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Forord

I de seneste års debat om arbejderbevægelsens historie har et centralt

tema været forholdet mellem bevægelses- og klassehiston'e eller organiSa-
tionshistorie kontra socialhistorie. Flere forskere har peget på analysen af

arbejdskampe som et formidlende led mellem de to tilgangsvinkler. Ar-

bejdskampen er klassekampens umiddelbare udtryksform og den fortæller

om erfaring og bevidsthed hos både 'klasse og organisation.
Årbogen indledes med et essay af Georges Haupt: Hvorfor en arbej-
derbevægelsens historie? Haupt, der døde sidste år, giver i dette sidste

skriftlige arbejde sit syn på arbejderbevægelsens historie som læreproces
- som erfaringsopsamling.

I Meddelelser 12, 1979 havde Knud Knudsen en artikel om arbejds-
kampe som indfaldsvinkel til arbejderbevægelsens historie. Hans artikel i

denne årbog, Arbejdskampe i Danmark 1920-22, er et konkret eksempel
på en sådan tilgang. Periodens arbejdskampe er vigtige for forståelsen af

bl.a. Socialdemokratiets nye kurs og arbejderklassens reaktioner under

krisen i 30°eme.

John Stoltze Madsen: Kolindsundkonflikten 1923-26 behandler en af
I

tyvemes mest omtalte arbejdskonflikter, der drejede sig om lovligheden
:

af blokadevåbnet. Arbejderne og deres organisationer blev dømt ved hø-

jesteret og konflikten har fået en aktuel dimension pga. de mange blo-

kadesager, der i øjeblikket føres for retten.

Ved komparative undersøgelser og arbejdskampstudier over et længere

forløb spiller de kvantitive metoder en stor rolle. Kurt Leihardt peger i

sin artikel, Strejkestatistik - metodisk set, på nogle af de elementer man

skal være opmærksom på i en kvantitativ analyse.
Det er også den kvantitative udvikling der primært behandles i Helge

Tetzschner: 1970'ernes strejkeopsving. Artiklen ser på de forskellige typer
af strejker og konkluderer, at strejkeintensiteten i Danmark, set i intema-
tional sammenhæng, har været exceptionelt høj. Sidst har Tetzschner en

række hypoteser om baggrunden for denne udvikling.
For at få emnet arbejdskampe så bredt belyst som muligt, har vi i

denne årbog prøvet noget nyt. Vi har samlet 3 forskere, som alle har

studeret og skrevet om arbejdskampe, til en udveksling af erfaringer. Det

er blevet til artiklen, Om studiet af arbejdskampe - en diskussion.
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Første del af årbogen slutter med Eric J. Hobsbawms lille essay, Inde i

,

enhver arbejder er en syndikalist, som prøver at komme ud. Det er en

søgen efter rødderne til en militant tradition i arbejderklassen.
Årbogensanden del er, som det er blevet tradition, helliget forsknings-

og litteraturoversigter samt tidsskriftoversigten. Det har været vores mål

at dække Skandinavien og de største vesteuropæiske lande, men aftaler

om oversigter for Frankrig og Vesttyskland er desværre ikke blevet op-

fyldt. Norge er med vilje udeladt Her henviser vi til Tidsskrift for Arbei-

derbevegelsens Histofiel/ 1977, som har temaet: Arbejdskampe i Norge.

Redaktionen



GEORGES HAUPT 1928- 1978

Da Georges Haupt døde sidste år, kun 50 år gammel, mistede den histori-

ske forskning en fremtrædende repræsentant. Få har betydet så meget for

forskningen i den internationale arbejderbevægelses historie i nyere tid

som Georges Haupt,
Haupt var indbegrebet af en intemationalist. Han var født i Rumænien,

hvor han allerede som helt ung var aktiv i den kommunistiske bevægelse.
Sit 15.-20. år tilbragte han i koncentrationslejrene Auschwitz og Buchen-

wald, hvor han med nød og næppe overlevede, medens hele hans familie

blev udryddet. Efter krigen studerede Haupt historie i Leningrad og mel-

lem 1953-58 var han leder af Institut for moderne- og samtidshistorie ved

det rumænske Videnskabernes Akademi. 1958 kom Haupt til Paris, hvor

han blev doktor ved Sorbonne i 1962. Han var herefter en årrække leder
af Afdelingen for Sovjet- og Østeuropastudier ved Ecole Pratique des

Hautes Etudes i Paris og gæsteprofessor ved flere amerikanske universi-

teter samt ved Freie Universität, Berlin og Züricher Universität.

I de relativt få år, Haupt virkede som forsker i arbejderbevægelsens
historie, nåede han, foruden et omfattende forfatterskab*, at sætte flere

projekter igang, arrangere konferencer og seminarer, redigere tidsskrifter

og andre udgivelser. Han var med som rådgiver ved oprettelsen af Theo

Pinkus store bibliotek i Zürich og konsulent ved Lelio Bassos forsknings-
center i Rom. Få havde som han en indsigt i og et overblik over intema-

tionalt arkivmateriale - et overblik der ikke mindst skyldtes, at han kunne

omkring en halv snes sprog.

For Haupt var det et hovedmål at kæmpe for en »ny arbejderbevægel-
sens historie«, For en historieskrivning, der ikke var doktrinær og parti-
legitimerende - en historie, der inddrog klassen/bevægelsen i bredeste

forstand. Historien skulle ikke være »værdifri« i positivistisk forstand,
men afdækkende og afmystiñcerende med det formål at finde nye veje for

den marxistiske historieskrivning og for den socialistiske bevægelse. ,

Det følgende essay arbejdede Georges Haupt på ved sin død. Det giver
- sin uafsluttede og lidt langtrukne form til trods - et godt indtryk af de

tanker han gjorde sig. Essayet har været bragt i tidsskriftet New German

Critique 14, 1978 og bringes her med tidsskriftets tilladelse.

*Blandt Haupts vigtigste værker kan nævnes:

Correspondance entre Lenine et Camille Huysmans, 1905-1914, Paris 1963. La Deux-

iëme Internationale 1889-1914 Etude critique de sources, essai bibliographique, Paris

1964. Le Congrês Manqué. L'Intemationale á la veille de la premiére guerre mondiale,
Paris 1965. La Deuxiême Internationale et L'Orient, Paris 1967. Les Bolchéviks par

eux-mêmes, Paris 1969. Bureau Socialiste International: Comptesrendus des réunions

manifeste et circulaires 1: 1900-1907, Paris 1969. Programm und Wirklichkeit, Die In-

ternationale Sozialdemokratie vor 1914, Berlin 1970. Socialism and the Great War, Oxford

1972. Les marxistes et la question nationale, 1848-1914, Paris 1974. Rosa Luxemburg,

ä

Vive la lutte, correspondance 1891-1914, Paris 1975. Rosa Luxemburg, J*étais, je suis, je
serai!, correspondance 1914-1919, Paris 1977.
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HVORFOR EN

ARBEJDERBEVÆ GELSENS

HISTORIE?

af Georges Haupt

For knap to årtier siden var arbejderbevægelsens historikere vidne til en

begyndende dybtgående ændring. Den sociale virkelighed og de sociale

kræfter i vor tidsalder fremtvang anerkendelsen af arbejderklassens histo-

rie, som indtil da havde været ignoreret, forsømt eller benægtet. Arbej-
derklassens historie trængte endog igennem universitetets hermetisk til-

lukkede porte. Hundredårsdagen for Første Internationale har nu været

fejret ved internationale kollokvier under akademiske institutioners pro-

tektion. Arbejderbevægelsens historikere tager dette som et udtryk for

om ikke videnskabelig ophøjelse så dog anerkendelse. »Vi fejrer den

Internationale Arbejderassociation, fordi dens historie efter et hundrede

år er modnet. Den har opnået officiel anerkendelse og har fået adgang til

den videnskabelige historiske forsknings udvalgte kreds.«1 En gruppe

af fortrinsvis yngre historikere har sat sig selv som ,mål at skabe nye

arbejdsredskaber, systematisere kilder, sammenstykke bibliograñer, ud-

give dokumenter og skrive monografier. Specialinstitutter dukker op og

antallet af kollokvier mangedobles. Forskningsområdet udvides.

Siden 1960eme har metodiske diskussioner problematiseret den traditi-

onelle eller 'konventionelle måde at gribe arbejderbevægelsens historie an

på. E.P. Thompson”s, Eric Hobsbawn”s, Roland Trempé*s og Michelle

Perrotzs centrale værker, for kun at nævne de vigtigste,2 har frigjort
arbejderbevægelsens historie fra den snævre politiske og ideologiske hi-

storie, hvortil den var afgrænset. De gav arbejderbevægelsens historie

nye orienteringsområder, tvang den til at udforske nye historiske horison-

ter og åbne sig mod bredere teoretiske områder. Tyngdepunktet har ænd-

ret sig. Problematikken er en anden. Nu udgør sammenkædningen af

arbejderbevægelsens historie og socialhistorien den primære sammen-

hæng. Arbejderbevægelsenshistorie er kort sagt i forynget og genoplivet
form midt i en total forandring.
På trods af opblomstringen af bøger, artikler, tidsskrifter og universi-

tetsafhandlinger kan man ikke desto mindre ane uomtvistelige sygdom-

stegn. Beviseme er tydelige. Selv om arbejderbevægelsen nu er et aka-

demisk objekt, er dette objekt marginalt placeret. Og akademiske udgi-
velser læses kun i ringe omfang af militante arbejdere. Har arbejderbevæ-

gelsens historie ved at opnå respektabilitet mistet sin appel hos de, som

den igennem selve sit emne, er beregnet for? Eller rettere, er arbejderbe-
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vægelsen blevet ligeglad med sin egen fortid? Hvis man dømmer ud fra de

franske tilstande, vidner den ringe udbredelse af udgivelser om arbejder-
bevægelsens historie blandt de, som skulle være direkte interesserede

(arbejderorganisationer, militante, ungdommen), afgjort om problemet,
men disse indicier er ikke tilstrækkeligt til at løse spørgsmålet. Ligegyl-
digheden over for, og det manglende kendskab til, arbejderbevægelsens
historie blandt den yngre generation af både socialistiske og kommunisti-
ske militante, som enten er uvidende om deres bevægelses fortid og
traditioner eller trætte af de sædvanlige, forældede taler, er meget bekla-

gelig af adskillige grunde. Nødvendigheden af at forstå' hele fortidens

erfaringsrigdöm, og at få nytilkomne til arbejderbevægelsen til at indop-
tage den, er ofte blevet kraftigt understreget. Men føles denne »neddyk-
ning i fortiden« stadig som en absolut nødvendighed af de militante?
Finder de stadig »grundlaget for deres overbevisning i de overleverede

begivenheder«, som den foregående generation gjorde det i mere end et

århundrede?3

Historikeren kan ikke se bort fra disse realiteter. De kontroversielle

spørgsmål om dannelsen af et nyt historiebegreb for arbejderbevægelsens
historie og spørgsmålet om en ny tilgangsvinkel med henblik på at inte-

grere arbejderbevægelsens historie i historien som helhed nødvendiggør
derfor nye undersøgelser. Undersøgelser som, med Lucien Febvre”s ord,
opstår »ved korsveje, hvor alle påvirkningskilder mødes og blandes i

bevidstheden hos de mennesker, der lever sammen i samfundet«.4

Hvem er historien beregnet for? Hvad er dens mål? Hvem og hvad tjener
den i forhold til arbejderbevægelsen?5

Der er blevet givet to slags svari diametral modsætning til hinanden. Det

første stiller spørgsmålstegn ved de videnskabelige, teoretiske, og heraf

følgende politiske, begrænsninger ved traditionel arbejderhistorie som, i

den form den har haft i årtier, påstås hverken at være i overensstemmelse

med de behov en ny historievidenskab i fuldstændig forandring stiller

eller med de interesser og holdninger en ny generation af revolutionære

har. Den kan stadig tjene som propaganda, men ikke som viden om

virkeligheden. Sådanne historiske afhandlinger overfører blegnede bille-

der og skjuler de virkelige problemer, og har således overhovedet ingen
teoretisk interesse, ej heller opfylder de nogen revolutionær funktion. De

indsnævrer dimensioneme i arbejderens verden og placerer den i en

ramme, der er fastspændt og stivnet. De focuserer ikke på arbejderklas-
sen selv, men på dens organisatoriske og ideologiske udtryk og frem for

alt på partiets ledende organer.
Denne konventionelle opfattelse af arbejderhistorie dominerer stadig.

Korrigeret, men ikke revideret, den har højst fået en kosmetisk sminke-

behandling. Skrevet enten af militante for militante eller af akademikere
for ligmænd fortsætter den med at producere og forevige »en esoterisk

historieudlægning«.° Selv om den vægrer sig ved kun at være historie
»set fra oven«, hengiver den sig stadig uden vaklen til studiet af forskel-
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lige organisationer eller grupper, som ofte er marginale, og tildeler dem

en opmærksomhed, som er ude af proportion med emnet som helhed.

Arbejderbevægelsens fortid kan kun opnå meget begrænset interesse i

denne form, formindsket som den er til pedantisk detaljerede studier, der

savner generelt perspektiv og er isolerede fra deres sammenhæng. Disse

studier vedkommer højst en lille kreds af partifanatikere eller elskere af

den historiske detalje.
Den anden slags svar bebrejder modsat den akademiske historie og

dens videnskabelige karakter for dens fjendtlighed over for fortidige mili-

tante og arbejderbevægelsens traditioner. Ergo, al historie, som bærer

den professionelle historikers segl, forkastes en bloc, og vi opfordres til at

vende tilbage til de militantes saga, til de gode gamle historier om en

heroisk og idealiseret fortid. » Historie? Men hvilken historie?.I hvert fald
ikke en historie, som er steriliseret, omhyggeligt afbalanceret, tålmodigt
opløst, målt ud i milimeter, livløs som resultat af konfrontationen med sig
selv og sine kilder, den historie, vi lades tilbage med, når historikeme er

færdig med den. Nej! Vi ønsker en historie som er rig på livets farver,
enorme freskoer, der brænder af lidenskab, med republikansk ånd - et

album af .levende billeder, der råber, hvor blod, sved, tårer og krudt
smelter sammen. Dette er ikke længere utvivlsom historie med store

bogstaver, men nærmere en politisen'ng af fortiden, som den blev levet og
skabt af generationer af mennesker, hvis håb kun var illusioner og som

indtil nu kun har fundet skuffelse i slutningen af deres drømme. I denne

klædedragt bliver historien til den militantes daglige ledsager«.7
Dette synspunkt, som betegnende nok ikke er uden sund fornuft, afslø-

rer lige så meget illusioneme om, som misforståelsen eller den bevidste
udeladelse af visse grundlæggende spørgsmål, som stammer fra den funk-
tion arbejderklassens organisationer tilskriver historien i al almindelighed
og arbejderbevægelsens historie i særdeleshed. Professionelle historikere
er sandelig ikke naive. Deres produkter ophidser sjældent den militantes
følelser. De kan ikke beskyldes for grænseløs sympati for deres studio-
bjekt, uvillige og bevidst afvisende over for at popularisere, som de er; ja,
de er som oftest direkte tjendtligt indstillede over for det. De dyrker
deres studier i forbindelse med deres universitære bestilling med de for-
drede midler mere end de søger et militant eller endog populært publi-
kum. Men har man ret til at anklage dem og gøre dem til syndebukke
under påskud af at deres arbejder ikke smigrer den militantes historiske
følsomhed? Er det ikke nærmere nødvendigtat spørge sig selv, hvilke

forhindringer der er for en historisk bevidsthed, hvordan de virker, og
hvordan de kan overvindes for at give plads for en ny bevidsthed, en ny
fornemmelse af fortidens problemer?

En kritisk analyse, som hverken er retorisk ,eller lidenskabelig, men

som søger at begribe fænomenemes oprindelse, indebærer en dobbelt ud-

tryksmåde. Den må indplacere både historieskrivningen og den kollektive

erindring i forhold til den måde arbejderbevægelsen, eller rettere de orga-
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nisationer, som hævder at repræsentere den, forholder sig til deres egen

historie; den brug, de gør af den, og, de politiske og ideologiske funkti-

oner, de tilskriver den.

For ikke kun tilgangen til arbejderbevægelsens historie, men også dens

udbredelse og modtagelse, er afhængig af dens historiografiske rødder og

traditioner og afhængig af den rolle arbejderbevægelsens historie har spil-
let i udviklingen af bevægelsen, i dens indre kampe og i realiseringen af

dens forskellige mål. Det er således nødvendigt på ny at forske i de

grundlæggende historiske betragtninger omkring arbejderbevægelsen for

at forstå de dybereliggende årsager til historiens begrænsninger, dvs. den

reduktion til idehistorie, institutionshistorie, lederhistorie, til en sammen-

trukket forklaring af successer og sejre, til et heroisk epos, som uafladelig
omdannes for at imødekomme de ideologiske kampes behov.

I denne sammenhæng er arbejderbevægelsens omskiftelige historiografi

rig på mening. Det er en historie, som endnu ikke er skrevet. Den er selv

et aspekt ved bevægelsens historie, uundværlig ikke bare for at opnå en

bedre forståelse af artikuleringen af fortidens ideologiske kampe eller til

løsningen af fundamentale politiske diskussioner, men frem for alt med

henblik på at begribe en af den socialistiske histories komplekse dimensi-

oner - den, som angår de overleverede billeder på den ene side og den

skjulte realitet på den anden. Det er takket være de utallige værker, der

er tilegnet partihistorie eller Intemationalemes historie - af' hvilke nogen

bærer den officielle historieskrivnings stempel - at et bestemt billede er

blevet foreviget, et billede som uophørligt males om, men som ikke desto

mindre forbliver dybt forankret som referenceramme for militante arbej-
dere og som socialdemokraternes, kommunistemes, anarkistemes og

syndikalistemes selvforståelse er udviklet fra, gennem hårde diskussi-

oner. På den anden side er det, med hjælp fra den »videnskabelige«

historieskrivning og afhandling, at pinlige realiteter er blevet gemt bort og

den langsomme men dybtgående ændring af den kollektive erindring har

fundet sted, ved hjælp af et spidsfindigt lys- og skyggespil, ved manipule-

ringen med fakta og undersøgelser. For det må indrømmes, at tavshed og

dølgsmål, »magtens foretrukne metoder« som mekanismer til at kontrol-

lere fortiden, ikke har været og heller ikke nu er de herskende klassers

monopol.8 Kun fortielsens metoder og de mål, som de partier, der

hævder at repræsentere arbejderklassen forfølger, varierer eller er for-

skellige. Disse partier er blevet organisatorer af en social erindring og har

ofte en udelt kontrol med bevidstheden om fortiden.

I 1960, på et tidspunkt da en særlig stimulerende politisk og ideologisk

konjunktur retfærdiggjorde optimisme og håb om dybtgående ændringer,
udtalte Bert Andreas klart: »Arbejderklassens historiografi har i vesten

kun opnået officiel akademisk anerkendelse eller opmuntring med stor

tøven, og dette er endda kun for nylig. Arbejderbevægelsen har sjældent
ofret mere opmærksomhed på sin historie eller på denne histories viden-
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skabelige krav end de daglige fornødne politiske og propagandamæssige
hensyn har krævet«.9

Paradoksalt nok har ingen social bevægelse kendt til en sådan tilknyt-
ning til sin egen historie, følt et sådant behov for, faktisk været tvunget
til, at sammenkæde fortid og nutid som arbejderbevægelsen. Arbejderk-
lassen, forstået som teleologisk klasse, har brug for en historisk bevids-

thed og således en viden om sin fortid for at opfylde sin mission.

Interessen for bevægelsens historie opstod samtidig med bevægelsen
selv. De militante arbejdere i det 19. århundrede havde historisk forstå-

'

else og var bevidste om deres bevægelses historiske betydning. De antog
og gentog Johann Jacoby”s formulering: »Fremtidige historikere vil lægge
mere vægt på den mindste arbejdersammenslutning end på slaget ved
Sedan«,lo I denne indledende periode, som varede op til århundredets

slutning, var det delvist militante arbejdere selv, som skrev deres organi-
sationers historie, enten for at skrive fødselsdagshistorie eller for at

kæmpe mod bagvaskelser udspredt af journalister og skribenter, som ikke
var andet end »skriverkarle i den herskende klasses sold«.'l

Selv før arbejderklassens historie blev knust under vægten af en fortid,
som de forskellige politiske tendenser, partier og endelig statsapparatet
først krævede at nedstamme fra og senere tilegnede sig, har den allerede
sin oprindelse mærke. Denne historie, som var beregnet for et militant

publikum, blev som oftest udarbejdet af militante, som blev ledt lige så
meget af deres engagement som af deres tørst efter forskning og respekt
for den historiske sandhed. Under hensyntagen til de behov, deres ide-

ologiske positioner affødte, skrev de om de heftige kampe, som sønder-
rev arbejderbevægelsen. Denne kombination af motivationer tyngede på
værkerne, der straks blev accepteret som klassikere, nøjagtig som den
skulle vise sig at tynge på hele arbejderklassens fremtidige historiografi.
Således fostrede de voldsomme diskussioner om arven fra Første In-

ternationale og dens fortolkning før 1914 indlæg fra revolutionære histori-
kere. Bakunistemes version (Guillaume, Nettlau), proudhonistemes (Pe-
uch), marxistemes (Jaeckh, Ryazanov, Steklov, Mehring) blev født i po-
lemisk ildkamp, selv om det er sandt, at deres publikationer blev udsat
for årvågen kritik fra overlevende vidner eller »borgerlige« historikere
med ubestridelig autoritet så som C. Grünberg, G. Meyer og G. Bourgin.
»Klassikeme« i arbejderklassens historie fremviser uomtvisteligt hånde-

lag, betydelig lærdom og ægte litterært talent. Dens forfattere gentager,
idet de optager skænderieme i den Internationale Arbejderassociation, og

støtter med deres omdømme, de argumenter, fordomme og retfærdiggø-
relser, de forskellige hovedpersoner fremfører. Den historiske forsknings
område blev dermed begrænset alene til den ideologiske diskussion. Ved

at focusere på denne ene problematik reduceredes deres forsøg på oplys-
ning Intemationalens historie til en kamp i et lukket lokale mellem teore-

tikere. I de efterfølgende år var deres efterlignere som oftest tilfredse

med at »omskrive legender« og »forevige beskyldninger« uden at have en
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Ryazanov's eller Guillaume's intellektuelle fortrin eller seriøsitet, for ikke

at tale om talent, for at anvende sørlig værdifuld, utrykt dokumentation.

Desuden udtrykte disse propagandaagenter sig i en pedantisk akademisk

stil, for at give sig selv et image af videnskabelig respektabilitet, en stil,
som skulle camouflere de manipulationer i den historiske skrivemåde,
hvis eneste forsvarlige referencepunkt var udsigten til magt.

Denne store gruppe af historikere, som var fuldt bevidst om deres

arbejdes engagerede karakter, og som var aktive i begyndelsen af det 20.

århundrede, undersøgte målene og objekteme for en historisk socialisme.

Deres arbejde er vitterligt interessant. G. Jaeckh formulerede således i

1904 ved den Internationale Arbejderassociations 40 års fødselsdag, hvor

arbejderbevægelsens første generation overlod depechen til den næste,

den socialdemokratiske historikers hovedinteresser og objekter, idet han

dermed retfærdiggjorde sine egne forsøg og opsummerede sin generations
visdom: »Det er essentielt for bevægelsens fremskridt og succes, at den

unge generation erhverver et intimt kendskab til sine åndelige forfædres

betingelser, deres sejre og kampe, for at forstå det historiske landskab, de

nu befinder sig i og kæmper i. Det er derfor arbejderklassens højtidelig-
holdelse af sine fødselsdage har mere end ceremoniel betydning og er

mere end historisk pietisme. Det har revolutionær mening at vurdere sin

fortid i verdenshistoriens universelle lys og samtidig at konfrontere den

fremtidig afmærkede vej med de retningslinier, der er overleveret fra den

foregående generation. «
12

I sig selv behøver dette udsagn ingen kommentarer. Som Eric Hobs-

bawn bemærkede, »at indfange en glemt, inspirerende, mindeværdig for-

tid er en værdig opgave for historikere«.13

Forvrængningen fremtræder ved den måde denne historie som tradition

rekonstrueres og bruges på og i det øjeblik de »rodfæstede partilegender«
'4

erstatter virkelig, levende historie, historikeren, der hengiver sig til

myteproduktion ad usum delphini.
De ændringer, der skete i tidsrummet mellem det tyske Socialdemokra-

tis historieskrivning før 1914 og Bolschevikpartiets efter den russiske

revolution, er meget betydningsfulde i så henseende. Medens tilflugten til

historie som tradition var åben og alvorlig ment, var den måde dette

arbejde blev udført på og den brug, der blev gjort af det, tvetydig. Slutre-

sultatet blev, at fortiden blev ritualiseret og blev til den »reaktionære

fortidskult« Marx talte om. Den gik fra en heltekult og hyldest til sejrene
til en udstødning af den del af arven, der var en byrde. Arbejderbevægel-
sens historie, transformeret til ideologi, gjort til didaktik, manipuleret og

. tømt for al kraft på grund af et stereotypt sprog, blev forvrænget i denne

epoke, hvilket betød at arbejderklassens kollektive erindring svandt ind.

Forskellen mellem marxistisk historieteori - den historiske materi-

alisme - og den slags arbejderklassehistorie, der blev fostret og praktise-
ret i dennepen'odes »partihistorie« er slående. Den ene havde søgt til-

flugt i en flad, banal, moraliserende og traditionel historicisme, stilmæs-
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sigt lig de herskende ideers historie (Geistesgeschichte) og opfyldende
den samme funktion.” Arbejderklassens historie blev set som en

legitimationskilde og blev således omdannet til et 'redskab for retfærdig-
gørelse og selv-retfærdiggørelse. Dens essentielle funktion var ideologisk.
Den bestod i at skabe sammenhæng, at demonstrere kontimuiteten og at

forevige de officielle legender, der tjente som referencepunkter 0g erstat-

tede forklaring.
v Fra da af blev historiske diskussioner skabt ud fra det billede arbej-
derklassens partier havde af sig selv og det billede, de ønskede at videre-

give. Kontrol med kilderne og en voluntaristisk holdning til historien

gjorde dette nemmere og udorde samtidig forskningsbetingelseme. De

fakta, som var i overensstemmelse med den officielle udlægning, blev
fremhævet og erklæret for essentielle. De fakta, som var i modsætning
hertil eller ikke kunne bruges i den øjeblikkelige situation, blev anset for

marginale eller inopportune. Et sådant fleksibelt klassifikationssystem
blev organiseret ud fra et enkelt urokkeligt hensyn - behovet for en

utilitaristisk, projektiv historie, hvis, yderste konsekvens var manipula-
tion med fortiden. Medens man hævdede at være interesseret i sandheden

og fremhævede det synspunkt, at kun åbenhed kunne tjene arbejderklas-
sen, blev de dokumenter, der var beregnet til offentliggørelse omhygge-
ligt, valgt ud. Især den litterære arv efter Marx undergik en sådan selek-

tionsproces før 1914. Denne proces var selvfølgelig kun i sin spage vor-

den. Den blev dristigere i l920eme og endelig dominerende under beteg-
nelsen »partiloyalitet« (»esprit de parti«).

Det er nødvendigt at bemærke sig, at det ofte er »veteraneme«, de
mest prestigeomgærdede ledere, der tjente som årvågne vejledere i de
officielle legender, som blev opløftet til tradition og hvis institutionalise-
ring blev foreviget. Hvad angik kontroversielle spørgsmål vejede deres

personlige memoirer tungere end historikemes »pertentlige og uengage-
rede« kritiske værker. Et begrænset antal revolutionære historikere pro-
testerede imod disse foruroligende tendenser. Mest fremtrædende blandt
disse var Franz Mehring, hvis moralske statur, talent, teoretiske kompe-
tence og kritiske ånd var exceptionel, selv i perioden før 1914. Med
henblik på Bebels memoirer, som fremturede med alvorlige beskyldnin-
ger mod von Schweitzer under en polemik i 1870eme på trods af, at disse

beskyldninger var blevet modbevist af en opfølgende historisk kritik,
udtalte Mehring (som ikke tøvede med at fremføre, at »historikerens

kvaliteter« var fraværende hos den store lederlö) således skarpt: »Me-
*

moirer må få den mand, der offentliggør dem, til at fremstå som levende '

for os. Med hensyn til hvad han har skrevet og endnu mere den måde,
han har skrevet det på, er det korrekt af Bebel at nævne åbenhed og

sanddruelighed som genrens primære fomødenheder, men åbenhed og
sandhed kan omgås letsindigt, som visse højt besungne memoirer demon-

strerer« .

17
.

Mehring praktiserede og forsvarede en anden opfattelse af revolutionær
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historie og dermed en anden måde at nærme sig forholdet mellem fortid

og nutid på. Han benægtede ikke nutiden som en dybtliggende motivation

for interesse for historien. Tværtimod, det han forkastede var projicerin-
gen af nutiden på fortiden og omvendt fortiden på nutiden. Gennem

studiet af historien forsøgte han at forstå, uddybe og formulere nutidens

virkelige problemer. Han var overbevist om, at der ikke var mulighed for

noget valg eller kompromis overhovedet mellem øjeblikkets krav og den

historiske sandhed. Det sidste må være fremherskende over for alle inte-

resser selv om disse dekreteres af partiet eller raison d'Etat. Det tyske
Socialdemokratis historiker besad det fortrin aldrig at have givet ind-

rømmelser hverken til den »ortodokse« gruppe, fra Kautsky til Ryaza-
nov, eller til partiledelsen, selv Bebel og Auer, som kritiserede ham

voldsomt for det. I forordet til sin klassiske biografi om Marx fra 1918

gjorde han modigt front imod dem endnu engang og fremhævede, at han

»ikke havde givet sig en hårsbredde for deres intellektuelle terrorisme og

[at han] havde beskaftiget sig med Marx” forhold til Lassalle og Bakunin

udelukkende ud fra den historiske sandheds krav og fuldstændig havde

ignoreret den officielle partilegende«.'8 Og denne seriøse marxist tø-

vede ikke med at tage Bakunins parti imod Marx, lige så lidt som han

tøvede med at ryste fordommene og formærme de militantes traditionali-

stiske følsomhed og konformisme. Han anså både historiens objekt og

brugsværdien af historien for at være kritisk reflektion over tidligere
praksis. »Det tyske Socialdemokratis Historie«, hvori han kritisk analy-
serede partilegendeme, affødte mange skumlerier blandt de militante. I

andenudgaven svarede han dem og definerede således sin fremgangsmåde

'og den engagerede historikers opgave i arbejderbevægelsen.

»Ingen vil kunne genkende den subjektive retfærdiggørelse eller tradi-

tionemes og mytemes utvivlsomt objektive baggrund så klart som et

revolutionært partis historiker, men ingen har mindre ret til at overse

dem. En historisk fremstilling, som behandler en legende overbærende,
hvor forståeligt og retfærdiggjort det -end måtte være, beviser sin egen

fallit. Selv hvis det revolutionære arbejderparti ligger under for den

skæbne som generelt rammer kæmpende hære, som må opfinde legender

og opbygge prestige, har det ikke brug for at følge Moltkes berømmede

råd og kunstigt opdyrke disse legender og denne prestige med den be-

grundelse, at de er uundværlige elementer i partiets disciplin. Hvad der

derimod er essentielt er utrættelig selvkritik, og jeg tror, jeg kan sige, at i

så henseende har min fremstilling af partihistorien vist sin eksistensberet-

tigelse.«
'9

En sådan opfattelse af en arbejderklassens historie, som både er enga-

geret og kritisk, fordi den søger at være revolutionær, og ikke en from

øvelse i at skrive helgenbiografi, med det formål at forevige accepterede
konventioner, har ikke gjort store fremskridt. Den version af arbejderk-
lassens historiografi som blev praktiseret og accepteret (og endelig gjort
officiel) i årene fra 1920-50 var selve modsætningen til den kritiske histo-
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riske fortolkning. Kun nogle få isolerede historikere som f.eks. Arthur

Rosenberg, der var højt kvalificeret og i besiddelse af exceptionel bredde

og videnskabelig kultur, (historikere for hvem »socialisme er mere end en

rungende kirkeklokke, en ringlende kanebjælde eller et skridt på kar-

rierens vej«2°), skulle følge i den gamle mesters vanskelige fodspor og

angribe de hellige myter, som var blevet til dogmer foreviget af et magt-
fuldt ideologisk maskineri.21

Mytologisen'ngen af arbejderbevægelsens historie, som begyndte med den

revisionistiske krise, fandt sin institutionaliserede form med begyndelsen
af 1920”erne. Organisationerne og politiske partier krævede retten til at

repræsentere, rekonstruere og overvåge arbejderbevægelsens kollektive

erindring, medens de samtidig krævede at være dens bestyrelse og »ar-

vinger«. De formidlede denne måde at opbevare, opfatte og overføre

arbejderbevægelsens historie på.
Med den store splittelse, der fremkom som resultat af sammenbruddet i

Anden Internationale, og som blev, uddybet af Oktober-revolutionen, blev

arbejderbevægelsens historie definitivt beslaglagt af fjendtlige protagoni-
ster og fuldstændig underkastet deres krav. »Siden den tid har arbejder-
bevægelsens historiografi været en væsentlig komponent i den ideologiske
strid mellem bevægelsens forskellige fraktioner (socialistiske eller kom-

munistiske).«22 Arbejderbevægelsens historie er i alt væsentligt blevet et

våben i kampen mellem rivaliserende grupper inden for bevægelsen. Den

har tjent til at retfærdiggøre denne tjendtlighed og legitimere de indbyrdes
hegemonistiske bestræbelser. Den er blevet til et polemisk instrument, til

propaganda, til ideologisk opdragelse, denne historien-som-direktiv er

blevet til en »legitimationsvidenskab«, selve fundamentet for de ideologi-
ske konstruktioner, der rejsesgaf partibureaukratiet.

I dette historiske diskurssystem, som er udtænkt i magtens sprog og
imprægneret med nationalisme, var den tilstand, der opstod efter revolu-

tionen, det centrale referencepunkt. Alt taget i betragtning opfandt det

ideologiske begrebsapparat intet; det samlede simpelthen de eksisterende
modeller og brugte dem til sine egne formål. Karl Korsch,s bemærkning
fra 1930 angående den franske revolutions histon'ografi er tankevækkende
i den forbindelse. Korsch skrev: »Denne politiske historiograñs skema
bestod simpelt hen i at lade revolutionen falde sammen med det politiske
resultat, der var opnået på et givet tidspunkt i dens revolutionære udvik-

ling. Dette tidspunkt blev fastsat i forhold til forskellige stadier på den

nye revolutionære tilstands vej af de forskellige borgerlige historiografer,
og alle partier, enkeltindivider, begivenheder, opfattelser, udviklinger og
tendenser blev opmarcheret som progressive eller regressive alt efter, om

de havde bidraget til at udvikle og styrke dette revolutionære resultat,
eller om de havde bekæmpet det. Begyndende fra dette givne tidspunkt
bedømmes partier, personer, begivenheder etc. positivt eller negativt,
revolutionært eller kontra-revolutionært i overensstemmelse med Skrif-
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tens ord: »Men lad jeres tale være ja, ja, nej, nej, for hvad der er ud over

dette', er af det onde.«23

Den stalinistiske historiografi systematiserede manipulationen og

gjorde projektiv historie til daglig kost. Historie ophørte med at være den

kollektive erindring, retlektionen over opsamlet praksis, summen af den

overleverede erfaring i arbejderbevægelsen.I stedet blev den til et essen-

tielt redskab i en'tingsliggørelsesproces,en jemkrave, som kvalte bevæ-

gelsen.
Stalinismen omdannede, forvanskede og eliminerede metodisk forti-

dens kontur ved foragt for de mest elementære historiske realiteter og

ved at trampe disse under fode for at erstatte dem med sine egne

selv-glorificerende udlægninger og myter. Den internationale arbejderbe-
vægelses histon'e blev nedfrosset til en samling døde, forfalskede billeder,
tømt for al substans, og erstattet med kunstige kopier, hvori fortiden

knap var genkendelig. Den funktion stalinismen tilskrev, hvad den be-

tragtede som historie, og hvis gyldighed den foragteligt hævdede på tværs
af al sandsynlighed, røbede en dyb foragt for de historiske realiteter, som

den systematisk søgte at maskere, forvanske og deformere for at redu-

cere dem til konformisme og lærebog. Ved hjælp af en feticheret, indbildt

fortid, blottet for alt, hvad der kunne minde om virkelighed, forsøgte

magthaverne ikke bare at forhindre en virkelighedsvision, men at ned-

fryse selve evnen til at opfatte og forstå. Således blev det en permanent

nødvendighed _at bedøve og korrumpere den kollektive erindring, som

man opnåede total kontrol over i det øjeblik fortiden blev behandlet som

en statshemmelighed og adgang til dokumentarisk materiale forbudt.

Ryazanov og hans stab samlede således i 1920”eme med store mate-

rielle omkostninger og eksemplarisk selvopofrelse spredte dokumenter

om arbejderbevægelsen fra hele verden for at beskytte og bevare dem.

