk Forbund. Han var både Landstings- og Folketingsmedlem, og
forsøgte at uddanne sig i de politiske teorier. Som medarbejder ved
Social-Demokraten fik han lejlighed til at fremføre sine ideer i avisen.(ABA)

Handskemagerforeningen, som P. Knudsen var med til at stifte, fik som flertallet af
fagforeninger, sin egen fane. (ABA)

P. Holm (1848-1898)

P. Holm (1848-1898) var udlært skræddersvend og medstifter af skræddernes
fagforening. Det første fagforbund i landet, Det almindelige danske
Skrædderforbund, var han også med til at oprette i Horsens i 1875. I det hele taget
tog han en stor tørn med at få organiseret fagbevægelsen i 1880erne. Sammen med
Hørdum blev han den første socialdemokrat, der blev valgt ind i Folketinget i 1880.

Sådan kunne en skrædderforretning se ud lige før århundredeskiftet. Dette er P.
Holms egen forretning i Nørre Farimagsgade 72 i København.(ABA)

Et kig ind i et skrædderværksted omkring århundredeskiftet i Rømersgade i
København. Skrædderstillingen er indtaget på bordet og skiltet på væggen formaner:
”Af sundheds- og renlighedshensyn bedes man ikke spytte på gulvet”. (ABA, fotograf
Johannes Hauerslev)

Kvinder på en mandearbejdsplads. Sådan kunne man godt betegne de kvindelige
herreskræddere. Deres vilkår var dårlig løn, en arbejdsdag på 16-18 timer, og så var
de kastebold mellem de mandlige arbejdsledere og arbejdsgivere. Derfor var der en
grund til at danne sin egen fagforening. Billedet af Bestyrelsen for De kvindelige
herreskrædderes Fagforening under strejken i 1899 er blevet et symbol på stærke
kvinders faglige engagement. Nogle af kvinderne var også politisk engagerede.
Desuden er det et smukt komponeret billede, dvs. opstillingen er flot, kvinderne er i
fine kjoler og ser beslutsomme ud. De har valgt at lade sig fotografere i det
skelsættende år 1899, hvor arbejdsmarkedet fik sin ”grundlov”. (ABA, fotograf
Johannes Hauerslev)

Christian Hørdum (1846-1911)

Christian Hørdum (1846-1911) selv skomager, var leder af en skomagerfagforening.
Sideløbende arbejdede han politisk og blev formand (1880-1882) for
Socialdemokratiet, eller rettere Socialdemokratisk-Forbund, som det hed. Gennem
arbejderpressen, med avisen Social-Demokraten, førte han og andre
arbejderbevægelsens politik frem.(ABA, fotograf Ludvig Offenberg)

Træskomagere i Fredericia i 1896. De har trukket værkstedet uden for, hvor de laver
træsko med bøgetræ, økse, høvl og et godt håndelag.(ABA)

Udenfor Hertz Skotøjsfabrik på Jagtvej i København i 1899 er de kvindelige
arbejdere stillet op til fotografering.(ABA)

Indenfor i nådleriet på Hertz Skotøjsfabrik så det i 1908 meget trangt ud. At nådle vil
sige at sy, og det var udpræget kvindebeskæftigelse. (ABA)

Ejler Jensen (1894-1969)

Eiler Jensen (1894-1969) blev valgt til formand for DsF/LO 1943. Han var
lagerarbejder og var i 1925 – 1936 formand for Lager- og Pakhusarbejdernes
fagforening i København og han var medlem af Arbejdsmandsforbundets
hovedbestyrelse. Eiler Jensen (til venstre) sammen med Laurits Hansen, som han
afløste som LOs formand i 1943.(ABA)

Foruden at have arbejdet som lagerarbejder havde Eiler Jensen haft arbejde som
bud, tjener og sømand. Han blev formand for DsF i en vanskelig tid for
fagbevægelsen, nemlig under krigen i 1943, men han formåede at styre
fagbevægelsen helskindet ud af disse vanskeligheder og var derfor med til at
påbegynde et nyt kapitel i DsF’s historie. Eiler Jensen som frihedskæmper i 1945.
(ABA)

Som sømand havde Eiler Jensen rejst i mange lande, havde oven i købet lært sig
fransk, hvilket havde udvidet hans horisont og givet ham mange værdifulde
erfaringer. Det internationale arbejde fik ganske naturligt betydning i hans tid som
formand. Han sad som formand for LO i hele 24 år og nåede at blive en rutineret
forhandler, som billedet her fra en overenskomstforhandling med arbejdsgiverne
også giver indtryk af . (ABA, fotograf Janne Woldbye)

Hans Jensen (1945-)

LOs tidligere formand Hans Jensen (født 24. september 1945) er uddannet
blikkenslager og rørlægger. Han gik ind i organisationsarbejdet i Blik- og
Rørarbejderforbundet i 1973. Billedet her er fra 1985, og da havde han været
forbundets formand i fire år. (ABA, fotograf Harry Nielsen)

I forbindelse med strukturdiskussionerne blev der foretaget en grundig
medlemsundersøgelse til spørgsmålet. Hans Jensen, her som næstformand i LO og
med formand Finn Thorgrimson ved sin side, rejste land og rige rundt for at deltage i

medlemsdebatter. “Girafkaravanen” kaldte de sig, LO-folkene og de forskere, der var
knyttet til undersøgelsen. Mange medlemmer dukkede op for at ”se girafferne” og
debattere. (ABA, fotograf Harry Nielsen)

Hans Jensen blev på kongressen i 1987 valgt som næstformand i LO og som
formand på den ekstraordinære kongres i 1996, hvor billedet her stammer fra. Han
har lige siden sin næstformandstid arbejdet for uddannelse og demokratisering af
arbejdspladserne, og kontakten til det enkelte medlem har stået i centrum. Det er
blevet tilstræbt direkte ved medlemsundersøgelser, men også indirekte gennem
uddannelse af medlemmerne. Dygtiggørelse og fleksibilitet skal gøre den enkelte
medarbejder mindre sårbar og medvirke til større tryghed i ansættelsen.
Strukturændringer og decentralisering internt i fagbevægelsen har taget fart i Hans
Jensens formandstid og et nyt LO er ved at tegne sig. Se mere herom andetsteds på
LOs hjemmeside. (ABA, fotograf Harry Nielsen)

Arbejdskampe
Storlockouten i 1899

DsF var dårlig nok stiftet før der var optræk til storkonflikt. Storlockouten i 1899
startede i april måned blandt snedkersvende i syv jyske byer. De stillede beskedne
lønkrav og afviste et overenskomstforslag. Det fik Arbejdsgiverne til at lockoute
svendene og så rullede lavinen, og bredte sig til andre fag. Foran Folkets Hus på
Enghavevej i København er tillidsmænd i Bygningssnedkernes fagforening stillet op
til fotografering under lockouten i 1899.(ABA)

Søgaard & Andersens Snedkerværksted i Helsingør 18. juli 1898. Stående som nr. 1
fra venstre er Nikolaj Nielsen, formand for snedkernes fagforening i Helsingør.

Billedet er havnet i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv gennem en indsamling
af gamle fotografier, der skulle illustrere arbejderens hverdag. Denne indsamling
skete i samarbejde med Aktuelt og A-pressen i året for LOs 75 års jubilæum 1973.
2.500 billeder indkom ved den indsamling. (ABA)

Snedkere i savsmuld til anklerne på møbelfabrik i Nykøbing Mors i 1890erne.(ABA)

Ikke så få smådrenge var blandt snedkeriarbejderne på Holm og Nielsen på
Godthåbsvej (senere Silvan) i København i 1898. (ABA)

Septemberforliget

”Endnu 3000 kastes på gaden” under General-Lock-out’en, skriver
Social-Demokraten 27. maj 1899. Konflikten, der startede blandt snedkersvende i
Jylland har nu bredt sig til København. Det drejer sig om 2000 betonarbejdere, 500
kuske og 500 værftsarbejdere, der uden varsel er blevet lockoutet . (ABA)

Efter 100 dages konflikt sluttede Storlockouten, der, da den var på sit højeste,
omfattede 40.000 mand, med det såkaldte Septemberforlig, arbejdsmarkedets
grundlov. Overenskomsten blev underskrevet af Dansk Arbejdsgiver- og
Mesterforening og De samvirkende Fagforbund, der hermed som noget nyt blev
stillet til ansvar for fremtidig indgåede overenskomster. (ABA)

Storkonflikten 1925

Ved overenskomstfornyelserne i 1924 ville arbejdsgiverne have det bestående
lønniveau bibeholdt – lige bortset fra enkelte industrigrene, hvor lønnen ligefrem
skulle sænkes. Til dette diktat sagde DsF nej.
Arbejdsgiverne fastholdt deres modstand mod frie forhandlinger, og en storkonflikt
var under opsejling. De mæglingsforslag, der kom på bordet ,blev godkendt af flere
forbund men forkastet af Arbejdsmandsforbundet, der i stedet udvidede konflikten
med en transportarbejderstrejke. Den fik antallet af konfliktramte arbejdere op på i alt
100.000. Havnearbejdere forsøgte at blokere for strejkebrydere, de såkaldte
skruebrækkere, ved indgangen til Frihavnen under storkonflikten i 1925. (ABA)

Lyngsie, hyldet af sine egne, på vej ind til forhandlinger under storkonflikten i 1925.
Dansk Arbejdsgiverforening og De samvirkende Fagforbund, hvis forretningsudvalg
Lyngsie var medlem af, havde dog uden ham ført natlige forhandlinger i
Forligsinstitutionen. Arbejdsgiverforeningen, DsF og Forligsinstitutionen, kaldt
”Treenigheden” af Lyngsie, spillede ud med et mæglingsforslag, som
arbejdsmændene efter et stykke tid måtte acceptere, og dermed endte konflikten.
Den fik dog et efterspil, nemlig at Dansk Arbejdsmandsforbund meldte sig ud af DsF.
Forholdet mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet, som for første gang i
landets historie dannede regering, var også under forandring. Fagbevægelsen måtte
erfare, at partiet, der havde haft et lovindgreb parat hvis konflikten ikke var blevet
afsluttet, nu havde nationale økonomiske interesser at varetage .(ABA)

Kampene i 1922 og 1925 sled hårdt på sammenholdet i arbejderbevægelsen .
Aktørerne i ringen i disse år var, som satiretegningen viser, H. Langkjær , der var
formand for arbejdsgiverne, dem der skimtes bag hans ryg med høje hatte. I
ringhjørnet sidder C.F. Madsen, formand for De samvirkende Fagforbund. Han har
også sine supportere i ryggen, nemlig arbejderne med bowlerhattene. Med ham i
ringen befinder arbejdsmændenes Lyngsie sig til venstre og socialdemokratiets
Frederik Borgbjerg. (Satiretegning fra Arbejdsgiveren)