Men arkiverne blev fængsler, hvor de utilgængelige dokumenter blev låst

bort og nidkært overvåget af deres svorne vogtere. Den opgave, der blev

tildelt historikeren, var at retfærdiggøre den politiske magt og at illustrere

de teser, der blev udarbejdet af statens og partiets ideologiske apparat, og

ikke at arbejde med utrykte dokumenter, som måske kunne klarlægge

omstridte hændelser og problemstillinger fra fortiden. Stalin sagde således

iligeud i det sørgeligt berømte læserbrev fra 1931 til avisen Proletarskaia

Revolutzia i anledning af den diskussion Slutzsky havde startet om for-

holdet mellem bolschevikkeme og Anden Internationale: »Hvem andre

end uhelbredelige bureaukrater ville stole alene på papirdokumenter?
Hvem andre end arkivrotter ville ikke forstå, at det er nødvendigt at

bedømme partier og ledere først og fremmest på deres handlinger og ikke

bare på dereslproklamationer'J«24Stalin gennemtvang sit syn på histori-

en, »arkivrotteme« endte i Gulag, og de omtalte dokumenter er den dag i

dag utilgængelige.
Stalinismen tilhører fortiden. Løgnene er blevet offentligt afsværget og

erstattet af halve sandheder. Arbejdernes kollektive erindring er ikke
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længere udsat for tvungen hukommelsestab, men den forbliver forandret.
Vi kan måle »den enorme fremmedgørelse af bevidstheden«, som stali-
nismen udvirkede og den ravage den afstedkom, på den dybe indpodning
af stereotyper og falske påstande, som er blevet accepteret som referen-

ceramme for en oplyst offentlighed, der rækker langt ud over de revoluti-

onæres kreds. Dette skete i en sådan grad, at efterfølgende bearbejdnin-
ger og lapperier på SUKP's eller Komintem”s historie blev tiljublet som

fundamentale revisioner af en nedarVet og påtaget historisk vision og

praksis.
Med hensyn til den brug, der blev gjort af arbejderbevægelsens histo-

rie, har situationen fundamentalt set ikke ændret sig. Den er stadig en

legitimationsvidenskab. Denne måde at skrive historie på er stadig attrak-
tiv. Den spredes med hast. For knap et årti siden udfoldede det anti-re-

formistiske, anti-stalinistiske »nye venstre«, som omhyggeligt havde gen-
nemgået universitetshistorien og forkastet den som borgerlig, en »traditi-

onel« holdning til historien og faldt endnu engang i den samme grøft som

»stalinisteme« og »Socialdemokraterne«. De placerede historien i den
samme slags støbeforme. Ideologeme i den ekstraparlamentariske oppo-
sition i 60”emes Tyskland var selv »optaget af at finde deres legitimitet i
fortiden. De behandlede historien som en stor kage, som man hver især*
kunne skære et stykke af alt efter smag og appetit«.25 Fremstillet som en

kilde til legitimitet, brugt som et legitimationsredskab forbliver arbejderk-
lassens historie en slags opbevaringsrum for rekvisitter og forklædninger,
hvor hver fraktion, hver lille gruppe finder basis for at retfærdiggøre sin

egen eksistens alt efter øjeblikkets krav. Hvis »retten til den kollektive

erindring betyder retten til at definere, hvad der er byrdefuldt, og hvad
der er hjælpsomt ved fortiden«, så betyder sådanne »intellektuelle akro-
batnumre« at den hypotetiske udnyttelse af denne ret simpelt hen i den
»sunde fornufts« og »kollektive reflektions« navn kan gå videre fra den
ene minoritet til den anden. At bekæmpe denne praksis ved at fordømme
den, ved at søge tilflugt i en anden tolkning, medens man stadig accepte-
rer dens antagelser, kan næppe få fortiden til at tjene nutiden. Retorik og
kampråb »mod historiens snarer« vil ikke stoppe hverken manipulationen
eller en vis nedarvet og miskrediteret historisk praksis. Kun manipulato-
reme vil skifte. En ahistorisk, sociologistisk arbejderklassehistorie resul-
terer lige så meget som en »pedantisk historicisme« i en »uophørlig strøm
af præfabrikerede konklusioner«, som til stadighed spreder ødelæggelse
»fra' venstrefløjen til den yderste venstrefløj, hvor illusioneme stadig
blomstrer« .27

Arbejderbevægelsens internationale dimension er især blevet berørt, så

meget mere som studier inden for dette område kun ubehjælpsomt har

rejst sig fra deres Prokrustesseng.* De er stadig metodologisk svagt fun-
* Ifølge et græsk sagn lagde røveren Prokustes sine ofre på en seng - udstrakte dem, der var

for korte og skar af dem, der var for lange.
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deret og usikre med hensyn til deres tilhørsforhold. Få historikere er i dag
bevidste over for den internationale problematik. Denne dimension forvi-

ses i stadigt stigende grad til simpel dekoration eller begrænses til institu-

tionshistorie.

En integreret arbejderklassehistorie kan imidlertid ikke forlade eller

overgive dette område og begrænse sig til udsnit, som virker mere beta-

gende, eller lade sig reducere til et sidespor, hvor nationale forbilleder

oprangeres. Denne internationale dimension er i sig selv en rig, 'kompleks
og essentiel del af arbejderklassens historie, men den er også en måde at

nærme sig socialismens udviklingshistorie på. De er vanskeligheder, der

rejser sig, når man vil studere dette centrale aspekt af arbejderhistorien,
har lige så meget at gøre med metodiske usikkerheder som med emnets

bredde og ekstreme kompleksitet, hvilket sociologer, som var opmærk-

somme, på den internationale socialismes fremkomst og forvandling, har

taget hensyn til siden det 19. århundredes slutning. Durkheim advarede

således sit publikum: »Socialismen kan ikke undersøges abstrakt, uden

hensyntagen til tid Og sted. Det er tværtimod nødvendigt at sammenkæde

den med de sociale omstændigheder, hvoraf den er opstået. Kun at de-

battere den er utilstrækkeligt. Dens historie må skrives.« Desuden bør et

sådant studium ikke kun begrænses til »at bestemme dens oprindelse,
men må forsøge at belyse de forandringer, den har undergået og hvad,
der har betinget disse forandringer«.28 I den samme periode beklagede
Antonio Labriola allerede vanskeligheden ved at nærme sig problemet i

dets totalitet, når man forudsatte dets rækkevidde og rigdom. »Den prole-
tariske bevægelses specialisering og kompleksitet er blevet så omfatten-

de, at det ikke længere er muligt for en enkelt hjerne at begribe den i sin

helhed og samtidig forstå dens detaljer ...«29
Forfatterne til utallige historiske udlægninger af Intemationalen eller

horisontale overblik over socialismen har for at overvinde disse vanske-

ligheder søgt tilflugt i løsninger, som har vist sig at være rene kunstgreb.
Først var den traditionelle idéhistorie moderne, dernæst kom perioden
med beretninger om de internationale kongresser og diskussioner af store

personligheder i forhold til den internationale arena. Endelig førte denne

institutionelle focusen'ngs begrænsninger til, at andre foreslog en udvi-

delse af focus uden præcise grænser i form af en sideordnet opstilling af

nationale forbilleder, hvis samlede sum blev antaget som repræsente-
'

rende hele socialismens historie, dvs. socialismens generelle historie.

Det historiske arbejde var udelukkende en reflektion af arbejderbevæ-

gelsens egen praksis, en praksis som ændredes dybtgående. Hvis den

internationale socialisme var den historiske, refleksions smeltedigel i be-

gyndelsen, blev den dernæst med bevægelsens nationalisering reduceret

først til en legitimationskilde og derefter til et rent og skært reference-

punkt. Den historiske refleksions begrænsning var delvist konsekvensen

af denne udvikling og delvist resultatet af de fremstillinger de forskellige
Intemationaler gav af sig selv. De troede på en slags pyramidestruktur,
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hvis top på en eller anden måde var repræsenteret af Intemationalen selv

og de postulerede eksistensen af en organisk lighed mellem den intemati-
_

onale socialisme og Intemationalen. Arbejdernes Internationale fremstod
således for Lucien Febvre som en totalitet, der var resultatet af »en

stadig mere omfattende udveksling af ideer mellem nationale bevægelser,
som oprindelig havde været spærret inde af lukkede grænser, og tættere

og tættere forbindelser mellem de organiserede fagområder i hvert enkelt
land«.30

Ved successive skift mellem virkeligheden og den oprindelige forestil-

ling blev en dobbeltproces sat i gang: 1) Intemationalen blev som institu-
tion sat i stedet for arbejderbevægelsens internationale dimensioner;
2) Modstandeme af den dominerende retning, de tendenser, der ikke var

institutionaliserede, blev placeret uden for den internationale arbejderbe-
vægelse.

Det eri den forbindelse værd at bemærke, at marxisteme i begyndelsen
af 1880'erne i forlængelse af den Internationale Arbejderassociations
bestræbelser stadig talte om et internationalt socialistisk fællesskab, som

indeholdt alle tendenser. De gik ud fra den grundsætning, at »arbejderk-
lassens befrielse må være en opgave for alle landes forenede proletari-
ater, og at det var nødvendigt for at føre, kampen mod de gamle under-

trykkelseskræfter med succes, at modstå den mægtige internationale alli-
ance mellem reaktion og kapital for enhVer pris ved en international

proletarisk union, som ville tillade alle socialister at gå side ved side imod
vore fælles fjender uden hensyn til sprog eller skole«.3' To årtier senere

skiftede den Anden Internationale sprogbrug. Den blev restriktiv og for-
lod en del af de oprindelige præmisser. Fra det tidspunkt blev anarkister

og revolutionære syndikalister ekskluderet fra rækkeme og dermed fra
den internationale bevægelse.

Tredie Internationales begrænsninger var endnu mere restriktive. Kun

partier, der tiltrådte de meget strenge 21 pUnkter, som var blevet vedtaget
på den anden kongres i 1920, blev tildelt adgang til dens rækker og
dermed opfattet som en del af den internationale arbejderbevægelse, som

Tredie Internationale skulle inkamere. Efter 1920 blev Intemationalens
historie centrum i bitre ideologiske kampe og den blev kemepunktet i den

heftige polemik som modstillede leninister og socialdemokrater. »Den

Tredie Internationale fortsætter og fuldbyrder det storartede arbejde, der

blev påbegyndt af den Internationale Arbejderassociation,« erklærede
Lenin. Han krævede arveretten til den glon'øse forløber. Den historiske

legitimation var uundværlig for Komintems hegemonistiske mål og for at

få den anerkendt som det eneste udtryk for den internationale bevægelse.
For at kunne gøre dette var det nødvendigt at ødelægge Anden Intemati-

onale, som hævdede kontinuiteten og den organiske udvikling såvel som

inkorporationen af et halvt århundredes arbejderhistorie. Det var nød-

vendigt at miskreditere den, at knuse den ved vægten af den fortid, _den
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hævdede eksistensen af og at nægte den ;den moralske ret til at være

opbevaringssted for fortiden.

Resteme af denne forbitrede polemik og dens ideologiske efterdønnin-
ger gør just ikke opgaven nemmere for den historiker, som vil forsøge at

gå bagom de godtagne ideer. De historiografiske traditioner gør forsøget
særligt vanskeligt. På den ene side har beskyldninger alt for længe erstat-

tet analyse, og selvretfærdiggørelse erstattet historisk bedømmelse. På

den anden side blev Intemationalen efter 1920 taget som udtryk for den
internationale arbejderbevægelse i politisk sprogbrug og i den historiogra-
fiske praksis. Denne identifikation var fejlagtig, men bekvem i den ud-

strækning den tillod en hel række erstatninger at finde sted. Først med
den metodologiske debat i l960“eme blev forvekslingen mellem Intemati-

onalens historie og den internationale arbejderbevægelses historie trukket

frem i lyset, den traditionelle problematik afvist og interessen for dette

stort set oversete udsnit af socialismen genfødt af unge historikere.

Ved siden af de omskiftelser, der skyldtes, at historiografien blev betinget
af de store faser i bevægelsens egen udvikling, er der en anden virkelig-
hed. Arbejderklassen stod over for en dobbelt fordring, hvilket kræver en

dobbelt anvendelse af dens egen historie.

a) Arbejderbevægelsens historie som praksis, dvs. et laboratorium fuldt
af erfaringer, succeser og fiaskoer, et område for teoretiske og strategiske
overvejelser, hvor hård og kritisk undersøgelse er uomgængeligt for at

bestemme den historiske virkelighed og derigennem afdække dens skjulte
kraftkilder og for at opfinde og således forny begrebet erfaring, som

udtryk for et bestemt historisk øjeblik. »Det er en fordel for proletariatet
frem for alle andre, at det uophørligt er i stand til at frembringe nye

kraftresourcer fra sin egen fortid med henblik på at udkæmpe den nuti-

dige kamp og række ud efter den fremtidige verden,« Skrev Mehring i

»Neue Zeit« i 1896.32

Mehring tog faktisk en af Marx' kongstanker op igen, en af begrundel-
seme for den Internationale Arbejderassociations grundlæggelse. I

inauguraladressen* såvel som i overvejelserne over statutteme fremhæ-

vede Marx, at det er arbejderklassens fortidige erfaringer, som lærer den

nødvendigheden af at opbygge solidaritet og enhed mellem arbejdere i

alle lande. Arbejderne har, foruden den styrke deres antal medfører, en

kilde til viden, som de må udnytte med udbytte - deres fejl, deres egen
histories erfaringer. r

-

Arbejderbevægelsens praksis som udtryk for fortiden blev af Rosa

Luxemburg skarpt fremhævet som forudsætningen for hendes handle-
måde efter Anden Internationales sammenbrud. Hun mente, at man

måtte betragte hele bevægelsens fortid kritisk (af denne fortid var den 4.

august 1914, da SPD stemte for krigskreditteme, kun den logisk konsek-

* Indvielsestalen ved I. Internationales grundlæggelse.
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vens) og fremhævede: »Ingen forhåndsopstillede skemaer, ingen evigt
gyldige rituelle besværgelser viser [proletariatet] den vej, det skal gå. Den

historiske erfaring er dels eneste læremester. Dets Via Dolorosa til be-

frielsen er ikke alene brolagt med umådelig lidelse, men også med talløse

fejltagelser. Dets rejsemål, den endelige befrielse, afhænger af proletari-
atet selv, afhænger af om det forstår, at det må lære af sine fejltagel-
ser.«33 Virkelighedens realitet gennemstrømmer arbejderbevægelsens hi-

storie. Forståelsen eller mangelen på forståelse af denne fortid er en

vigtig faktor i dens egen udvikling. Fortiden, summen af erfaringer, opta-

ges ikke automatisk eller forbliver spontant fastholdt i den kollektive

erindring. Jacques Juillard fulgte den franske syndikalismes eksempel ved

århundredskiftet og bemærkede det hukommelsestab arbejderklassen li-

der under og dets konsekvenser. »Mangelen på kollektiv erindring og

akkumuleret viden mærker stadig arbejderklassens betingelser, tvinger
hver generation til praktisk taget at starte fra nulpunktet og derefter at

gennemløbe de samme stadier, som dens forgængere allerede har passe-

ret.«34

Nyere historie opviser endnu mere illustrative eksempler. Man behøver

kun at nævne den samtidige tyske arbejderbevægelse eller post-
stalinismen i Sovjetunionen for at måle, hvilke dimensioner og konsek-

venser destruktionen af den kollektive erindring har haft, resultater som

skyldes, at man nægtede at påtage sig ansvaret for arven efter den kollek-

tive erindring eller historien slet og ret. Disse omstændigheder forklarer i

vidt omfang, hvorfor der endnu ikke er skrevet en historisk fremstilling af

Tredie Internationale, som kan gøre sig fortjent til den betegnelse, og

hvorfor stalinismens historie stadig udlægges som en proces, som nu er

erklæret for overstået på trods af, at en undersøgelse aldrig har fundet

sted. De halve sandheder, som accepteres og gentages, siger mere end

tavshed og mørkets gerninger, om de såkaldte marxistisk-leninistiske par-
tiers holdning til den fortid, de finder deres oprindelse i. Historie er altså

et eksplosivt gebet eftersom en given fortids fakta og erfaringer, som ofte
har været tilsløret, er i stand til at betvivle alle prætentioner om at være

»

enerepræsentant for arbejderklassen. Thi arbejderklassens historiske ver-

den berører selve det ideologiske fundament alle avantgardepanier støtter

sig til for at opretholde deres hegemonistiske mål.

b) Historie som tradition. Her kan vi skelne mellem to slags problemer.
Det første hænger sammen med fortidens overlevering, det andet med

den brug, der gøres heraf. Overleveringen af traditioner optræder på

forskellige måder afhængig. af både den grad af vigtighed, der tildeles

historien og den rolle, der tilskrives traditionen.

Den holdning, der lægges for dagen af de forskellige strømninger i

arbejderklassen over for deres historie og traditioner, er i sig selv afslø-

rende. Bernstein forstod således under den revisionistiske krise den be-

tydelige vægt traditionen havde i det tyske socialdemokrati, i det øjeblik
det var blevet et spørgsmål om at vurdere fakta og ideer. Hvis de orto- ›
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dokse marxister frøs denne tradition fast i dogmatik og forevigede myteme
med den magt og de fejl disse medførte, søgte revisionisteme på den

anden side at udelade den i den udstrækning den var en alvorlig hindring
for »tilpasningen til virkeligheden«. Bernstein fremhævede at »den revis-
sion vi må foretage vil kun have praktisk mening, hvis vi ophører med at

tildele traditionen en overdreven position, og hvis vi afstår fra vanen med

konstant at referere til fortidens kampe«.35 Men traditionens rolle i arbej-
derbevægelsen 0g arbejderbevægelsens ønske om at kæde sig sammen

med sin egen fortid kan ikke bedømmes ud fra de ortodokses manipulati-
oner, ortodokse for hvem tradition var blevet et opbevaringssted for

præfabrikerede sandheder og således en konservativ faktor; heller ikke
ud fra revisionistemes bedømmelse som faktisk fratog arbejderklassen
dens esssentielle identitet ved at angribe fortidens modige handlinger. I

bevaret og overleveret form er traditionen på én gang et element til

gruppesammenhold og kontinuitet, en mobiliserende faktor, og samtidig
en levende kilde, som nærer den kollektive erindring og klassebevids-

thed. Den antager en kritisk funktion ved historiske vendepunkter. I

januar 1918 understregede Rosa Luxemburg, da hun hyldede fremkomsten

af Franz Mehrings biografi om Karl Marx, at »i den nuværende situation

kan intet bedre tilbydes masserne end at fremkalde deres bedste traditi-

oner for dem«,36 Igennem krigsårene anklagede hun vedholdende »sum-

pen«, centristeme som forvekslede tradition med en blind hengivenhed
over for fortiden (passéisme), og som badede sig i en »nostalgisk erin-

dring om de glade tider, da man ikke var nødt til at skamme sig over at

kalde sig tysk socialdemokrat«.37
Skal man forsøge at bortmane fortiden eller placere den som centrum

for kritisk refleksion og reference? Skal fortiden bruges som en kilde til

legitimering, retfærdiggørelse og ideologisk argumentation, eller skal den

opfattes som et aspekt ved mobiliseringen og den kollektive sammen-

hæng? Det er disse alternativer, der definerer den funktion, man tilskriver
traditionen. I de førstnævnte tilfælde er erindringsappellen selektiv og bru-

gen af historien som en konsekvens heraf underlagt en given situations

krav. I de andre nævnte tilfælde er genopdagelsen eller brugen af den

historiske erfaring gennemtrængt af nutidige problemer, uden at man der-

ved fomægter totaliteten i den historiske virkelighed. Historie som prak-
sis og historie som tradition repræsenterer to forskellige tilgangsvinkler,
selv om de i realiteten let blandes sammen. Det er to elementer, som er

komplementære og modsætningsfyldte i deres respektive krav. Traditi-

onel institutionel og politisk historie, såkaldt partihistorie, forsøger at løse
denne spænding imellem dem ved udelukkende at pynte på den ideologi-
ske facade.

Illusionen om at kunne overvinde disse modsætninger er sejlivet, selv om

den kan ses at have medført smertelig svigefuldhed og have haft katastro-

fale konsekvenser. Revolutionære historikere, som selv er involveret i
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kampen, har imidlertid råbt vagt i gevær. Omskrevet og reduceret til

ideologisk fødselshjælper forvirrer arbejderbevægelsens historie mere end

den klargør, den gør arbejderbevægelsen en bjørnetjeneste. På den måde

skjules den historiske bevægelses mangesidighed og muligheden for at

forstå og bemestre den. Denne bevægelse inkluderer udviklingen af og

forskydningeme i klassemodsætningeme, de sociale transformationer og

socio-faglige ændringer, der skeri arbejderklassen og arbejderbevægelsen
som følge af de strukturelle og teknologiske ændringer i det kapitalistiske
samfund; ændringer, som har fundet sted i den objektive konfrontations-

proces mellem sociale kræfter og disse ændringers politiske, ideologiske
og sociale virkninger, såvel som deres sammenvævning på forskellige

planer i arbejderklassens kamp samt den kontinuitet og de brud, der

stammer fra dem. Kun en klar og verdensomspændende viden om forti-

den, om dens »virkelige bevægelse« for at bruge Marx' udtryk, tillader i

sidste instans en forståelse af naturen og vægten af arbejderklassepar-
tiemes rolle i den historiske proces, som de deltager i, og takket være,

hvilken de udøver en indflydelse på bevægelsens udvikling. Denne betin-

ger så igen deres rolle, deres forhold til de sociale kræfter, deres succes

eller fiasko og den form deres handlinger må fremtræde i. Som Mehring
bemærkede med henblik på Første Internationale: »Den moderne arbej-
derklasse kæmper under betingelser, som er blevet den påtvunget af den

historiske udvikling, betingelser som den altså ikke kan ændre ved gen-

nem angreb, men som kun kan overvindes ved at blive begrebet i den

hegelske betydning af ordet: at begribe er at overvinde.«38 Arbejderklas-
sens reflektion over sin historie er reflektion over dens egen identitet.

Spørgsmålet om enten at acceptere sin arv helt og fuldt eller at tage
afstand fra den i form af udvælgelse af fakta eller tilsidesættelse af ,gene-

“

rende momenter problematiserer i sidste ende fundamentalt bevægelsens

egnethed til at udøve selvkritik ved konfrontationen med sin egen fortid

og derigennem, ved at fortsætte med at skjule den, faren for at svække

den kollektive erindring. ,

For at historien skal blive forstået og Gramsci's appel om at »genero-

bre vor kollektive erindring som en historisk proces, der har udviklet sig
frem til i dag« skal blive forstået og realiseret er det ikke tilstrækkeligt

simpelthen at skrinlægge en forældet, antikveret, kompromiteret historisk

praksis. At eliminere a priori antagelser og stereotyper og at nægte at

acceptere usandhedeme er kun et foreløbigt eller højst et første skridt.

Omvendingen af forholdet mellem fortid og nutid og mellem politik og

historisk forskning kan ikke længere reduceres til en krigsmaskine, som

blev vendt imod den officielle historiske institution og neddykket i fm

retorik. Uden at nævne de politiske implikationer er de teoretiske dimen-

sioner ved udarbejdelsen af historie som levet praksis betragtelige. Oskar

Negt formulerer det fundamentale ved problemet, idet han går ud fra

spørgsmålet: »På hvilken måde og under hvilke betingelSer præsenterer
nødvendigheden sig for klassen af at genskrive historien i en ny form.«
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For ham »er det essentielle problem en tilbagevenden til Lukacs, formu-

lering, at behandle nutiden som et historisk problem. Dette betyder, at

historien ikke alene afsætter en fortidig form, men også samtidig en frem-
tidig form. Frem for alt betyder. historie en bevidst intervention på det
niveau i historien som udgøres af praksis og politik, men også en hensigt-
smæssig analyse af de'tendenser, som er knudepunktet i kontakten mel-
lem fortid, nutid og fremtid.«39 Det grundlæggende spørgsmål arbejder-
bevægelsens historie stiller er altså, om man ;skal have tillid, eller man

skal erhverve sig viden (dvs. at forstå for at kunne handle), om man skal

forvige det 19. århundredes trosbekendelse, eller om man skal vove at

gentænke den præmis, som er blevet et axiom, at arbejderklassen stadig
er en teleologisk klasse forlenet med en historisk mission.

Selv om arven er tung og fortsætter med at veje til på arbejderklassens
historie er nogle byrder - og ikke de mindste - dog blevet lettet takket
være en synligt modificeret kontekst. »Arbejderhistoriens tiltagende aka-

demisering har korrigeret nogle af skævhedeme i traditionel arbejderhi-
storie og de skiftende politiske konjunkturer på venstrefløjen har korrige-
ret andre,« bemærker Hobsbawn.40 Jeg har ingen intentioner om at på-
tage mig et pro domo forsvar og hylde fortjenesteme eller dadle fejlene
ved den såkaldte universitetshiston'e, som er blevet anklaget så voldsomt
af mere eller mindre objektive anklagere. En anklage, som er let at frem-

føre, eftersom anklageme ikke har haft nogen som helst interesse i at få

ret. I øjeblikket ser det nærmest ud til, at der afsluttes et gammelt mel-
lemværende. »Le mouvement social«, et tidsskrift, som har spillet en

betydelig rolle i overleveringen af arbejderklassens historie, må stå skole-
ret for at være i forskningens frontlinie, dvs. »for at arbejde i overens-

stemmelse med de kriterier historikemes professionelle sprog opstiller -

kvantitetens blændværk, lærde monografrer og førsteprioritet til problem-
dolumentationen ...« Kritikeme hævder, at »de udbyttede, bønder og

\

, arbejderne, er blevet indfanget i universitetsmaskineriet af folk, som spe-
cialiserer sig i overensstemmelse med de faglige regler, som deres institu-
tionelle omgivelser fordrer«.4l Denne slags kritik er mere udtryk for løbe-
sedlens ildfuldhed og eñ'ektsøgen end reflektion baseret på viden og an-

alyse af fakta. For det første var det universiteternes grundighed og store

krav, som-gjorde det muligt at skabe en modstrøm. Dette medførte, at en

anden måde at nærme sig, at forstå og fremføre en ny arbejderklassehi-
storie blev fremherskende.

For det andet ligner »professorlitteraturen« i dag ikke længere »en
billig roman« for at bruge Mehrings udtryk, hvilket velmenende kritikere
kan overbevise sig om ved simpelt hen at læse værkerne. Dette var

tilfældet, hvad angik arbejderbevægelsens historie i Tyskland omkring
århundredskiftet, selv om fordomme og partiånd selv i dag sniger sig ind i
akademisk forklædning.

Endelig hindrer den forældede, kompromitterede, traditionelle histo-
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rieskrivning, selv om den stadig dominerer, ikke llængereen tydelig be-

gyndende bevidsthedsudvikling'. Arbejderbevægelsens historikere begyn-
der at stille spørgsmål til hinanden uafhængigt af deres ståsted. Selv for

de, der fortsætter med at bedrive traditionel historieskrivning, er det

blevet mere eller mindre klart, at en sådan tilgang, en så afgrænset pro-

blematik, kan lindre den nedarvede organiske dårligdom, men ikke ud-

rydde den. Den sygdom, som tilhængerne af »socialiseringen af den

historiske viden« på en måde er talsmænd for, er også udtryk for en

transformationsproces, en bevidstgørelsesproces, hvori ,indgår en ny

mening om arbejderhistoriens funktioner og en ny forskningsstrategi for

historikere. Et er sikkert, selv om hjælpemidlerne og i særdeleshed

målene stadig er kontroversielle eller funktioner af modstridende ideolo-

giske valg. At standse den ideologiske historieskrivnings sygelige Vækst,
at gøre op med den montage af begivenheder som den såkaldte »parthi-
storie« hviler på, at bryde disse bindinger er kun indledende skridt, ut-

vivlsomt nødvendige, men ikke i sig selv tilstrækkelige. For at blive i _

stand til at gå dybere end til den overfladiske historie, er det nødvendigt
at gå nye veje, som delvist påbegyndt af socialvidenskabeme. »Opgaven
er uomtvisteligt vanskelig«, som Michelle Perrot (hvis egne værker giver
os et eksempel på måden at overvinde vanskelighedeme på) har fastslået,
fordi historie er »en opdelt disciplin, omskiftelig, splittet mellem mange

forskellige sprog, udsat for forskellige metoder, pint af så mange spørg-

smål, involveret i den diabolske virkelighedssøgen, som hjemsøger den

og flygter fra den«.42 Konfrontationen mellem traditionel historie og en

arbejderklassehistorie, som er resolut socialt orienteret, er ikke simpelt
hen et sterilt akademisk skænderi eller en abstrakt metodologisk debat.

Det er kampen for en ny arbejderklassehistorie, og den fører videre end
til spørgsmålet om historisk viden. At ofre studiet af en rig, kompleks og

mangesidet virkelighed til fordel for enten ideologiske hensyn eller, fordi
det rækker ud over den rene rutine, er ensbetydende med endnu en gang
at ofre det, der er essentielt for arbejderbevægelsens historie - viden om

dens egne erfaringer, opnået under så vanskelige betingelser. Erfaringer
som arbejderbevægelsen i dag stadig er frarøvet.

Oversat af Henrik Skov
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DANSK PÅSKE EFTER 1.

VERDENSKRIG
\

DE FAGLIGE STORKAMPE 1920-1922

af Knud Knudsen

Indledning: »Dansk påske 1920-22«
De 3 påsker: 1920, 1921 og 1922 stod i de store overenskomstkampes
tegn. Mest kendt er »påskekrisen« 1920, som i den socialdemokratiske

'

overlevering er gået over i historien som »den fuldkomne sejr« for arbej-
derbevægelsen: ved hjælp af truslen om generalstrejke lykkedes det ar-

bejderbevægelsen at slå det reaktionære statskup tilbage. - Tage Kårsted
har i sin bog »Påskekn'sen 1920« rejst spørgsmålet, om påskesituationen
var »en revolution i svøb?« Det vil han ikke benægte: såfremt general-
strejken var blevet til virkelighed; såfremt det var kommet til 'voldelige

'sammenstød mellem militær/politi og demonstrerende arbejdere; såfremt

dette var blevet tilfældet, kunne kontrollen over arbejderne være gledet
»de besindige arbejderledere« af hænde.1 Og hvad kunne der så ikke

være sket? - Alle »arbejderledere« var nemlig ikke så besindige som de

ledende socialdemokrater. I Moskva stiftedes i 1919 den revolutionære
Kommunistisk Internationale, og den revolutionære Komintempolitik
blev fra foråret 1920 for alvor lanceret i Danmark. - Side om side med

den reformistiske socialdemokratiske bevægelse kæmpede den revoluti-

onære bevægelse (organiseret i Danmarks Venstresocialistiske Parti og til

dels Fagoppositionens Sammenslutning) om lederskabet i arbejderklas-
sen.

De følgende to påsker 1921 og 1922 er mindre »kendte«, men ikke

mindre bemærkelsesværdige ved det store indhug, de gjorde i arbejderens
lønningspose. For første gang i arbejderbevægelsens historie blev almin-

delige lønreduktioner gennemført i de generelle overenskomster. Disse to

påsker satte et vist nyt perspektiv på »den fuldkomne sejr« i 1920. En

københavnsk typograf, Viggo Nielsen, havde da også et mere behersket

syn på de »3 påsker«. For ham var det 3 »nederlagspåsker«: det ene

påskeforlig var mere forsmædeligt end det andet; DSF viste sig som »en

såre blodfattig tingest«, der ikke havde »mod til at tage konsekvenserne

af en virkelig kamp«; de faglige ledere (på nær arbejdsmændenes Lyngs-
ie) gav han navnet »de store dumheders mænd«.?

I den danske arbejders hoved -_- ikke bare Viggo Nielsens - var der en

sammenhæng mellem de 3 påsker. Det er denne sammenhæng i kampfor-
løbet 1920-22 - snarere end de enkelte arbejdskampe - der er emnet i det

følgende.
'
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Det følgende er først og fremmest en undersøgelse af de 3 faglige stor-

kampsituationer 1920, 1921 og 1922. De faglige storkampe var imidlertid

samtidig et led i et efterkrigsopgør. I dette efterkrigsopgør var revolu-

tionsspøgelset nok et mere nærværende problem for efterkrigsårenes bor-

gerlige Danmark, end man måske går og forestiller sig. I arbejderbevæ-
gelsen var problemet »reform eller revolution« under alle omstændighe-
der det helt store problem.

'

,

Artiklen er derfor også - på et mere overordnet plan - et forsøg på at

belyse, hvordan en potentielt revolutionær situation blev afviklet; hvor-

dan de faglige sammenstød 1920-22 medvirkede til at nedbryde arbejderk-
lassens styrkepositioner fra 1918-19; hvordan arbejderoffensiven umid-

delbart efter krigen blev vendt til defensiv.
I sig selv kan en analyse af de faglige storkampe ikke give svarene på

disse spørgsmål. Det ville kræve undersøgelser af kampenes forudsætnin-

gér (som de blev skabt under krigen), af kampen på andre samfundsom-

råder, af kapitalorganisationemes ageren, etc. ,i langt højere grad end det

er muligt her. '

Men arbejdskampanalysen kan give en del af svaret, og det er vigtigt at

undersøge de faglige kampe 1920-22 i lyset af dette opgør - for arbejder-
bevægelsens vedkommende opgøret mellem den reformistiske socialde-

mokratiske bevægelse og den revolutionære venstreopposition. Artiklen

igennem har jeg forsøgt at fastholde sammenhængen og vekselvirkningen
mellem de kampopgaver, som arbejderklassen stod konfronteret med i

disse år, og de politiske svar fra arbejderbevægelsens side på disse kam-

popgaver.
'

w

Arbejdskampforløbet skulle derved gerne give en del af forklaringen på
den svækkelse af den revolutionære venstreopposition, som skete i disse

første år af 20eme. Det skulle også gerne fremgå, hvordan arbejdskamp-
forløbet udgjorde en væsentlig del af erfaringsbaggrunden for den social-
demokratiske »folkeparti-linje« fra starten af 20eme. Som erfaringsbag-
grund for arbejderbevægelsen udgjorde kampårene 1920-22 et afgørende
knudepunkt, som det gerne skulle være lykkedes at få frem i artiklen.

Krigsårog efterkrigssituation
Krigsårene 1914-18 udgjorde den væsentligste baggrund for de faglige
storkampe 1920-22. I stikordsform må følgende forhold opregnes som de

vigtigste forudsætninger:
- Den socialdemokratiske »nationale borgfredspolitik« fra 1914, som

skabte sin egen modsætning: den revolutionære politiske opposition (i
1918 organiseret i Socialistisk Arbejder Parti, og i 1919 i Danmarks

Venstresocialistiske Parti - det senere DKP).
- Den sociale ulighed i samfundet uddybedes; med »gullasch-baroner«
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og børsspekulanter på den ene side og bolignød, mangel på de mest

elementære eksistensfomødenheder, arbejdsløshed på den anden.
- DsF's faglige linje overlod den væsentligste del af kampen mod dyrtid
og arbejdsløshed til partiet og bidrog dermed til at skabe grobund for

opsvinget for den syndikalistiske fagopposition. Efter den store overen-

skomstsituation i 1916 var det de lokale arbejdspladsaktioner, der sikrede

arbejderne lønmæssige erobringer.
- Aldeles afgørende for den faglige kamplvar opsvinget i fagforeninger-
nes medlemstal under krigen. Fra 1909 til 1919 steg organisationsprocen-
ten i Danmark fra små 24% til godt 54%. Det store fremstød skete i 1918,
hvor DsF-organisationeme havde en medlemsfremgang på 42,3% i for-

hold til året før.' Det ville ikke være helt misvisende at sige, at de danske

arbejdere i krigsårene for alvor lærte organisationens betydning at kende.

Nye fag blev organiseret. Det skabte en meget uhomogen fagbevægelse
ved krigens slutning: gamle, stærke og velkonsoliderede fag stod ved

siden af unge og svage forbund.
'

Ved krigens afslutning var det revolutionære gære i Europa på sit højeste.
De danske arbejderes kampe fra slutningen af 1918 havde revolutionsbe-

vægelsen i det europæiske proletariat som rygstød.
I denne situation vedtog det danske Socialdemokrati i 1918 Novem-

bermanifestet, hvor hovedparoleme var »socialisering« og »demokratise-

ring«. Novembermanifestets 18 reformkrav sigtede mod at knytte an til

arbejdernes umiddelbare interessekrav og give kampen for disse et soci-

aldemokratisk perspektiv. Det var en offensiv reformisme, der stod frem

efter krigen. Målet var at forhindre revolution, men i stedet »ad fredelig
vej og uden voldsomme brud på den hidtidige udvikling« nå det store

mål: »afskaffelse af al økonomisk udbytning«.2
Det var også en offensiv arbejderklasse i 1918-19. Uroen gærede i

»arbejderverdenen«. »Ulovlige strejker« hørte til dagens orden,rklagede
arbejdsgiverne. De kollektive aftalers fremtid stod i fare, mente forman-

den for den faste voldgiftsret.3
Det helt store faglige kampspørgsmål i 1919 var 8-timersdagen. D. 17.

maj 1919 underskrev hovedorganisationeme overenskomsten om 84ti-

mersdagen. Kampen om 8-timersdagen var som de øvrige kampe i 1919

en blanding af overenskomststridige aktioner på arbejdspladserne og 0r-

ganisationsmæssige fremstød. De to største kampe i 1919 var flydedok-
strejken og havnestrejken.

- Foranlediget af havnestrejken i 1919 kom skruebrækkerorganisationen
»Samfundshjælperen« til verden.

Striden mellem socialdemokrater og syndikalister skærpedes i 1919.

Socialdemokraterne arbejdede for at få den faglige kamp ind i organisa-
tionsmæssige former igen. For den syndikalistiske bevægelse flk kampene
i 1919 vigtige konsekvenser. I stigende grad var den ved at blive en

fagopposition uden for den re'formistiske fagbevægelse. Nogle af de fagfo-
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reninger, som blev nyoprettet efter fallit (som følge af overenskomststri-

dige strejker) var med til at danne »Føderalistisk Sammenslutning« i

1919.

For mange fagforeninger gav kampen i 1919 det store faglige fremstød.
Det generelle resultat af overenskomstkampen i 1919 var en hævelse af

lønniveauet med 40% over 1914-niveauet. En række fag havde dog stadig
det afgørende fremstød til gode. For dem skulle slaget slås i 1920. Ud-

gangspunktet for den faglige kamp i 1920 var meget forskelligt.
For de danske arbejdsgivere betød året 1919 det afgørende vende-

punkt. Nu skulle. »vognen vendes«! For arbejdsgiverne gjaldt det ikke
bare lønkamp. De skulle kæmpe hele det borgerlige samfunds kamp.
Arbejdsgiverne drog én meget vigtig erfaring fra overenskomstforhand-

lingerne i 1919: at forhandlingerne ikke skulle ud i fagene. Dér stod

arbejderne for stærkt. I 1920 skulle arbejdsgiverne kæmpe en samlet og
centraliseret kamp, og arbejdsgiverfremstødet skulle ramme både »den

gærende uro på arbejdspladserne« og »fagorganisationemes fremmarch«.
Da hovedorganisationeme mødtes i slutningen af 1919 for at indlede

overenskomstforhandlingeme, tilbød ,arbejdsgiveme uændret forlængelse
af de gældendeoverenskomster. Dette tilbud var de ikke til sinds at rokke

ved.