Kanslergadeforliget

Da overenskomsterne skulle fornys i januar 1933 blev forholdet mellem
socialdemokratiet og fagbevægelsen igen sat på en prøve. Arbejdsgiverne forlangte
en lønnedgang på 20 procent og varslede lockout, og samtidig var der mange
overordnede økonomiske og politiske hensyn at tage for det regerende
Socialdemokrati.
Landet måtte i hvert fald ikke kastes ud i en konfliktsituation, vurderede partiet, så
den socialdemokratiske statsminister Stauning fremlagde et lovforslag om
forlængelse af overenskomsterne og om forbud mod arbejdsstandsninger. Det var i
teorien i strid med socialdemokratisk politik, men var ikke desto mindre næsten
blevet praksis. Ingen af arbejdsmarkedets parter var tilfredse med forslaget, men der
kom et politisk forlig ud af situationen, det såkaldte Kanslergade forlig, hvori en
masse reformer indgik. Den mest kendte er den såkaldte socialreform, der
forenklede den indviklede sociallovgivning, og offentlige arbejder blev sat ind mod
arbejdsløsheden. Billedet er fra en af statens ungdomslejre, formentlig Ravnstrup
ved Herlufmagle. (ABA)

Lovindgrebet mod arbejdsgivernes lockoutvarsel og udformningen af de sociale
reformer i Kanslergadeforliget i 1933 blev indgået i statsministerens daværende bolig
i Kanslergade nr. 10, deraf navnet. Tegneren Jensenius har til satirebladet
Blæksprutten tegnet mødet i Kanslergade 29. januar 1933. Ikke alle blev lukket ind
af Stauning. Kun Det radikale Venstre og Venstre. De konservatives Christmas
Møller, hvis krav ikke kunne rummes i forliget, hænger under gadelygten og ser sur
ud.
Teksten under tegningen lyder:
“Det er os” – Paa et hemmeligt Bankesignal aabnedes Porten i Kanslergade (ABA)
Generalstrejken under besættelsen i 1943

Under den tyske besættelse af Danmark kom der i 1943 til spontane strejker i flere
provinsbyer. Besættelsesmagtens tilstedeværelse i landet virkede i sig selv
provokerende, men den udløsende faktor for udbruddet at noget så usædvanligt som
en generalstrejke i et besat land, var tyskernes indsættelse af væbnede vagter på
Odense Stålskibsværft. De var posteret på værftet som svar på sabotagen af et tysk
skib, der netop skulle afleveres til tyskerne. Både fabrikker, forretninger og kontorer
samt den offentlige transport gik i stå. Strejkeurolighederne bredte sig til gaderne,
som her i Odense. (ABA)

Urolighederne i forbindelse med generalstrejken i 1943 fik de tyske
besættelsestropper til at udstede militær undtagelsestilstand og dødsstraf mod
strejkende. Også den danske regering manede til ro. Den samme holdning havde
DsF i starten. Strejken var startet uden om den faglige ledelse, der dog efter den
første tøven tiltrådte den. (ABA)

Odenseanerne måtte hente deres brød på Arbejdernes Aktiebageri under
generalstrejken i august 1943. (ABA)
Storkonflikten i 1956

En forsmag på efterkrigstidens store konflikter fik man med Philips strejken i 1954,
der var en protest mod tidsstudier og opskruet arbejdstempo på elektronikfabrikken
Philips. Men den mest dramatiske overenskomstsituation opstod i 1956. Der var tale
om en decideret strejkebevægelse som reaktion på, at DsF’s skærpede krav til
arbejdsgiverne blankt blev afvist. Fronterne var så skarpt trukket op, at et
mæglingsforslag slet ikke blev fremsat. Billede fra demonstration på Christiansborg
under konflikten . (ABA)

Forrest i strejkebevægelsen under konflikten 1956 var som ofte
skibsværftsarbejderne fra det nu nedlagte B&W skibsværft. Som det kan ses på
billedet blev transporten til og fra arbejdet foretaget med små motorbåde over
Københavns Havn. (ABA)

Blandt de strejkende under konflikten i 1956 var transportarbejderne, og udkørsel af
olie og benzin stoppede. Det viste sig at være det ømme punkt, der udløste et
regeringsindgreb. Mange nye bilejere var kommet til i 1950erne og de mødtes af
tomme benzinstandere, som billedet viser.
12. april blev mæglingsforslaget forkastet og den socialdemokratiske regering gjorde
det usædvanlige at ophøje forslaget til lov. Skønt lovforslaget blev vedtaget fortsatte
strejkebevægelsen endnu nogle dage. Konflikten efterlod dyb splittelse i
arbejderbevægelsen. Kommunisterne havde ført an i strejkebevægelsen og
socialdemokraterne var kun kommet med enkelte indrømmelser for at få strejken
afsluttet. Internt i fagbevægelsen herskede der også uenighed.(ABA)
Helhedsløsningen i 1963

Uroen på arbejdsmarkedet i 1950erne og 1960erne bragte fagbevægelse og parti ud
i noget, der lignede interessekonflikter. Et Socialdemokrati ved regeringsmagten var
et samlet ønske i arbejderbevægelsen. Men et regeringspartis ansvar over for
eksport og økonomi harmonerede ikke med arbejdsnedlæggelser. Da problemerne
dukkede op igen i 1963 greb den daværende socialdemokratiske statsminister Jens
Otto Krag ind ved lov.
Med Helhedsløsningen blev overenskomstperioden forlænget til 2 år. Dele af
”helheden” var også en arbejdsmarkedets tillægspension og fordele for de lavest
lønnede. At acceptere indgreb i overenskomsterne betød et brud for LO med et
princip, hvorved det imidlertid sikrede Socialdemokratiet regeringsmagten.
Også efter Helhedsløsningen fortsatte ægteskabet mellem parti og LO i lyst og nød.
Omkring bordet forhandler fagbevægelse og regering i 1963: I midten sidder
statsminister Jens Otto Krag, forrest til venstre arbejdsminister Kaj Bundvad, og
forbundsformand for arbejdsmændene. Til højre for Krag sidder LO formand Eiler
Jensen og metals forbundsformand Hans Rasmussen. (ABA)
De 141 dage

1970erne var et konfliktfyldt årti med flere indblandinger fra regeringens side. Én af
de mest vidtrækkende og langvarige konflikter i 1970erne var konflikten i det
Berlingske Hus. Den handlede grundlæggende om den ny teknologi og retten til at
lede og fordele arbejdet. Den ny edb-teknologi gjorde det muligt for andre end
typografer at udføre bestemte arbejdsfunktioner, og den var dermed med til at
fortrænge typograferne fra deres historiske magtposition . Et blik ind i det tomme
sætteri under konflikten giver et indtryk af en svunden arbejdsgang og arbejdsplads.
(ABA)

Efter langvarige og resultatløse forhandlinger mellem ledelse og de grafiske
arbejdere under BT-Konflikten, der markerede et vendepunkt for indførelsen af ny og
revolutionerende teknologi, lukkede ledelsen husets tre dagblade og to ugeblade og
sendte 1000 mand hjem uden løn. Protester bredte sig til hele landet. Her
demonstrerer BT-Klubben på Rådhuspladsen i København i april 1977. (ABA,
fotograf Finn Svensson)

Under arbejdskonflikterne i 1970erne så man staten optræde som den tredje aktør
på arbejdsmarkedet op til flere gange. Også under BT-Konflikten i 1977. Efter at det
konfliktramte grafiske personale i Det Berlingske Hus af chefredaktøren nærmest
blev beskyldt for at bruge gangsterlignende metoder, da de forsøgte at få
arbejdslederne til at deltage i striden om ny teknologi, blev konflikten bragt frem i
Folketinget . Efter godkendelse af et dagsordensforslag fra Fremskridtspartiet
opfordrede regeringen til at sætte politi ind mod blokaden foran Det Berlingske Hus,
hvor i alt 3000 mennesker nåede at demonstrere. (ABA)

De 141 dage var titlen på en film, som de grafiske arbejdere på Berlingske Tidende
lavede om konflikten på bladet i 1977, der netop varede 141 dage. Den nu afdøde
forfatter og grafiske kunstner, Dea Trier Mørch, der med sin kunst markerede sine
politiske synspunkter, har lavet forsiden til programbladet til filmen. (ABA)
Kampe for velfærdsstaten

I 1984 udløste den borgerlige Schlüter-regering en bølge af protester. LO og
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd havde travlt med at afsløre at begreberne
modernisering, personlig frihed og genopretning af samfundsøkonomien , blot

dækkede over nedskæringer, angreb på organisationsfriheden og indgreb i
lønudvikling og dagpenge. På gaden marcherede Byggefagenes samvirke,
havnearbejdere, renovationsarbejdere, stilladsarbejdere og benzin- og
oliechaufførerne mod Christiansborg for at protestere mod regeringens
”hærværksplan” og bevæge den socialdemokratiske folketingsgruppe til at stemme
imod finansloven. (ABA)

Under mottoet personlig frihed gav den borgerlige regering og de borgerlige partier
deres støtte til en HT-chauffør, der i 1984 nægtede at melde sig ind i SID fordi han
derved støttede Socialdemokratiet. Dermed startede den såkaldte HT-konflikt. Syv
andre chauffører fulgte trop og alle fik opbakning af De frie fagforeninger. SID og
Dansk Kommunal Arbejderforbund holdt fast på organisationstvangen og det samme
gjorde deres medlemmer. Fra 3. april begyndte chauffører at nedlægge arbejdet så
bustrafikken blev uregelmæssig. Fra 14. maj til 25. maj stoppede den totalt i HT
området. Sympatistrejker startede. En effektiv sympatistrejke var Tuborgs ølvognes
blokering af Lyngbyvejen ved Hans Knudsens Plads, den store indfartsvej til
København. Sagen endte i Arbejdsretten og SID fik en bod på 20 mill. kroner. (ABA)

Én af 1980ernes mest sejlivede faglige kampe foregik startede i 1983 på en
natrestaurant i Herning, La Cabana, hvis indehaver nægtede at lave overenskomst
med Hotel- og Restaurationspersonalets Samvirke. På etårsdagen for konflikten talte
LO formand Knud Christensen til blokadevagterne, og gik i spidsen for en
demonstration. LO bad i øvrigt medlemsorganisationerne om at boykotte alle
leverancer til restauranten samtidig med at man anbefalede et stop af den etårige
fysiske blokade.