Påsken 1920: »Påskehelligdagsgeneralstrejken«
Frem til påsken 1920

Telefonstrejken
»København var i går skruet enmenneskealder tilbage«. Med denne

forsideoverskn'ft indvarslede »Social-Demokraten« det nye år. Det dre-

jede sig om telefonstrejken; den var først og fremmest en kvindekamp:
telefonisters kamp mod telefonselskabernes spekulation i underbetalt og
forceret kvindearbejde. Telefonstrejken var samtidig et utilsløret vidnes-

byrd om arbejdsgivernes konfrontationskurs. Strejken signaliserede, at de
»små raske strejkers« tid var forbi. Selv om telefonarbejdeme stod uden
for DSF, måtte strejken betragtes som en forpostfægtning til det forestå-

ende overenskomstslag. Kun socialdemokraterne vurderede resultatet af

strejken som en sejr. Det begrundedes alene i, at telefonarbejdemes cen-

tralorganisation stod de 6 ugers lange prøvelse igennem uden »den

mindste spaltning af organisationen«.1 Telefonarbejdernes kontante ud-

bytte af kampen kunne næppe kaldes nogen sejr. Syndikalisteme var da

heller ikke i tvivl om, at strejken endte med et nederlag for arbejderne.
Æren for »den forfuskede telefonstrejke« fik socialdemokraterne fuldt og
helt.2 Arbejdsgiverne var heller ikke i tvivl om arbejdernes nederlag. »I

1920 kunne man begynde at spore en ændring i udviklingen« hed det i

industriberetningen. »Det hidtil næsten helt glemte faktum, at en strejke
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også kunne tabes, og at ikke enhver arbejdskonflikt behøvede at ende

med et positivt resultat for arbejderne, fik pludselig en ikke behagelig
aktualitet for deltagerne i telefonstrejken« .3

Optakten til overenskomstforhandlingerne
Arbejdsgiverforeningen havde utvetydigt lagt op til konfrontation i 1920. I

fagbevægelsen var man imidlertid usikre på, hvor stejlt DA ville stå. På

hovedorganisationemes første fællesmøde i december 1919 enedes man

om, at der »i almindelighed« måtte forhandles. Heri lå, at forhandlingerne
kun kunne foregå generelt, dvs. på hovedorganisationsplan. DsF accepte-
rede DAs krav om en generel fornyelse af overenskomsterne. D. 9. ja-
nuar 1920 havde Dst forretningsudvalg udarbejdet et forhandlingsoplæg
i 5 punkter: 1) Der måtte ikke som følge af arbejdstidsnedlæggelsen pr. 1.

jan. 1920 foretages lønreduktioner. 2) Dyrtidsregulering pr. august så-

fremt pristallet steg. 3) Decentrale forhandlinger om revision af forældede

overenskomster. 4) 1 uges sommerferie med fuld løn. 5) Realitetsforhand-

linger om arbejderandel i virksomhedsledelseme.4

Dette forhandlingsoplæg blev lagt frem på Dst repræsentantskabs-
møde d. 12. januar, og kritikken var hård. Fra flere forbund blev der

stillet krav om, at overenskomsteme skulle indeholde løntillæg. Men frem

for alt blev det kritiseret, at DsF havde accepteret DAs krav om en

»generel ordning«. DSF havde ingen bemyndigelse til at forhandle på
organisationemes vegne. DsF bremsede organisationerne og lagde sig på
tværs af aktionsfriheden; Sådan lød kritikken. Trods kritikken blev for-

retningsudvalgets forslag vedtaget med 161 stemmer mod 79.5

Da forhandlingerne mellem hovedorganisationeme kort tid efter brød

sammen, begyndte DsF at fire på kravene. D. 9.-10. februar var forhand-

lingsoplægget modificeret til flg. 2 krav: 1) Såfremt pristallet pr. 1. aug.
viste en stigning skulle det stå organisationerne frit at ophæve overen-

skomsten inden 14 dage. 2 Forhandlinger om lønninger, der lå alt for

langt nede i forhold til dyrtiden (og som man ikke kunne blive enige om

gennem forhandlinger) skulle henvises til et nævn.6 Dette forslag forka-

stede repræsentantskabet. I stedet blev det vedtaget at stå fast på kra-

vene af 9. januar.7 .

Kravet om at stå fast på det oprindelige oplæg kom fra arbejdsmands-
forbundet.

'Arbejdsmændene .

Arbejdsmandsledelsens diskussioner op til Dst repræsentantskabsmøde
d. 9.-10. feb. røbede meget klart fagbevægelsens genvordigheder i foråret

1920. Lyngsie kunne fortælle, at arbejdsgiverne kategorisk nægtede at

forhandle om andet end pure forlængelse; og at De Samvirkende havde

givet op. Det nyttede ikke noget, at de enkelte fag gik til DA og krævede

forhandling. Så fik de en uændret forlængelse. Hverken mere eller mind-
re. »Hvis en ordning skal skaffes er kun den generelle vej farbar. Der er
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ellers kun to standpunkter at tage, enten at slide situationen og vente til

bedre tider eller at give los og lade de enkelte organisationer fare frem

med strejkevarsler.« Sådan lå altemativeme i Lyngsies øjne.
Lyngsies egen stilling var klar nok: han ville ikke have en storkamp nu.

»Vi har pligt til at forhindre, at vore medlemmer bringes ned under det
'

niveau vi har fået dem kæmpet op på, og vi ved ikke, hvilken dag vi kan

komme til at føre en forsvarskrig, og den dag må vi have vore penge i

behold«. Et problem lå imidlertid og lurede under overfladen: hvordan fik

man medlemmerne til at acceptere en status quo løsning? Måske ville det

være bedst at forholde sig afventende, »se tiden an«, og få arbejdsgiverne
til at varsle en storlockout. I en sådan lockoutsituation var det »ofte

lettere at få vore folk til at forstå, at man måtte sluge uden forhøjelse«.
Det var dog heller ikke uproblematisk blot at »se tiden an«. »Det var et

spørgsmål om der ikke var større fare for kaos ved at vente, end ved at

slutte nu på de 'samv.s grundlag. De krigslystne elementer i organisati-
onerne kunne lettere opfatte en forkastelse af de samv. Fagforbunds
forslag som en tilkendegivelse af, at repræsentantskabet ønskede en ag-
ressiv politik, og så kunne det blive vanskeligt at styre medlemmerne«.

Sådan mente Chr. Sørensen, og Lyngsie fulgte tråden op: »Det er sikkert

heller ikke let at holde organisationerne i ro, medens vi »så tiden an«, og

brister først disciplinen er situationen altfor farlig«.9
Det var overvejelser af den slags, fagbevægelsens ledere gjorde sig i

foråret 1920. Meget tyder på, at Dst taktik gik ud ,på at få DA til at

varsle lockout. Forligsmanden ville så gribe ind og fremsætte et mæg-

lingsforslag; et kompromis, som arbejdsgiverne måtte sluge, og som med-

lemmerne kunne indse nødvendigheden af. En generel forhandlingsløs-
ning skulle forhindre, at de fagvise forhandlinger brød sammen og udløste
en storkonflikt. - Sådan så det ud på papiret; og i DsF-formanden, C. F.

Madsens hoved. '

Slagteriarbejderstrejke
I slagteriarbejdernes hoveder tegnede billedet sig anderledes. Forbund-

sformand, Vald. Hartmann, hørte til blandt de skarpeste kritikere af Dst

forsøg på at forhandle »generelle ordninger«. Hvordan skulle hovedorga-
nisationeme kunne blive enige om en generel ordning af ca. 13-1400 vidt

forskellige overenskomster? Helt bortset fra, at de »generelle ordninger«
tilsidesatte forbundenes forhandlingsret og retten til at være medbestem-

mende over egne forhold!

Efter Dst repræsentantskabsmøde i januar indkaldte slagteriarbejder-
forbundet til ekstrakongres i Vejle d. 26. jan.rKampbegejstringen var

stor, og enstemmigt besluttede kongressen at varsle strejke på samtlige
andelsslagterier fra 1. feb. Dermed var DSF-linjen bmdt. Fra 1. feb. var

slagteriarbejderstrejken en kendsgerning.
Slagteriarbejdeme var netop et fag, som lønmæssigt sakkede agterud

under krigen. I 1918 og 1919 var de presset af stor arbejdsløshed (ca.
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30%), og modsat de øvrige fag varede arbejdsløsheden ved også efter

krigsafslutningen. Først fra 1919/20 kunne forbundet sætte et fremstød

ind.

Gammel sædvane tro besluttede slagterierne at begynde slagtningeme
ved »privat hjælp« som det hed: dvs. andelshaveme selv, landmandssøn-
ner eller andre skruebrækkerenI flere byer kom det til »uroligheder« pga.
skruebrækkeriet. Andelsslagterieme bad derfor statsminister Zahle om

hjælp til, at »vi kunne få lov til at udføre vort arbejde i fred og ro« og
Zahle var villig. Han udsendte et cirkulære til landets politimestre om at

beskytte den frivillige arbejdskraft.
Slagteriarbejderforbundet lagde ikke fingrene imellem over for dette
træk fra regeringens side:

»Vi skal i denne forbindelse nævne, at vore modstandere er sig selv lig, selv om de er

iklædt en radikal statsministers klædebon. Den lille spradebasse til Zahle var straks på
tæerne, da talen var om at beskytte skruebrækkeme i deres modbydelige arbejde. Han

stillede statsmagten til rådighed til beskyttelse af skruebrækkeme imod de organiserede
slagteriarbejdere i deres kamp for at opnå menneskeværdige levevilkår. Kammerater!

Husk denne skændselsgeming, udført af et radikalt ministerium«.'J

Men det blev ikke ved ordene. Forbundsformanden gik op på søfyrbøder-
forbundets kontor. Hartmann, Rich. Jensen (fyrbødeme) og Chr. Borg-
land (Sømændene) enedes om at lægge sagen frem på Søfolkenes fælles

generalforsamling. Beslutningen herfra var énstemmig: ikke ét kilo flæsk

ville blive sejlet fra landet, så længe skruebrækkeme befandt sig på slag-
terieme.”

Sådan gik det til, at de to vognladninger skruebrækkerflæsk, som slag-
terierne sendte til Esbjerg, kom tilbage igen. Dette skuffende resultat af

»den frivillige indsats« måtte lægges frem på andelsslagteriemes delege-
retmøde d. 26. marts: »Vi kan altså ikke få indladet flæsket i Esbjerg
uden at det skal ske ved andelshavemes hjælp. Og hvis vi gør det, kan vi

så forvente, at Sømændene og søfyrbødeme vil sejle med det? Jeg tror, at

dette spørgsmål må besvares med et bestemt Nej. De vil nægte at sejle
flæsket over«.'5

'

Slagteriarbejderstrejken var 100% effektiv. Og det skyldtes først og

fremmest samarbejdet mellem slagteriarbejdere og søfolk. Strejken gik
sin gang - uden udsigt til standsning, eftersom DA nægtede andelsslagte-
rieme adgang til forhandling. Der ville ikke blive nogen afslutning, før
hovedorganisationeme blev enige, og det trak ud. I den øvrige fagbevæ-

gelse blev slagteristrejken fulgt med årvågenhed. Den kunne være et

barometer for, hvor stejlt de »krigsgale« i arbejdsgiverlejren stod.
Mens slagteristrejken løb, kunne det være umagen værd at se lidt nær-

mere på, hvem det var, slagteriarbejdeme havde allieret sig med. Det var

nemlig ikke hvem som helst.

Begge søarbejderorganisationer stod uden for DsF. Søfolkenes helt

specielle arbejdsplads gav dem en særlig stilling i forhold til den øvrige
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arbejderbevægelse. Søfolkene var i direkte berøring med den revoluti-

onære bevægelse i det europæiske proletariat i disse år. Og de var med til

at bringe denne bevægelse til Danmark. Et kig i fyrbødemes medlems-

blad »Faklen« ved årsskiftet 1919/20 lod næppe nogen i tvivl om, at

fyrbødeme lagde videre revolutionære perspektiver i arbejderkampen.
Det nye år ville stå i føderalismens og rådssystemets tegn.lg I 1919 havde

begge forbund fået nye formænd - begge var mænd »med syndikalistiske
tendenser«, I 1919 var de to søarbejderorganisationer drivende kræfter

bag oprettelsen af »Føderalistisk Sammenslutning«, som med tiden sig-
tede mod at blive en ny faglig centralorganisation uden for og til afløsning
for den socialdemokratiske. Det ville ikke være helt forkert at betegne
søarbejdeme som to af den syndikalistiske bevægelses hovedbastioner.

Sådanne folk var det, slagteriarbejderforbundet allierede sig med i foråret

1920.

Syndikalisterne .

Hvordan var så syndikalistemes stilling til overenskomstkampen 1920?

»Den kapitalistiske afvikling nærmer sig.« Sådan lød overskriften i »Soli-

daritet« d. 23. feb. Den gamle arbejderbevægelses dekadence stod over

for at blive afløst af »føderalismen som arbejdernes store forløser«.20

Storkampen var uundgåelig, mente » Solidaritet«, og flere gange blev si-

tuationen i foråret 1920 betegnet som »revolutionær«. Arbejderne stod

over for valget mellem lønforhøjelse eller rådssystem." Sådan var tonen i

»Solidaritet«. D. 29. marts opstilledes alternativet: »Storlockout eller ge-

neralstrejke«. Dette skulle blive en aktuel realitet - hurtigere og på en

noget anden måde, end syndikalisteme havde forestillet sig.

Med dette rids af udviklingen frem til påsken har jeg forsøgt at trække

nogle væsentlige træk ved kampsituationen op:
- Arbejdsgiverne førte en offensiv og kompromisløs konfrontationspoli-
tik.
- De samvirkende ville ikke vove en storkamp. Den »offensive refor-

misme«, som kendetegnede DsF og det socialdemokratiske parti i 1919,
blev erstattet af en defensiv, fremtvunget af ét: truslen om storkamp.

- Situationen rummede to usikkerhedSmomenter for De Samvirkende:
hvor stærkt stod de »krigsgale« blandt arbejdsgiverne? og: ville de me-

nige medlemmer acceptere status quo? Alle overvejelser blandt de faglige
ledere kredsede om disse to spørgsmål. Alle overvejelser tydede i retning
af, at de menige medlemmer stadig var indstillet på offensiv! Repræsen-
tantskabs-mødeme i DSF i januar og februar vidnede om, at offensivtil-

hængeme var mange. Faren for, at medlemsdisciplinen i organisationerne
skulle gå fløjten lå truende for.

- Slagteriarbejdeme brød Dst defensiv. Slagteriarbejderstrejken kunne

trække flere med sig. Den viste også flere faremomenter. Bl.a. viste den,
i hvilken retning de »offensive« kunne blive draget, nemlig i retning af et
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samarbejde med de »frie uafhængige« fagforeninger (og potentielt over i

retning af syndikalismen). Statens Optræden under slagteristrejken (i form

af skruebrækkerbeskyttelse) styrkede ikke just tilliden til »politikken«.
- I det lys fik den syndikalistiske trussel forstærket aktualitet for den

socialdemokratiske bevægelse i foråret 1920.

Efterhånden som påsken nærmede sig, tog de lokale overenskomststri-

dige strejker til i »foruroligende« grad!

Påskekrise 0g »generalstrejke«
Påskekrisen frembyder et meget broget billede, når det gælder fagbevæ-
gelsen og arbejdskampen. Jeg vil prøve at trække nogle enkelte aspekter
frem ved påskekrisesituationen, som er specielt relevante i et arbejds-
kampperspektiv.

Overenskomstsituationen

Efterhånden som overenskomstsituationen tilspidsedes, tog bølgen af

overenskomststridige arbejdsnedlæggelser til i styrke. Fagbevægelsens
ledere var usikre på, hvordan arbejdsnedlæggelseme virkede på arbejds-
giveme. Styrkedes de »krigsgale« i DA? Eller virkede de modsat?

Efter flere mislykkede forsøg på »generelle ordninger« kom DAs 2.

lockoutvarsel om lockout af ca. 100.000 arbejdere d. 26. marts. 4 dage
forinden havde DSF lagt det ud til underorganisationeme at overveje
modtræk.

D. 29. marts skiftede situationen imidlertid karakter. Kong Chr.›X

afskedigede Zahles radikale ministerium (der talte Stauning som med-

lem). I stedet indsatte han ministeriet Liebe, som den radikale Ove Rode

karakteriserede som »mænd fra den pengeverden, fra kulkompagni og

dampskibsrederi, hvem dyrtiden havde bragt forøget rigdom, og hvis rig-
dom havde bragt forøget dyrtid«.22 Der lå heri en utvetydig udfordring til

arbejderklassen og arbejderbevægelsen.
Små 2 timer efter »kuppet« uddeltes det første ekstranummer af »Soci-

al-Demokraten« gratis på Rådhuspladsen. Overskriften lød: »Kongen be-

går Statskup«. Der blev vild panik. I det 3. ekstranummer skrev Borg-
bjerg (som var ansvarlig for ekstranumrene): Svaret på kongens statskup
kunne kun blive generalstrejken.23

'

Politikerne og fagbevægelse

Generalstrejke-parolen stod for Borgbjergs egen regning. Generalstrejke
havde endnu ikke været diskuteret i arbejderbevægelsens kompetente
organer. Det var først og fremmest de socialdemokratiske politikere, der

var interesseret i at besvare »statskuppet« med generalstrejke. Ledende

socialdemokrater (partiets forretningsudvalg, forretningsføreren for DsF

0g arbejdernes fællesorganisation) diskuterede situationen på et møde d.

29. marts, som er refereret ganske kort i fællesorganisationens protokol:
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»Stauning redegjorde for mødets indkaldelse og stillede forslag om en

henvendelse til kongen med krav om kup'ets tilbagekaldelse, med medde-
lelse om at man i modsat fald ville forelægge forslag om generalstrejke.
Om forslaget førtes en kort diskussion. Med undtagelse af C. C. Ånder-
sen, der var meget betænkelig ved denne fremgangsmåde - og J. Jensen,
der kun sluttede sig hertil, fordi han ikke kunne anvise nogen anden

udvej, sluttede alle talere sig til forslaget«.24
Lyngsie var en af dem, der var mest betænkelig ved en generalstrejke.

Den ville ende i et nederlag, sagde han i DAFs hovedbestyrelse samme

dag. Han var imod en politisk generalstrejke fer at redde nogle radikale
ministertaburetter, udtalte han på et møde i Dst lokaler senere samme

dag. Andre folk fra fagbevægelsen var bange for, at det efter en general-
strejke ville blive vanskeligt at få arbejderne i arbejde igen. Udfaldet af de
socialdemokratiske overvejelser blev kravet om, at både de politiske og
de faglige krav løstes under ét.” Hermed var den faglige og den politiske
konflikt blevet koblet sammen.

Da kongen nægtede at afskedige Liebe og genindsætte Zahle, skulle
Dst generalforsamling d. 31. marts tage stilling til generalstrejken.

Generalforsamlingen blev imødeset med stor spænding. Stauning op-
fordrede til generalstrejke. »Selv om vi er klar over en generalstrejkes
farer, må vi etablere den, når den er nødvendig Kan de store arbejds-
standsninger undgås er det godt, men er det nødvendigt at tage dem, så
tager vi dem. (Kraftigt bifald)«. På krav fra salen om at generalstrejken
skulle iværksættes straks, svarede Stauning, at man måtte have den for-

nødne tid til at forberede generalstrejken og til at forhandle med de uden-
forstående fagorganisationer (dvs. syndikalisteme).26 Staunings mål med
at få udsat generalstrejkens ikrafttræden var utvivlsomt at skaffe tid til at

få en forhandlingsløsning igennem.27 Generalstrejken skulle helst fungere
som en trussel. Resultatet af generalforsamlingen blev vedtagelsen af flg.
resolution:

Idet Generalforsamlingen med Harme har modtaget Efterretningen om det af Kongen
forøvede Statskup og bifalder de Modforanstaltninger, som er iværksat af Socialdemokra-

tiet, beslutter Mødet:

At opfordre Fagorganisationeme til Iværksættelse af almindelig Strejke med det For-

maal at fremtvinge rigsdagens Indkaldelse, Tilvejebringelse af en ny Valglov og derefter

Valg paa ærligt Grundlag.
Samtidig maa imidlertid den faglige Konfliktsituation løses, Lockout-Varsleme maa

annulleres, og De samv. Fagforbunds gentagne Gange fremsatte Krav maa gennemføres -

derunder Iværksættelse af Forhandling mellem Organisationeme, Sikring af Dyrtidstillæ-
get i Avgust og Optagelse af Forhandlinger om Arbejdernes Deltagelse i Bedriftsledelsen.

Til Fremme af disse Formaal opfordres Organisationeme til straks at skride til lværk- ,

sættelse af de fornødne Forberedelser, saaledes at Strejken kan være eñ'ektiv i fuld Ud-

strækning senest fra Tirsdag Morgen den 6. April.
Fra den almindelige Strejke gøres kun følgende Undtagelser:
l) Tjeneste ved Hospitaler, Alderdomshjem, Bømehjem og andre Stiftelser, hvor Syge,

Invalider, Vanføre o.l. har Ophold.
2) Vand- og Gasforsyninger.
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3) Borgernes Sikkerhedstjeneste
samt

4) alle Virksomheder, der ejes af Arbejderorganisationer samt de demokratiske Blade,

der bekæmper Statskupets Regering.
Organisationeme maa ufonøvet skride til Iværksættelse af de for denne beslutning

fornødne skridt. Overalt maa der opfordres til ubetinget Opretholdelse af Ro og Orden.

Ingen Rolighedsforstyrrelse maa taales, og Arbejderorganisationeme fralægger sig ethvert

Ansvar for Handlinger, der bryder denne Regel.
Endvidere vedtoges det at kræve alm. politisk Amnesti.

DSF stod herefter over for at skulle forberede 0g iværksætte generalstrej-
ke. Det var ikke hver dag, man stod i den situation. Febrilsk rådvildher-

skede i DSF. Forvirringen lyser ud af nogle notater fra C. F. Madsen:

»vor taktik var anlagt på at bringe arbejdsgiverforeningen til at varsle lockout.

»Forligsmanden ville have grebet ind.

»Den politiske situation omstyrtede det hele.

»Mødet d. 29. marts her på kontoret bar præg af ophidselse, tilfældighed og planløshed.

»De følgende dage var præget af usikkerhed med hensyn til at organisere generalstrejken.

»Brødforsyning - tilførsler af levnedsmidler, bladenes trykning, hestenes pasning, hospita-

ler.

»Samarbejdet med de udenforstående organisationer.
»Bør der nedsættes et udvalg til udredning af, hvorledes generalstrejken bør iværksættes

og storlockouten undgås« .28

DsF og de udenforstående

Noten om »de udenforstående« var en af de største kilder til rådvildhed.

For de socialdemokratiske fagforeningsfolk var det afgørende at få de

udenforstående med. De udenforstående havde været indkaldt til et møde

på Christiansborg allerede inden Dst generalforsamling. Det står uklart

hen, hvad der skete på Christiansborgmødet. Iflg. »Faklen« havde Borg-

bjerg (o.a.) accepteret de udenforståendes krav om en tilfredsstillende

faglig løsning, samt: 3 principielle krav: a) løsladelse af alle politiske
fanger, b) afskaffelse af septemberforliget og c) afskaffelse af den civile

væmepligtslov; socialdemokratiet stillede sig solidarisk med hensyn til

disse krav.29 Der findes imidlertid et grundigere referat fra et møde d. 3.

april mellem DsF og de udenforstående fagorganisationer. For DsF ind-

ledte kasserer Em. Svendsen: Der var nedsat et udvalg af fællesorganisa-
tionen, DSF og SD med repræsentanter fra rigsdagsgruppen og borgerrep-
ræsentationen. Det måtte betragtes som givet, at generalstrejken blev til

virkelighed. Under mødet konstaterede Rassow fra murerne, at:

»DSF har selv ordnet grundlaget / Man har nu det særegne, at de udenforstående fag

straks går i kamp, medens andre venter/ Det er heldigt, at de udenforstående fag kommer

med, forinden strejken bliver effektiv. På min organisations vegne vil jeg stille følgende

forslag:
1. De udenfor DsF stående organisationer vælger en aktionskomite, som træder i forbin-

delse med Dst komite.

2. For at gøre strejken effektiv fordrer vi at der også standses ved gas.
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3. Ingen offentlige møder må finde sted, uden at det er indvarslet af den samlede aktions-
4

komite.

4. Generalstrejken kan kun ophæves, når følgende betingelser samtidig sker fyldest:
a) Septemberforliget ophæves.
b) Den faglige Situation osv.

c) Amnesti for politiske forseelser.

d) Afskaffelse af kongedømmet.
Indførelse af republikken.

Derfor må vi være medvirkende ved kampens førelse og afslutning«.

Em. Svendsen svarede:

»Vi kan nok diskutere de forelagte forslag, men vi kan ikke rokke ved den af generalfor-
samlingen trufne beslutning. - Kan man slutte strejken på det grundlag. Vi gør respit til

tirsdag for at man kunne overveje, om man kunne slutte sig hertil. Vi kan kun have en

komitee, og de tilstedeværende er repræsenteret gennem Arb. Fællesorg.«

Senere udtalte Rich. Jensen fra fyrbødeme:
»Borgbjerg har sagt, at det selvfølgelig blev de udenforstående organisationers sag, på
hvilket grundlag, der sluttes ...«

Lauritz Hansen (syndikalist fra smedene)
»fastholdt at man på Kristiansborgmødet har lovet at tage hensyn til de udenforstående«.

Til'slut blev Chr. Rassow, Rich. Jensen og Laur. Hansen valgt som

repræsentanter for de udenforstående (mhp. at indtræde i den socialde-
mokratiske generalstrejkekomite).3°

Hvad skulle socialdemokraterne stille op med de 3 repræsentanter,
som de udenforstående havde valgt? Man var i vildrede! I det socialde-
mokratiske generalstrejkeudvalg enedes man om denne udtalelse:

»Udvalget vil gerne bidrage til at etablere een ledelse af arbejderne i den store kamp.
Trods de uoverensstemmelser som i fortiden har været til stede, vil man gerne imøde-
komme kravet, hvis de nævnte vil forpligte sig til at føre kampen og til sin tid afslutte den

i enhver henseende i overensstemmelse med det samlede udvalg i henhold til det af De

samvirkende Fagforbunds generalforsamling skabte grundlag«.31

Jeg har trukket dette ene aspekt frem: DSFS forhold til »de udenforståen-

de« for at illustrere, hvordan generalstrejken skabte en situation, som

DsF havde svært ved at mestre*

En række fag og arbejdergrupper ventede ikke til efter påske. Arbejdet
blev nedlagt med det samme Slagteriarbejdeme var allerede ude i strejke
før påske. Typograferne nedlagde arbejdet over hele landet i løbet af

Skærtorsdag og langfredag. Guld-, sølv- og elektropletarbejdeme gik i
strejke om lørdagen. En lang række arbejdsmandsafdelinger og grupper af

arbejdsmænd over hele landet gik ud i strejke. Gartnere i København og

* Efter generalstrejkens afblæsning startede tillige en diskussion mellem socialdemokra-
ter og syndikalister om, hvorvidt de udenforstående havde opnået »særlige løfter«. Som
disse udpluk fra møderne viser, var dette et langt fra afklaret spørgsmål.
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bageme ligeså. Endelig var der måske den mest betydningsfulde gruppe,

nemlig Søfolkene og havnearbejdeme. Søfolkene gik i land, efterhånden
som skibene kom i havn.

Generalstrejkeparolen - »våbenet, der besejrer alt« - virkede som den

fakkel, der antændte fængstoffet ude i organisationerne. Den menige ar-

bejder kunne næsten kun opfatte generalstrejkeparolen som signalet til et

offensivt fremstød for arbejdernes faglige og politiske krav.

Venstresocialisterne

DVP var meget hurtigt på gaden med et manifest: »Arbejdere op til kamp
for rådsrepublikken« lød parolen. Manifestet sluttede med følgende ord:

Generalstrejkens Maal maa blive Raads-Republiken!
Arbejdere!
Stands derfor det kapitalistiske Samfunds Produktion:

Forvandl den højresocialistiske reformistiske Minister-Generalstrejke til en virkelig so-

cialistisk Aktion til en Kamp for:

1. Kongedømmets øjeblikkelige Afskaffelse og Indførelse af socialistisk Republik.
2. Oprettelse af Arbejderraad for alle Arbejdspladser.
3. Løsladelse af alle af politiske Grunde arresterede Arbejdere.

De reformistiske Arbejderførere har nu selv vist, at de véd, at Generalstrejke er Arbej-
derklassens bedste Vaaben. *

Grib dette Vaaben og benyt det!

Lad alle Arbejdere staa enig sammen i den store Kamp, ihukommende Bebels Ord:
Med Føreme, dersom de gaari Spidsen, uden Føreme, dersom de vakler, mod Føreme,
dersom de svigter!

Vis, at de danske Arbejdere er vaagne og evner at gennemføre en virkelig socialistisk
Aktion.

Op til Kamp for Arbejderklassens Interesser!

Leve Socialismen!

Danmarks venstresocialistiske Parti.«

Syndikalisteme
Syndikalisteme vaklede et øjeblik, da generalstrejken blev udråbt. »Soli-
daritet« skrev d. 30. marts, at generalstrejken ikke måtte benyttes på et

så spinkelt grundlag. Generlstrejken var en limpind. I et ekstranummer
samme dag slog bladet imidlertid om og opfordrede til kraftig deltagelse
i generalstrejken:

»Som ufravigelige Krav, der skal opfyldes før en eneste Arbejder igen gaar i Arbejde, maa

- derfor stilles:

l. Septemberforliget og alt, hvad dette Dokument repræsenterer, omfatter og forudsæt-

ter annuleres. Ethvert kunstigt Baand, hvormed Arbejderne er bundne, gennem Lovgiv-
ning eller Arbejdskøberorganisationer forsvinder, og Organisationeme stilles frit i Arbej-
det og Kampen for deres Interesser.

2. Den foreliggende Lockoutsituation løses med det samme i Henhold til foranstaaende

og det overlades Fagorganisationeme enkeltvis at søge sine Krav gennemførte.
3. Øjeblikkelig Løsladelse af alle politiske Fanger.«

4l



Og d. 31. var den syndikalistiske linje klar: »Med generalstrejkens vældige
våben vil arbejderne i de kommende dage slå kapitalismen til jorden.«

»Arbejdere, hold fast ved jeres økonomiske krav.« »De økonomiskekrav

er alt, de politiske spørgsmål er intet.«32

Meget tydede således på, at de socialdemokratiske politikere med gene-

ralstrejkeparolen havde skabt den situation, som de faglige topfolk i DSF

mest af alt havde frygtet: at generalstrejken ude i organisationerne blev

opfattet som en opfordring til offensiv kamp; at bevægelsen i klassen ville

løbe lederne af hænde; at medlemsdisciplinen gik fløjten! »Den politiske
situation omstyitede det hele,« skrev C. F. Madsen. Meget tydede i vir-

keligheden på, at DSF og DA allerede før påske havde været tæt på en

forhandlingsløsning.

Løsningen
Mens fagbevægelsen måtte i gang med at forberede generalstrejke, gik de

socialdemokratiske politikere i sving for at få den afblæst. Og d. 5. april
lød overskrifterne i »Social-Demokraten«: »Generalstrejken atlyst«.

»Generalstrejkens fuldkomne sejr«. »Statskup-Regeringen afsat. Et val-

glovs-ministerium dannet. De samvirkende Fagforbunds politiske og fag-
lige krav opfyldt. Generalstrejken aflyses.« Den politiske løsning bestod

i, at Liebe-ministeriet gik af; og et nyt forretningsministerium Friis (med
2 socialdemokrater som medlemmer) blev indsat til at forberede et valg
inden 14 dage. Den faglige løsning, »påskeforliget« af 5. april, havde flg.
indhold:

- Alle løbende konfliktvarsler skulle hæves og arbejdet genoptages over

hele linjen (som betingelse for at arbejdsgiverne ville forhandle).
- Der skulle optages (decentrale) forhandlinger mellem de enkelte for-

bund og de modstående arbejdsgivere om revision af forældede lønninger

og tillæg til de laveste lønninger.
- Der skulle optages forhandlinger om bedriftsråd og ferie.

- Der gennemførtes dynidsregulering i august 1920: 2 øre pr. time for

hver fulde 3 points stigning i pristallet.33

Den megen tale om »sejr« kunne imidlertid ikke skjule, at fagbevægelsen
havde vundet en vanskelig fred. Vanskelighederne var af to slags: For det

første nægtede arbejdsgiverne at forhandle, så længe der blev strejket; før
der var ro over hele linjen. Fra DA modtog DsF den ene lange liste over

arbejdspladser og fag, der strejkede. DA udskød bevidst forhandlingerne.
Fagorganisationemes ledere blev tvunget ud i en hård kampagne mod

uroen på arbejdspladserne. Begge dele var velegnet til at skabe splid i

fagorganisationeme. For det andet var arbejdsgiverne ikke blevet mere

motiveret for lønindrømmelser. De ville kun være med til at forhandle om

»absolut forældede overenskomster«. Det viste sig, da forhandlingerne
endelig kom i gang. Flere fag stod på ny over for at skulle varsle strejke.
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DSF skulle have standset de løbende strejker. Arbejdsgiverne harcelle-

rede især over de københavnske fabriksarbejderes (DAF) og gartnemes 5

uger lange strejke efter påske.
Den absolut alvorligste konflikt var dog sø- og transportarbejderstrej-

ken.

Sø- og transportarbejderstrejken
Søfolkene havde troet, at der nu efter arbejdsgiVemes lockoutvarsel

skulle protesteres mod alle overgreb fra arbejdsgivernes side; »nu måtte

det da være alvor, når selve de socialdemokratiske spidser havde erklæ-

ret generalstrejke og henvendt sig til søens og transportens arbejdere om

assistance mod hele den reaktionære overklasses overgreb«. Sådan hed

det i et opråb fra søfolkene; »Heltene Fra Farigmagsgade«. Søfolkene
havde stillet sig solidarisk med arbejderne i land.34 Men generalstrejken
blev afblæst, uden at de udenforstående blev taget med på råd; og uden at

deres særlige betingelser blev opfyldt. Nu efter påske stod Søfolkene i
den situation, som de allemødigst havde set: alene ude i en overen-

skomststridig strejke. De stod over for valget mellem at genoptage arbej-
det, for så igen d. 1. juni (når deres egne overenskomster udløb) at skulle

ud i en ny strejke, eller at fortsætte den overenskomststridige strejke.35
Sådan tegnede situationen sig for søfolkene; transportarbejdeme var i en

lignende.36 ,

»Vi fastholder bestemt, at havde den politiske film og det såkaldte

statskup ikke opstået, da havde Sømændene fortsat deres arbejde, indtil
deres overenskomst udløb den 1. juni« hed det i en resolution fra sø-
mændenes generalforsamling d. 2. maj.37 Søfolkene følte sig kort sagt
røvrendt af de socialdemokratiske politikere, der havde trukket veksler

på søfolkenes solidaritet med arbejderne i land. Socialdemokraterne
havde lokket dem ud i en overenskomststridig strejke.
Søfolkene havde imidlertid tillid til, at de alene kunne kæmpe strejken

til sejr. Sejrschanceme så de i, at de kunne lamme samfundets forsynin-
ger med kul. Samfundet ville være færdigt om 14 dage, skrev »Solidari-

tet« d. 23. april. I løbet af 3 uger ville samfundet være løbet tør for kul,
mente Rich. Jensen på sømændenes generalforsamling i begyndelsen af

maj.38
I starten afventede redeme passivt strejkens udvikling. Redemes første
modtræk var at indanke de strejkende for Sø- og Handelsretten for over-

enskomstbrud. Redemes næste træk kom d. 29. april, da de besluttede at

sætte al kraft ind på at få skibene i fart igen - ved frivillig arbejdskraft. På

regeringens initiativ henvendte redeme sig til den »frivillige og handle-

kraftige institution samfundshjælpen. »Samfundshjælpen« stod over for
sin første virkelig store opgave.

*

Redemes modtræk pressede de strejkende i defensiven. Søfolkene stod

over for truslen om dom i Sø- og Handelsretten. D. 19. maj idømte den

faste voldgiftsret de 3 forbund bod på tilsammen 1 mill. kr. I havnen
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måtte de strejkende se\ til, mens samfundshjælpere under politiets beskyt-
telse optog løsning og lastning af skibene; i stadigt stigende omfang lyk-
kedes det redeme at få bemandet skibene.39

Rederoffensiven var den ene forklaring på, hvorfor de strejkendeblev
presset i defensiven. Den anden del af förklaringen på strejkens endelige
nederlag skulle søges i, at de strejkende blev stadig mere isoleret i forhold

til den øvrige arbejderklasse. Den helt åbenlyse skærpelse af modsætnin-

geme mellem socialdemokrater og syndikalister under strejken bidrog til

denne isolation af de strejkende i forhold til den øvrige arbejderbevægel-
se.

'

I den første tid stillede »SociaLDemokraten« sig forholdsvis velvilligt
til strejken. DsF havde ikke givet søfolkene (de udenforstående) særlige
løfter (jvf. ovenfor), men de strejkendes krav var berettigede. Sådan var

»Social-Demokraten«s generelle holdning; - indtil bladet d. 23. maj lan-

gede en ordentlig bredside ud mod syndikalisteme. Foranledningen var,

at havnearbejdemes generalforsamling havde besluttet at nedlægge arbej-
det ved den kooperative brændselsforretning og Københavns kommu-

ne.f10»Kampen om det kooperative kul« begyndte. Fra det tidspunkt var

der krig på kniven mellem socialdemokrater og syndikalister. Den social-

demokratiske arbejderbevægelse bekæmpede aktivt sø- og transportar-

bejderstrejken. Den blev hængt ud som en syndikalistisk aktion med det

formål at lægge socialdemokraternes politiske arbejde for had.

»Kampen om det kooperative kul« var en særdeles intrikat og kompli-
ceret affære. Det ville føre for vidt at udrede alle trådene her. I hovedsa-

gen drejede den sig om, at brændselsforretningens kul var ved at slippe
op; samtidig med at kulskibene lå blokeret i havnen. Fragtvæmet stillede

efter en tid - det var midt i maj - krav om at få skibene fjernet, og

redeme forlangte deres skibe frigjort. Den socialdemokratiske gruppe i

kommunen og borgerrepræsentationen ville have havnearbejdeme til at

losse skibene. Skete det ikke, ville de nedlægge deres hverv. På et møde

mellem DSF og SD krævede Stauning, at havnestrejken blev standset.