Det tog fem års faglig boykot for at få restauratøren på La Cabana i Herning til at
indgå en overenskomst med Hotel- og Restaurationspersonalets Samvirke. Mange

grupper i samfundet bakkede den faglige konflikt op ved at deltage i demonstrationer
og ved at stå blokadevagter, og mærkater blev solgt til støtte for sagen. (ABA)

Hele sommeren 1985 blev der taget initiativer til protestdemonstrationer af enhver art
mod den borgerlige regering med Poul Schlüter som statsminister, og
fagforeningerne gik aktivt ind i kampen for at få den væltet. Sideløbende førte
bryggeriarbejderne en kamp mod kraftige nedskæringer som følge af ny teknik.
”Manden med de røde seler” fra Jord-og Betonarbejderne viser sin solidaritet med
bryggeriarbejderne mens han lytter til de kvindelige bryggeriarbejderes formand i
København, Barbara Krüger i juni l985.(ABA, fotograf Finn Svensson)

Gærstrejken

Da overenskomstresultaterne blev nedstemt ved en urafstemning i 1998 og en
storkonflikt tegnede sig, havde arbejdsmarkedet og landet ikke oplevet en sådan
siden 1985.
Udsigten til en storkonflikt og den medfølgende mangel på varer fik folk til at hamstre
, især basisfødevarer. Gær til bagning af brød blev hurtigt udsolgt i alle forretninger,
og strejken blev husket som ”Gærstrejken”.
Det var velfærdsgoder, efterløn og mere fritid, nærmere betegnet en ekstra 6.
ferieuge, der var de hovedkrav demonstranterne bar frem på Rådhuspladsen under
storkonflikten i 1998. (Fotograf Harry Nielsen)

Arbejdsretlige forhold i historiske billeder
Septemberforliget

Med Storlockouten i 1899, der varede i 100 dage frem til 5. september, og
udelukkede 40.000 arbejdere fra arbejde, fulgte arbejdsmarkedets første ”grundlov”.
Septemberforliget , som i dag har navnet Hovedaftalen, er stadig gældende, blot
med enkelte tillæg og sproglige forandringer, som tilkom sammen med
navneændringen i 1960.
Et nok så vigtigt resultat af Septemberforliget var arbejdsgivernes anerkendelse af
arbejdernes ret til at organisere sig. Grundlæggende var også de to organisationers,
LOs og Dansk Arbejdsgiverforenings, anerkendelse af hinanden som
forhandlingspartnere.
Der blev fastsat regler for varsling af strejker og konflikter.
Det blev organisationernes pligt ikke at støtte eller godkende konflikter under
gældende overenskomster. Det er det, der kaldes ”Fredspligt”.
Fredspligten blev kun ophævet når overenskomster udløb og indtil nye var indgået.
Retten til at føre konflikter blev begrænset til et bestemt tidsrum.
Tegneren Alfred Schmidt skildrer en mæglingssituation under konflikten. I midten
sidder bankdirektør Axel Heide og forsøger – med alle midler, kan man se – at få LO
formanden, Jens Jensen, til venstre og arbejdsgiverformanden Niels Andersen til at
blive enige om et forlig. Tegningen blev bragt i det første nummer af satirebladet,
Klods Hans, i 1899. (ABA)

Normen
I 1910 blev ”huller” i Septemberforliget fra 1899 forsøgt lukket. Konflikter havde vist,
at der var uenighed om fortolkninger af overenskomster. En ny aftale blev vedtaget,
der indeholdt den såkaldte Norm og to indbyrdes afhængige love:
Norm for regler for behandling af faglig strid
Lov om oprettelse af en stående voldgift
Lov om udvælgelse af forligsmænd i arbejdsstridigheder.
Normen skelner mellem to typer konflikter, interessekonflikter og retskonflikter.
Interessekonflikter er der tale om, når gamle overenskomster er udløbet og der ved
forhandlinger af nye ikke kan opnås enighed. I den situation kan kampmidlerne
strejke eller lockout bruges.
Retskonflikter er konflikter der opstår mens en overenskomst er gældende, enten
ved at overenskomsten brydes eller der er uenighed om tolkningen af den. I sådan
en situation gælder ”Fredspligten”, som er aftalt i Septemberforliget, det vil sige, at
strejke- eller lockout-våbnet er ulovligt.

Den faste Voldgiftsret og Forligsmandsloven af 1910
Ved uenighed skal der mægles. Mægling kan foretages i flere omgange. Opnås ikke
forlig skal sagen for Den faste Voldgiftsret, der i 1964 ændrede navn til
Arbejdsretten. Den faste Voldgiftret kan beslutte at straffe med bøder, at pålægge
den skyldige part bod. Den faste Voldgiftsret er en slags Højesteret for
arbejdsmarkedet. Dommene kan ikke appelleres. Billedet viser en situation fra
Voldgiftsretten.(ABA)

Under storkonflikten i 1985 blokerede københavnske tillidsfolk Arbejdsretten og
murede indgangen til. Demonstrationen skulle vise utilfredsheden med fremlagte
forligsskitser og trusler om indgreb fra den borgerlige regerings side.
Da muren var nedbrudt kunne forhandlerne tage sig igennem, som her SIDs
formand, Hardy Hansen. Året inden var SID blevet idømt en bod på 20 mill. kroner

for ikke at have overholdt fredspligten til ikke at støtte en konflikt i en
overenskomstperiode. Rimeligheden af den og andre domme, Arbejdsretten har
afsagt, er fra tid til anden blevet debatteret. (ABA)

Urafstemning
En tilbagevendende overenskomstsituation, der foregår uden for forligsmandens
kontor: LO-formand Hans Jensen og næstformand Tine Brøndum offentliggør,
sammen med repræsentanter fra Dansk Arbejdsgiverforening, en mæglingsskitse
ved forhandlingerne i 1997. Det var det første år med nye, og mere demokratiske
urafstemningsregler i Forligsmandsloven fra 1910.
Ved en urafstemning kan fagbevægelsens medlemmer stemme for eller imod et
forligsforslag, og de nye regler kræver nu en stemmeprocent på 40 for at et forslag
kan nedstemmes. Ved lavere stemmedeltagelse skal mindst 25 procent stemme
imod, for at et forslag kan forkastes. (ABA, fotograf Harry Nielsen)

Den danske model
Ved den sidste storkonflikt i 1998 fik forhandlerne et klart svar fra medlemmerne. Op
til 73 procent sagde nej til mæglingsforslaget ved en urafstemning. De nye
procentregler fra 1997 , i Forligsmandsloven, for urafstemning var klart overholdt.
”Resultatet af afstemningen er et bevis på, at demokratiet i fagbevægelsen er
levende” udtalte LOs formand Hans Jensen til Aktuelt 25. april 1985, og vi ”tager
resultatet til efterretning og genoptager forhandlinger, så der kan nås et resultat som
medlemmerne kan godkende.” Indblanding fra Folketinget ville være en
falliterklæring for den danske model , hvor det er arbejdsmarkedets parter, der løser
konflikterne. ”Om igen” opfordringen blev gentaget fra demonstranterne på
Rådhuspladsen under forårets overenskomstforhandlinger i 1998. (Fotograf Harry
Nielsen)

Arbejdsmiljø
Børnearbejde

Nogle af de første foranstaltninger, der blev taget for beskyttelse af arbejdskraften i
industrien og for at forbedre arbejdsmiljøet var koncentreret om kvinder og især
børnene. Udnyttelsen af børn i industrien var udbredt. I tekstil- og tobaksindustrien
var udnyttelsen af børnearbejdskraft særlig stor. Holbæk Cigar- og Tobaksfabrik
havde i 1894 25 drenge i alderen 10-14 år beskæftiget. (ABA)

Ved et grundigt kig på billedet fra A.V. Bruuns tobaksfabrik i Kolding fra 1894 får
man et indtryk af det store omfang af børn beskæftiget i industrien. (ABA)

Klædefabrikken i Brede i 1888. Det er hurtigere at tælle de vokse mænd på billedet
end børnene. (ABA)

Med fabriksloven i 1901 hævede man aldersgrænsen for børnearbejde fra 10 til 12
år. I 1913 blev loven revideret og aldersgrænsen sattes op til 14 år.
LO Ungdom og Jobpatruljen

I 1988 foretog LO Ungdom en ny satsning på arbejdsmiljøområdet inden for
børnearbejdet. Både penge, reklamefilm og kendte ansigter blev sat ind på at rydde
op i dårlige arbejdsforhold for børn. Projektet genoplivede ”Enhedsjobpatruljen” med
deltagelse af LO, SID, KAD, HK og HRPS. De kendte ansigter var Mek Pek og Allan
Olsen, sangeren og skuespilleren, der her på ungdomsbladets forside spejder efter
syndere i sommerlandet. (ABA)

LO Ungdom gav børn i feriejobs mulighed for anonymt at henvende sig med klager
over arbejdsforhold. De kunne både ringe og skrive til ”Brug Boksen”. For at
appellere til unge blev disse to fyre brugt i kampagnen, sangeren Mek Pek og
skuespilleren Allan Olsen, hvis stemme man fik at høre hvis man ringede sine klager
ind. (ABA)

LO Ungdom havde fokus på underbetaling af feriejobs i 1980erne og 90erne. LOs
Jobpatrulje kørte sommerlandet tyndt, for det var hér mange af synderne befandt sig
. Én af Jobpatruljens biler ved Pandrup strand i Vestjylland i 1992. (ABA, fotograf
Harry Nielsen)

Fremgangsmåden for LOs Jobpatrulje i jagten på arbejdsgivere til børn i feriejobs,
var først at henvendte sig til f.eks. kiosk- eller pensionsejerne, der så fik en mulighed
for at forklare sig og rette op på ulovlige forhold. Hjalp det ikke så troppede flere
patruljefolk op på stedet og satte det i søgelyset . (ABA, fotograf Harry Nielsen)

Arbejdsmiljøloven

Da Arbejdsmiljøloven blev vedtaget af Folketinget i december 1975 var der nye
rammer for fagbevægelsen for videreudbygning af arbejdsmiljøforanstaltninger.
Loven afløste den gamle Arbejderbeskyttelseslov fra 1954 . Noget af det mest
beskidte og helbredsskadelige arbejde foregår i kloakkerne. De nye
miljøbestemmelser gør, at kloakarbejderne ikke lever helt så farligt som denne
arbejder fra 1954, der lige stikker hovedet op af kloakken for at få en rygepause.
(ABA)