Sagen blev behandlet på topplan i fagbevægelsen, og derefter fulgte det

bevægede møde i den københavnske fællesorganisation. Med »overvæl-

dende majon'tet« vedtog fællesorganisationen d. 21. maj en resolution,
der sluttede med flg. ord:

»Hvis derfor havnearbejdeme ikke i morgen, lørdag d. 22. maj, genoptager dette arbejde,
erklærer fællesmøde! dette frit og opfordrer magistratens 5. afdeling til at indgå aftale med

organiserede arbejdere om dets udførelse«.

Borgerrepræsentant Peter Hedebols tale fortjener næsten at blive citeret.

Han sagde b|.a.:

»Vi kan ikke finde os i dette mindretalsdiktatur. Havnearbejdeme vil gerne tage fat, men

kan ikke få lov til det for søfyrbødeme. Den store kreds af arbejdere vil ikke fortsat finde

sig i denne blokade over for kommunen. Årsagentil kommunens stilling er det socialde-
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mokratiske flertal. Hvis Højre havde magten, ville det se helt anderledes ud, men vi vil

ikke benytte den såkaldte samfundshjælp. Derfor kommer vi til arbejderne, som har valgt
os, og beder dem hjælpe os, eller rettere hjælpe jer selv.

Medens de, som er de egentlige drivkræfter i blokaden over for kommunen (søfyrbø-
derne med Rich. Jensen) slutter aftaler med arbejdsgiverne, der står inden for arbejdsgi-
verforeningen, fortsætter man denne sindsvage kamp over for kommunen, med hvem de

intet udestående har. Hensigten er derfor ganske åbenbar, nemlig: at ødelægge arbejdernes

politiske position« .“

Da havnearbejdeme stillede betingelser for at genoptage arbejdet - betin-

gelser som socialdemokraterne ikke kunne antage - enedes DsF og DAF

om at henvende sig til belysningsarbejderne for at få dem til at optage

arbejdet. Det nægtede belysningsarbejderne. Det hele endte med, at ski-

bene blev ført til provinshavne, hvorfra kullene blev transporteret pr.

bane til København. D. 1. juni besluttede fællesorganisationens forret-

ningsudvalg at skride til eksklusion af havnearbejdeme, medmindre de

genoptog arbejdet. Havnearbejdeme vedtog dagen efter at genoptage ar-

bejdet ved brændselsforretningen og kommunen.

På det tidspunkt stod det klart, at slaget var tabt for de strejkende sø-

og transportarbejdere. D. 6. juni vedtog havnearbejdeme med 1312

stemmer mod 20] at hæve strejken. Søfolkene henvendte sig derefter til

redeme for at få en forhandling. Redemes fredsbetingelser var barske.

Værst var kravet om 8-timers-dagens bortfald. Sømændenes generalfor-
samling d. 11. juni fandt redemes tilbud for uacceptabelt. 379 stemte

imod og 277 for. Samme aften vedtog fyrbødeme imidlertid med 455

stemmer mod "104 at hæve strejken. En opfattelse dominerede fyrbøder-
nes generalforsamling: »Vi er bleven skuffede i vor tro på den øvrige

arbejderklasse« .

»Vi ved alle med hvilken begejstring vi gik ud i kampen, idet vi mente, at det i et land som

Danmark, der var så godt organiseret, var umuligt for redeme at modarbejde strejken,
som det har vist sig, at de har gjort. Vi har set, hvorledes de er blevet modarbejde! fra

forskellige sider, ...«

Nu talte hensynet til organisationens eksistens for at slutte.42 Efter fyr- ,

bødemes vedtagelse måtte en ny generalforsamling hos Sømændene af-

blæse strejken: »Det ville være en forbrydelse fra ledemes side, hvis man

gik hen og anbefalede strejkens fortsættelse«, sagde formanden. Efter at

fyrbødeme havde stemt for, og efter at flere og flere af forbundets med-

lemmer lod sig mønstre, var der intet at gøre. Forbundets sprængning
stod umiddelbart for.

»Lad os være enige om, at vor gamle forening kan vi ikke undvære. Vi har ikke kunnet stå

os imod alle de skruebrækkere, samfundshjælpere, Sønderjyder, tyskere og mange andre

mennesker, der hverken har ansvar eller skamfølelse«.

Søfolkene hævede strejken. Ingen kunne være i tvivl om nederlaget.
Årets to sidste større arbejdskampe - barberstrejken og keramikerkonf-

likten - bekræftede kun, at arbejdsgiverne var den offensive part.
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Sammenfatning .

Var »påskehelligdags-generalstrejken« den fuldkomne sejr, som social-

demokraterne havde udråbt den til? Det var den næppe, men noget én-

gyldigt svar er der ikke.

Efter generalstrejkens afblæsning kom en omfattende kritik frem i or-

ganisationerne. I »Typograf-Tidende« hed det eksempelvis:

»Det hele blev fra begyndelsen blæst op til et forfærdeligt nummer med indkaldelse af

store forsamlinger, som ved stærke ord og fraser bragtes på kogepunktet. Enden var

imidlertid ikke begyndelsen lig. Da der skulle tages bestemmelse om generalstrejkens
proklamation havde man brug for en repræsentativ forsamling, men denne blev ikke

spurgt til råds ved afslutningen. Og derfor blev resultatet så magert.
Mon ikke arbejdernes faglige organisationer var bedst tjent med at blive de politiske
basunblæsere kvit?«44

I arbejdsmandsforbundet havde man fra starten været utilfreds med, at

fagorganisationeme blev koblet til en generalstrejke for socialdemokrati-
ske politiske interesser. Havde generalstrejken overhovedet været noget
værd? Det begyndte DAF-ledeme at tvivle på efter »påskeforliget«. Men
de var ikke i tvivl om, at generalstrejken var skyld i den vanskelige
situation, som fagbevægelsen kom ud i efter påske. »Påskeforliget« havde

ikke givet konkrete resultater, men blot et løfte om forhandlinger. Gene-

ralstrejken havde givet folkene blod på tanden - som Hans Nielsen

(DAF) udtalte på Dst repræsentantskabsmøde d. 10. maj.45 - Alt i alt

kan hovedkritikken mod påskehelligdags-generalstrejken sammenfattes

som Schultz (fra guld-, sølv- og elektropletarbejdeme) gjorde det: »...

resultaterne var for små, sammenlignet med det voldsomme våben, gene-

ralstrejken, man havde anvendt til opfyldelsen«.46 Der var skuffelse over

det pauvre udbytte af »våbnet, der besejrer alt«. Det eneste, der blev

opnået, var, at lockouten blev afværget, samt et løfte om forhandlinger.
Der herskede en utilfredshed over, at fagbevægelsen blot var blevet

spændt for politikernes vogn.
Men derudover var der det andet moment, som Hans Nielsen var inde

på: generalstrejkeparolen havde givet folkene blod på tanden! Den væl-

tede hele den forberedte defensive taktik. Konsekvensen var skærpede
interne modsætninger i fagbevægelsen efter påskeforliget. I stilfærdige

vendinger sammenfattede sukkerhusarbejderne kritikken af påskehellig-

dags-generalstrejken i en resolution, som blev vedtaget på en generalfor-
samling i fagforeningen d. 12. april.

»Sukkerhusarbejdernes Fagforening af 1893, forsamlet til Generalforsamling d. [2. April
1920, udtaler sin absolute Misbilligelse af de af »De samvirkende Fagforbund« til Løsning
af den faglige Konflikt overfor »Dansk Arbejdsgiver og Mesterforening« stillede Krav,
idet den betragter disse som altfor ubetydelige for Arbejderklassen.

Generalforsamlingen mener, at naar Socialdemokratiet og DsF etablerede Generalstrej-
ke, burde de have stillet større og mere vidtgaaende Krav paa det faglige Omraade eller i

det mindste have udvidet sine Krav, da det viste sig, at Overklassen paa det politiske
\
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Omraade var bøjelig; Septemberforliget burde ved denne Lejlighed have været ophævet;
endvidere misbilliger vi paa det bestemteste den Stilling, DsF paa Basis af det mindre

heldige Forlig af 4. April d. A. maa indtage overfor Sukkerhusarbejdeme, naar vi har

besluttet at fortsætte Kampen med Sukkerfabiikkeme, der tilhører vort Lands rigeste
Foretagender, og som, uden at Aktionærerne kan komme til at lide Nød, kan betale deres

Arbejdere en antagelig Løn.

Generalforsamlingen paataler, at DsF ved at indgaa paa Forliget af 5. April, har bragt
sig selv i en saadan Situation, at de ikke kan understøtte os i den Konflikt, de selv fra

Begyndelsen har bragt os ud i.«

Generalstrejkeaktionen førte til splittelse og modsætninger i arbejderklaso
sen. Folkene fik blod på tanden. Som følge af »påskeforliget« skulle de

faglige ledere nu selv ud og bekæmpe arbejdspladsaktioneme. Det skabte

splittelse. Det kunne næsten ikke andet.

I mange arbejderes øjne var det dybt uretfærdigt, at de faglige og

politiske ledere indledte deres kampagner mod de arbejdere og arbejds-
pladser, som de selv havde fået ud i strejke.
Sø og transportarbejderstrejken var i komprimeret form udtryk for

splittelsen. I dele af fagbevægelsen fulgte man spændt strejken for at se,

om den skulle være i stand til at gennemføre generalstrejkens mål. Strej-
ken blev tillige et opgør mellem reformistisk og syndikalistisk kamptak-
tik. (Det kom bl.a. klart frem efter strejken48) Søfolkenes nederlag blev
dermed også et afgørende nederlag for den syndikalistiske bevægelse som

sådan.

Kritikken er imidlertid kun den ene side af påske-aktionen. Der var

ikke desto mindre et reelt indhold i socialdemokraternes tale om »sejr«.
Da forhandlingerne mellem fagorganisationeme og arbejdsgiverne endelig
kom igang, erobrede arbejderne en lønforhøjelse på gennemsnitlig 9 øre i

timen, plus dyrtidstillægget i august på 13 øre i timen. Spørgsmålet var

imidlertid, om dette resultat ikke kunne være opnået uden generalstrej-
ken. Det ville ikke være helt misvisende at sige, at mange organisationer
så lønerobringen som et resultat af organisationemes eget fremstød, sna-

rere end et resultat af generalstrejken.49*

Kampforløbet i 1920

“Lad mig nu prøve at give en kort summarisk oversigt over arbejdskam-
pens mere overordnede forløb i 1920.

Var der tale om »en revolution i svøb«? Det kunne man næppe sige.
Det ville nok være forkert at karakterisere kampsituationen som revoluti-

onær. Men der var tale om dybe brydninger i reformismen. Brydninger,

* Lige en lille »kildekritisk« note: De synspunkter, jeg er kommet med i denne sammen-

fatning, er kun vurderinger, (over arbejdernes reaktioner på påskekrisen). Man kan kon-

statere, at der var kritik, og at kritikken havde det skitserede indhold. Hvor udbredt

kritikken var, og hvor udbredt »sejrsfomemmelsen« var, det er jeg ikke i stand til at

besvare nærmere. Der er kun tale om vurderinger.
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som efter min mening bedst kan karakteriseres Som brydninger mellem

en offensiv og en defensiv reformisme.

De ledende socialdemokrater i fagbevægelse og parti opgav i 1920 den

offensive linje fra 1919. Den socialdemokratiske bevægelse vovede ikke

at tage konfrontationen med arbejdsgiverne. En storkamp ville føre til

nederlag, mente de.

Defensiven kunne imidlertid ikke accepteres af alle organisationer, og i

de menige arbejderes rækker var stemningen for en offensiv kamp stadig
udbredt. Problemet for de faglige ledere var derfor at tøjle denne offen-

siv, og få de menige til at indse, at nu måtte der holdes igen.
Påskekrisesituationen skal ses i dette lys. Det var de socialdemokrati-

ske politikere, der ville besvare statskuppet med generalstrejke. De fag-
lige ledere så klart farerne i en generalstrejke. De »menige«, »folkene«,
ville opfatte generalstrejkeparolen som et signal til offensiv. Der var ingen
tvivl om, at de ledende socialdemokrater så helt anderledes på det. For

dem var der tale om en defensiv nødværge - over for et reaktionært

tiltag, som kom fuldstændig bag på dem.50 .

For socialdemokraterne gjaldt det derfor om at forhindre, at general-
strejken blev til virkelighed. Den »løsning«, som blev forhandlet igennem
i påskedagene, faldt ud som en tvivlsom sejr. Stort set bestod den politi-
ske løsning i et løfte om valg, og den faglige i et løfte om forhandling; det

eneste konkrete faglige udbytte var dyrtidstillægget til august.

Adskillige arbejdergrupper fandt dette utilstrækkeligt. De ville have

kontante og håndgribelige forbedringer på bordet, før de gik i arbejde
igen. Det Opbrud i medlemsdisciplinen, som de faglige ledere havde fryg-
tet tidligere på foråret, var nu blevet til virkelighed.

Der blev set hen til sø- og transportarbejderstrejken, om den kunne

kæmpe generalstrejkens mål igennem til sejr. Nu blev det til et nederlag
for strejken. Men var det modsatte blevet tilfældet, ville det have betydet
en mægtig sejr for den syndikalistiske kamptaktik. Man kan kun gisne
om, hvad der ville være sket, hvis strejken var endt med sejr. - På den

ene side ville det være overdrevent at tale om »en revolution i svøb«. På

den anden side kunne generalstrejkesituationen have ført til et Opbrud i

det socialdemokratiske greb om medlemmernes loyalitet - og potentielt
en opbakning om de syndikalistiske sø- 0g havnearbejderes eksempel.

Efter påsken 1920 var det en udbredt holdning i fagbevægelsen, at

arbejderklassens »mægtigste våben« var blevet mobiliseret på et for spin-
kelt grundlag og med et for pauvert resultat. Splittelse og desillusion

vandt indpas i arbejdernes rækker.
'

Hvilken rolle spillede arbejdsgiverne i alt dette? På DAs generalforsam-
ling ijuni karakteriserede formanden, bogtrykker Langkjær, arbejdsgi-
vernes indsats som en »vellykket defensiv«, Arbejdsgiverne opgav den

planlagte faglige modoffensiv, men de gik ikke tomhændede ud af påske-
krisen. I stedet for den faglige modoffensiv, fik de en politisk sejr.
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»Hvorfor accepterede vi da forligsmandens forslag af 5. april? Ikke fordi vi frygtede den

politiske generalstrejke. Men fordi det syntes os yderst magtpåliggende, at den konflikt,
deri sin oprindelse var rent politisk, også vedblev at være det. På den politiske general-
strejke og på den alene skulle kampen for et politisk systemskifte føres. At få dette

systemskifte var af uvurderlig betydning for erhvervene. Til opgør med ministeriet

Zahle-Staunings politik skulle de borgerlige vælgere kaldes. Hvis ministeriets tilhængere
blot i nogen grad kunne lægge agitationen fra det politiske plan over i det faglige og give
det udseende af, at det hele drejede sig om nogle arbejdsgivere, der ikke undte arbejderne
en fedtet to-øre mere i timen, ville vi aldrig have oplevet valgsejren den 26. april«.

Valget d. 26. april (»den politiske løsning«) blev en politisk sejr for de

borgerlige, specielt for Venstre. En Venstre-regering med støtte af de

konservative trådte til.

Den borgerlige sejr var i stor udstrækning et resultat af generalstrejke-
situationen. Generalstrejketruslen - sammen med sø- og transportstrejken

- skræmte middelklassevælgere (spec. på landet) væk fra Socialdemokra-
tiets allierede: det radikale Venstre - og over i den borgerlige reaktions

lejr. Arbejdsgiverne havde med den nye borgerlige regering fået en poli-
tisk allieret ved statsmagtens ror. Det skulle de vide at benytte sig af i de

kommende års arbejdskamp.

Ændrede kampbetingelser og nye strategier fra

efteråret 1920

I efteråret' 1926 ændredes arbejdskampens betingelser. Det følgende kan

kun blive en skitse af arbejdskampens nye økonomiske og politiske for.

udsætninger.

»Fredskrisen«

»Fredskrisen« fra efteråret 1920 skabte nye økonomiske og sociale betin-

gelser for de kommende års arbejdskamp. »Fredskrisen« var intemati-
onal- en »typisk« efterkrigskrise; Herhjemme tog den sig da også ud

som en effektiv udrensning af de »usunde« spekulationsforetagender fra

krigsårene. De ændrede kampbetingelser gjorde sig gældende på to leder.

Krisen rokkede ved grundlaget for den borgerlige front, som i 1920

havde samlet sig mod den socialdemokratisk-radikale regering. De betin-

gelser for det borgerlige samarbejde, som havde været til stede i 1920,
faldt i en* vis udstrækning bort. Krisen ramte nemlig landbrug og industri

forskelligt. Landbruget fik nogle vanskelige år, men klarede sig stort set

hæderligt igennem kriseårene (indtil 1922). Det gik langt hårdere ud over

industrien. Industriproduktionen faldt i 1921 med ca. 25% i forhold til

1920. Men også inden for industrien blev de ,enkelte sektorer ramt meget

forskelligt. Værst var det for de industrier, som havde den udenlandske

konkurrence tæt inde på livet; det være sig på det hjemlige marked (sti-
gende import, »dumping« osv.) eller på det udenlandske marked. Aller-
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værst ramt var dog bygnings- og møbelindustrien. Som konsekvens af

»fredskrisens« forskelligartede virkninger stillede erhvervene forskellige
krav til den statslige politik. Venstreregeringen gik ud fra den simple
devise, som i landbrugsminister Madsen-Mygdals djærve formulering lød
således: »Nedad med produktionsomkostningeme, nedad med levefoden

og nedad med kravene til andre, men opad med kravene til os selv«.1

Men under kriseårene kunne der ikke længere samles bred tilslutning til
denne »laden-stå-til«. Fra industriens side blev der stillet krav om beskyt-
telse (i form af toldbeskyttelse mod unfair' konkurrence etc.). Kort sagt:
krisen skabte hurtigt opbrud i den samlede borgerlige front fra 1920.

Det mest opsigtsvækkende ved »fredskrisen« var dog de mange bankr
krak. Bankkrak blev så at sige en »hverdagsbegivenhed«. I første om-

gang gik det ud over de mange småbanker. Men ved årsskiftet 1921/22
kom den første storbank, »Københavns Disconto- og Revisionsbank«, i

vanskeligheder. Den blev reddet ved en hjælpeaktion fra nationalbanken

og de 3 hovedbankers side. I sommeren 1922 stod Nordens største penge-

institut, Landmandsbanken, for tur. Ved Landmandsbankens krak og

efterfølgende rekonstruktion kom en underskov af lyssky spekulationst-
retagender for dagen. De »ansete mænds fagforening« mistede mange
medlemmer.2

De konkrete konsekvenser af kriseforløbet er i og for sig vigtige (i
økonomisk, social, politisk-strategisk og ideologisk henseende), men det

vil føre for vidt at gå i dybden her. Jeg vil nøjes med et par sammenfal-
rende bemærkninger.
»Fredskrisen« skabte et nyt udgangspunkt for borgerskabets kampposi-

tion. Krisen »rensede« ud i dansk kapital.3 Det gik hårdt ud over de

mindre virksomheder og de nye foretagender fra krigen. Landbruget og
den velkonsoliderede storindustri var stort set i stand til at stå krisen

igennem. Regeringens »laden-stå-til« holdning gavnede i virkeligheden
kun disse to grupper: landbrug og storindustri. Storindustrien profiterede ⁄

på småvirksomhedemes undergang. Kampen mellem kapital og arbejde
kom fra da af til at foregå på den store kapitals betingelser. Dette var den

ene vigtige pointe. Arbejderne fik den store industrikapital som modstan-

der.

Krisen rensede også ud i bankverdenen. Den medførte en skærpet

konkurrencekrig inden for dansk kapitalisme; en indbyrdes magtkamp,
som på det helt overordnede plan svækkede den hidtil så dominerende

frnanskapital. For det andet kunne man derfor forvente, at arbejderklas-
sens kamp hurtigt ville involvere staten - nemlig i det øjeblik arbejder-
kampen udgjorde en trussel mod bankerne; staten kunne ikke blot passivt
se til, at omfattende arbejdsstandsninger trak bankerne med sig ud i ruin.
Dette var den anden pointe. ,

En aktiv arbejderkamp ville føre til omfattende konfrontationer og
sammenstød med de stærkeste borgerlige kræfter i samfundet.

Fra urbqic/sgiwrside blev der da også lagt op til en offensiv mod arbej-
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derklassen. De offensive toner kom frem på både det nordiske arbejdsgi-
vermøde i august 1920 og på DAs generalforsamling i oktober. I arbejds-
givemes opfattelse endte arbejdernes strejker i 1920 alle i nederlag, og

dette var udgangspunkt for DAs linje for kampen i 1921:

»Og derfor skal det først og fremmest lyde fra dette sted: arbejdslønnen i Danmark har

kulmineret. Den bliver ikke' forhøjet, koste, hvad det koste vil, vi lader os hverken lokke

eller true. (Hør, hør). Ske hvad der ske vil, har vi givet efter før, denne gang står vi fast.

(Stærk tilslutning)« .4

Var DAs politik ikke blevet ført igennem i sin »renhed« i 1920, så skulle

den blive det i 1921!

Det er også nødvendigt med et par kone bemærkninger om »fredskri-

sens« konsekvenser for arbejderklassens og fagbevægelsens kampposi-
tion. Krisen svækkede arbejdernes kampkraft. Dels igennem de store

byrder, som arbejdsløsheden kastede på arbejdernes skuldre. Arbejdsløs-
heden ramte fagene forskelligt, og her er det værd at hæfte sig ved, at

arbejdsløsheden blandt arbejdsmændene lå under gennemsnittet. Arbejds-
løsheden svækkede med andre ord arbejdernes og fagbevægelsens øko-
nomiske kampkraft; dvs. evnen til at stå en længere arbejdskamp igen-
nem økonomisk. Dels blev fagbevægelsen svækket organisatorisk. Med-

lemmeme faldt fra. Fra 1920 til 1921 faldt medlemstilbagegangen især på
de senest og dårligst organiserede'fag (landarbejdere og handels- og kon-

torfolk). Fra 1921 til 1922 foregik medlemsfrafaldet over hele linjen. -

Naturligvis kunne fagbevægelsen forvente, at arbejdsgiverne ville rette

deres angreb på de særligt organisatorisk svage fag (og bruge disse som

murbrækker for nedskæringerne).
DSF reagerede på denne situation ved at knytte sig snævert til partiet.

Venstreregeringen blev set som arbejdsgivernes politisk forlængede arm.

Når de borgerlige rottede sig sammen, måtte arbejderne gøre det samme.

Den politiske udvikling i partiet måtte derfor også få afgørende konsek-
venser for fagbevægelsens kamptaktik. Den faglige og politiske kamp
kobledes snævert sammen.S

På den politiske front

De borgerliges optræden på rigsdagen gav arbejderne al mulig grund til at

frygte det værste. Under ñnanslovsdebatten i efteråret 1920 kom de bor-

gerlige med det ene udfald efter det andet mod »lønskruen«, den »ulykke-
lige« 8-timersdag osv.6

Denne side af sagen vil jeg lade ligge, for i stedet at se lidt nøjere på
den politiske udviklingi arbejderbevægelsen. Den politiske udvikling i

arbejderbevægelsen må i første omgang betragtes i et læreproces-perspek-
tiv: hvilke erfaringer drog man i arbejderbevægelsen af arbejdskampen i

1920 - og af borgerskabets politiske sejre? Hvilke politiske svar blev

udstukket på grundlag heraf?
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I socialdemokraternes rækker begyndte diskussion om »klasseparti el-

ler folkeparti«. Der var en tydelig forbindelse til forårets arbejdskamp:
»generalstrejken« og de mange overenskomststridige strejker (specielt sø-
og transportarbejderstrejken) havde drevet middelklassen (i særdeleshed
husmændene på landet) over i den borgerlige reaktions arme. Den politi-
ske konklusion, som lå lige for, var denne: skulle den socialdemokratiske

arbejderbevægelse generobre sin gamle styrkeposition, måtte bevægelsen
distancere sig fra de »ulovlige strejker« og generalstrejkevåbenet! Social-
demokraterne var klar over, at arbejdernes kamp havde forårsaget Det

radikale Venstres tilbagegang. Fra efteråret 1920 fremstod det stadig ty-
deligere, at den socialdemokratiske arbejderbevægelse tilstræbte at ud-

vikle sig i retning af et bredere folkeligt oppositionsparti.
Socialdemokratiets politiske udvikling måtte imidlertid også ses som et

svar på de ændrede økonomiske og politiske vilkår, som »fredskrisen«s

nedslag skabte. Socialdemokraterne ville udnytte de muligheder, som lå i,
at »fredskn'sens« forskelligartede virkninger på erhvervene kunne splitte
den borgerlige front. Det 'kom da også frem, at de konservative (som
traditionelt var byerhvervenes parti) var ved at splittes fra efteråret 1920.

En af partiets stiftere, Asger Karstensen, som var middelstandens mand,
beskyldte det konservative parti for at være blevet et overklasseparti,
som nu kun varetog den stor-industrielle kapitals politik og svigtede byer-
nes middelstand.7 Denne splid forstærkedes under Venstreregeringen,
hvor de konservative måtte se sig henvist til rollen som regeringens loy-
ale støttepani. Socialdemokratiet borede åbenlyst i denne splittelse. Un-

der etiketten »en positiv erhvervspolitik« søgte Socialdemokratiet at lan-

cere sig som partiet, der varetog byerhvervenes interesser - i modsætning
til landbrug ogrstorkapital. (Det politisk taktiske formål var at splitte det

borgerlige samarbejde). Uden smålig skelen til »teoretiske dogmer« gik
'

partiet ind i det »praktiske reformarbejde« til gavn for byerhvervene -

uden de store resultater. I et arbejdskamp-perspektiv var konsekvensen

den samme som ovenfor: skulle Socialdemokratiet blive et parti for byer-
hvervene og byernes middelstand, måtte det tage afstand fra arbejderak-
tioner, som kunne skræmme middelstandsvælgeme væk.

Mens reformismen udviklede sig i endnu mere' moderat retning, gik den

revolutionære opposition i endnu mere radikal retning. På den revoluti-

onære venstrefløj var forbindelsen til arbejdskampen i 1920 ikke helt så

let at få øje på. En kritisk erfaringsopsamling kunne der ellers nok have

været grund til, eftersom parolen om rådsrepublik i påsken 1920 havde

placeret DVPi total isolation. Ved de politiske valgi 1920 (dem var der 3 af)
lykkedes det ikke venstresocialisteme at vinde repræsentation på tinge. For

så vidt kunne disse tilbageslag for de revolutionære i 1920 godt begrunde,
hvorfor »venstresocialisteme« med hud og hår tilsluttede sig paroleme fra

Komintems 2. kongres. Partiet ville vinde styrke ved at være del i en

international bevægelse. På kongressen i november 1920 tilsluttede DVP
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sig »Moskvateseme« og tog navneforandn'ng til »Danmarks Kommunisti-

ske Parti«, Men tilslutningen til Komintem-teseme skete ikke uden kriti-

ske indvendinger: »... det havde været bedre at samle alle socialister end

snævert at afgrænse organisationen til alle revolutionære, der anerkender

proletariatets diktatur« (skrev C. L. Skjoldbo).8 »Moskvateserne« var

uden tvivl kommet bag på de danske venstresocialister. Reelt havde de

intet valg: ville de være med i Komintem, måtte de sluge dem ubetinget.
De folk, der stillede sig kritisk til beslutningerne fra Komintems 2. kong-

res, gjorde det, fordi de så teseme som en hindring for en samling af alle

de revolutionære socialister i Danmark.

De revolutionæres opgave bestod stadig i den direkte propaganda for

revolution. Det aldt også i fagforeningsarbejdet. De 3 hovedopgaver var

her: 1) samle arbejdermasseme i fagforeningerne for en aktiv organiseret
klassekamp, 2) kæmpe for en revolutionering af fagforeningerne, og 3)
forberede fagforeningerne til proletariatets diktatur.9

'

Da arbejdskampen på ny trak op omkring årsskiftet 1921/22, stod to

diametralt modsatte tendenser over for hinanden i arbejderbevægelsen:
kommunistemes »revolutionslinje« og reformistemes moderate defensiv-

linje, som allerhelst så, at der ingen kamp blev overhovedet!

Påsken 1921: »Lønreduktioner over hele linjen«
I overskriften ligger et af de spørgsmål, som kræver et svar: hvordan

lykkedes det arbejdsgiverne at få gennemtrumfet almindelige lønredukti-
oner i de generelle overenskomster? Som det andet må vi prøve at fast-

holde, hvordan striden mellem den reformistiske og den revolutionære

linje for arbejdernes kamp forløb under kampen i 1921.

Arbejdskampen skiftede karakter i 1921: enkeltkampene afsløstes af

den centraliserede storkamp. Det fortæller allerede en del, nemlig at det

nu i 1921 var arbejdsgiverne, der bestemte kampformen. Mens arbejde-
roffensiven 1918-19 foregik som ukoordinerede enkeltkampe, var ar-

bejdsgivernes modoffensiv en centraliseret kamp. Derfor kunne man også

spørge: hvorfor kunne arbejderbevægelsen ikke besvare arbejdsgivernes
centraliserede offensiv med en samlet modstandskamp?

»Bogtrykker Langkjærs knytnæve og Skomager Madsens

forsonlige hånd«
Skulle man tro DsF-ledeme, så var der ikke lagt op til nogen generel

ordning af overenskomsteme i 1921. Det kom derfor som lidt af en over-

raskelse, at DA i et cirkulære til medlemmerne (af 12. jan.) havde udstuk-

ket generelle retningslinjer for foreningens medlemmer. Retningslinjeme
bestod af 5 punkter: DA ville støtte medlemmerne til at gennemføre krav

om lønnedsættelser, 1) lønnedsættelser for forsørgere med visse procen-

ter straks og efter 3 måneder, 2) lønreduktioner ville bedst kunne bæres

af unge arbejdere, og kvinder, 3) tiden var ikke til at rejse krav om
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forlængelse af arbejdstiden, 4) overarbejdstillæg måtte reduceres, og 5)
overenskomstemes varighed burde ikke sættes til længere end 3 måne-
den' Kravet om lønnedsættelser lød kategorisk fra arbejdsgiverside, og
arbejdsgiverne var rede til at tage en kamp på det. Da hovedorganisati-
onemes forhandlinger ikke førte til enighed, kom de første lockoutvarsler
hurtigt fra DA. De gjaldt skotøj og tekstil, hvor lockouterne kunne træde i
kraft fra d. 26. feb. Lockoutvarsleme blev fulgt op af en tale af DA-for-
mand Langkjæri Odense: »Vi kan sige, at vi her står ved begyndelsen af
en situation, som meget vel kan komme til at antage en omfattende
karakter. Hvis arbejderne nemlig fastholder deres stejle vægring ved
overhovedet at ville høre tale om lønnedsættelser, så vil tekstil- og sko-

tøjsindustriens varsler naturligvis blive efterfulgt af adskillige andre«.2

Langkjærs »knytnæve-tale« kom den til at hedde i arbejderpressen.
Så godt som alle fagorganisationer havde opsagt overenskomsteme for

at få dækning for de stigende priser.
Offensive krav fra begge sider stod over for hinanden. I det følgende vil

jeg koncentrere mig om udviklingen på arbejderside.
På et møde mellem Dst forretningsudvalg og forbundsformændene d.

25. januar enedes man om at afvise arbejdsgivernes krav om lønnedsæt-
telser, arbejdstidsforlængelse og udvidet adgang til overarbejde.3 Men
den store kampvilje var der ikke at spore blandt formændene. »Der vil
komme det tidspunkt, da vi bliver nødt til at gå med til nedsættelser«
udtalte Lyngsie på formandsmødet. Hverken den enkelte eller organisati-
onerne var stærke, sagde Chr. Nielsen fra tekstil.

Til »Social-Demokraten« udtalte C. F. Madsen d. 15. feb., at det for-

nuftigste ville være, om hovedorganisationeme blev enige om at forlænge
overenskomsteme og afvente prisudviklingen. (Det nye pristal var lige
kommet, og det viste som nævnt en stigning). Hvis DA fastholdt kravet
om lønnedsættelser, sagde C. F. Madsen, var der ingen udvej til at undgå
den store kamp! Dette var C.F. Madsens »forsonlige hånd« over for

Langkjærs »knytnæve«. Pristallet skulle altså falde, før fagbevægelsen
kunne acceptere lønnedsættelser. Heller ikke dette stod DsF-ledeme dog
fast på. - Dagen efter sagde C. F. Madsen på Dst forretningsudvalg-
smøde, at arbejderne måtte opgive kravet om dækning for dyrtiden, selv
om pristallet viste stigning. Spørgsmålet var, om medlemmerne ville ac-

ceptere lønreduktioner og forringelser for at undgå lockouten, fortsatte
C. F. Madsen. De to lockouttruede fag, skotøj og tekstil, var indkaldt.

Skotøjarbejdeme ville afvise arbejdsgivernes krav og tage kampen, så

længe de kunne. Tekstilarbejdeme ville derimod have vanskeligt ved at
klare en strejke. Der var penge i kassen til ca. 2 uger, skønnede forman-
den.4

_

Skal vi prøve at sammenfatte fagbevægelsens stilling ved overenskomst-

kampens start, tegnede der sig følgende billede: Udgangspunktet var, at

fagorganisationemes pengekasser var slunkne. Fagbevægelsen stod øko-
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nomisk svagt. De enkelte organisationer var svage. Derfor så de hen til

DSF. DsF var dog ret hurtig villig til at fire på kravene. De faglige ledere

kunne imidlertid ikke regne med, at medlemmerne ville gå med til løn-

nedsættelseme; DsF måtte indtage den position, at fagbevægelsen ikke

ville gå med til lønnedsættelser, før et prisfald var konstateret. De enkelte

organisationer (spec. de særligt udsatte: skotøj, tekstil og arbejdsmænde-

ne) tvang DsF til at tage kampen. Når modstandskraften var ringe for de

enkelte fag, satsede de på centralorganisationens styrke.

Spørgsmålet var dæ'rnæst, hvilken kampstrategi fagbevægelsen skulle

vælge. Vigtige kamptaktiske diskussioner fandt sted i overenskomstsitu-

ationens første fase. De fortjener en lidt nærmere omtale.

- På et møde i DsF d. 19. feb. foreslog Lyngsie at varsle generalstrejke
(uden dog at bruge ordet). Han havde tillid til, at hverken banker eller

købmænd kunne tåle en længere betalingsstandsning. Enten ville de lægge

pres på arbejdsgiverne, eller også ville offentlighedens pres drive for-

ligsmanden ind. På et senere møde i DsF d. 5. marts talte Lyngsie også

om, at en udvidelse af kampen kunne tvinge regeringen ind. Men efter alt

at dømme var Lyngsies hensigt med en »generalstrejke« at stille arbej-
derne stærkere over for forligsmanden - ud fra den præmis, at bankerne

stod på en så svag fod, at de ikke kunne klare en længere betalingshen-
stand fra industrien.5

,

Der var ingen i DSF-ledelsen, der gik ind for Lyngsies plan.
- På den modsatte fløj stod Stauning. Stauning talte for, at fagbevægel-
sen indstillede sig på lønnedgang og undgik kampen. Dels fordi de danske

organisationer ikke kunne regne med støtte udefra, dels fordi fagbevægel-
sen ikke skulle risikere, at arbejderne gik i arbejde uden om organisati-
onerne." Stauning var imod ethvert kampskridt, der kunne drive regerin-
gen ind.7 Fagbevægelsens evne til at gøre modstand var hæmmet af den

store tilgang af tidligere uorganiserede og »den almindelige modstand

mod arbejderne«. Arbejderne skulle i det hele taget ikke gøre noget, der

kunne skade industrien og medvirke til at lukke arbejdspladser. Sådan

sagde Stauning på Dst repræsentantskabsmøde d. 24. feb.8

Stauning stod ikke alene. De »pessimistiske« kunne opremse en række

faktorer, som svækkede de faglige organisationer: arbejdsgiverne havde

regeringen og den store arbejdsløshed i ryggen; fagbevægelsen havde

befolkningens uvilje vendt imod sig; organisationerne havde ikke midler

til at fortsætte en langvarig kamp; arbejderne kunne ikke længere spille på

revolutionsfrygten, osv. Sådanne argumenter blev lagt frem på repræsen-

tantskabsmødet d. 24. feb. Men fra de udsatte fag lød kravet, at DsF

måtte tage kampen. Fagbevægelsen kunne ikke undgå kampen, sagde
Hans Nielsen fra arbejdsmændene, og kampen kunne ikke vente, til ar-

bejderne havde penge nok. Fagbevægelsen måtte vælge det kampmiddel,
som ramte arbejdsgiverne og samfundet hårdest. Det var beklageligt, at

Stauning ikke var besjælet af den samme harme som under den politiske
situation i fjor.9
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Det fremgik på mødet, at det overvejende flertal i fagene gik ind for
modtræk i en eller anden form.

Fra oppositionen blev der stillet krav om en kamplinje. Hverken syn-
dikalister eller kommunister troede på, at DsF ville gå i spidsen for kam-
pen. Men kampen var nødvendig, og den skulle have et videre perspektiv
end lige blot lønnen. »Solidaritet« skrev, at kampen skulle dreje sig om,
hvem der skulle rçgere industrien: »snylterne eller arbejderne«? Målet
skulle være »socialisering«.'° Kommunisterne så krisen som kapitalis-
mens begyndende dødskamp. Kampen skulle være offensiv, »Stå fast på
lønkravene, ingen tilbagegang, lad vore modstandere vise os bøgerne og
regnskaberne ...« så ville man få direktøremes kæmpelønninger at se.

»Skulle kampen komme, skal vi så ikke tage under alvorlig overvejelse,
om det ikke er på tide, at bruge nye kampformer, nye midler, fortvivlel-
sens midler, som skyr alle hensyn og sætter selv fabrikkerne i gang,
overtager produktionen«." - Generalstrejke blev snart oppositionens fæl-
les parole for kampen. Syndikalisternes synspunkter i forbindelse med

valg af kamptaktikken ramte noget helt centralt: fagbevægelsens kamp
måtte ikke blive en lang udmattelseskamp, som kun ville få til resultat, at

arbejdernes organisationer blev slået i stumper og stykker, uden at kapi-
talistemes magtstilling forrykkedes en centimeter. »Den lange gensidige
udmattelseskamps tid er uvægerligt forbi for arbejderne. Hvor arbejdskø-
beme er én, er vi hundrede, og hvor deres ene har ti kroner at holde ud

med, har arbejdernes hundrede én krone«.

Som nævnt var fagbevægelsen imidlertid ikkejpræget af »offensiv«.
Allerede tidligt havde I. A. Hansen (DSMF) tilbudt at gå med til lønre'
duktioner på 21 øre ijemindustrien, vel at mærke hvis de blev lagt på
timelønningerne.13 Lyngsie var rasende! På et møde mellem DA og DsF
d. 28. feb. tilbød DSF først lønreduktion i visse hårdtramte fag og forny-
else af de øvrige overenskomster. DA krævede øjeblikkelige reduktioner
over hele linjen. Under 4 øjne forhørte C.F. Madsen sig dernæst hos

Langkjær, om DA kunne nøjes med bortfald af augustregulering fra 1920

(- 13 øre) her og nu, plus eventuel en senere dyrtidsregulering. DA

krævede større reduktioner i en række fag, lød svaret.” - I virkeligheden
var det her under formændenes 4 øjne, at DsF tog det store skridt, der

førte til det hidtil usete i dansk arbejderbevægelses historie: lønredukti-
oner over hele linjen gennemført i de almindelige overenskomster!
Sådan var sengen redt, da Dst generalforsamling trådte sammen d. 9.

marts. Der var mange protester mod Dst tilbud om 13 øres lønreduk-
tion. Kritikken var hård. Generalforsamlingen skulle tage stilling til
spørgsmålet om strejke. (Dst forretningsudvalg hældede mod den løs-
ning at tage reduktionerne). Skulle kampen være en generalstrejke som i
fjor eller skulle man begrænse sig til DAs medlemmer? Forretningsudval-
get gik ind for det sidste. Det stod klart på generalforsamlingen, at der
ikke var flertal for generalstrejke. En resolution fra kuskene, som anbefa-
lede »almindelig strejke« blev forkastet med stort flertal. Udgangen blev,
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at forretningsudvalget blev bemyndiget til at afgive 1. og 2. strejkevarsel
for samtlige medlemmer hos DA til iværksættelse fra d. 29. marts. Even-

tuelle forhandlingsforslag skulle op på en ny generalforsamling'5 - » Stor-

strejken« truede forude.
'

Jeg tror ikke, at der kan herske tvivl om, at fagorganisationeme satte

deres lid til en samlet modstand mod arbejdsgiveroffensiven. Man er-

kendte, atisoleret stod de enkelte organisationer svagt rustet til kampen.
Arbejdsgiverne havde udvalgt to fag til spydspidser i deres kamp; to

fag, som var særlig hårdt ramt af krise og arbejdsløshed, og som de kunne

forvente ville give efter ret hurtigt. Der lå også en anden vigtig trussel i

lockouten, som »Arbejdsmændenes Fagblad« gjorde opmærksom på:

»Man vil lægge mærke til, at der her (i lockoutvarsleme K.K.) intetsteds er brugt den

gammelkendte vending, at man vil etablere lock out for på denne måde at gennemføre en

tilfredsstillende ordning. Man siger, at varslet fremkommer for »at frigøre skotøjsindu-
strien for de hidtil gældende overenskomster«, og at arbejdet, hvis enighed ikke opnås,
»indstilles i skotøjsindustrien«.

Det kunne tyde på, at arbejdsgiverforeningens ledelse vil prøve på at komme den vej
ud, at de vil lade deres medlemmer - når varsleme er udløbne og industrien »frigjort« for

de gældende overenskomster - prøve på at sige til arbejderne plads for plads, at nu lukkes

portene, men at man vil prøve på at fortsætte, hvis arbejderne vil gå med til passende
lønnedsættelser. '

Et sådant forsøg kunne ikke gøres, selv efter at overenskomsteme er udløbne, uden at

man ved varsleme har »frigjort« sig, - men meget tyder på, at man nu vil forsøge det og

håber at have lettere spil over for arbejderne selv end over for deres organisationer og
disses tillidsmænd.« '6

Der lå en kraftig udfordring til organisationerne heri. Det var med andre
ord ikke uden bund i virkeligheden, at en længere kamp kunne tvinge de

dårligst stillede arbejdere i arbejde uden om deres organisation. Arbejds-
giveme holdt portene åbne. _

Meget af arbejdskampens videre forløb blev afgjort i denne første fase.
- Reelt betød Dst tilbud om 13 øres lønreduktion, at dette blev fagbe-
vægelsens mål. DSF skulle mobilisere arbejderne til kamp for et mål, der
hed: ikke mere end 13 øres lønnedsættelse - i sandhed ikke det allermest

perspektivrige mobiliseringsgrundlag!
- Værre stod det imidlertid til med valget af kampmiddel: »storstrejken«.
I en situation, hvor fagorganisationemes økonomi var svagere end nogen

sinde, valgte DSF et kampmiddel, som ville komme til at stille store krav

til arbejdernes pengepung og fagforeningemes pengekasser. Storstrejken
som kampmiddel kunne føre til, at arbejderne måtte bide lønredukti-
oneme i sig pga. pengemangel. Det er min vurdering, at dette var, hvad

der faktisk skete.

»Storstrejken, der blev til ingenting«
Fagene havde talt deres »alvorsord«. Fagene ønskede ikke at komme ud i
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en samfundsødelæggende kamp, men havde indskrænket sine modtræk til

kun at ramme DA. Sådan skrev »Social-Demokraten« dagen efter Dst

generalforsamling: »Med dyb følelse af ansvar over for samfundet har

fagorganisationeme givet sit nødværge denne begrænsning. Det er ar-

bejdsgiverforeningen, der er voldsmanden. Mod den og den alene retter

vi vort mægtige forsvarsvåben«.l7

Lockouteme i skotøj og tekstil var trådt i kraft d. 7. marts. Nye for-

handlinger kunne ikke forhindre, at lockouter fra d. 18. marts gik i gang i

jern-, teglværks- og træindustrien.

DsF kom hurtigt i vanskeligheder med sit storstrejkevarsel. På et fæl-

lesmøde med forbundsformændene d. 4. marts kunne formanden medde-

le, at ikke mindre end 24 forbund under DsF havde bedt om at blive holdt

uden for en storstrejke. Tilsyneladende var det mest de økonomiske van-

skeligheder, der talte.18 Storstrejken skrumpede ind.

Som ventet kom forligsmandens mæglingsforslag, inden storstrejken
skulle træde i kraft. Det forelå d. 23. marts. I hovedsagen gik det ud på,
at lønningerne nedsattes med 5 øre i timen. For de overenskomsters

vedkommende, hvor arbejdsgiverne senest d. 9. april gav afkald på fri

forhandling, skulle der foretages et yderligere lønnedslag på 8 øre pr.

time, altså i alt 13 øre, plus eventuelt senere pristalsregulering. De ar-

bejdsgivere, som ikke ville nøjes med 13 øre, kunne inden d. 9. april
kræve frie forhandlinger. For de 8 fag, hvor DA allerede havde iværksat

lockout, blev der stillet specielle forslag, der for de største fags vedkom-

mende indeholdt større fradrag end de 13 øre.19

På Dst generalforsamling d. 25. marts anbefalede C. F. Madsen for-

slaget. Ikke fordi det var godt. Men fordi fagbevægelsen næppe havde

udsigt til at få noget bedre ved at udvide kampen. Af hensyn til de

tusinder, der havde gået ledige i flere måneder anbefalede C. F. Madsen

at afslutte kampen, inden for “megetblev slået i stykker. Den overvejende
stemning på generalforsamlingen var, at fagbevægelsen ikke havde styrke
til at gennemføre en strejke til sejr. Det endte da også med, at et flertal på
313 stemmer mod 273 vedtog mæglingsforslaget (på enkelte betingelser).
Spørgsmålet var imidlertid, om generalforsamlingen overhovedet var

kompetent til at vedtage mæglingsforslaget. Generalforsamlingen tog ikke

nogen endelig stilling. Storstrejken blev udsat til d. 2. april, indtil fagene
havde stemt om forslaget.20

I disse dage, mens afstemningeme stod på, kulminerede generalstrej-
kødgitatirmen (og modagitationen). FS/DKP udsendte d. 29. marts et

fællesopråb til de »organiserede arbejdere« om at få indkaldt til general-
forsamlinger i fagforeningerne og for at afvise forliget og kræve general-
strejke.21 Frem til d. 6. april bragte »Solidaritet« og »Arbejdet«' en

mængde artikler og meddelelser om arbejdermøder og fagforeningsmøder,
der krævede generalstrejke. Samtidig forstærkedes angrebene på social-

demokraterne. Socialdemokraterne havde et politisk motiv for ikke at

ville have arbejderne ud i generalstrejke. Det borgerlige stemmekvæg
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ville blive jaget væk. »Hvad arbejderne ved generalstrejken ville vinde i

klingende mønt, ville socialdemokraterne tabe af borgerligt Stemmek-

væg,« skrev »Solidaritet«.22

Fra »Social-Demokraten«s side blev der heller ikke lagt fingre imellem.

»Moskva kræver lig« hed det i en leder: som kvittering for Moskvas guld
måtte hjemme bolshevikkeme bringe de faglige organisationers lig på
Moskvas alter!«23 - En rent faglig generalstrejke ville være udsigtsløs,
skrev bladet: under Storbonderegeringen ville alle statsembedsmændene

straks få deres afsked. Militær, embedsmænd og samfundshjælp ville

overtage pladserne, ligesom bønderne selvfølgelig ville gå imod strejken
(lukke af for forsyningeme til byerne, etc.). En generalstrejke ville nok

føre til et hurtigt resultat. Spørgsmålet var, om resultatet ville blive en

sejr.24
Fra oppositionens side blev der lagt stor vægt på, at det blev DSF, der

organiserede og gennemførte generalstrejken.” DSF var fagenes centra-

lorganisation.
D. 1. april forelå afstemningsresultateme: 6 fag havde forkastet, herib- -

landt de to store, DAF og DSMF. DA havde vedtaget. Herefter tog DSF

stilling. Storstrejken blev aflyst med den begrundelse, at begge hovedor-

ganisationeme havde vedtaget.. Grundlaget for storstrejke var bortfaldet;
blot kunne DSF ikke underskrive for de 6 fag, der havde forkastet. DA

svarede imidlertid, at forslaget måtte betragtes som en helhed. Da ikke
alle arbejdere havde vedtaget, anså arbejdsgiverne hele forliget for forka-
stet.26 Lockouten løb videre; man stod på »bar bund«.

Det virkede unægteligt, som om DsF havde stukket halen mellem be-

nene. »De samv. Fagforbund afblæser storstrejken og løber fra det hele,«
lød overskriften i »Solidaritet« d. 2., april. - Det, der foregik nu, var

»sultekampen«. Den »udmattelseskrig«, som ingen i fagbevægelsen
kunne håbe på at vinde.

DSF opfordrede d. 4. april til fagvise forhandlinger, og sådanne kom da

også i Stand. I mellemtiden arbejdede forligsmanden videre. D. 9. april
havde forligsmanden en liste klar over, hvilke arbejdsgivere, der kunne
tiltræde den generelle ordning (med 13 øres reduktion øjeblikkeligt plus
augustregulering og revision af forældede overenskomster). Gruppen af

arbejdsgivere, som ikke var med på listen, var lille. 27 fagorganisationer
ud af 35 accepterede dette.27

Fra det tidspunkt da DSF resignerede, blev det arbqidsmandsfurbun-
det, der gav tonen an »på arbejderside. Det, der havde kendetegnet
DAF-folkenes optræden i DSF, var bestræbelserne på at få fagene til at

stå fast.28 DsF var en stærk organisation! Det havde Robert Nielsen fra

arbejdsmandsledelsen fortalt medlemmerne. Nu måtte DSF demonstrere,
at den var arbejdernes bolværk i nedgangstider. Sådan havde han sagt på
Dst generalforsamling d. 9. marts.28 Da DAFs kongres d. 30.-31. marts

trådte sammen for at tage stilling til forligsmandsforslaget, var de fleste

imidlertid klar over, at Dst »storstrejke« kom der aldrig noget som helst
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ud af (pga. de 24 »frafaldne«). Flertallet i arbejdsmandsledelsen var der-

for også indstillet på at anbefale mæglingsforslaget. På kongressen viste

det sig imidlertid, at afdelingslederne langt fra var motiveret for at tage
reduktioneme. Og da det under kongressen kom frem, at flere andre fag
ville forkaste, så vedtog kongressen med 310 stemmer mod 37 at afvise

mæglingsforslaget. DAF sled derefter lockouten i 7 uger og udvidede

kampen med strejker i jern- og teglværksindustn'en. Der opstod dog ret

hurtigt problemer med at »slide lockouten«. Da man var kommet et

stykke hen i april, viste det sig, at 188 afdelinger under forbundet ikke
ville eller kunne betale det pålignede strejkebidrag. Dette var utvivlsomt
det håndfaste argument, som fik en ekstrakongres d. 21.-22. april til at

give hovedledelsen mandat til at slutte, når den fandt en acceptabel for-

handlingsløsning.29
DsF fremhævede det som noget overordentlig positivt, at der var ble-

vet gennemført fagvise forhandlinger, og at arbejdsgiverne opgav den

samlede og samtidige løsning.
For oppositionen skabte de fagvise forhandlinger en vanskelig situa-

tion. De fagvise forhandlinger splittede arbejderne, mente man. Nu kunne

arbejdsgiverne slå fagene ét for ét. Selv efter storstrejkens afblæsning
holdt den syndikalistiske og kommunistiske opposition fast ved, at arbej-
derne skulle stille krav til Ds F om generalstrejke.30
Efterhånden som man nåede til enighed i fagene, hævedes lockouteme,

og arbejdet blev genoptaget. - Som det sidste fag på skansen genoptog
arbejdsmændene arbejdet d. 2. marts.

Fagbevægelsen organiserede ikke nogen samlet modstand mod arbejdsgi-
veroffensiven. De umiddelbare forklaringer ligger lige for: DsF var sim-

pelthen ikke i stand til at organisere en »storstrejke«, eftersom »de 24

fag« ikke ville eller kunne være med.

De »24,5 frafald« var et umiskendeligt tegn på fagbevægelsens svaghed
under krisen. Men det hang utvivlsomt også sammen med valget af stor-

strejken som kampmiddel. En storstrejke stillede en langvarig »slidekrig«
i udsigt; en opslidningskamp, som ville stille store krav til de menige
medlemmers og organisationemes økonomiske udholdenhed. Længe før

»storstrejken« kom i stand, så de 24 i øjnene, at en sådan »slidekrig«
kunne de ikke klare. Fagbevægelsen led nederlag i 1921 pga. pengeman-

gel.
I den sammenhæng skulle man også vurdere generalstrejke-agitationen.

Generalstrejke ville betyde en kort kamp. Derfor tiltalte den mange. Folk

regnede med at slippe for de mange ugers strejkebidrag (som Lyngsie
sagde). Socialdemokraterne gik imod generalstrejke. En generalstrejke
ville ende i nederlag, fordi arbejdsgiverne havde den økonomiske styrke
og staten på sin side. Arbejderne ville få staten og bønderne osv. som

modstander. Oppositionen hævdede, at når arbejderne kunne marchere
samlet i 1920, kunne de gøre det igen i 1921. Fra oppositionens side kom
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der kun få vurderinger over borgerskabets modtræk over for en general-
strejke. Realiteteme var, at der ikke i fagbevægelsen var flertal for gene-

ralstrejke.
Ligesom DsF ikke kunne gennemføre »storstrejken« pga. »de 24's fra-

fald« kunne DAF ikke fortsætte kampen, da »de 188« svigtede. »Slide-

krigen« lagde for store økonomiske byrder på arbejderne og afdelingerne.
Kampen truede med at sprænge organisationerne. Folkene kunne gå i

arbejde uden om organisationeme, og lign. Det er min vurdering, at

»hensynet til organisationen« i mange tilfælde afgjorde sagen for forbun-

dene, efterhånden som de sluttede forlig. Der var imidlertid også tegn på,
at »slidekrigen« førte en radikalisering af de menige med sig. Efterhånden
som situationen blev mere og mere uudholdelig for arbejderne, kom der

røster frem om skrappere modtræk fra arbejderside mod arbejdsgiverne -

for at få en hurtig afgørelse, dvs. krav om generalstrejke. Oppositionen
stod klar med generalstrejkeparolen. Også dette kunne motivere forbund-

slederne for at slutte forligsAltså bide reduktioneme i sig.

»DsF: De svage fags centralorganisation.« En sammenfattende

vurdering over kampforløbet i 1921

Fra talerstolen på DAs generalforsamling i maj 21 sendte arbejdsgiver-
formand Langkjær anerkendende ord til DSF:

»Jeg kan ikke fra dette sted undlade at udtale min anerkendelse af det bidrag, som den os

modstående hovedorganisation, De samvirkende Fagforbund, har ydet ved afslutningen af

de store overenskomster i år. Men både af alskens iøjnefaldende tegn og af direkte

udtalelser lader den slutning sig drage, at De samvirkende Fagforbund ikke er gået styrket
ud af sidste måneders krise. Jeg kan ikke se rettere, end at deres ledelse selv har bidraget
til denne svækkelse. De førte en deson'enteret'hær ind i lønreduktionen«.30

På arbejderside kunne ingen være i tvivl om nederlaget. Kritikken blev i

vid udstrækningvendt mod DsF: DsF havde svigtet kampens udgangs-
punkt ved at tilbyde de 13 øres lønreduktion. Der var kompetencestriden
i f.m. Dst vedtagelse af mæglingsforslaget, fagenes forkastelse af forsla-

get ved afstemningeme, Dst afblæsning af storstrejken, og DAs fortsæt-

telse af lockouten. (Kompetencestriden bliver taget op i næste afsnit).
DSF gik stærkt splittet ud af overenskomstkampen i 1921.

Kritikken af DsF måtte ses på baggrund af, at fagene fra starten havde

sat deres lid til centralorganisationen. DSF skulle nu demonstrere, at den

var arbejdernes bolværk i nedgangstider. De særligt truede fag tvang DsF

til at tage den kamp, som De Samvirkende helst havde undgået. Som en

art kompromis mellem ingenting og generalstrejke valgte DsF »storstrej-
ken« som kampmiddel. En »storstrejke«, som det viste sig, at DsF ikke

var i stand til at gennemføre. DsF var i 1921 »de svage fags centralorgani-
sation«. »De 24 fags frafald« tvang DSF til at opgive storstrejken. Senere

tvang de »188 afdelingers frafald« DAF til at opgive arbejdsmændenes
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'fortsatte kamp. Det var i vid udstrækning »organisationshensyn«, der

bestemte de faglige lederes overvejelser i forbindelse med iværksættelse

og afblæsning af kampen. De »moderate« mente, at organisationerne ville
blive sprængt i en langvarig kamp: medlemmerne ville gå i arbejde uden
om organisationerne, eller afdelinger ville sprænge sig ud af forbundene.

De, der ville kampen, mente, at medlemmerne (de bedste og mest bevid-

ste) ville vende organisationerne ryggen, hvis disse ikke viste, at de
kunne kæmpe og forsvare medlemmernes interesser.

Efter kampen kom forslag om udmeldelse af DSF op i flere forbund.
Udmeldelse blev nedstemt. Flertallet af arbejderne var stadig af den op-
fattelse, at isoleret stod fagene fuldstændig magtesløse!

Når det kom til stykket, havde DsF helst undgået kampen overhovedet.
DsF-ledeme ville have taget reduktioneme og undgået kampen. For mig
at se kunne DSF-linjen bedst opfattes som det faglige sidestykke til par-
tiets »folkeparti-linje«. Arbejderne skulle i det hele tagetikke gøre noget,
der kunne skade industrien og lukke arbejdspladser, sagde Stauning på
repræsentantskabsmødet i februar. DAs storlockout var i virkeligheden et

lige så hårdt slag mod de små mestre og middelstanden, skrev »Soci-

al-Demokraten«.32 Middelstanden var udset til at bære omkostningerne
ved DAs lockoutpolitik. »Bag jæmtrustemes hæsblæsende jag for at gen-
nemtrumfe lockouten ligger trustemes kamp mod det frie erhverv-
sliv ...«33 Fagene følte et dybt ansvar for samfundet. De ønskede ikke at

komme ud i en samfundsødelæggende kamp, men begrænsede sit nød-

værge til DA. Sådan lød det fra socialdemokratisk side.
Den snævre sammenhæng mellem faglig og politisk kamp fra efteråret

1920 satte sig efter min mening igennem i overenskomstkampen 1921.
DsF førte »faglig folkeparti-politik«. Tankegangen i DSF-linjen var, at

fagbevægelsens defensive »ansvarlige« udholdenhed ville få den krise-
ramte småkapital til at sætte en anden linje igennem i DA; få DA til at

opgive kampen for at få produktionen i gang igen. Taktikken slog fejl,
fordi småkapitalen var for svag til dette. Arbejdskampen blev født på den

store kapitals præmisser.
Kommunister/ie førte loyal Komintem-politik i 1921. De agiterede for

generalstrejke som et offensivt kampskridt. Som arbejdernes faglige cen-

tralorganisation skulle generalstrejken besluttes og organiseres af DsF.

(Flertallet i FS støttede helt denne linje). Da DsF svigtede, var tiden inde
til at indlede opgøret med reformismen. Reformismen havde afsløret, at

den ikke ville kæmpe for arbejdernes interesser.

»Nu først vil kampen begynde. Den må føres indadtil mod de forrædere, der i rådne forlig
svigtede arbejdernes interesser og hensynsløst og brutalt med klassekampens skarpe vå-
ben udadtil mod den udbytterklasse, der alt for længe har snyltet på og tyranniseret den

værdiskabende arbejderklasse«.-14
'
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Komintemparolen blev fulgt til punkt og prikke.* Komintem-politikken
stemte dog dårligt overens med de danske forhold. Det var ikke arbej-
derklassen, men borgerskabet, der var i offensiven!

Erfaringerne fra forårets

arbejdskamp
På den politiskefront: Det »industrivenlige« Socialdemokrati

Samtidig med fagbevægelsens kamp for nye overenskomster var partiet
optaget af kommunalvalg i marts 1921. I partiets kommunalpolitiske
valgkamp førtes »folkeparti-linjen« i marken. Man så, hvordan socialde-

mokraterne koblede den kommunalpolitiske kamp og arbejdskonflikten
sammen i valgagitationen. DAs lockoutpolitik var i lige så høj grad et slag
mod middelstanden og de små mestre, hed det.' Socialdemokratiet søgte

at føre sig frem som det parti, der også talte byernes middelstands sag.

0g kommunalvalget gav partiet en fremgang, som kunne tages til indtægt
for den brede folkelige kurs. v

På rigsdagen førte Socialdemokratiet 'sig frem som det »industrivenli-

ge« parti. »Social-Demokraten«s leder d. 6. aug. udtrykte ønsket om en

industrivenlig regering. Bladet præciserede senere, at man måske kunne

forestille sig et forretningsministerium med konservativ, socialdemokra-

tisk og eventuel radikal støtte.2 Socialdemokratiet friede åbent til de kon-

servative. I dele af den borgerlige presse blev de socialdemokratiske

tanker positivt modtaget. Men de konservative holdt stand. De holdt sig
til Venstre. '

Det vigtigste i en arbejdskampsammenhæng var den'nye arbejdsløs-
hedslov i 1921. Arbejdsgiverne havde ved flere lejligheder krævet ændrin-
ger i arbejdsløshedslovgivningen. Nogle af arbejdsgiverkravene blev til-

godeseti regeringens forslag til revision af loven om arbejdsanvisning og

arbejdsløshedsunderstøttelse. Der blev bl.a. foreslået en skærpet kontrol

med de arbejdsløse (i form af kontrolkort) og om igangsættelse af nød-

hjælpsarbejder til lønninger under tariffen. Socialdemokraterne kritise-

rede lovforslaget for at gå »i retning af ikke alene at forringe arbejdsløs-
hedskassemes evne til at virke for de arbejdsløse, men også i retning af at

gøre arbejdsløshedskasseme til redskaber for arbejdsgiverne i lønspørg-
smål«.3 Under behandlingen i rigsdagen ñk socialdemokraterne presset
igennem, at »nødhjælpsarbejderne« skulle betales efter tariffen (mindste
sats). Hvad specielt arbejdskonflikter angik, så indgik der en ny bestem-

melse, der betød, at al udbetaling af understøttelse standsede i et fag eller

en afdeling, når en konflikt måtte erkendes at være af afgørende betyd-
ning for de arbejdslediges arbejdsmuligheder.4

I Lyngsies øjne åbnede loven for to helt åbenlyse farer:

* Der var dog kritiske røster fremme, bl.a. Marie Nielsen, som hævdede, at generalstrej-
ken måtte bruges som et defensin kampmiddel.
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»For det første, at arbejdsløshedskasseme skal være pligtige at nægte understøttelse til de

medlemmer, som ikke vil tage arbejde til fagets minimallønstakster og for det andet, at

arbejdsanvisningen skal administreres og fungere særlig og som hjælpemiddel for de ar-

bejdsgivere, der vil exellere i nedsatte lønninger«.5

Den nye lov kom hurtigt til at stå sin prøve.Under storlockouten i 1922

blev kampen om arbejdsløshedsunderstøttelsen et af de allervigtigste
stn'dsspørgsmål!

Splittelse og samling i arbejderoppositionen
Det vil ikke være forkert at opfatte overenskomstkampen i'l921 som en

læreproces for dele af oppositionen. Syndikalister 0g kommunister havde

arbejdet side om side for generalstrejken. Der kunne også konstateres

tegn på en politisk tilnærmelse fra syndikalisteme i retning af kommuni-

steme. Syndikalisteme erkendte under krisen, at den faglige kamp i sig
selv var utilstrækkelig.6 En intern magtkamp var under optræk i FSs

rækker i foråret 1921. Efter alt at dømme havde tyngdepunktet i den

syndikalistiske bevægelse siden sø- og transportstrejken i 1920 forskubbet

sig over mod »Dansk Føderalistisk Sammenslutning«. Syndikalismen i

Danmark var ved at blive en faglig opposition uden for den reformistiske

fagbevægelse. Det -var denne tendens', Chr. Christensen og med ham

flertallet i FS vendte sig imod. Det afgørende opgør skete på FSs lands-

møde i april 1921. Efter landsmødet fortsatte forhandlingerne omven sam:

ling af FS-flertallet og DKP. Det endte med dannelsen af »Danmarks

Kommunistiske Føderation«. Bl.a. betød det, at de to blade »Arbejdet«

og »Solidaritet« gik op i et nyt fælles blad: »Arbejderbladet«.
Der kan siges meget om de motiver, der drev FS-flertallet over til

DKP, Lad mig her nøjes med at sige, at et af motiverne var at bevare og

styrke den faglige opposition inden for den reformistiske fagbevægelse.
Samt at det politiske grundlag for føderationen var spinkelt. Det var så

som så med enigheden. Splittelse og intern strid lå indbygget i føderati-

onen.

Et væsentligt aspekt ved samlingen var, at den foregik på grundlag af

den offensive revolutionære politik fra Komintems 2. kongres'. Syndikali-
sterne gik ind i samarbejdet med DKP for at føre offensiv klassekamp. Et

par måneder senere vedtog Komintems 3. kongres,_ at kommunisteme

måtte'indrette sig på en defensiv taktik; »at man derfor må indrette

taktikken så at sige på længere sigt og ikke på en umiddelbart forestående

0mvæltning«.7 Senere fulgte enhedsfrontparolen, som skulle give anled-

ning til den helt store uenighed inden for føderationen. - Det var nok

svært for en gammel syndikalist at tage så store omsving på så kort tid.

FS-mindretallet, som blev tilbage, efter at flertallet havde besluttet

sammenslutningen med DKP, dannede »Syndikalistisk Propaganda For-

hund«. Et foretagende uden større betydning. Forbundet lagde sig tæt op
af »Dansk Føderalistisk Sammenslutning«, som blev det egentlige mod:
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stykke til »Danmarks kommunistiske Føderation«. Det samlende princip
her var det ene: uafhængighed af politiske partiinteresser - de være sig
socialdemokratiske eller kommunistiske. I sommeren 1921 foretog
»Dansk Føderalistisk Sammenslutning« et udspil for at samle alle uden-

forstående fagforeninger. Intentionen var på længere sigt at opbygge en

ny centralorganisationx på et partipolitisk uafhængigt og føderalistisk

grundlag. Resultaterne blev ikke de helt store.8

»Dansk Føderalistisk Sammenslutning« repræsenterede med andre ord

den faglige opposition uden for de bestående reformistiske fagforeninger.
Fra starten var der krig på kniven mellem kommunister og føderalister.

*

Samling og splittelse prægede således oppositionen i 1921. Hovedresulta-

tet var, atlden syndikalistiske bevægelse splittedes. En kommunistisk

føderation blev dannet - men samlingsgrundlaget var spinkelt, og ny

splittelse lå lige om hjørnet. Den afgørende oppositionelle magtfaktor lå

efter min mening i Føderalistisk Sammenslutning. »Føderalisteme«
havde én styrke frem for den øvrige opposition: de repræsenterede faglige
organisationer; de havde en organisationsmagt i ryggen.

Fagbevægelsen:kompetencestrid
DsF gik ud af forårets overenskomstkamp som en mærket organisation.
Det var en splittet fagbevægelse. Ingen kunne være i tvivl om nederlaget,
og kritikken blev i nogen grad rettet mod DsF. DsF havde svigtet kam-

pens udgangspunkt: ingen lønreduktioner ud over pristallet; DSF havde

truet med en storstrejke, som de ikke havde magtet at gennemføre, da det

kom til stykket. Havde valget af »storstrejke« været rigtigt?
Det mente J. P. Nielsen. I en artikel i »Socialisten« afviste han gene-

I'll/Strejken som fagligt kampmiddel, så længe de borgerlige sad på stats-

magten. Forudsætningen for en sejriig generalstrejke var, at staten pres-
sede virksomhederne til at opfylde de faglige krav. Det ville en Venstre-

bonde-regering ikke gøre. Den ville sætte staten ind for at bryde strejken.
»Socialdemokratiet må længere frem både talmæssigt og i indflydelse,

.forinden vi griber til generalstrejken; thi dens endemål må være, at vi som

statsmagtens udøvere sætter den ved generalstrejken standsede produk-
'tion i gang. Kan vi ikke gøre dette, er en generalstrejke uhjælpeligt tabt

og til ubodelig skade for arbejderklassen«.9 Som rent fagligt kampmiddel
duede generalstrejkevåbenet ikke! Selv om strejkevåbenet var svækket i

krisetider, havde »storstrejken« været det rigtige.
Det alvorligste problem var dog stridenom Dst kompetence under

lønkampagner. Hvordan skulle man forhindre en gentagelse af forårets

situation, hvor DsF vedtog et mæglingsforslag, som fagene derefter for-

kastede ved afstemning? Man måtte erkende, som Fr. Vedsø gjorde i en

artikel i »Socialisten«, at arbejderklassen ikke havde den fornødne discip-
lin til at fungere som én samlet hær i klassekampen. Som situationen lå,
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var der i Vedsøs øjne 3 muligheder: man kunne lægge mere magt i den

faglige hovedledelses hånd; man kunne forøge strejkefonden; man kunne

reducere DSF til et centralorgan for oplysning og understøttelse. De to

første ville efter Vedsøs vurdering føre til udmeldelse af DSF, dvs. svæk-

kelse i stedet for styrkelse. Den tredje udvej stod tilbage. Dvs. reducere

DSFS centrale kompetence. Senere efter et nødvendigt oplysningsarbejde
kunne man Så muligvis lægge mere magt i centralledelsens hånd, skrev

Vedsø. Andre var helt uenige med Vedsø. »Mere sammenslutning, mere

disciplin, mere fasthed'i rækkeme« mente Chr. Sørensen.10

Kompetencespørgsmålet kom op på DSFS repræsentantskabsmøde i

september 1921. Et udvalg blev nedsat og det afgav betænkning i novem-

ber. Alle i udvalget var enige om, at forårets situation ikke Skulle

gentages. Men de var ikke enige om hvordan. Der var 3 positioner.
De to første var enige om, at DSF under større lønstridigheder burde
være den faktor, der kunne tage afgørende beslutning m.h.t. iværk-

sættelse og afslutning af arbejdsstandsninger. Men de var uenige om,

hvor kompetencen i f.m. fællesafgørelsen skulle placeres. Flertallet

(med bl.a. C. F. Madsen) gik ind for, at repræsentantskabet Skulle

kunne tage stilling; Mindretallet ville overlade det til de enkelte

organisationer selv at tage stilling efter organisationemes egne regler .og
lade fællesafgørelsen fremkomme ved simpel stemmeflerhed. Det sidste

mindretal, som Lyngsie var ene om at udgøre, ville ikke acceptere nogen

form for fællesafgørelse eller udvidelse af DSFS myndighed. Det ville

efter Lyngsies mening gøre det lettere for DA at bruge centralorganisati-
'onen til at påtvinge det enkelte forbund uhyrligheder, som DA ikke havde

magt til over for det enkelte fag'I
'

Stod Lyngsie alene i udvalget, så samlede flertallet sig om hans stilling
på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i december 1921. Indtil en

endelig afgørelse kunne træffes på DSFS generalforsamling i 1922, kunne

DSF ikke tiltræde overenskomster med bindende virkning for underorga-
nisationeme.

Kompetencestriden rummede for så vidt vigtige faglige erfaringer fra for-

årets arbejdskamp. Det er vigtigt at opfatte kompetencestriden som ud-

tryk for en fagpolitisk uenighed. DSFS myndighed blev begrænset, fordi et

flertal af fagene var uenige og kritiske m.h.t. DSFS indsats under overen-

skomstkampen i 1921. DSF var godt på vej til at blive reduceret til et

»serviceorgan« for fagene. Fagbevægelsen havde ikke formået at optræde
som én samlet hær i 1921. Snarere havde DA brugt DSF mod enkeltfor-
bundene. Forløbet af kompetencestriden i 1921 kunne tyde på, at organi-
sationerne drog den lære af kampen i 1921, at den samlede kamp mod

arbejdsgiveroffensiven var umulig. For organisationerne gjaldt det nu om

at håndhæve deres egen autonomi. Det kunne næppe forventes, at fagene
ville satse på en samlet kamp i 1922. De forberedte sig på at kæmpe hver
for sig. Det var fagenes lære af kampen i 1921.
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Reelt afskrev socialdemokraterne generalstrejken som et anvendeligt
kampmiddel, så længe de borgerlige sad inde med den politiske magt.

Påsken 1922: »Angrebetpå normal-arbejdsdagen«
Fra 1921 til 1922

Det generelle resultat af lønkampen i 1921 var først lønnedslaget på 13

øre i forbindelse med overenskomstfomyelseme - for enkelte fag endnu

større nedslag; dernæst kom augustreguleringen, som gav yderligere 18

øres nedslag i timelønnen. Alt i alt var der for hele 1921 tale om en

gennemsnitlig lønreduktion på 31 øre i timen. En sådan absolut lønreduk-

tion måtte nødvendigvis virke »uretfærdig«, da den ramte de lavestløn-

nede forholdsvis hårdere end de højerelønnede arbejdere.
For arbejdsgiverne var nedslagets størrelse ikke det afgørende; »...

langt vigtigere er det, at det overhovedet har været muligt at gennemføre
en lønreduktion. Den omstændighed, at vi samtidig med Arbejdsgiverfo-
reningens jubilæum står over for en i hele den hidtidige historie så ene-

stående begivenhed som et almindeligt på overenskomst bygget nedslag i

lønningerne kan ikke stærkt nok fremhæves. Arbejdsgiverforeningen har

vendt vognen ...«l sådan sagde Langkjær på DAs generalforsamling i

maj. Ved samme lejlighed løftede arbejdsgiverformanden samtidig sløret
for arbejdsgivernes næste kampmål: 8-timersdagen skulle stå for skud!

Landarbejdeme - en af 'de svage grupper i den faglige organisations-
bygning - blev prøvekluden for arbejdsgivernes angreb på 8-timersdagen.
»Danmarks første landarbejderstrejke« endte med, at landarbejdeme i

1921 måtte tage en arbejdstidsforlængelse efter 14 dages kamp.
Slaget om 8-timersdagen skulle stå i centrum under storlockouten i

1922.

Frem til storlockouten

Alle DAs underorganisationer fik i september 1921 besked om at opsige
de løbende overenskomster. I december blev arbejdstidsoverenskomsten
fra 1919 opsagt. DAs krav til overenskomsteme indbefattede lønredukti-
oner på mellem 15 og 25%, lønnedsættelser i februar og august i henhold

til pristallet, 50% reduktion af overarbejdsbetalingen m.m.

Under forhandlingerne i december 1921 om arbejdstiden havde DsF

ikke været indstillet på at opgive 8-timersdagen. Forbundene havde givet
DsF 100% opbakning bag denne stilling. I løbet af januar 1922 brød

organisationsforhandlingeme sammen i så godt som alle fag. D. 18. januar
kom DAs 1. lockoutvarsel (som svar på arbejdernes »forhalingspolitik«.
2. lockoutvarsel fulgte d. 25. jan. med virkning fra d. 3. feb. Parterne blev

kaldt til møde i forligsinstitutionen.
Fagbevægelsens holdning blev lagt fast på et formandsmøde i DSF d.

16. jan. Opretholdelse af 8-timersdagen, fastholdelse af overarbejdsbeta-
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lingen og lønreduktion svarende til nedgangen i pristallet (ca. 101⁄2%).2
Det var Dst stilling.

Det første møde i forligsinstitutionen fandt sted d. 28. jan. »Vi har

ingen krav stillet«, sagde C. F. Madsen, »men ønsker at bevare de bestå-
ende forhold«. Lyngsie kørte hårdere frem: »Virksomhedemekan ikke

beskæftige deres arbejdere i 8 timer og derfor forlanger man nu arbejdsti-
den forlænget, dette er ganske barokt«. »I lønkravene er der nogle imel-

lem, der betyder 30% nedsættelse. Det er der ingen, der kan tåle«. Ar-

bejdsgivemes krav kunne ikke undgå at føre til konflikt, udtalte Lyngsie.
For at komme ud af dødvandet foreslog forligsmanden, at forhandlin-

gerne blev delt: a) underorganisationeme forhandlede overenskomstemes

almindelige bestemmelser, b) hovedorganisationeme forhandlede 3

spørgsmål, 1) arbejdstid, 2) overarbejdsbetaling og arbejde i 2- og 3-hold-

skift, samt 3) lønningerne. Det accepterede begge parter. «

Både fra socialdemokratisk og »kommunistisk« side blev der kørt en hård

kampagne frem i overenskomstsituationens første fase.