Arbejdsmiljølovens indførelse satte fokus på miljøsager i 1970erne og én af de
største var sagen om brugen af stoffet Epoxy på rensningsanlægget Lynetten i
Københavns Havn. Mediernes bevågenhed hjalp med at gøre opmærksom på
farligheden ved at arbejde med helbredsskadelige stoffer. Her interviewes Harry
Osborn fra Byggefagenes Sammenslutning og projektleder på Lynetten B.
Kristoffersen af DR-journalisten Mogens Rubinstein. (ABA)

Det var en stor sejr for arbejdet med miljøsager, da asbestofre på cementfabrikken,
Dansk Eternitfabrik i Aalborg , af Højesteret fik dom for at have udsat arbejderne på
fabrikken for det farlige eternitstøv. Det var formanden for cementarbejderne, Svend
Erik Bartholomæussen, der havde startet sagen for sine asbestoseramte
medlemmer, og SID advokat, Jens Bjørst, til venstre, der førte sagen. Straks efter

dommen faldt i oktober 1989 betalte Eternitfabrikken langt over et millionbeløb for
ofrene af arbejdsmiljøet. (ABA)

På LO-kongressen i 1975 var et målprogram blevet fastlagt, hvori arbejdsmiljøet fik
ligeså høj prioritet som andre faglige spørgsmål. Formålet var at ruste sig til at gøre
brug af de organisationer og råd, der blev oprettet i kølvandet af Arbejdsmiljøloven.
Der blev dannet en Sikkerhedsorganisation, SiO, med uddannede medlemmer, et
Branchesikkerhedsråd, BSR, der bestod af konsulenter fra de enkelte organisationer
og endelig en Bedriftssundhedstjeneste, BST, der havde tværfaglige konsulenter.
Sikkerhedsrepræsentanter skulle overvåge, at bestemmelserne blev overholdt. LO
har arbejdet aktivt for en kvalitetsopstramning af de forskellige råd inden for
arbejdsmiljølovgivningen samt en pligttilslutning hos virksomhederne til
Bedriftssundhedstjenesten. (ABA, fotograf Harry Nielsen)

En arbejdsplads, der krævede høj sikkerhed for arbejderne, var byggeriet af
Storebæltsbroen. (ABA, fotograf Harry Nielsen)

Efter Arbejdsmiljølovens indførelse var en kloakarbejder, anno 1984, bedre sikret for
angreb mod helbredet fra såvel dampe som skadedyr end inden lovens indførelse i
1975. Rottens størrelse viser, at de lever i bedste velgående ned i kloakkerne. (ABA)

Uden rigtig beskyttelsesdragt er undervognsvask efterhånden utænkelig. Her er
sikkerhedsudstyret i brug på Flyvestationen Værløse. (ABA, fotograf Harry Nielsen)

Sikkerhedsudstyr på catwalken. Modemessen for sikkerhedsudstyr i Odense var
udtryk for en fælles indsats på arbejdsmiljøområdet mellem Dansk
Arbejdsgiverforening, Arbejdstilsynet og LO. (ABA, fotograf Harry Nielsen)

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

Fagbevægelsens Forskningsråd blev dannet for at udnytte de midler, der var til
rådighed på arbejdsmiljøområdet. Rapporter, rådet har udarbejdet, har gjort
opmærksom på en række miljøproblemer, som de enkelte fagforbund har haft glæde
af at få kendskab til og dokumenteret. Det psykiske arbejdsmiljø er et forholdsvis nyt
område. Et andet område er ensidig gentaget arbejde, EGA. Det har givet mange
fysiske arbejdsskader ikke mindst på kvindearbejdspladser i f.eks. fiskeindustrien, og
som her blandt syersker i tekstilindustrien. Dette arbejdsmiljøproblem er også blevet
kaldt ”syerske-syndromet”. (ABA, fotograf Harry Nielsen)

Arbejdsmiljøundersøgelser har sat fokus på langsom nedslidning. Blandt
slagteriarbejdere kendes fænomenet alt for godt. Undersøgelser viser, at smerten
stiger med alderen. Det helt store problem er det høje arbejdstempo.
Slagteriarbejdere på ESS-Food. (ABA, fotograf Harry Nielsen)

Tunge løft og forkerte arbejdsstillinger går på tværs af brancher. En udsat gruppe for
rygproblemer er både hjemmehjælperne og jord- og betonarbejderne. (ABA, fotograf
Harry Nielsen)

Tillidsmandssystemet

Tillidsmandssystemet var en følge af Septemberforliget 1899, hvor reglerne for
aftaler mellem organisationerne på arbejdsmarkedet blev besluttet. Det var i
Smedeforbundet hvor de bedste betingelser for tillidsmandssystemet var til stede i
kraft af et veludviklet klubsystem. Klub 1 på Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri
fik sin første fane i 1902. (ABA)

Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri blev medlem af jernindustriens
Sammenslutning og dermed af Smedeforbundet i år 1900, og den første tillidsmand
hed Peder Christensen. Da tillidsmandens opgaver var og er at sikre overholdelse af
aftaler og at forhandle krav om arbejds- og lønvilkår igennem, havner han eller hun
let i brændpunktet for tvister og interessekonflikter. Derfor befinder tillidsmanden sig
på en udsat post. Alle ændringer i tillidsmandsbestemmelserne i 1902, 1926, 1961,
1971 og l981 er da også gået ud på at sikre tillidsmanden mod uberettiget fyring ved
bl.a. erstatningspligt, forlængelse af opsigelsesvarsler og mulighed for
genansættelser efter fyringer. Peder Christensen gik det godt for. Han blev senere
borgmester i Helsingør. Billedet viser Helsingør skibsværft i 1897. (ABA )