Den socialdemokratiske kampagne mod arbejdsgiverne faldt helt i tråd

med partiets »industrivenlige« politik. Kampen var ikke kun et mellem-

›

værende mellem en lille klike af direktøreri DA og arbejderklassen, skrev

»Social-Demokraten«. Det var et spørgsmål om økonomisk krise i sam-

fundet.4 »Revisions- og Discontobankens« sammenbrud var det store

varselsskud om det forestående kaos! »Social-Demokraten« kørte hårdt

frem mod DA-formand Langkjær, som alle vidste var venstremand og

Madsen-Mygdals nære ven. Langkjær havde ikke den storindustrielles

vide syn, skrev bladet. Langkjær så alt ud fra den lille bedrift: bare ned

med lønnen og op med arbejdstiden, så skulle det nok gå
Var det nu' også sand middelstandspolitik, spurgte »Social-Demokraten«?

Nej, kæmpelockouten ville tilintetgøre tusinder af småbedrifter. »Det er

Stor-agraremes og stor-grosseremes ærinde, hr. Langkjær går ved sin

desperate lockoutpolitik« .5

Den kommunistiske opposition havde svært ved at håndtere den defen-

sive Komintem-politik.
'

»Arbejderbladet« kritiserede DsF stærkt. Arbejderne 'skulle vogte sig
for C. F. Madsens »imødekommenhed« og hans accept af at gå med til en

»passende lønreduktion«.6 Arbejderne skulle afvise påstanden om, at de

halvtomme fagforeningskasser og arbejdsløsheden gjorde kampen umulig.
»Sultekampen« var umulig. ›

Kommunistemes parole lød på en »organiseret defensiv«. Det skulle
forhindres, at den reformistiske defensiv endte i »panikagtig tlugt«.

Med det udgangspunkt opstillede kommunisteme en kampparole med
to elementer: a) arbejderne skulle tage de fag ud i strejke, som kapitalen
dårligst kunne undvære (transport, vand, lys og kraft 0.1ign.) b) arbej-
derne skulle nægte at respektere lockouten, men blive på arbejdspladser-
ne, tage bedrifteme under beskyttelse og oprette bedriftsråd.
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›

Fabriksbesættelse var ikke revolution, sagde kommunisteme. Formålet

var ikke den sociale revolution. Bedrifteme blev blot taget til låns! DsF

skulle organisere fabriksbesættelseme.7

Da lockouten nærmede sig, opgav kommunisteme gradvis fabriksbe-

sættelseme som parole, til fordel for kravet om generalstrejke. Det var -

ganske åbenlyst, at Komintems defensive politik ikke huede de tidligere

syndikalister, som først og fremmest tegnede den kommunistiske fødera-

tions faglige linje.
Uenighed omkring den faglige parole var stærkt medvirkende til brud-

det i den kommunistiske føderation, som skete med »kuppet« d. 31. jan.
1922. De københavnske afdelinger af føderationen afsatte den gamle le-

delse og udråbte sig til »enhedspartiet«. »De 3 små mænd« fra den gamle
ledelse oprettede senere »Møntergade-partiet«, som det blev kaldt.

Kommunistoppositionens' faglige linje var med andre ord vaklende og

usikker, og ikke nok med det: kort tid før kampen skete der en organisa-
torisk splittelse. Interne magtstridigheder lagde beslag på en masse energi
fra de to fraktioners folk.

Mens alt dette stod på, nåede underorganisationeme i stor udstrækning til

enighed om overenskomstemes generelle bestemmelser - bortset fra ar-

bejdsmandsoverenskom'steme, hvor især havne- 0g købmandsoveren-

skomsteme voldte vanskeligheder. _

Forligsmandsforslaget kom d. 3. feb. med følgende hovedsynspunkter:
- 1919-overenskomsten om arbejdstiden fomyedes, men med mulighed
for forhandlinger om reguleringer, bl.a. i de fag, der i visse måneder af

året arbejdede mindre end 8 timer (dvs. byggefagene).
- Lønningeme blev nedsat med 15% fra februar, dvs. uden februar-regu-

lering, men med fuld augustregulering.
- Overarbejdsbetalingen blev nedsat til 25% for de to første overarbejds-
timer, og den ene overarbejdstime kunne lægges før arbejdstidens begyn-
delse.

Dst forretningsudvalg diskuterede mæglingsforslaget samme dag. Alle

på nær Lyngsie ville anbefale det. De mente, at mæglingsforslaget var

udtryk for, at arbejdsgiverne var slået tilbage.8 Forretningsudvalget (mi-
nus Lyngsie) ville anbefale forslaget på Dst ekstra-generalforsamling d.

6.-7. feb.
*

Allerede på dette tidspunkt har det mere og mere henimod et opgør

mellem Lyngsie og Langkjær - snarere end mellem Madsen og Langkjær.

Lyngsie havde gjort situationen op på DAFsforretningsudvalgsmøde d.

19.-20. jan.:

»Den nuværende situation er den alvorligste, vi nogen sinde har stået overfor, idet det

ikke alene er et fagligt, men også et politisk angreb, der foretages på arbejderklassen;
dette sidste ses tydeligt af regeringens stilling til arbejdsløshedskasse - arbejdsanvisnings-

lovene, men særlig dog til loven om nødhjælpsarbejder
\
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Arbejd'sgivemehar nu fremsat deres krav, der for timelønnens vedkommende andrager
indtil 33% og for akkordarbejdere fra 100 til 60% reduktion, foruden februar og august
regulering -

'

Vort standpunkt heroverfor er: ingen lønreduktion ud over hvad pristallets nedgang
berettiger til, og heri er De samvirkende Fagforbunds forretningsudvalg enig med os«.9

Det stilede mod en storkamp, sagde Lyngsie til »Arbejdsmændenes Fagb-
lad« i januar. »Det er min personlige anskuelse, at denne krig mellem
danske, organiserede arbejdere og deres arbejdsgivere desværre ikke

undgås, og vi må indrette ospå at slide den; thi det er givet, at med en

ugeløn på ca. 40 kr. kan en arbejder ikke forsørge sin familie uden at ty til
det offentliges hjælp, og efter min mening er det enhver arbejders pligt at

værge sig imod at komme i denne situation. Det kludderi samfundsma-

skineriet, som foreligger, og som har medført, at vi har henved 90.000

arbejdsløse, har ganske vist tømt vore arbejdsløshedskasser og svækket
vore arbejdende medlemmer ved det bidrag, de har måttet betale i hjælp
til de arbejdsløse, men arbejderklassen sled i 1899 i 41⁄2måned en lockout
med meget små midler, og det er min overbevisning, at den danske

arbejderklasse, trods nødstilstanden vil være i stand til at sulte sig igen- -

nem 4 måneder, hvis det gøres nødvendigt, og der ingen anden udvej
er ...« Så længe arbejdsgiverne stod fast på forhåndsnedsættelser ud over

pristallet og arbejdstidsforlængelse osv., ville Lyngsie/DAF slet ikke for-
handle med dem. I DsF talte Lyngsie for at tage kampen. DAF afsendte i

slutningen af januar strejkevarsler for de områder, som ikke var med i
DAs lockoutvarsel. Da forligsmandens mæglingsforslag kom d. 3. feb., så
Lyngsie »ikke nogen særlig grund til at anbefale forslaget«.11 Selv om

arbejdsmandsledelsen så i øjnene, at de nok ville komme til at stå alene,
hvis de forkastede - og »fik alt og alle mod os« - så »må vi vist hellere

tage en kamp nu end om et år, hvor vi da ikke kan undgå den, og hvor
vor stilling da måske er svagere og arbejdsgivernes stærkere. En forka-
stelse er dristig men dog ikke hasard, men vi må gøre os klart, at vor

afgørelse betyder alt for vore medlemmer og deres hjem«. Dette blev

fulgt af DAFs hovedbestyrelse, der vedtog »at Dst stilling ikke kan

influere på den stilling, som resultatet af afstemningen blandt vore med-

lemmer dikterer os, samt at man tilråder vore medlemmer ikke at stemme

for forslaget ...«l2 Denne holdning ville DAF lægge frem på Dst gene-

ralforsamling d. 6.-7. februarll
Dst generalforsamling løb af stabelen d. 6.-7. februar. Forretningsud-

valget på nær Lyngsie anbefalede forslaget. Fagbevægelsen var ikke i

stand til at tage kampen, sagde formanden. Men han måtte give medhold
i, at forslaget indeholdt i hvert fald to ufordelagtige punkter: a) lønreduk-
tioner på 15%, selv om pristallet kun var faldet med lol/2%, og b) den ene

arbejdstime kunne ligge om morgenen. - Blandt fortaleme for forliget var

Stauning. Arbejdsgiverne stod stærkt, sagde han. I andre lande havde

arbejderne fået langt større nedsættelser. Desuden ville en kamp forringe
de politiske muligheder for at få bygningsarbejder i gang, udtalte Stau-
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ning. Fortaleme for forliget mente i øvrigt, at der ikke var nogen måder at

gøre det bedre på, og stort set var 8-timersdagen bevaret. Langt fra alle

var overbevist om, at 8-timersdagen var bevaret. Mange var utilfredse

med den arbejdstidsforlængelse, som reelt lå i mæglingsforslaget. En ved-

tagelse af mæglingsforslaget ville slå splittelse i medlemsrækkeme, sagde

Lyngsie, og i øvrigt sad arbejdsgiverne endnu dårligere i det end arbej-

derne, mente han. - Da C. F. Madsen foreslog en resolution, der anbefa-

lede mæglingsforslaget, blev han stemt ned med 233 stemmer mod 221.13

Generalforsamlingens beslutning var kun vejledende. I »Social-Demok-

raten« dagen efter stod der, at der fra DSF ikke udgik nogen anbefaling af

mæglingsforslaget. Ansvaret og afgørelsen lå helt hos arbejderne selv.14

Arbejdernes »selvstændige vurdering« og »ansvarsfølelse« resulterede

i et stort flertal imod forliget. I 21 fag blev forslaget sendt til afstemning

blandt medlemmerne. I de 20 (repræsenterende 137.974 medlemmer) blev

det forkastet: 56.581 stemte imod og 13.801 for. I 3 fag tog hovedbesty-

relsen afgørelsen: 2 vedtog og 1 forkastede.

DAs generalforsamling forkastede d. 10. februar forslaget med 353

stemmer mod 32. Begrundelsen var, at underorganisationeme ikke var

nået til fuldstændig enighed. Denne begrundelse havde tydelig brod mod

arbejdsmændene: Hr. Lyngsie havde sat det store forligsværk i stå.15

Storlockouten kunne træde i' kraft d. 14. feb. Fortvivlelsen sprang ud af

»Social-Demokratems spalter d. 13.: »Men hvilken deus ex machina,

hvilken Vorherre fra himlen kan her gribe ind? Kirken? - Hvor er sam-

fundsfrelseren der vil bringe det oñ'er, som lægger fenrisulven i lænke?«16

Arbejdsmandsledelsen havde ikke ventet det, men de samlede flertallet

på Dst generalforsamling omkring en afvisning af mæglingsforslaget.
Der var ingen tvivl om, at arbejdsmændene bidrog stærkt til at skabe

dette flertal. .I modsætning til DSF-ledelsen stod DAF for en kamplinje.
Det havde efter min mening flere grunde, bl.a. disse: de i forvejen lavt-

lønnede arbejdsmænd kunne ikke to år i træk tåle de ekstraordinære

lønreduktioner; forligsmandsforslaget Ville på forskellig vis ramme samt-

lige arbejdsmandsgrupper: arbejdsmændene i byggeriet fik arbejdstidsfor-
længelsen, havnearbejdeme ville mærke den forringede overarbejdsbeta-
ling meget, de minimallønnede fabriksarbejdere fik lønreduktionen fuldt

og helt. Med andre ord: samtlige medlemsgrupper i DAF fik forringelser.

FleItallet i DSF imod mæglingsforslaget skyldtes utvivlsomt, at forslaget

slog en breche i 8-timersdagen. Derfor sagde generalforsamlingen nej.
Dertil kom tillige Lyngsies ord på generalforsamlingen, at en vedta-

gelse af forliget ville skabe splittelse i medlemsrækkeme. De angav et

meget tungtvejende og uhyre reelt motiv i arbejdsmandsledelsen for at

tage kampen. DAF-ledelsen ville tage kampen for at forhindre splittelse
blandt medlemmerne.

Derudover spillede endnu en række væsentlige forhold ind: DsF-le-

derne mente ikke, at der var mulighed for at kæmpe sig til noget bedre
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pga. de mange arbejdsløse. DAF-ledeme vurderede styrkeforholdene an-

derledes: arbejdsgiverne sad endnu hårdere i det end arbejderne. (For-
mentlig bestyrkede Revisions- og Discontobankens sammenbrud ar-

bejdsmandsledeme om, at arbejdsgiverne ville få problemer med kredit-
ten i tilfælde af en længere arbejdsstandsning.)

Det'blev DAFs kamplinje, der sejrede i DsF. I DAF var kamp lig med
en »slidekrig«. Arbejdsgiverne vejrede hurtigt, at det var DAF, der skulle
blive modstanderen, og ikke DSF. Fagbevægelsens stilling var karakteri-
seret ved Dst svaghed og afmagt. Samlede modtræk mod arbejdsgive-
rangrebet var ikke på tale. Det var overladt til underorganisationeme at
beslutte modforanstaltninger. ⁄

DSF svækkede sig selv yderligere ved at anbefale det dårlige forlig.
DSF-ledelsens »opgivelse« kom først i mindretal på generalforsamlingen,
og senere viste afstemningeme, at DsF-ledeme var helt ude af trit med

'

holdningen blandt de menige. Der blev i 1922 ikke organiseret en samlet
kamp fra arbejdernes side, og arbejdernes kamp var i det hele taget
præget af, at der fra organisationemes side ikke blev formuleret nogen
realistisk og handlingsvejledende politik for kampen. Socialdemokratiets
»industrivenlige« linje talte imod kamp i det hele taget, og kommunister-
nes fabriksbesættelsesparolevar urealistisk. Den eneste parole var DAFs
»slidekn'g« i stil med kampen i 1899! Og dog: ude i periferien havde den
uafhængige fagbevægelse været fremme på ny med generalstrejken.

Storlockouten: Madsen før og Lyngsie nu

Storlockouten løb i 8 uger - fra midt i februar til hen i april. Det ville føre
for vidt med en detaljeret empirisk gennemgang af storlockouten. Jeg vil
holde mig til at omtale de overordnede træk ved kampforløbet - sådan
som jeg vurderer det.

'

(a) Fra mæglingsforslaget i februar til »henstillingen« i marts

Med sin opgivende »nederlagslinje« havde DSF-ledelsen svækket arbej-
dernes tillid og tiltro til De Samvirkende. Det blev mere og mere ar-

bejdsmandsforbundet, der tegnede kamptendensen i fagbevægelsen. Men
der blev tillige lagt grundlaget for en bevægelse i arbejderklassen, som gik
uden om DsF.

“

Kampens kemepunkt var arbejdernes forsvar for den ubeskåme 8-ti-

mersdag. Som det andet hovedkrav stod kravet om ingen lønreduktion ud
over pristallet.

DAFs standpunkt var at »slide« kampen i defensiven. Defensiven var i
høj grad bestemt af, at fagorganisationeme vurderede kampen som både
en faglig og politisk offensiv fra de borgerlige. Arbejderne måtte holde sig
i defensiven for ikke at drive staten stærkere ind på arbejdsgivernes side.
Sådan gik overvejelserne. .

Men allerede i den første lockoutuge gik københavnske arbejdere i
v
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gang med at organisere en bevægelse for generalstrejke. Initiativet udgik
fra de københavnske skotøjsarbejdere, som indkaldte alle interesserede

fagorganisationer til en konference for at diskutere mulighederne for en

samlet kamp mod arbejdsgiverne. Målet var at forhindre en gentagelse af

den spredte fagkamp fra 1921.l7 D. 27. feb. løb konferencen af stabelen.

99 repræsentanter fra 35 faglige organisationer og 3 fællesorganisationer
(repræsenterende 34.600 arbejdere iflg. deres egne opgivelser) mødte op.

'

»Vi er igen ført ud i en defensiv på den økonomiske front. Lockoutens

langvarige sultekamp må uvægerlig ende med nederlag for arbejderne«
hed det i en resolution fra konferencen. »... det eneste virkningsfulde
modtræk mod storlockouten må være den altomfattende generalstrejke«;
DSF blev opfordret til at organisere generalstrejke for fig. 3 mål: 1. afvis-

ning af alle angreb på 8-timersdagen, 2. ingen lønreduktioner udover

pristallet, og 3. bibeholdelse af arbejdsløshedsunderstøttelsen ubeskåret.

Der blev nedsat et 9-mands »generalstrejkeudvalg«.18 De »frie faglige
konferencer« blev snart betegnelsen for den bevægelse, som de køben-
havnske skotøjsarbejdere havde taget initiativet til. Betegnelsen antyde-
de, at bevægelsen i høj grad var præget af den uafhængige (føderalistiske)
bevægelse. Bevægelsen var overvejende københavnsk. _

I provinsbyeme blev fællesorganisationerne det samlende forum for

generalstrejkebevægelsen. Allerede i den anden lockoutuge blev der fra

flere fællesorganisationer i de større østjyske provinsbyer rettet opfor-
dringer til DsF med krav om generalstrejke. En deputation fra fællesor-

ganisationen i Vejle mødte op på Dst forretningsudvalgs-møde d. 27.

feb. ›_›Viønsker, der skal ske noget aggressivt fra hovedorganisationens
side, da der ellers vil blive lokale generalstrejker, der intet vil føre til«,
sagde deputationen. Tog DsF ikke initiativer, truede fællesorganisati-
onerne med selv at tage skridt til at iværksætte lokale generalstrejker, lød
det fra flere byer. Men DsF afviste fællesorganisationemes krav. »Gene-

ralstrejken er brugbar og berettiget, når det gælder en kamp mod samfun-

det, der kan eller bør munde ud i en revolution, men ikke her, så længe
det gælder en ren faglig og begrænset kamp med arbejdsgiverforeningen.
Det er den, vi kæmper med og har imod os, men overfører vi kampen på
samfundet og dets institutioner, bliver det dette, vi kommer til at slås

med, og får alt og alle imod os, og dette tror vi at skulle undgå så længe
som muligt bl.a. på grund af den store og langvarige arbejdsløshed, vi er

hærget af.« Sådan hed det i et cirkulære fra DsF d. 28. feb. (til fællesor-
ganisationer og forbund). Fællesorganisationeme var overhovedet ikke

kompetente til at træffe beslutninger om generalstrejke. DsF anerkendte
intet organisationsled sideordnet med forbundene.19

,

I forbundene var stemningen imod generalstrejke massiv. Forbundenes

defensive »udmattelseskamp« var stærkt afhængig af, at de arbejdsløse
medlemmer kunne fortsætte med at modtage understøttelse. På det punkt
erobrede socialdemokraterne en politisk sejr i den 3. lockoutuge. Rigsda-
gens såkaldte C-udvalg traf den afgørelse, at alle arbejdsløse, der havde
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FORÅR' DEN STORE SOCIALE BOKSEKAMP
Dorglvjteg(Ul Lyng/ur).- Lani 01 nu fn. .Vadum rigtig gm"

uulrmlel. llcl Ii'lvrr vist en 'until Omxlng. Han :er

ung!! hlndtarulig ud. 'Di-m Langt-lær derovre. '

'

»Langkjærs knytnæve«.

Tegning i »Vore Herrer« 1922.

gået ledige 60 dage før lockoutens ikrafttræden, var berettiget til under-

støttelse.20 Dette var en sejr for den defensive slidekrig. Forbundenes

økonomiske muligheder for at »slide« den blev styrket ved denne afgørel-
se. For arbejdsgiverne var det et ubetinget tilbageslag. Afgørelsen var på
kanten af det lovlige, mente de. Meget tydede på, at arbejdsgiverne
havde kalkuleret med, at Venstreregeringen ville have sørget for helt at

lukke for arbejdsløshedsunderstøttelsen. »Jeg havde i det hele taget tænkt

mig muligheden af en stærkere borgerlig front« udtalte Langkjær.2l
På denne baggrund kom forligsinstitutionens »henstilling« af 9. marts.

De 15% lønreduktion var bibeholdt, men derudover indeholdt den en

række forbedringer for arbejderne i forhold til det gamle mæglingsforslag:
8-timersdagen bevaredes i sæsonfagene; ekstraordinært lave lønninger
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kunne forhandles; ingen aügustregulering for de første 6 points ændring i

pristallet; overarbejdsbetalingen skulle reduceres til 25%, men kun for

den første overtime, derefter til 33'/3% for dén anden, og den første time

kunne ikke lægges før arbejdstid; reglerne for holdskifte skulle afgøres i

et nævn.

Arbejdsgiverne reagerede dagen efter med at forkaste »henstillingen«

og afsende nye lockoutvarsler. Fagbevægelsen kendte således arbejdsgi-
vernes stilling på Dst generalforsamling d. 13.-14. marts. En indædt

debat om generalstrejke endte med, at generalstrejken blev stemt ned.

Dst forretningsudvalg anbefalede stærkt »henstillingen«. Lyngsie var

igen ene om at tale for kamp. Det var nødvendigt at fortsætte kampen,
hvis ikke organisationerne skulle overlades til syndikalisteme, sagde han.

Generalforsamlingen vedtog imidlertid (med 328 stemmer mod 277) at

anbefale »henstillingen«. Lyngsie var dog ikke til sinds at bøje sig. Hans

afsluttende ord var disse: »En anbefaling af forliget er således vedtaget,
men organisationerne bøjer sig ikke«.22

0)) Fra »henstillingen« i marts til »forligsgrundlaget« i april
Noget tydede på, at der var utilfredshed i arbejdsgivernes rækker over, at

kampen trak i langdrag. Men utilfredsheden samledes i en mere aggressiv
»kurs og en skærpelse af kampen. Dst vedtagelse af »henstillingen«' for-

blev en tom demonstration af fagbevægelsens »fredsvilje«. Efter,
marts-generalforsamlingen var der åben konflikt mellem DsF og DAF, og

storkampen blev afgørende skærpet fra den 5. lockoutuge.
På Dst generalforsamling stod Lyngsie model til drøje hug fra de

andre faglige ledere. Arbejdsgiverne lagde heller ikke fingrene imellem.

Lyngsie blev udråbt til en »fjende af samfundet«. Arbejderne 'havde ikke

nogen virkelig centralorganisation. Magten lå reelt i arbejdsmandsforbun-
dets hænder.23 Kampen stod nu mellem Langkjær og Lyngsie.

Efter Dst generalforsamling kunne arbejdsmændenes sympati for DsF

ligge på et meget lille sted. Mange afdelinger under DAF krævede udmel-

delse af De Samvirkende, og Lyngsie mente selv, at det har henimod en

brud mellem håndværkere og arbejdsmænd. I et ekstranummer af fagbla-
det kørte DAF frem med hårde angreb på de socialdemokratiske ledere,
specielt i DsF. Efter forligsmandens »henstilling« havde DSF-ledelsen

valgt »den taktik, som er den farligste, en hærledelse kan komme ind

på«, stod der i fagbladet, »nemlig den at hævde, at arbejdsgiverne var de

stærkeste og havde overmagten, og at arbejderne kun havdeét at gøre:

hurtigst muligt at stikke halen mellem benene og slutte fred, og denne

rolle viste de sig at være rene mestre i«. Endnu et citat viser hårdheden i

DAFs angreb:

»Forde fagforbund, der fortsat har kraft og mod til at fortsætte den kamp, som arbejdsgi-
verforeningens brutale overfald har rejst, giver hele stillingen stof til eftertanke! Medlem-

merne af disse fagforbund har jo nu ikke alene arbejdsgiverforeningen at kæmpe med, de
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fik den 7. februar også De samv. Fagforbunds forretningsudvalg at kæmpe med, og de fik

nu den 14. marts tillige selve De samv. Fagforbunds øverste myndighed, generalforsam-

lingen, at kæmpe med, og de har ingen grund til at takke de mænd', der så vældigt lagde sig
i selen for at fremskaffe dette resultat«.“

Skal man vurdere arbejdsmandsledelsens stilling og motiver, må det helt
centrale være, at DAF kæmpede for at bevare organisationemes kontrol
over bevægelsen i arbejderklassen. Dst »opgivelse« måtte uvægerligt
føre til ulovlige aktioner uden om organisationerne. Da DAF i marts

udvidede strejkerne, var målet bl.a. at forhindre, at de aktioner, som

kunne forudses, skulle blive ulovlige aktioner. DAF kæmpede for at be-

vare organisationemes kontrol over kampbevægelsen i arbejderklassen.
DAF-ledeme mente ikke, at 8-timersdagen var sikret i de to første forligs-
forslag, og fandt det nødvendigt at kæmpe videre. Essensen i DAFs kritik
af DsF var, at lederne forstærkede nederlagsstemningen ved at prædike
organisationemes svaghed. DsF overvurderede arbejdsgivernes styrke og
undervurderede arbejdernes kampevne, mente arbejdsmandsledelsen.

DAFs kamplinje blev imidlertid stillet over for alvorlige vanskelighe-
der, da indenrigsminister Kragh gennemret cirkulære af 21. marts lukkede
for arbejdsløshedsunderstøttelseni alle konfliktramte fag og i øvrigt skar

ned på hjælpekasseunderstøttelsen generelt.” Ingen kunne herefter være

i tvivl om, at bonderegen'ngen åbent stillede sig ved arbejdsgivernes side.,
Forbundene kunne se frem til et stormløb af arbejdsløse på forbundenes i

forvejen slunkne strejkekasser. Forbundsledeme tvivlede ikke et øjeblik
på, at dette var tanken bag regeringens lukning af arbejdsløshedsunder-
støttelsen.

Situationen blev vanskelig for socialdemokraterne. Hvordan skulle de

herefter argumentere for, at arbejderne ikke var i kamp med samfundet?

Overfaldet på de arbejdsløse stred imod statsmagtens neutralitet, sagde
Stauning i folketinget. Det var en »ret og slet alliance mellem lockouther-

'

reme og regeringsmagten«, Socialdemokratiets »parlamentariske aktion«
endte blot med, at tinget gav regeringen en tillidserklæring (med 78

stemmer mod 55).26
Det socialdemokratiske svar på regeringens »anfald mod de arbejdslø-

se« var den faglige parole:,»flyt Hr. Langkjær« (og indled fagvise for-

handlinger), og den politiske parole: »Lad os få et valg«. Paroleme byg-
gede på dels, at de menige arbejdsgivere var modstandere af DA-ledel-

sen, og dels at det politiske flertal i befolkningen var forskubbet væk fra

regeringen.
Der var på det tidspunkt ingen tvivl om, at socialdemokraterne gerne

så kampen sluttet i en fart. Efter overfaldet på de arbejdsløse kunne ingen
vide, hvor arbejderne ville være at finde i morgen, skrev »Socialdemokra-
ten«.27 Den efterfølgende udvikling skulle langt hen bekræfte dette var-

sel. Generalstrejkebevægelsen fik et ekstra vitamintilskud.

»Samfundet har angrebet arbejderklassen! Svaret må være: General-
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strejken«, Dette var overskriften i »Klassekampen« (Mønstergade-kom-
munistemes blad).28 ›

Den 2. frie faglige konference blev afholdt d. 21. marts. Tilslutningen ,

var stigende: 162 repræsentanter fra 58 fagforeninger og 6 fællesorganisa-
tioner (repræsenterende ca. 75.000 arbejdere iflg. deres egne opgivelser).
Konferencen besluttede at arbejde for, at der blev holdt afstemninger om

generalstrejke inden 1. april. Viste afste mningeme et flertal for generalstrejke,
ville der blive rettet en sidste appel til DsF om at iværksætte generalstrejke.
Svarede DsF stadig nej, Ville generalstrejken blive iværksat uden om DsF.29

Dagen forinden havde den første fællesorganisation i provinsen pro-

klameret generalstrejke. I Randers var generalstrejken effektiv fra d. 21.

om morgenen, og de følgende 28 dage. Anledningen var politiets beskyt-
telse af skruebrækkere i havnen og justitsminister Rytters udkommande-

ring af politi og militær. »Vor parole er: bort med de professionelle skru-

ebrækkere og militær« hed det i et opråb fra fællesorganisationen.31 Lo-

kal generalstrejke var imod alle paroler for kampen (også kommunister-

nes). Kommunisteme havde advaret imod det: kun den landsomfattende

DSF-organiserede generalstrejke nyttede. Men da generalstrejken i Ran-

ders var en kendsgerning, slog kommunisteme til lyd for, at andre lokale

generalstrejker fulgte efter. »Byvfor by må arbejderne nu gribe til general-
strejkens våben« skrev »Arbejderbladet« d. 24. marts.

Generalstrejken i Randers var en udløber af generalstrejkebevægelsen i

provinsbyeme i foråret 1922. Men den var mere end det. I komprimeret
form vidnede den om kampsituationen efter DAs skærpelse af lockouten i

marts og regeringens overgreb på de arbejdsløse. Randers-arbejderne
vidste, hvad arbejdernes reaktion kunne blive. Dragoneme i Randers var

det håndgribelige bevis på, at arbejdsgivere og stat stod sammen med

arbejderne. I en situation, hvor arbejdsgiverne og stat skærpede kampen
mod arbejderne, hvor der ingen handlingsvejledninger udgik fra arbejder-
nes centralorganisation, hvor de faglige organisationer imødeså økono-
misk ruin som følge af de arbejdsløses stormløb på strejkekasseme, i en

sådan situation kunne desperationen i arbejderklassen føre til flere lokale

generalstrejker til støtte for Randers-arbejdeme, og den frie faglige konfe-

rence kunne efter d. 1. april tage skridt til en generalstrejke uden om

DSF. En generalstrejke, som aldrig ville blive landsomfattende, men højst
skabe en fuldkommen kaotisk situation.

På samme tid gav Stauning den strengt fortrolige meddelelse til Dst

forretningsudvalg, at der var politiske bestræbelser i gang for at få konf-

likten afblæst ved tvungen voldgift32 Socialdemokratiets stilling til en

tvungen voldgift var usikker, men fagbevægelsens var ikkextil at tage fejl
af: »Tilslutningen til voldgift er organisationemes falliterklæring« udtalte

I. A. Hansen.33 Den tvungne voldgift blev ikke til noget. Tidligere stats-

minister Zahle fremsatte i folketinget et forslag fra de radikale om tvun-

gen voldgift. Men regeringen og de konservative sagde nej. Stauning kom

ikke med nogen éntydig markering af Socialdemokratiets stilling: Såfremt
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et forslag om tvungen voldgift skulle komme fra regeringen, ville Social-
demokratiet som altid tage stilling ud fra en »saglig bedømmelse«.34
På det tidspunkt skete der noget bemærkelsesværdigt i typograffaget.

Typograferne vedtog et forligsforslag, som de 14 dage forinden havde

forkastet.Arbejdsgiverne havde truet med lockout ved dagspressen. - En

af fagbevægelsens stærkeste bastioner var faldet fra! Der tegnede sig et

billede af en arbejderklasse, hvor to modsatte stemninger stredes mod
hinanden: resignatiOn og desperation.

'

I slutningen af marts indledte hovedorganisationeme de forhandlinger i

forligsinstitutionen, som førte til det nye »forligsgrundlag« af 4. april:
8-timersdagen bevaredes; den øjeblikkelige lønreduktion på 15% blev bi-

beholdt, men særligt lave lønninger kunne slippe med 12%; overtidsbeta-

lingen blev reduceret til 25% og 331/3% for de to største overtimer, og den

ene time kunne ikke ligge om morgenen; dyrtidsreguleringen til august
blev gjort betinget: hvis begge parter kunne gå ind for at forlænge overen-

skomsten til 1924, skulle arbejderne slippe for augustregulering.
D. 7. april vedtog Dst generalforsamling forliget med 385 ja-stemmer

mod' 122 nej.35
Arbejdsgiverne vedtog også forliget og meddelte, at alle lockouter ville

være hævet. .

DAF havde dog forinden meddelt, at forbundet ikke kunne tage forliget
(pga. det for store lønnedslag og den forringede overarbejdsbetaling).
Lyngsie udtalte på Dst generalforsamling:

»Vi erkender, at det der ligger i dag på afgørende punkter kan antages af flere forbund. Vi

vil ikke påvirke nogen til at stemme imod. Er ikke blind for at denne vor stilling kan

kritiseres af vore medlemmer. Vi siger i dag, at vi ikke kantage forliget. Vi afholder os fra

deltagelse i afstemningen. Vi vil prøve de chancer, der er, når storlockouten er brudt«.36

DAF sendte forligsgrundlaget ud til afstemning, og resultatet blev: 8654

stemte ja til forliget, 30.701 stemte for forkastelse, men sådan at de

25.447 bemyndigede hovedledelsen til at slutte overenskomst, når der

forelå et tilfredsstillende resultat.

DA reagerede over for arbejdsmændenes forkastelse af forliget. (I alt

forkastede 4 forbund forliget). I en skrivelse til DsF af 12. april meddelte

DA, at den indklagede DsF for den faste voldgiftsret for brud på overen-

skomsten. Iflg. arbejdsgiverne havde DsF afgivet løfte om, at forliget var

bindende for Dst medlemsorganisationer. Det benægtede DsF. Samtidig
afsendte DA nye omfattende lockoutvarsler.37

Imens blev 15.000 arbejdsmænd taget ud i strejke, og DAF vari stand
til at fortsætte den isolerede kamp i endnu 14 dage. Vanskelighedeme var

imidlertid så enorme, at kampen måtte standses. Flere grunde tvang for-

bundet til at standse: Meget tydede på, at DsF havde fejlinformeret DAF

om forliget af .4. april, således at forbundet kunne imødese en bod fra den

faste voldgiftsret. Overhovedet var det vanskeligt at køre den isolerede

kamp: arbejdsgiverne krævede arbejdet genoptaget, pressen - også den
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socialdemokratiske - bankede fast, at kampen var slut, presset fra de

arbejdsløse steg; alt i alt var det svært at holde kampgejsten oppe. Afgø-

rende blev, at det begyndteat knage i arbejdsmændenes egne rækker:

havnearbejdeme i København gik i arbejde, og da dette blev kendt, fulgte

teglværksarbejdere i provinsen efter. Fra det tidspunkt kunne DAF ikke

opnå nogen som helst indrømmelser fra arbejdsgiverne. I forhold til forli-

get ñk arbejdsmændene forskellige forbedringer til sine lavtlønsgrupper

ud af de 14 dages ekstra kamp. DAF sluttede forlig d. 24. april, og

arbejdet blev genoptaget de følgende dage. Det var helt klart frafaldet

blandt havnearbejderne og teglværksarbejdeme, der tvang arbejdsmands-
forbundet til at standse kampen.38

Hermed var storlockouten så godt som afsluttet. Omtrent samtidig af-

blæstes generalstrejken i Randers. Generalstrejken i Randers fik senere et

efterspil ved Vestre Landsret og i folketinget.

Kampforløbet i 1922: »en fagegoistisk defensiv«
Indholdet i arbejdernes kamp i 1922 var frem for alt forsvaret for 8-ti-

mersdagen. Arbejderne forkastede det første mæglingsforslag, fordi den

ubeskåme 8-timersdag ikke var sikret.

Arbejdernes kamp i 1922 var kendetegnet ved to ting: »fagegoisme« og

» defensiv« .

i

- Der var flere forklaringer på »fagegoismen«. Den var først og frem-

mest udtryk for fagenes erfaringer fra 1921, hvor Dst nederlagslinje
havde svækket kampviljen og givet arbejdsgiverne blod på tanden; DA

udnyttede Dst moderation til at påtvinge fagene det dårlige forlig. I 1922

skulle forbundene nok selv ordne deres egne sager. Dst moderation og

nederlagslinje havde selv skabt fagegoismen. Det satte sit præg på arbej-
dernes kamp. DsF stod i 1922 mere magtesløsend nogensinde. Alle

afgørelser om kampskridt lå ude i de enkelte forbund. DSF-ledelsens

anbefaling af det dårlige overenskomstforslag i februar gav yderligere
næring til fagegoismen. DsF-ledeme var ude af trit med bevægelsen i

klassen. Fagegoismen viste sig senere, da typografeme på egen hånd gik i

arbejde - uden at bekymre sig om, hvad det betød for de øvrige fags

kamp, at et af fagbevægelsens stærkeste fag faldt fra. Arbejdsmændene

havde fra starten indstillet sig på at tage kampen alene. I april så DAF i

grunden helst, at de øvrige fag holdt inde, så arbejdsmændene. kunne

prøve for sig selv. Det faldt ikke heldigt ud.

- »Devensiven« skyldtes hovedsageligt kampens politiske karakter. Fra

første færd opfattede arbejderne kampen som både en faglig og politisk
offensiv fra borgerskabets side. Kontant drejede det sig om arbejdsløs-

hedsunderstøttelsen. Afgørelsen om de arbejdsløses stilling var fagbevæ-

gelsen ikke selv herre over. Arbejdsløshedsunderstøttelsen og dermed

organisationemes kampevne blev afgjort i den politiske kamp. De faglige
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organisationer valgte defensiven for ikke at fremprovokere et politisk
overgreb på understøttelsen. Da det alligevel skete, drog de ledende soci-
aldemokrater hurtigt konsekvensen: kampen måtte standses.

Generalstrejkebevægelsens styrke i 1921 var et udslag af disse forhold.
Dst passivitet og fagorganisationemes defensive »slidekrig« gav gro-
bund for en aktiv bevægelse blandt fagbevægelsens menige medlemmer.
Når organisationerne ikke anviste handlingsveje, tvang situationen arbej-
derne til selv at gøre noget. I 1922 truedes fagbeVægelsen af en overhæn-

gendefare for, at bevægelsen i klassen ville gå uden om organisationerne.
Arbejdsmandsforbundets overordnede motiv for at »slide« kampen

mod de dårlige forlig var at bevare organisationens kontrol over kampbe-
vægelsen iblandt de menige; dvs. forhindre aktioner uden om organisati-
onerne. Dertil kom naturligvis,- at de lavtlønnede havde måttet tage et

uforholdsmæssigt hårdt nedslag i 1921; samt at mæglingsforslagenes for-

ringelser ville ramme samtlige grupper inden for forbundet. Arbejdsmæn-
denes kritik af DSF gik grundlæggende på, at De Samvirkende undervur-
derede arbejdernes kampevne og omvendt overvurderede arbejdsgivernes
styrke. Årsagentil forbundets standsning af kampen i april var helt klart,
at først havnearbejdeme og dernæst teglværksarbejdeme gik i arbejde
uden om organisationerne. Tydeligere end noget demonstrerede det van-

skelighedeme ved den isolerede kamp. Det var umuligt at holde kampgej-
sten oppe, når alle de øvrige fag gik i arbejde.

Kampen i 1922 havde form af et opgør mellem arbejdsmænd og ar-

bejdsgivere. Arbejdsmandsforbundet tegnede kamplinjen i fagbevægel-
sen. På DAs generalforsamling i oktober 1922 kom Langkjær ind på dette;
og 'han slog fast, at DA havde handlet rigtigt ved at stå hårdt op imod

arbejdsmændene:

»Hovedspørgsmålet for arbejdsgiverforeningen måtte imidlertid blive, om den ufaglærte
arbejdergruppe som ved hårdhændede midler havde tvunget deres lønninger op procentvis
langt over defaglærte, også i nedgangsperioden skulle nøjes med et mindre afslag. Det

ville efter min mening fremkalde ganske utålelige forhold, hvis man i højere grad, end det

alt er tilfældet, ville gå med til at forringe forskellen mellem den faglærte og den ikke-fag-
lærte arbejders arbejdsudbytte«.39

I

Et af arbejdsgivernes fornemste mål i 1922 var at få bremset arbejds-
mændenes fremmarch efter krigen.

Ikke desto mindre stod det klart, at arbejdsgiverne tog et forlig i april,
som indebar flere forbedringer for arbejderne i forhold til det forligsfors-
lag i februar, som arbejdsgiverne havde forkastet. Forklaringen herpå var

formodentlig, at den lange kamp slog revner i arbejdsgivernes indre sam-

menhold. Efter kampen var der tydelige tegn på splittelse blandt arbejds-
giveme. Med april-forliget opnåede arbejdsgiverne udsigten til 2 års ar-

bejdsfred. Kampviljen blandt arbejdsgiverne var ved at fortage sig.
Arbejdsmændenes vurdering af styrkeforholdene havde næppe været

helt ved siden af!
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Udfaldet af kampen blev yderligere reallønsfom'ngelser, plus andre

forringelser (bl.a. af overarbejdsbetalingen). Men to ting er værd at holde

fast ved: 8-timersdagen var bevaret, og kampen havde givet resultater!

Der var altså ikke tale om et »absolut nederlag« (som kommunisteme

skrev). De danske arbejdere kunne trække sig ud af storkampen i 1922

med bevidstheden om at ,have slået arbejdsgivernes angreb på 8-timers-

dagen tilbage. Kampen havde ikke været forgæves; kampen havde givet
forbedringer - selv om arbejderne havde forventet noget mere af de 10

ugers ofre!

Efter -

Efter storkampen kom de politiske diskussioner i gang i arbejderbevægel-
sen.

»Social-Demokraten« lagde vægt på at få fastslået, at generalstrejkepa-
rolen havde været forfejlet: »Nej, - arbejderklassens eneste værn og

værge i den forhåndenværende situation var 'udholdenhed og sammen-

hold, passiv ro og koldblodighed ...« Læren måtte være den gamle: »at

arbejderne foruden at styrke deres faglige organisation må skaffe sig poli-
tisk indflydelse og kooperativ magt. I en situation som denne ville en snes

gode kooperative foretagender, der kunne fortsætte virksomheden trods

al lockout, være uendeligt mere værd end den hele generalstrejkerum-
mel«. Den anden lære var, »at der er grundfejl ved hele det nuværende

samfundssystem. Kræfteme må samles om at gøre arbejderne direkte
interesserede i industrien og give dem indsigt i dens kår«.4° Bedriftsråd

var den socialdemokratiske lære.

I den kommunistiske oppositions presse kom diskussionerne i gang,
om »sprængning eller reform af DsF«. I begge fløje drog man den lære, at

DsF måtte reformeres og reorganiseres (i industriforbund). Målet måtte

være at erobre DsF!

Kampen i 1922 fik vigtige konsekvenser for DsF. Ethvert forbund med

respekt for sig selv havde spørgsmålet om udmeldelse af DsF på dagsor-
denen. Kritikken af DsF var især hård blandt arbejdsmændene. De men-

te, at DsF i de senere år havde påtaget sig opgaver, som de ikke magtede,
nemlig at være den ledende faktor i lønsager. DSF var ikke længere en

kamporganisation, men en mæglingsinstans, blev det sagt. DAFs jubilæ-

umskongres vedtog med 227 stemmer mod 125 »en blank udmeldelse« af

DsF - trods hovedbestyrelsens modstand. Trods denne vedtagelse arbej-
dede DAF-ledelsen dog videre på at få reduceret Dst centrale myndig-
hed i overenskomstsager. På Dst generalforsamling i oktober 1922 fik

DAP-folkene flertal for, at DSF ikke kunne afslutte overenskomster på

organisationemes vegne. Derefter omstødte en ekstraordinær DAP-kong-
res udmeldelsen (med 187 st. mod 164). Decentraliseringen og fagegoi-
smen havde sejret, og det var i høj grad Dst egen fortjeneste. DSF gik
ud af arbejdskampen 1920-22 som en stærkt svækket centralorganisation.
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En konklusion: kampforløbet 1919/20-1922
På baggrund af den foregående analyse af arbejdskampene 1919/20-22
tegnede der sig en sammenhæng i kampforløbet:
Årsskiftet 1919/20 markerede et vendepunkt i kampen. Arbejdsgiverof-

fensiven satte ind. Over for denne stod en lidet homogen fagbevægelse.
Organisationserfaringer og -styrke var vidt forskellige. Målene var for-

skellige; nogle havde endnu det faglige fremstød til gode, som andre

havde fået i 1919. Den reformistiske fagbevægelse søgte at presse en

generel status-quo-linje igennem. Det gav anledning til brydninger i fag-
bevægelsen. Påskekrise-situationen væltede hele tegningen. I defensiv

nødværge fik Socialdemokratiet spændt fagbevægelsen for generalstrej-
ken. I arbejderklassen opfattedes generalstrejke-parolenx som signalet til

offensiv. Efter påsken 1920 herskede en udbredt skuffelse og desilusion i

arbejderklassen og fagbevægelsen over, at arbejderbevægelsens mægtig-
ste våben: »generalstrejken« havde bragt et så magert resultat. Borger-
skabet vandt i stedet en politisk sejr. Socialdemokrater drog den erfaring
af kampen i 1920, at bevægelsen måtte udvikle sig til et bredt folkeligt
parti og lægge de socialistiske dogmer på hylden. Kampen i 1920 lagde
grundlaget for arbejdernes nederlag i 1921: en desillusioneret arbejderk-
lasse, en splittet fagbevægelse og et socialdemokratisk parti, der var præ-

get af den yderste »moderation«. Socialdemokraterne havde allerhelst

set, at arbejderne tog reduktioneme uden kamp. DsF følte »faglig folke-

parti-politik«, DSF var ude af stand til at gennemføre den varslede » stor-

strejke«, fordi 24 fag ikke kunne tage den lange opslidende udmattelse-

skrig. De ville ikke være med. DsF fremstod i 1921 som »de svage fags
centralorganisation«. Dst moderation og afmagt i 1921 forstærkede

splittelsen i fagbevægelsen. »Fagegoisjmen« vandt indpas. I 1922 kom en

samlet kamp mod arbejdsgivernes offensiv overhovedet ikke på tale. Fa-

gene kæmpede hver for sig. De »ansvarlige organisationers« passivitet
gav grundlag for en generalstrejkebevægelse uden om organisationerne.
Opgøret i 1922 stod reelt mellem Lyngsies arbejdsmænd og Langkjærs

arbejdsgivere. Arbejdsmændene tegnede en kamplinje i fagbevægelsen.

Arbejdsmændene var afgørende med til at samle et flertal i fagbevægelsen

bag en modstand mod arbejdsgivernes angreb på 8-timersdagen. Det var

kampen der sikrede 8-timersdagen for arbejderklassen!

Storkampene var ikke slut med lockouten i 1922. Først storkonflikten i

1925 markerede enden på den offensive kampkonjunktur 1919-25. Efter

1925 så hverken arbejdere eller arbejdsgivere muligheder i storkampen.
'

Nogle »rolige år« begyndte.
Som erfaringsbaggrund udgjorde årene 19419/20-22 imidlertid en vigtig

fase i arbejderbevægelsens historie. Arbejdskampene 1919-22 var led i et

efterkrigsopgør efter 1. verdenskrig. I løbet af disse år foretog den social-
demokratiske arbejderbevægelse en vending fra en offensiv demokratisk

reformisme til en defensiv folkeparti-linje. I folketinget udtalte Borgbjerg
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i 1922: »Socialdemokratiet har udviklet sig fra sin barndoms noget dok-

trinære og sekteriske opfattelse til et stort folkeparti, et stort socialde-

mokratisk folkeparti«. Arbejdskampene 1919-22 var en del af erfarings-
baggrunden for denne socialdemokratiske vending over i en folkepar-
ti-position. Dette skridt forberedte Socialdemokratiet politisk på at danne

den første socialdemokratiske regering i 1924. En socialdemokratisk rege-

ring, som afstod fra at føre en socialistisk politik.
For arbejderoppositionen betød årene 1919-22 det endelige farvel til en

selvstændig syndikalistisk oppositionel organisering. Kampene 1919/20-22
havde stillet oppositionen over for opgaver, som den ikke var politisk
rustet til at klare. Kampene efterlod en dybt splittet opposition. - Fra

Komintem kunne den danske arbejderopposition ikke hente megen poli-
tisk støtte. Arbejdskampen i Danmark 1919-22 gav nogle betingelser for

oppositionens arbejde, som svarede dårligt til Komintem-politikken:
a) Tidsfaktoren blev vurderet galt; de danske arbejdere var meget tidligt
ude i en defensiv kamp. b) De danske arbejdere var ikke rede til et

hurtigt brud med reformismen. Jo mere partiet og DsF svigtede, desto

stærkere knyttede arbejderne sig til de enkelte faglige organisationer.
c) Med Komintem-politikken i baghovedet var den danske opposition
generelt dårligt rustet til at vurdere de konkrete styrkeforhold i Danmark

i disse år. d) Endelig virkede Komintem-politikken splittende ind i oppo-
sitionen. Mest katastrofalt var splittelsen i januar 1922, kun 14 dage før
arbejderne for alvor skulle ud i en kamp for 8-timersdagen.

Efter storkampen i 1922 var »revolutionsspøgelset« fjemt fra Danmark.
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English Summary
The years following immediately after the first world war were characte-
rized by a strong revolutionary movement in many European countries.
In Moscow at the lst and 2nd congresses of the Comintern the situation
in Western Europe was considered to be a revolutionary one.

In Denmark too, dramatic events took place: the trade unions secured
the 8-hour day in 1919; in 1920 a reactionary coup d'état (like the German

Kapp Putsch) was repelled by help of the threat of a general strike; the
next two years brought large labour struggles, which ended in defeat for
the trade unions: in 1921 a general reduction in wages-something never

experienced before in the history of the Danish labour movement-

and a new reduction of wages (by 15%) followed in 1922.
This article tries to follow how the demobilization of the working

class-from being on the offensive in 1919-20 to defensive and defeat in
1921-22-came about; and it tries to do this by investigating the three
major labour struggles during the years 1920, 1921 and 1922.
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The year 1920 was the tuming point; the employers launched the of-

fensive: no more increase in wages.

It is the thesis of the paper that the general strike (which was in fact

never effectuated) in the spring of 1920 was only a partial success for the

Socialdemocratic movement.

The political coup dlétat was repelled, but only to be followed by

general elections which placed the bourgeois parties in power. The gene-

ral strike frightened the middle-class voters from the radical party (which
was the allied of the Sobialdemocratic party) into the arms of the two

major bourgeois parties: the Liberal and the Conservative parties. After

1920 the Socialdemocrats were convinced that in order to regain political
power, the party had to give up its offensive reformism from the immedi-

ate post-war-situation in 1918-19. Instead it had to establish itself as a

broader and more moderate “peoples' party”. This was the 'Socialdemoc-

ratic experience from the developments in 1920.

For the trade unions the general strike had created a threatening situa-

tion: the leaders were about to lose control over the movement. For

many of the rank and ñle the results of the general strike were disappoi-
nting: the results were too small considering the mighty weapon, which

had been mobilized. It caused discordance and internal conflicts among

the trade unions.

These conñicts, accompanied by an increasing unemployment (caused
by the economic crisis from the autumn of 1920) were part of the expla-
nation why the trade unions did not succeed in raising a united struggle in

1921 against the employers* renewed offensive. But to this came the fact

that the Socialdemocratic leaders wamed against any offensive measures.

Instead an extensive strike was chosen as the trade unions, answer to the

Capitalist offensive. The strike had to be given up. There was no money.

Thestruggle in 1921 was lost due to lack of money.

The experience from the lost struggle in 1921 made the trade unions

give up in beforehand any plans of a united struggle against the Capitalist
offensive in 1922. Except for the unskilled workers' union no organized
actions were decided by the trade unions. The results were movements

among the rank and frle for a general strike. Only in a single town a local

general strike was carried out. The passivity of the organisations caused

an open split between the skilled and the unskilled workers. The unskil-

led workers were ñghting through 8 weeks and as a result of the struggle
the 8-hour day was preserved.
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KOLINDSUNDKONFLIKTEN 1923-26

. EN KAMP FOR ORGANISERINGEN AF

LANDARBEJDERNE.

AfJohn Stoltze Madsen

Nedenstående artikel omhandler landarbejdemes kamp for organisations-
retten. Traditionelt regnes organisationsretten for sikret efter september-
forliget i 1899, hvor DSF mod en række indrømmelser fik arbejdsgivernes

1

accept af arbejderbevægelsens historiske krav: Retten til at organisere
sig. Landarbejdeme var imidlertid ikke omfattet af forliget fra 1899, pga.

landbrugserhvervets organisering uden om Dansk Arbejdsgiverforening.
Først med etableringen af landarbejderforbundet i 1915 blev kravet om

organisationsretten for alvor rejst. Efter en lovende start med en med-

lemsmæssig kulmination på 26.690 i 1919-20 løb forbundet i 1920'erne ind

i alvorlige vanskeligheder. Kampen for organisationsretten måtte føres på
et medlemsgrundlag, som i realiteten lod det være-op til de enkelte ar-

bejdsgivere om landarbejdeme måtte organisere sig. Selv hvor 'en sådan

tilladelse blev givet måtte landarbejdeme ofte - som f.eks. de organise-
rede landarbejdere i Kolindsund - opleve, at tilladelsen ikke omfattede

retten til at bruge deres fagforeninger og forbund i kampen for bedre løn-

og arbejdsforhold. Resultatet var stærkt faldende lønninger først i

1920'erne. I den situation søgte landarbejderforbundets ledelse i efteråret

1923 at starte en landsomfattende aktion for 1. overenskomstordnede løn-

og arbejdsforhold og 2. hvor dette var opnået en forbedring af løn- og

arbejdsforhold. Den lokale fagforening i Kolindsund gik ind i aktionen og

hermed startede en konflikt, som blev af stor principiel betydning i land-

arbejdemes kamp for organisationsretten.

Landarbejdeme
Organiseringen af landarbejdeme
Mens byarbejdeme fik deres organisatoriske gennembrud i slutningen af

det 19 årh. og i kraft af Septemberforliget i 1899 opnåede realiseringen af

en mærkesag - organisationsretten - stod landarbejdeme foran det orga-
nisatoriske arbejde som kunne sikre de af byarbejdeme opnåede resulta-

ter. Selv om organiseringen af landarbejdeme, hurtigt efter landarbejder-
forbundets dannelse i 1915, førte til en relativ pæn medlemsskare, skulle

kampen for organisationsretten og organiseringen af landarbejdeme vise

sig at blive en langvarig affære. Inden man nåede til vejs ende, var

Landarbejderforbundet nedlagt som selvstændigt forbund og optaget i
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DAF - det skete i 1934. Alfred Petersen der startede sin organisatoriske
karriere i Landarbejderforbundet for siden at overtage formandsposten i

DAF, anser den organisatoriske opgave for løst i 1948, da: » - der pludse-
lig i 1948 åbnede sig en mulighed for at få overenskomst med De samvir-

kende Sognerådsforeninger, der dækkede alle landkommuner i hele land-

et«.'

Landarbejderforbundets medlemstal udviklede sig således:2

1915-16- 584 1925-26 10.803

1916-17 1.156 1926-27 11.109

1917-18 3.314 1927-28 11.477

1918-19 20.641 1928-29 11.551

1919-20 26.690 1929-30 11.706

1920-21 18.799 1930-31 12.119

1921-22 14.295 1.4.1931 13.046

1922-23 11.118 1.4.1932 15.966

1923-24 10.120

1924-25 10.162

1.4.1933 20.751

1.4.1934 28.169

Årsagertil den sene organisering
Traditionelt har man forklaret landarbejdemes sene organisering med at

henvise til Socialdemokratiets og Venstres samarbejde i form af valgalli-
ancer vendt mod Estrup godsejervælde. Af hensyn til samarbejdet med

Venstre afstod Socialdemokratiet fra at føre en organisering af landarbej-
derne igennem, da en sådan organisering og den deraf følgende aktivitet

nødvendigvis måtte komme på tværs af venstrefolkenes interesser som

landbrugere.
Først med Henning Grelles bog om »Socialdemokratiet i det danske

landbrugssamfund 1871-ca. 1903« er der kommet en egentlig analyse af

denne tese. I forhold til den traditionelle forklaring, som peger på, at

frygten for Venstres reaktion på en organisering bevidst førte til at Social-

demokratiet lod opgaven ligge, peger Grelle på Socialdemokratiets stra-

tegi som den egentlige årsag: »Partiet måtte vinde landarbejdeme og
husmænd for at erobre den politiske magt, og en faglig organisering af

landarbejdeme i et forbund i tilslutning til DsF kunne fjerne en vælger- 0g

foreningsbasis, som partiet nærede store forventninger til, nemlig at de

sammen med arbejderne og middelklassen i byerne skulle gøre Socialde-

mokratiet til et magtfuldt parti.«3
Til denne årsag, som Grelle med baggrund i interne diskussioner i

Socialdemokratiet argumenteer overbevisende for, at kan føjes en række

andre.

1. Arbejderklassen var i sig selv udviklet i begrænset omfang pga. den

ringe industrialiseringsgrad i det 19. årh., hvilket vanskeliggjorde, at den

faglige organisering blev ført ind på landbrugets område.
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2. De mange og forholdsvis små bedrifter i landbruget gjorde sammen

med arbejdspladsemes geografiske spredning organisationsarbejdet van-

skeligt.
3. Landarbejdergruppens sociale sammensætning. For en del af den be-

skæftigede arbejdskraft var arbejdet led i en oplæringsproces med overta-

gelsen af et landbrug som slutpunkt.4
*

4. Landarbejdemes boligforhold. Mens de ældre arbejdere'havde egen

bolig, var de yngre som oftest henvist til at bo på gården, hvor de havde
ansættelse. Et forhold som givet har spillet en rolle i udviklingen af en

fælles »ideologi«.
Det kan være vanskeligt at afveje hvilke faktorer, der har spillet den

afgørende rolle for den sene organisering af landarbejdeme, men det står

klart, at landarbejdeme blev overladt til sig selv, og at de, selv efter at

den socialdemokratiske arbejderbevægelse gik ind i kampen for deres

sag, havde meget store vanskeligheder med at tilkæmpe sig byarbejdemes
positioner. Vanskeligheder som ikke mindst gav sig udslag i væsentligt
ringere løn- og arbejdsforhold. Med Landarbejderforbundets medlems-

mæssige opsving frem til 1919-20 var der skabt håb om fremgang for en

væsentlig del af den danske arbejderklasse.S Forhåbningeme blev imidler-
tid om ikke knust så dog dæmpet af landbrugets økonomiske problemer
oven på 1. verdenskrig.

Landbruget
Det organiserede landbrugs reaktion6

Landarbejderforbundets medlemsmæssige tilbagegang efter kulminati-

onen 1919-20 var meget voldsom og har sin forklaring i landbrugets gen-

opbygning af produktionsapparatet efter første verdenskrig. En genop-

bygning som blev en stor økonomisk belastning i sig selv. Dertil kom at

priserne oven på den gunstige'udvikling under krigen var vigende, bl.a.

fordi det tyske marked var næsten forsvundet.7 Landbruget stod altså i en

situation med vigende priser overfor at skulle genopbygge produktions-
apparatet. Størst og mest påkrævet var opgaven med at bringe høstudbyt-
tet op på førkrigsniveauet og dermed tilvejebringe forudsætningen for, at

husdyrbestanden gennem en forøgelse af fodermængden kunne nå nivea-

uet fra 1914.

I løbet af 1919 og 1920 var produktionen oppe på niveauet fra 1914.

Med andre ord i stort set samme periode som Landarbejderforbundet
opnåede sit medlemsmæssige gennembrud, som tillige gav sig udslag i en

gunstig lønudvikling for landarbejdeme. I sin beretning på Landarbejder-
forbundets 5. kongres, sept. 1921, omfattende perioden jan. 1919- juli
1921, gav formanden O. Levinsen lønudviklingen en fremtrædende plads:

»Forbundets lønbevægelse i den sidste kongresperiode har ikke alene været organisati-
onens gennembrud, men har tillige været af grundlæggende betydning for fremtiden.«8
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Under trykket fra 1. investeringer til produktionsapparatets genopbyg-
ning, 2. vigende priser og 3. forøgede lønomkostninger lod landbrugets
svar ikke vente længe på sig. Omkostningerne skulle reduceres! Det unge

og endnu uprøvede Landarbejderforbund' måtte snart sande, at lønom-

kostningeme var tiltænkt sin del af reduktionen. Forbundet måtte ved

fornyelsen af overenskomsteme i 1921 finde sig i en 10% reducering af

lønniveauet. Dette vari sig selv alvorligt nok. Værre var det, at lønreduk-

tionen gennemførtes på trods af og efter 14 dages strejke, og at redukti-

onen blev større, end den forbundet oprindeligt var gået i kamp imod!9

Levinsen drog følgende lære af strejken:
»Men også for landarbejdeme var strejken en lære både” om organisationens styrke og

om vore modstanderes modstandskraft. Den sidste havde man ikke altid den klare forstå-

else af som ønskelig var. Strejken lærte os også, at strejke er en alvorlig ting, at man ikke i

tide og utide skal råbe på strejke.«'°

Presset påforbundet fortsatte ved overenskomstforhandlingeme i 1922

og man måtte igen lægge ryg til en generel nedsættelse af lønningerne.

Dog opnåede man at få et krav om fjernelse af koblingen mellem pristallet
og lønninger gennemført, da det havde vist sig at den almindelige prisud-
vikling - faldende forbrugspriser - ikke udviklede sig parallelt med kon-

junktureme for landbruget. Et nævn bestående af parterne og en fælles

udnævnt formand skulle fremoVer afgøre hvorvidt konjunkturudviklingen
gav anledning til reguleringer af lønnen i op- eller nedadgående retning.

Selv om forbundet i forbindelse med ove'renskomstforhandlingeme i

1923 forsøgte at få indrømmelsen udmøntet i lønforbedring, måtte man

tage til takke med en uændret forlængelse af den gældende overenskomst.

I nov. gav et fornyet forsøg dog en generel regulering på 10%.

Det uorganiserede landbrugs reaktion

Skal man have en dækkende forståelse af 'Landarbejderforbundets van-

skeligheder i disse år må også det uorganiserede landbrugs reaktion på
landarbejdemes organisering inddrages. De uorganiserede udgjorde fler-

tallet af landbrugeme, og presset herfra var endnu hårdere end presset fra

afd. for land- og skovbrug under DA.

Mens man dog i forhold til landmænd under DA var sikret kollektive

overenskomster fastlagt for den aftalte periode og retten til forhandling,
var landarbejdeme i forhold til landmænd uden for DA i større eller

mindre grad underlagt individuelle aftaler. Ikke mindst i perioder med

lavkonjunktur resulterede det i lavere lønninger og dårligere arbejdsfor-
hold og tillige en total afhængighed af den enkelte landmand i spørgsmål
om ændringen af løn- og arbejdsforhold. -

Ifølge menige landmænd og landboforeningeme var denne situation den

eneste, der var til at leve med. Landbrugets produktion kunne ganske
enkelt ikke opretholdes, hævdedes det, hvis erhvervet i kraft af kollektive

overenskomster til stadighed var underlagt trusslen om arbejdsstandsnin-
-

ger. Argumentationen fremførtes igen og igen af landmændenes politiske
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repræsentanter og blev fulgt op 'med angreb på det »om-sig-gribende fag-
foreningsdiktatur.« Her ligger en væsentlig del af forklaringen på mod-

sætningen mellem Venstre og Socialdemokratiet i 1920'erne.ll

Landarbejderforbundets vanskeligheder illustreres tydeligt af udviklin-

gen i medlemstallet. Efter kulminationen i 1919-20 - 26.690 medlemmer -

faldt tallet til 11.118 i 1922-23, et niveau som med mindre svingninger
holdt sig årtiet ud! Forbundet var dog ikke mere kuet end, at det i
forbindelse med forbedringen af landbrugets konjunkturer i 1923 forsøgte
at vende udviklingen gennem en opfordring til aktion for indgåelsen af

overenskomster, og hvor dette var opnået og fastholdt tillige en forbe-
dring af løn- og arbejdsforhold. '2

Opfordringen blev fulgt af den lokale fagforening i Kolindsund. Den 26

aug. afsendte afd. et brev til forbundet, hvori det bl.a. hed:

»Afdelingen har idag haft møde og vedtaget at rejse en kraftig lønaktion for at tvinge
d”Hrr. arbejdsgivere til at afregne efter overenskomsten og samtidig få dem til at under-

skrive kontrakt med os På forslag af kredsformand Niels Nielsen har vi vedtaget at lade

forbundet ordne sagen for os «'3

Kolindsundkonflikten var dermed under opsejling!

Kolindsund

Forholdene i Kolindsund

Kolindsundområdet blev efter store vanskeligheder endeligt udtørret i

slutningen af 1870'erne på initiativ af et aktieselskab dannet i 1872. Van-

skelighedeme i forbindelse med udtørringen forøgedes af, at landbrug-
skrisens gennemslag i Danmark faldt sammen med færdiggørelsen af pro-

jektet. Følgen blev, at selskabet mod de oprindelige intentioner blev nød-

saget til at sælge en del af det 2600 tdr.l. store areal, som aktieselskabet
rådede over efter udtørringen.1I alt blev ca 1⁄6 del af arealet solgt i det 19

årh., mens det resterende blev drevet ved forpagtere, for siden efter

århundredeskiftet i stigende grad at blive drevet samlet af aktieselskabet

gennem bestyrere. Foruden driften af selve landbruget omfattede selska-

bets aktiviteter tørholdelsen af sundet ved hjælp af to pumpestationer
samt vedligeholdelse af kanaler, dæmninger mm. I alt havde selskabet

ansat ca. 80 faste arbejdere i årerne før 1920.

Efter nogle vanskelige år, hvor selskabet ikke gav noget driftsover-

skud, forbedredes situationen og under 1. verdenskrig steg selskabets

aktier til de i foråret stod i kurs 135. Udbyttet afspejlede den samme

udvikling og nåede i årerne 1919-20 op på 20%. Aktieselskabets besty-
relse besluttede sig herefter til at afhænde selskabets jord i sundet.2 Sal-

get var tilendebragt i løbet af 1921' og betød, at ca. 175 lodsejere havde

overtaget det udtørrede areal. Til varetagelsen af tørholdelsen af sundet
dannedes i april 1921 et lodsejerlag, hvis bestyrelse stod for den daglige
drift af pumpemaskiner og vedligeholdelse af kanaler og dæmninger.3

94



I modsætning til aktieselskabet, der var organiseret under DA, ønskede
de nye ejere ikke at organisere sig. De ville stå frit med de muligheder for

en regulering af løn- og arbejdsforhold, som det indebar. Arbejderne hos

ejerlaget skulle snart få at mærke, at ejerne ønskede at udnytte disse

muligheder. Laget nægtede således at indgå overenskomst med arbejder-
ne, såvel med landarbejdeme ansatived vedligeholdelse af kanalanlæg, som

med kedel- og maskinpasseme ansat ved pumpemaskineme. For begge

arbejdergrupper resulterede det i en forringelse af løn- og arbejdsforhol-
dene til et niveau, som lå under gældende overenskomster aftalt mellem

de respektive forbund og DA!

Landarbejdernes organisering i Kolindsund

I forhold til organiseringen af landarbejdeme under Landarbejderforbun-
det var arbejderne i Kolindsund tidligt ude. Allerede i 1914 fik man eta-

bleret en fagforening i Kolindsund. I første omgang med .tilknytning til

DAF.4 En tilknytning som formodentlig har været begrundet i arbejdets
vekslen mellem egentligt landbrugsarbejde og arbejde med industrielt

præg. Sidstnævnte kategori faldt ind under DAF*s område. Overgangen
til Landarbejderforbundet i 1920 betød lavere lønninger, men dog med en

skelnen mellem landbrugsarbejde og arbejdet med vedligeholdelsen af

kanalanlægget således at lønningerne for det sidstnævnte arbejde var

højst.
Arbejderne hos laget havde dermed en faglig tilknytning og kendte til

overenskomstordnede løn- og arbejdsforhold, omend opbakningen bag
den lokale fagforening ikke har været overvældende. Udover en oplys-
ning om, at i alt 27 arbejdere tilsluttede sig i 1914, findes der ingen
nøjagtige opgørelser over medlemsskaren. Det nærmeste, man kan

komme en vurdering af organisationsgraden, er i forbindelse med selve

konflikten. På baggrund af tal fra landmændene over antal ansatte og

arbejdere som nedlagde arbejdet, kan det, under forudsætning af at alle

aktionerende arbejdere var organiseret, beregnes, at 22,9% var organise-
ret.5

Uanset problemerne med at organisere landarbejdeme i Kolindsund og
i hele Djursland området, hvor medlemstallet faldt drastisk fra 658 i

1919-20 til 267 i 1924-25, tog den lokale fagforening kampen op imod

lodsejerlagets forringelse af løn- og arbejdsforholdene. Skrivelsen af 26

aug. 1923, hvor Landarbejderforbundet blev anmodet om at overtage

opgaven, må ses i lyset af den lokale fagforenings forgæves bestræbelser

på at få ejerlaget i tale.

Kolindsundkonfliktens baggrund og udvikling
Konfliktårsag - løn- og arbejdsforhold?
Lønspørgsmålet spillede som nævnt en central rolle i Landarbejderfor-
bundets arbejde i disse år. Fra at have fået et gennembrud i lønudviklin-

95



gen, blev forbundet løbet over ende af såvel DA,s som uorganiserede
landmænds pres. I Kolindsund var der ligesom på landsplan tale om

faldende lønninger og vigende opbakning bag organisationen. ,

Daglønnen hos ejerlaget, dvs. for arbejdet med at vedligeholde kanalan-

lægget med lagets såkaldte muddermaskine, blev i perioden fra 1921 pres-
set 3 kr under den overenskomstsmæssige betaling, som arbejderne kræ-

vede via fagforeningen. Dertil kom, at arbejderne i modsætning til tidli-

gere ikke havde garanti for om de var »faste« arbejdere med 3 mdr.

opsigelse eller »løse« arbejdere ansat fra dag til dag. Sidstnævnte kategori
lønnedes ca. 1 kr højere. Ejerlagets ansættelsespolitik gik på at lønne som

faste og fyre som løse, et forhold som på det lokale plan var afgørende
for konfliktens udbrud. Den 29 sept. 1923 gav en af arbejderne i et inter-

view i »Grenå Folketidende« følgende forklaring: » - vi var jo løse arbej-
dere, men havde ikke den godtgørelse som løse arbejdere plejer at have

fremfor faste folk, der er sikret arbejde til enhver tid.« Osse landarbej-
derne på de enkelte gårde i sundet havde oplevet en lignende lønudvikling

- vel at mærke på et niveau som generelt lå 50 øre under daglønnen hos

ejerlaget!

Konfliktårsag - angreb på organisationsretten?
Spørgsmålet besvares bedst ved at se hvilken skæbne der overgik arbej-
dernes forsøg på forbedring af løn- og arbejdsforhold via den lokale fag-
forening. Jeg skal her indskrænke mig til at omtale forsøget i nov. 1922,
da dette forsøg er oplyst fra begge parter. Arbejderne ved muddermaski-

nen stillede gennem én af arbejderne krav om forhandling. Kravet blev

imødekommet, men senere afvist da den pågældende arbejder: » - havde

suppleret sig med en repræsentant fra fagforbundet (N. Nielsen) som

oplyste, at der ikke kunde forhandles uden om ham - «' Bestyrelsesfor-
mandens - Niels Andersen - referat fortsætter: » - al forhandling (blev)
pure afvist af bestyrelsen med den motivering, at man ikke ville forhandle
ad den vej og i forbindelse med de stigende kulpn'ser og den ønskede

lønforhøjelse af 3 kr pr. dag måtte man standse arbejdet med det sam-

me.« En standsning af arbejdet blev dog ikke nødvendig. Arbejderne
bøjede sig.

Ejerlaget fastholdt afvisningen af ikke at ville forhandle med fagfor-
bundet, hvorved man forstod alt fra lokale fagforeningsrepræsentanter
som N. Nielsen , formand for den lokale fagforening, til udsendinge fra

forbundet i København. Hvorvidt man vil opfatte det som et angreb på
organisationsretten er naturligvis et vurderingsspørgsmål al den stund,
det ikke kan påvises, at ejerlaget direkte har søgt at skille sig af med

arbejdere pga. medlemsskab i fagforeningen for landarbejdere; men ar-

bejderne var ikke i tvivl,vdet var et angreb på organisationsretten, for som

Søndergård fra muddermaskinen pegede på, ejerlaget: » - indrømmer os

ret til at stå i organisation, men jægter os ret til at benytte denne'- «2
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Billedet stammer fra 0. 1923 og viser muddermaskinen, hvor konflikten startede.

Modsætningsforhold var der nok af på det lokale plan i forholdet mel-

lem de organiserede landarbejdere og ejerlaget, og med landarbejderfor-
bundets oplæg til aktion for overenskomstordnede forhold og forbedring
af bestående var der med Kolindsund afd.”s skrivelse af 26. aug. 1923 lagt
op til en styrkeprøve.

Konflikten bryder ud

Konflikten startede d. 10. sept. 1923. I første omgang var kun arbejdet
ved ejerlagets muddermaskine berørt, og konflikten var fra starten præget
af en besynderlighed: parterne opfattede hver især konflikten som etable-

ret af modparten. Landarbejderforbundet hævdede, at ejerlaget havde

lockoutet arbejderne, mens ejerlaget omvendt fandt, at der var tale om en

strejke. Uenigheden på dette punkt skulle siden få stor betydning for

konfliktens udfald, idet højesteret som én af tre præmisser fandt den

senere etablerede sympatiblokade mod ejerlaget og de 12 største gårde i

sundet ulovlig under henvisning til, at Landarbejderforbundet usandfær-

digt havde fremstillet konflikten som startet ved lockout fra ejerlagets
side!

Forud for arbejdsstandsningen ved muddermaskinen var gået et forsøg
fra Landarbejderforbundet på at få en forhandling i stand om indgåelse af

overenskomst med ejerlaget og dets medlemmer omfattende arbejdet hos
›

såvel ejerlaget som arbejdet på de enkelte gårde, I et brev af 28. aug.

modtog ejerlagets formand, N. Andersen , indbydelse til et forhandlings-
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møde med Marius Olsen fra Landarbejderforbundet. Mødet skulle finde

sted d. 31/8 kl 2000 på Drasbechs hotel i Kolind. Formanden fastholdt den

konsekvente holdning over for forbundet, han mødte ikke! En telefonisk
henvendelse til N. Andersen samme aften slog fast, at udeblivelsen ikke

skyldtes en misforståelse - ejerlaget ønskede ingen forhandling med M.

Olsen eller nogen anden fra forbundet.3
'

Arbejderne besluttede derefter i forbindelse med en generalforsamling i
den lokale fagforening, at nedlægge arbejdet ved ejerlagets muddermaski-

ne, hvis ikke en fornyet henvendelse til N. Andersen resulterede i for-

handlinger. Kontakten skete igen pr. telefon og fandt sted d. 7 sept. og
ved den lejlighed opstod uenigheden om, hvorvidt den ene eller den
anden part tog initiativ til arbejdsstandsningen fra mandag d. 10 sept.
Indholdet af denne samtale og dermed en del af højesterets grundlag for

at dømme Landarbejderforbundet m.fl. skal jeg siden tage op. Her er det

tilstrækkeligt at slå fast, at arbejdet blev stoppet, og at begge parter var

vidende om det fra om aftenen d. 7. sept.