Bedriftsråd

Allerede i 1930erne forsøgte en række fag sig med krav om bedriftsråd ved
overenskomsterne. Kravene druknede i de urolige tider med en truende nazisme og
den stigende arbejdsløshed. Tiden var ikke inde til radikale krav fra fagbevægelsens
side, nærmest tværtimod. Da besættelsen af Danmark var ophørt i 1945 var
nøgleordet, demokrati for såvel fagbevægelse som det socialdemokratiske parti.
Parterne var fælles om at udarbejde planer for en demokratisering og stimulering af
erhvervslivet. Der skulle oprettes bedriftsråd på alle virksomheder, og bedriftsrådene
skulle indgå i samarbejdet med fagbevægelsen på overenskomstområdet.
Bedriftsrådene blev aldrig realiseret efter hensigten, men de gødede jorden for
senere demokratiseringsideer af arbejdsforholdene.

Samarbejdsudvalg

Ud af tankerne om bedriftsråd, der aldrig blev en succes, fødtes ideen om
samarbejdsudvalg. Fagbevægelsen var interesseret i en produktionsfremgang, og
det skulle være med de ansattes indflydelse. I 1947 kunne de to
hovedorganisationer blive enige om oprettelsen af samarbejdsudvalg på
virksomheder med flere end 25 ansatte. I samarbejdsudvalgene skulle
tillidsrepræsentanterne være fødte medlemmer og formanden for udvalget skulle
udpeges af arbejdsgiveren. Udvalgets opgaver skulle være deltagelse i
spørgsmålene om driften, det vil bl.a. sige arbejdstilrettelæggelsen samt i spørgsmål
om arbejdsforholdene, såsom tryghed i ansættelsen og omlægninger af
produktionen. Et Samarbejdsnævn , nedsat af hovedorganisationerne, skulle vejlede
udvalgene. LO opsagde samarbejdsaftalen i 1963 og en ny blev aftalt i 1965. Som
den væsentligste forandring kan nævnes, at det blev obligatorisk for alle
virksomheder med over 50 ansatte at have et samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalg
holder møde på Nærum Nylon. Man diskuterede medindflydelse på
ledelsesfunktionerne , hvilket var et centralt led i den nye tanke om Industrielt
Demokrati. (ABA, fotograf Poul Hansen)

Økonomisk Demokrati

I 1968 nedsatte LO er udvalg, der skulle klarlægge hvad økonomisk demokrati, til
forskel fra industrielt , kunne indebære. Princippet i ideen om Økonomisk Demokrati
kan meget kort siges at være medbestemmelse ved ejendomsret. Lønmodtagerne
skulle have andel i virksomhedernes økonomiske overskud og dermed
medbestemmelse over hvorledes midlerne skulle (gen)investeres. Det ville på sigt
give lønmodtagerne større indflydelse på hele den økonomiske vækst i samfundet
via en central ØD-fond. Den skulle styre og fordele midlerne så de blev brugt mest
hensigtsmæssig. Hovedfiguren i forslaget var økonom i LO, Henry Grünbaum,
senere finansminister( th)der havde en overbevist LO formand, Thomas Nielsen ved
sin side på LOs ØD-konference i 1972. (ABA, fotograf Jørgen Schiøttz)

LO formand Thomas Nielsen var en ivrig forkæmper for at lønmodtagerne fik
indflydelse på fordelingen af det økonomiske overskud i samfundet gennem
medejendomsret til virksomhederne. Tanken om Økonomisk Demokrati skulle
vedtages ved lov, hvorfor det ikke var uden betydning hvilken regering ,der sad ved
magten. Thomas Nielsen forsøgte hele sin formandsperiode ud, at holde
Socialdemokratiets leder, Anker Jørgensen fast på ideens gennemførelse. Forslaget
fandt aldrig tilstrækkelig politik opbakning og led et endeligt nederlag under den
borgerlige regering i 1987. (ABA)
Det udviklende arbejde

En storstilet undersøgelse af medlemmernes ønsker til deres arbejde, LO havde
ladet foretage, viste i 1993, at det allervigtigste var, at ledelsen viste forståelse og
respekt for medarbejderne. Næsten lige så vigtigt var det imidlertid også, at arbejdet
var interessant og spændende samt at man selv kunne få lov til at tilrettelægge sit
eget arbejde. Kort sagt betød indholdet af arbejdet og selvstændigheden i
arbejdssituationen meget . På den baggrund lancerede LO en satsning af Det
udviklende Arbejde, DUA.
Det økonomiske medejerskab fra 1970erne og 1980erne var nu i 1990 erne af løst af
arbejdets indhold, miljø, løn, kvalitet og god service. Det var ikke forhold, der kunne
opnås gennem en enkelt overenskomst men et mål, man arbejdede hen imod og
lagde rammerne for til aftaler fremover. Hans Jensen, der den gang var
næstformand i LO, lancerede DUA. LO pjece. (ABA)