Konflikten udvides

Allerede dagen efter konfliktens start åbnede der sig en mulighed for, at
'

Landarbejderforbundet kunne få deres ønske om forhandling imøde-
kommet. Sideløbene med Landarbejderforbundet havde Kedel- og Ma-

skinpasserforbundet bestræbt sig på at få en forhandling i stand om ind-

gåelse af overenskomst for forbundets i alt 5 mand beskæftiget hos ejerla-
get. Et forhandlingsmøde blev aftalt til d. 11. sept. og resulterede i enig-
hed om indgåelse af overenskomst- dog havde Kedel- og Maskinpasser-
forbundet stillet en samtidig indgåelse af overenskomst med Landarbej-
derforbundet som en betingelse. På mødet d. ll. sept. blev det klart, at

betingelsen ikke ville blive imødekommet.
Forbundene havde nu en mulighed for ved en fælles optræden at forøge

presset på ejerlaget. Kedel- og Maskinpasserforbundets 5 medlemmer

ansat ved ejerlagets to pumpestationer kunne ved en arbejdsnedlæggelse
udvirke, at sundet blev sat under vand! Ifølge Landarbejderforbundets
formand var man enige om endnu en gang at søge forhandling med ejerla-
get, denne gang gennem henvendelse til ejerne af lagets 12 største gårde

og under henvisning til at et negativt resultat ville resultere i arbejdsned-
læggelse på pumpestationerne, samt, som en ren symbolsk udvidelse af

konflikten fra Landarbejderforbundets side, en arbejdsnedlæggelse på de

enkelte gårde.4
Landarbejderforbundet afsendte allerede _d. ll. sept. et brev til de 12

ejere og varslede arbejdsstandsning på gårdene fra og med d. 14. sept.
Kedel- og Maskinpasserforbundet fulgte trop dagen efter, men gav ejerla-
get en frist til den 20. sept. Resultatet blev, at de bebudede udvidelser af

konflikten fik karakter af teatertorden. Ejerlaget brugte meget naturligt
fristen til den 20. sept. til at sikre sig mandskab til pumpestationemes
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Billedet stammer fra I920”erne og viser en af ejerlagets pumpemaskiner; Østre Maskine.

Det var her, arbejderne ikke fulgte Kedel- og Maskinpasserforbundets opfordring til strej-
ke.

fortsatte drift. Opgaven var overkommelig da to ud af det oprindelige
mandskab fortsatte arbejdet. Hermed var muligheden for en hurtig gen-

nemførelse af forbundenes krav tabt på gulvet. »Grenå Folketidende«

kunne da osse i en redaktionel kommentar d. 15. okt. slå fast, at konflik-
ten i realiteten var afsluttet, eftersom arbejdet gik sin vante gang i K0-
lindsund.

På Landarbejderforbundets 6. kongres gav Levinsen udtryk for, at Ke-
del- og Maskinpasserforbundet alene bar ansvaret for, at ejerlaget ikke

gennem en fælles udvidelse blev tvunget til at indgå overenskomst med

landarbejdeme, idet forbundet ikke holdt en aftale om at varsle konflikt
fra d. 14. sept.5 Tager man Landarbejderforbundets varsel og igangsæt-
telse af strejke på de 12 største gårde i betragtning, forekommer Levin-

sens fremstilling korrekt. Alene i kraft af den ringe organisationsgrad'
blandt landarbejdeme var en udvidelse uden samtidig strejke på pumpe-
stationerne meningsløs.6 Forklaringen på Kedel- og Maskinpasserforbun-
dets tøvende holdning over for en øjeblikkelig strejke skal formentlig
søges i, at enigheden mellem forbundet og ejerlaget om en overenskomst

sikrede de ansatte på pumpestationerne bedre lønninger. Medlemmerne

har derefter været mere end tilbageholdende med at gå i aktion for land-

arbejderne.7
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DsF indblandes - der etableres blokade

Landarbejderforbundet havde nu i realiteten kun én mulighed for at lægge

yderligere pres på ejerlaget og ejerne af de største gårde i sundet. Og det

var ved at få etableret en blokade. Ikke i form af fysisk blokade som vi

kender fra de seneste års arbejdskampe, men i form af sympatiaktioner
fra andre forbund således at alle organiserede arbejdere afstod fra at

»komme i berøring« med produkter, som enten skulle leveres til eller

afsættes fra ejerlaget og gårdene.
Den 1. okt. 1923 fremsatte Landarbejderforbundet en anmodning til

DsF's forretningsudvalg om at etablere blokade.

Anmodningen begrundes udelukkende ved konfliktens principielle ka-

rakter:

»Det er klart, at landmændene er fast besluttede på at bringe endog de største ofre, for at

undgå at komme til at anerkende organisationsretten. Det er imidlertid noget af et livs-

spørgsmål, ikke blot for de implicerede arbejdere, men for hele arbejderbevægelsen på

Djursland, at vi vinder denne kamp.«

Blokaden skulle omfatte:

» - tilførelser af kul 0.1. til ejerlaugets to pumpestationer, samt afsætningen af de enkelte

ovennævnte Iodsejeres (de 12 landmænd) produkter, således at blokaden også har gyldig-
hed hvor eventuelle modtagere, befragtere, losnings- og ladningsentreprenører osv. af

nævnte produkter måtte, være medlemmer af dansk arbejdsgiverforening. Med andre ord,
vi ønsker, at blokaden varsles for og kommer til at omfatte samtlige medlemmer af de

samvirkende fagforbund, også hvor disse arbejder for medlemmer af dansk arbejdsgiver-
forening.«9

- Forretningsudvalget gav sin tilslutning, dog var DAF alt andet end begej-
stret for at skulle deltage i blokaden. Det skyldtes 3 forhold: 1. DAF ville

i realiteten komme til at bære udvidelsen af konflikten alene, da den

ønskede blokade skulle effektueres via transportsektoren. 2. Blokade-

varslet var meget vidtgående og indebar, at DAF kunne se frem til en

stribe af konflikter over for arbejdsgivere, som trådte i forbindelse med

Kolindsund. 3. De økonomiske udgifter ved blokaden kunne DAF ikke

forvente at slippe for, idet man via DSFS forretningsudvalg var vidende

om, at landarbejderforbundet var i økonomiske vanskeligheder. Pga.

medlemstilbagegangen måtte forbundet i maj 1923 overgå til kun at betale

administrationsbidrag til DSF, hvorefter man ikke modtog strejkebidrag
via DsF. Ved samme lejlighed tik landarbejderforbundet slettet en gæld

på 63. 000 kr!9 DAF ønskede derfor, at DsF garanterede dækningenaf
evt. udgifter, hvilket blev afslået.'°

4

Efter afsendelsen af de obligatoriske strejkevarsler til DA kunne bloka-

den etableres fra d. 7 nov. 1923. DA's forretningsudvalg, som tog stilling
til blokadevarslet, var dog ikke uden betænkeligheder ved at lade varslet

passere. Problemet var varslets altomfattende og ubestemte karakter,
men da DAF ved Lyngsie garanterede at indskrænke blokaden til at
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omfatte korn, hø og anden markafgrøde, og DSF samtidig garanterede, at

kun hele ladninger ville blive blokeret, lod forretningsudvalget varslet

passere på trods af visse principielle betænkelighederJl
Samme stilling tog DA i 1924, da blokaden efter anmodning fra Land-

arbejderforbundet blev udvidet til osse at omfatte købmand Kjær i Mør-

ke. Anledningen var, at Kjær gik ind som mellemmand mellem de bloke-

rede i sundet og deres aftagere og leverandører. Blokaden blev derfor

stort set virkningsløs. Mens DA'S første accept kunne begrundes i garan-

tier og praksis i Den fas'te Voldgiftsret, er det umiddelbart uforståeligt, at

blokaden fra den 4 april 1924 blev udvidet på baggrund af følgende varsel

uden indsigelser fra DA. Blokaden skulle omfatte Kjærs: » - salg og

transport af korn., halm, hø og frø eller indkøb og transport af kul, olie og

kunstgødning.«12 Hermed havde DA accepteret, at foreningens medlem-

mer kunne rammes af blokade ved handel med Kjær uden direkte han-

delssamkvem med de blokerede i Kolindsund. Alle produkter i Kjærs

handel osse produkterfrafeks. landmænd uden for sundet var inddraget
med varslet.

”

Arbejdsgiverforeningens holdning til konflikten

DA havde ikke direkte nogen berøring med konflikten, eftersom ejerlaget

og de enkelte landmænd ikke var tilsluttet organisationen. Konflikten fik

først interesse efter etableringen af blokade. I den situation gjaldt det om

at sikre medlemmerne mindst mulig fortrædelighed, og da det var opnået

gennem garantier fra DsF og DAF, afholdt man sig fra at søge blokade-

varslemes lovlighed prøvet ved DfV.' I hvert fald varslet overfor Kjær

ville så være blevet afvist. Hvorfor undlod DA at stoppe denne udvidelse

af sympatiblokade i den faglige kamp?
Først og fremmest frygten for hvad en dom over DsF's brug af blokade

kunne føre til for DA”s egne muligheder for i en given situation at kæmpe
mod arbejderorganisationer uden for DsF.2 En anden overvejelse var

muligheden for intern anvendelse af blokade vendt mod arbejdsgivere
udenfor DA. En dom over DSF skulle nødig lægge bånd på denne almin-

delig anvendte pression for at få nye medlemmer og for at hindre uden-

forstående arbejdsgivere i at underbyde konkurrerende medlemmer. På

baggrund af frygten for at lægge bånd på sig selv afstod DA fra en sag ved

DfV på trods af de gener, som det påførte enkelte medlemmer.

Efterhånden som konflikten blev offentlig kendt, og blokaden i stigende

grad blev lagt for had i den borgerlige presse, ændrede DA signaler ud ad

til. Og efter højesterets dom fik foreningen travlt med at forklare sin

passive holdning.3 Men det rokker ikke ved den kendsgerning, at DA var

så helt og aldeles ligeglad med de konfliktramte landmænds situation.

Uorganiserede arbejdsgivere havde man ikke den store sympati for, eller

som formanden H. Langkjær udtrykte det: » - Hvordan Kolindsundbøn-

derne slap ud blokaden måtte de selv om.«4 I øvrigt var forretningsudval-
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get fra starten tilbøjelig til at tillægge landmændene skylden for konflikten
pga. aflønning under overenskomsten. En opfattelse som formanden for
afd. for land- og skovbrug Redtz-Thott senere gav klart Udtryk for. I

forretningsudvalgsprotokollen fra 1925 hedder det: » - da taleren
(RedtZ-Thott) havde set disse papirer (Pinstrups, formand for de Fynske
Landboforeninger og folketingsmand for Venstre), var han kommet til det
resultat, at hovedskylden for konflikten i virkeligheden lå hos lodsejer-
ne.«5

Konfliktens politiske
dimension

Forsøg på en forhandlingsløsning
I løbet af 1924 blev blokaden i stigende grad følelig for de blokerede.
Aftageme af landmændenes produkter krævede nedslag i prisen for de
ekstra omkostninger, der var forbundet med at videresælge produkter fra
sundet. For at undgå arbejdsnedlæggelser fra organiserede arbejderes
side var det nødvendigt at skjule produkternes herkomst gennem flere
omladninger. Presset var størst på Kjær' og førte i efteråret 1924 til, at

paneme optog forhandlinger om en løsning på konflikten. Kontakten blev
formidlet via grosserer Østergård Horsens.

Den 13. okt. 1924 samledes repræsentanter for Landarbejderforbundet
og ejerlaget i Århus med Østergård som forhandlingsleder. Forhandlings-
grundlaget var et forslag til overenskomst udarbejdet af Landarbejderfor-
bundet, hvis centrale punkt lød: » - blokaden over for de enkelte gårde
ophæves, efterhånden som disse gårdes ejere tiltræder overenskomsten
mellem Landarbejderforbundet og Arbejdsgiverforeningen for land- og

skovbrug - «.2 En lignende bestemmelse gjaldt for ejerlaget. Alt hvad der
skilte parterne på mødet, var forslagets § 4, som fastslog, at kun organi-
serede arbejdere måtte ansættes, samt Landarbejderforbundets krav om

at få udarbejdet en liste over strejkende arbejdere med henblik på genan-
sættelse. Men alt tydede efter mødet på forlig!3

Forhandlingssammenbrud.
Optimismen med hensyn til en løsning via forhandling holdt sig til den 11.

nov., hvor Pinstrup - folketingsmand fra Venstre - tog konflikten op i

folketinget. Blokaden var ifølge Pinstmp et forsøg på at tvinge landmæn-
dene til kun at ansætte organiseret arbejdskraft samt at presse landmæn-
dene ind i DA.4 Venstrebladene specielt »Århus Amtstidende« var ikke
sene til at følge sagen op, i en række artikler blev konflikten fremstillet
som »Et stykke fagforeningsdiktatur i renkultur« og som »DSFS overfald
på Danmarks bærende erhverv«.5 De blokeredes reaktion udeblev da
heller ikke, og på et møde mellem grosserer Østergård og ejerlaget d.
2.12. måtte Østergård konstatere, at landmændene ikke var indstillet på
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en løsning gennem forhandling. Som forudsætning for yderligere forhand-

ling krævede de nu, at blokaden blev ophævet. Det fik derfor ingen

betydning, at Landarbejderforbundet allerede d. 25 nov. havde indvilliget
i at frafalde kravet om udelukkende at ansætte organiseret arbejdskraft.°
Selv et sidste forsøg på grundlag af forslag til overenskomst af 25 nov.,

men med en ophævelse af blokaden i 3 uger mens parterne forhandlede,

førte ingen vegne.

Konflikten var nu blevet af principiel betydning for Venstre, og den

skulle bruges i agitationen mod Socialdemokratiet. En agitation som ne-

top i disse år var skærpet af »socialisternes overtagelse af regeringsmag-
ten«.7 Det gjaldt derfor om at få landmændene til at stå fast! Og Pinstrup
lå ikke på den lade side hverken i den offentlige diskussion eller i bestræ-

belserne på at holde landmændene i Kolindsund til ilden. Den 19 feb.

1925 skrev han følgende til ejerlagets nye formand P. Petersen: »Efter at

jeg har talt med en af landets mest fremragende jurister på dennes område

om eders blokade, og han anser det for sandsynligt, at fagforeningerne
kunne dømmes til erstatning, og jeg har talt med folketingsmand Rytter
om den, vil jeg tilråde, at I går til et sådant sagsanlæg.« Den 2. maj blev

de implicerede forbund ved stævningens forkyndelse præsenteret for et

erstatningskrav på i alt 182.000 kr.

Forslag til lov om værn for erhvervs-

og arbejdsfriheden
Den 17 marts 1925 fremsatte Venstre forslag til lov om værn for erhvervs-

og arbejdsfriheden. Forslagets § 1 lød:

»Kollektive aftaler, der angår pris-, produktions- og lignende forhold, og som tilsigter at

begrænse den enkelte erhvervs- eller arbejdsfrihed, hemme den frie konkurrence og di-

rekte eller indirekte hidføre monopolet indenfor det pågældende erhverv, er ugyldige, og

ingen følger af brud på sådanne aftaler, være sig erstatning, kontraktbøder eller lignende,
kan under nogen som helst form tillægges retsvirkning af domstolene.«

Af speciel interesse for lovens sammenhæng med Kolindsundkonflikten

er flg. uddrag af forslagets § 3:

»Enhver art af økonomisk eller personlig forfølgelse af den enkelte i pris-, produktion- og

lignende forhold - derunder boykotning - der har til formål at begrænse den enkeltes

erhvervs- eller arbejdsfn'hed, er ulovlig og pådrager, foruden erstatning for den skade

nævnte forfølgelse har tilføjet vedkommende, straf af simpelt fængsel eller, under formil-

dende omstændigheder, bøder indtil 100.000 kr. « (Min understregning).8

I sin forelæggelsestale lagde Kragh vægt på, at forslaget også skulle

sikre »frihed for sammenslutninger til at danne sig for løsning af sådanne

opgaver, som overstiger den enkeltes kræfter -

«, men den tidsalder

samfundet nu var gået ind i karakteriseredes ved: »kampen mellem kapi-
talens og arbejdets organisationer for at komme til magten, en kamp, der
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l

jo føres med alle til rådighed stående midler og med en overordentlig
hensynsløshed.«9

FOrslagets fremsættelse blev fulgt grundigt af Venstres presse. Og
landsrettens frifindelse af Landarbejderforbundet, DsF og DAF d. 27 juni
1925, førte til, at denne del af pressen med fornyet iver argumenterede for
det fremsatte forslag. Således mente »ÅlborgAmtstidende«, at: »Hvis
Venstres forslag fra i vinter havde været lov i landet, kunne en dom som

den, der i gå faldt ved Østre landsret, ikke være faldet.«'° Utvivlsomt en

rigtig vurdering. Også Pinstrup fandt i anledning af dommen lejlighed til
at pege på truslen imod erhvervsfriheden. Udover Kolindsundkonflikten

som sådan pegede han også på det af socialdemokratiet fremsatte forslag
om bedriftsråd.ll

Den 8. oktb. 1925 fremsatte Kragh på ,Venstres vegne påny forslaget til
lov om »Værn for erhvervs- og arbejdsfriheden«. Forslaget nåede denne

gang til lste behandling, hvor det afstedkom en længere diskussion med

inddragelsen af specielt Kolindsundkonflikten i argumentationen for og
imod fra henholdsvis Venstres og Socialdemokratiets side.12 Forslaget
henvistes til udvalgsbehandling og nåede heller ikke i denne samling vide-
re. End ikke en beretning, - om betænkning var der slet ikke tale, - forelå

ved samlingens afslutning i 1926.13 Men at dømme efter Pinstrups indlæg i
diskussionen var forslagets gennemførelse en mærkesag for partiet.
Venstre ville mobilisere' bønderne til forsvar for erhvervs- og arbejdsfn'-
heden, og

»Man vil komme til at erfare, at som hele bondestanden stod sammen mod Estrups
provisoriepolitik og grundlovsbrud, således vil vi med mangedobbelt styrke og forbitrelse
stå sammen mod disse uretmæssige indgreb og angreb på vor erhvervsfrihed, vor ejen-
domsret og vore hjem.«!!'4

Pinstrup holdt for så vidt ord. Via landbrugets organisationer pressede
han på, for en gennemførelse af forslaget og sikrede dermed erhvervs- og

arbejdsfriheden. Men tager man udgangspunkt i Kolindsund, forekom

mobiliseringen skuffende. De blokerede havde anket til højesteret og var

fortsat under pres. Et pres som forøgedes væsentligt med den megen

offentlighed omkring dommen i landsretten'5

Konfliktens sidste del

Presset på de blokerede

Mens den moralske opbakning til landmændenei Kolindsund indløb i rigt
mål i form af presseopbakning og et utalaf resolutioner vedtaget på de
lokale landboforeningers delegeretmøder, stod landmændene alene med
den økonomiske side af sagen. Forsikringer om at dansk landbrug i til-
fælde af, at højesteretsdommen gik de blokerede imod, måtte arbejde på
» - at alle landbrugets organisationer står sammen og med styrke kræver
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gennemført en lovgivning, der sikrer arbejds- og erhvervsfriheden.«,I

hjalp ikke. Problemet blev i stigende grad penge!
Først i begyndelsen af 1926 gik det op for de moralske »støtter« med

Pinstrup i spidsen, at situationen var ved at blive kritisk. Han tog via

Landbrugsrådet initiativ til indkaldelsen af et krisemøde. Deltagere i mø-

det afholdt d. 10 marts i Århus, var udover de blokerede repræsentanter
for så godt som alle organisationer med tilknytning til dansk landbrug
herunder osse produktionsforeninger. Mødet formede sig som en diskus-

sion af mulighederne for at afsætte de blokeredes produkter til markeds-

pris.2
Indledningsvis ridsede ejerlagets formand situationen op: » - Der er så

store afgifter på vor jord, at vi 'ikke kan sælge til under pris (hvis) vi skal

klare os.« Problemet var med andre ord at søge produkterne afsat på en

måde, der dels sikrede aftagere overhovedet, dels sikrede landmændene

den gængse markedspris. Presset på landmændene pga. blokaden vidnede

om den enkelte landmands store vanskelighed ved at løse denne opgave.

Diskussionen på mødet vidner endvidere om landbrugserhvervets råd-

vildhed overfor den situation, man var havnet i. På trods af organiserin-
gen af landbruget fagligt og produktionsmæssigt kunne man ikke umid-

delbart pege på nogen udvej gennem disse organisationers hjælp. Dir. for

fællesforeningen af Danmarks brugsforeninger, Broberg, indvendte mod

1

tanken om at lade landboforeninger aftage de blokeredes produkter med

videre salg til andre landmænd for øje, at: »- arbejderne med deres (flg.
ord ulæseligt) vil nægte at slagte svin fra de landmænd, der køber kom.«
Andre havde lignende betænkeligheder ved eventuelle aktioner fra arbej-
derside over for' behandlingen af mælk.

Disse indlæg blev tilsidst Pinstmp for meget: »Det kan ikke nytte vi

lader os kujonere. Kolindsund må selv vælge.« Men Kolindsund havde

valgt! På dette tidspunkt- marts 1926 - havde landmændene været bloke-
ret i knap 2'⁄2 år! Problemet var penge. Forpagter Theilmann var klar

over, hvor skoen trykkede. Afsætningsmæssigt kunne man øjensynligt
_ikke gøre andet end at udtrykke sin velvilje over for de blokerede, en

konkret plan forelagdes ikke.

» - vi burde have en krisefond - uden husmændene. - Kunne dette ikke laves med bidrag
fra alle organisationerne (fig. ulæseligt) administreres af Landbrugsrådet. 'Det er ikke

rart for os, der kommer her og siger at »vi« (min tilføjelse) har den varmeste sympati -

men ingen penge til at hjælpe dem med.«3

Mødet mundede ud i tilsagn om hjælp ved salg af produkter samt en

opfordring til landmændene om at holde ud!!

For i hvert fald en af de blokerede landmænd, Precht, var mødets

forløb en skuffelse. Dagen efter - 11.3. skrev han til Jægermester V.

Rasch, formand for foreningen af Bornholmske Landboforeninger, og

klagede sin nød.4 Rasch svarede ved at opfordre ham til at henvende sig
direkte til Landbrugsrådet. Dette skete i et brev dateret d. 17.-3., hvor
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Precht udtrykte sin skuffelse over mødet i Århus, og i et brev af 23.-3.5

Sidstnævnte brev er i relation til spørgsmålet om presset på landmændene
interessant ved at give en vurdering af dette pres. Precht skriver:

» - er grunden denne skal det ikke gå mig som det alt er gået to af de fra Kolindsundaffæ-

ren der har givet op og resten har i hvert fald talt om at kapitulere om dommen ikke snart

gør en ende på den tilstand vi befinder os i - «6

Kn'semødets eneste konkrete resultat - tilsagnet om hjælp ved salg af

produkter - udmyntedes i en ordning hvorefter Landbrugsrådet betalte 25

øre pr 100 kg kom. Ordningen viste sig snart utilstrækkelig, væsentligst
fordi det var på afsætningen af andre produkter, at virkningen af bloka-

den slog igennem.7 Medvirkende til de blokeredes økonomiske problemer
var osse prisudviklingen på rapgræs, som først i l920”eme var afgørende
for, at landmændene i Kolindsund klarede sig godt på trods af den van-

skelige markedssituation og dårlige prisudvikling. Prisen på rapgræs ud-

viklede sig således:8

1921 5,25-5,40 kr. pr. kg
1922 4,20-4,75 kr. pr. kg
1923 2,00-2,40 kr. pr. kg
1924 2,50-2,85 kr. pr. kg
1925 2,70-2,75 kr. pr. kg
1926 l,4(H,74 kr. pr. kg

For to af landmændene var situationen så alvorlig, at de måtte anmode

om et lån fra Landbrugsrådet. Precht modtog 10.000 kr og Munkedal

5.000 kr!9 Højesteretsdommen d. 9. juni 1926, kom derfor som en be-

frielse for de blokerede.

Højesteretsdommen d. 9. juni 1926

I modsætning til landsretten fandt højesteret blokaden retsstridig og på-

lagde DsF, DAF og Landarbejderforbundet at betale landmændene

100.000 og Kjær 30.000 kr i erstatning + sagsomkostninger - 9.000 kr.

Den afsagte dom lød,:

»Under hensyn til den måde, hvorpå de indstævnte er gået frem ved iværksættelsen af

blokaden over for appellanteme, findes blokaden at måtte betegnes som retsstridig. Her-
ved lægges bla. vægt på, at indstævnte, som det antages usandfærdigt, offentlig har sigtet
ejerlaget for at have lockoutet lagets arbejdere, at de indstævnte adskillige gange har

offentliggjort navnene på personer, der var appellanteme behjælpelige med afsættelse af

deres produkter, og at de indstævnte på den i dommen nærmere beskrevne måde - således

bla. ved henvendelser til og ved trusler om strejke og blokade over for appellantemes
forretningsforbindelser - har tilstræbt helt at afskære appellanteme fra afsættelsen af

deres avl. - « (herefter erstatningsbeløbet og vilkåreme for betaling)'
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Præmisseme er ikke særlig klare. To for Kolindsundkonflikten konkrete

forhold - « som det må antages usandfærdigt osv.« og »offentliggjort
navne på osv.« - anføres sammen med en for blokader generel problema-
tik, i dommen omtalt - »har tilstræbt helt osv.« Den tredje præmis stiller

isoleret betragtet spørgsmål ved den rent faktiske mulighed for at etab-

lere blokade!

F agbevægelsens og Dansk Arbejdsgiverforenings reaktion

Dommen var i alle kredse med tilknytning til erhvervslivet ventet med

stor spænding. D. 8. maj begyndte Pinstrup at varme offentligheden op til

den forestående sagsbehandling ved højesteret. I i alt 6 artikler gennem-

gik Pinstrup konflikten og kom med en række skarpe udfald.2 Mod fagbe-
vægelsen naturligvis, men også arbejdsgiverforeningen fik læst teksten.

Den socialdemokratiske presse indskrænkede sig til 3 artikler og fyldige
referater af sagsbehandlingen d. 7. og 8. juni.3_
»Berlingske Tidende«, der forud havde holdt lav profil over for kon-

flikten uden tvivl pga. dens kontroversielle karakter for forholdet mellem

landbruget og arbejdsgiverforeningen, var i sin aftenudgave d. 9. juni
sammen med »Demokraten«, i Århus og »Aalborg Amtstidende« tidligst
ude med nyheden om dommen og relevante personers og organisationers
kommentarer. Kommentareme, der faldt fra repræsentanter for Venstre,
er med deres jubel over dommen af mindre 'interesse end arbejdsgiverfo-
reningens og fagbevægelsens.Arbejdsgiverforeningens formand Langkjær
var meget forsigtig og øjensynlig usikker over for dommen. »Arbejdsgi-
verforeningen har, som De ved intet, at gøre med sagen -

. Dens konsek-
venser er imidlertid så store, at jeg i øjeblikket ikke kan overskue dem,
og derfor kan jeg ikke udtale mig om dem.«4 Den fungerende formand for

DSF, Vilh. Nygård: »Jeg har endnu ikke set præmisserne og indtil jeg har

gjort mig bekendt med dem, må jeg nøjes med at udtale som min opfattel-
se, at dommen har forrykket det hidtil bestående retsgrundlag.« Den

fungerende formand for DAF Jens Larsen: »Gud fader bevares! Det vil
med andre ord sige, at hvis en arbejdsgivergruppe melder sig ud af ar-

bejdsgiverforeningen, kan den handle som den vil. Det er forfærdeligtl«5
Disse udtalelser kan kun tolkes således, at fagbevægelsen umiddelbart

frygtede, at blokade som kampmiddel principielt var kendt ulovligt.
Dommens tredje præmis kan isoleret betragtet, støtte en sådan opfattelse.

Efter nærmere at have haft mulighed for at sætte sig ind i dommens

præmisser anlagde fagbevægelsens repræsentanter et andet synspunkt på
dommens konsekvenser. Således var Vilh. Nygård nu af den opfattelse,
at: »dommen ikke får konsekvenser for spørgsmålet blokade i almindelig-
hed. Og det er kun godt, thi hvis hele det hidtidige grundlag var forryk-
ket, ville det have været en skæbnesvanger dom. Det foreligger som sagt
ikke. Dommen er en dom i den specielle sag.«6 Dette argument blev hele

fagbevægelsens. Man henviste til dommens indledende bemærkninger og
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til første og anden præmis, men på trods af, at grundlaget for argumenta-
'

tionen sådan set var i orden, kom der dog en tvivl om eventuelle konsek-

venser for den faglige kamp som følge af 3. præmis til udtryk. Klarest
formuleret af »Demokraten« i Århus d. 9. juni. I relation til evt. følger for
den faglige kamp fandt bladet, at hvis dommen svækkede arbejderne i

den faglige kamp, » så vil tiden være inde til at overveje midler og veje til

at undgå sådanne følger.« Hos O. Levinsen gav tvivlen sig udslag i føl-

gende udtalelse. Efter at have fastslået dommen som speciel for den

foreliggende sag fortsatte han,: »Kun på et område berører den et nyt
spørgsmål: en blokades omfang.«7

Spørgsmålet om dommens overensstemmelse med praksis i

DfV

I.A. Hansen, formand for smedeforbundet og arbejdernes mangeårige
repræsentant i DfV, kommenterede denne problematik i »Social Demo-

kraten« d. 10. juni. Dommen var en klassedom, og I.A. Hansen undrede

sig over, »at en sag af denne art har kunnet bringes frem for højesteret.
Den hører efter min mening hjemme i DfV, som, jeg tror, aldrig ville have

afsagt en sådan dom. Resultatet (af at gå uden om DfV. Min tilføjelse.)
er blevet en afgørelse, som jeg mener er istn'd med den retsopfattelse, der

har rod i vide kredse, også hos arbejdsgiverne.«8 »Berlingske Tidende«,
hvis dækning af konflikten stemmer nøje overens med arbejdsgiverfore-
ningens officielle holdning til samme, fremsat gennem »Arbejdsgiveren«,
gjorde sig lignende tanker. Efter at have diskuteret dommens 3. præmis
og muligheden for at bringe den i anvendelse mod en blokade af land-

brugseksporten berøres problematikken. »Dommen fører her over på et

vanskeligt spørgsmål, fordi den kan tænkes at kollidere med den retsstif-

telse, der har fundet sted gennem DfV og hvis regler hidtil har været

enerådende i praksis.«9

Venstrepressen valgte med en let ironisk undertone at lade I.A. Han-

sens udtalelse stå for hans egen regning. Arbejdsgiverne havde kun udtalt

tilfredshed med dommen og kunne som sådan ikke dele en vurdering af,
at retsgrundlaget var forrykket.10 I hvert fald undlod arbejdsgiverforenin-
gen klogeligt offentligt at udtale sig i den retning. Det nærmeste, man

kom I..A. Hansens synspunkt, var, da man i »Arbejdsgiveren« d. 18.

juni, - dvs efter højesterets dom, - søgte at forklareforeningens passivi-
tet under konflikten.11 Også flere af deltagerne i den juridiske diskussion,
der fulgte dommen, hæftede sig ved uoverensstemmelsen mellem praksis
i DfV og højesteretsdommen.12 Alt taget i betragtning, herunder neden-
stående diskussion af dommens enkelte præmisser, må dommen siges at

stride mod praksis i DfV.
'

Dommens præmisser
Som tidligere anført er dommens præmisser ikke særlig klare, men for en
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diskussion af disse har en af dommerne i højesteret E.S. Olrik givet en

rettesnor. Angående de forhold som højesteret har fremhævet, og deres

betydning for den endelige stillingtagen anfører han: »Man tør vel nok i

virkeligheden gå ud fra, at højesteret har lagt vægt på hele sammenspillet
af de forskellige momenter.«'3 Dette må altså holdes for øje. Dog kan

hele sammenspillet ikke bedømmes uden en vurdering af de enkelte præ-

misser hver for sig.14
1. »At de indstævnte, som det må antages usandfærdigt, offentlig har

sigtet ejerlaget for at have lockoutet lagets arbejdere - «. Højesteret har

til belysning af dette forhold benyttet sig af den løbende avispolemik
mellem Landarbejderforbundet og ejerlaget i sept. måned 1923.'5 Det

centrale i dette spørgsmål er, om ejerlaget har ret i påstanden om, at

arbejdsstandsningen med virkning fra' og med d. 10 sept. 1923 var at

betragte som strejke, eller om forbundet modsat har ret i, at arbejds-
standsningen var forårsaget af lockout. Det står fast, at 10 arbejdere ved

muddermaskinen udeblev fra arbejdet d. 10.
'

Diskussionen i »Demokraten« og »Grenå Folketidende« går på indhol-

det af en telefonsamtale d. 7. sept. mellem M. Olsen, Landarbejderfor-
bundet og ejerlagets formand N. Andersen. M. Olsen meddelte, at arbej-
derne ved muddermaskinen havde besluttet at strejke, hvis deres ønske

om en forhandling om løn- og arbejdsforhold ikke blev imødekommet. M.

Olsens fremstilling af samtalen:

»Jeg meddelte Hr. Andersen, at arbejderne havde holdt et møde og vedtaget at rette

endnu en anmodning til ham om forhandling Hr. Andersen svarede som sædvanligt, at

han intet havde at tale med organisationen om. (herefter omtalte Olsen benyttelsen af

andre midler for at få en ordning) Herpå svarede Hr. Andersen, at vi kunne bruge hvilke

midler, vi havde. Men derefter udbrød han i en tilsyneladende irriteret tone: »Men vi kan

jo standse arbejdet«, og han føjede til »Og nu vil arbejdet blive standset på lørdag (d. 8.
s

sept.).« Jeg tog denne udtalelse til efterretning, idet jeg gjorde Hr. Andersen opmærksom

på, at vi opfattede den som en lockouterklacring.«'6

Andersens fremstilling, af telefonsamtalen:

_»Jegføjede til, at hvis arbejderne var utilfredse med forholdene, stod det dem frit for som

løse arbejdere at gå, når de ville og for vores skyld måtte de gå med denne uges udgang,
om de ønskede det. Hr. Olsen bemærkede hertil: Det er det samme, som De lockouter

arbejderne, hvortil jeg svarede: Nej, aldeles ikke, det er jo løse arbejdere, der er stillet

frit.«17

Påstand står således mod påstand.
I den forbindelse er det uhyre interessant at vende blikket mod refera-

tet fra bestyrelsesmødet d. 11.11. 1922. Efter afvisningen af forhandling
om ejerlagets lønforhøjelse under medvirken fra den lokale fagforenings-
formand hedder det: » - og i forbindelse med de stigende kulpriser og den

ønskede lønforhøjelse af 3 kr pr. dag, måtte man standse arbejdet med

det samme.«18 Bestyrelsen har altså ved den lejlighed lockoutet arbejder-
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ne, omend trusselen var nok til at disse bøjede sig! Formanden N. An-
dersen, som har ført protokollen, er åbenbart efter konfliktens start, for-

modentlig efter domstolene kom ind i billedet, blevet opmærksom på det
samme. I hvert fald er den oprindelig afsluttende kommentar i referatet:
»Mødet sluttede uden resultat.« Overstreget og ændret til: »Mødet slut-
tede med bebudelse af blokaden?

N. Andersen har vel affrygt for evt. fremlæggelse afprotokollen fået
'

Øje på den indflydelse, oplysningen 0m ejerlagets erklæring om lockout i
1922 kunne have på rettens opfattelse af spørgsmålet om arbejdsstands-
ningen i 1923. I sig selv siger referatet naturligvis intet om den påståede
lockout erklæring i 1923; men det står dog hermed fast, at ejerlaget ikke
var ukendt med tankegangen!
Landmændenes sagfører Byrdal fik ved vidneafhøringen af M. Olsen i

landsretten afsløret en særegenhed ved den fra forbundets side påståede
Iockoutet.'9 Med andre ord lockouten var ikke meddelt de enkelte arbej-
dere personligt. På dette grundlag kan argumenteres for, at ejerlauget,
selv om M. Olsenns påstand om lockout er korrekt, ikke tog skridt til en

fuldstændig lockout. Men problemet, om Landarbejderforbundets repræ-
sentant gennem telefonsamtalen kan have fået indtryk af, at ejerlauget
ville lockoute arbejderne ved muddermaskinen, er ikke løst.20 Højeste-
rets grundlag for at betegne Landarbejderforbundets vurdering af årsagen
til arbejdsstandsningen som usandfærdig, er mildest talt usikkert. Hertil

kommer, som anført af R. Mikkelsen, at retspraksis ved DfV havde skabt

_

et syn på definitionen af lockout, der kunne være bragt ind i vurderin-

gen.” En stillingtagen til dette syn er vel det mindste, højesteret burde
have taget i lyset af 1. præmis” kontroversielle udsagn.
Overstående betragtninger gør, at højesterets l. præmis ikke med rime-

lighed kan lægges til grund for at erklære blokaden for retsstn'dig!
2. »At de indstævnte adskillige gange har offentliggjort navnene på

personer, der var appellanteme behjælpelige med afsættelse af deres pro-
dukter.« Sonlistning af handelsforbindelser og i øvrigt også af strejkebry-
dere forekom gentagne gange.22 For sidstnævnte forholds vedkommende

dog ikke på foranledning af nogen af de indstævnte forbund. Tilbage
bliver en vurdering af, om den foretagne sortlistning sammen med 3.

præmis ville have fået højesteret til at dømme, som den gjorde. Jeg skal

afstå fra noget sådant og indskrænke mig til at anføre, at praksis ved DfV

i tilfælde, hvor sortlistning forelå, var at kende forholdet ulovligt, når den

givne konflikt var det. Ikke omvendt som højesterets dom.23

3. »At de indstævnte på den i dommen nærmere beskrevne måde -

således bla. ved henvendelser til og ved trusler om strejke 0g blokade
over for appellantemes forretningsforbindelser - har tilstræbt helt at af-
skære appellanteme fra afsættelsen af deres avl.« Jeg skal ikke yderligere
beskæftige mig med reaktioner på dommen i relation til DfV”s praksis,
udover en fremhævelse af 0. Levinsens vurdering: »Kun på et område

berører den (dommen) et nyt spørgsmål: en blokades 0mfang«.24 Levin-
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sen har delvis ret. Betragtes 3. præmis isoleret er der tale om en nyvurde-
ring af det principielle spørgsmål om lovligheden af blokade i almindelig-
hed. Dommen trækker her en grænse fastlagt efter et skøn over bloka-

dens omfang. At Levinsen kun delvis kan siges at have ret går på en

skelnen mellem blokaden over for ejerlaget og landmændene, og bloka-

den mod Kjær. Blokaden mod landmændene og ejerlaget var varslet til at

omfatte bestemte varer med relation til en bestemt konflikt, mens bloka-

den over for Kjær i kraft af varslets ordlyd omfattede hele Kjærs handel.

At højesteret kendte blokaden mod Kjær retsstridig med henvisning til

omfanget kan ikke siges at være nogen nydannelse.25 Udover at Kjær, set

fra arbejdsgiverforeningens synspunkt selv, opsøgte balladen, var han

uorganiseret. Havde han været organiseret, er der næppe tvivl om, at

varslet ikke havde passeret.
Hvad angår blokaden mod ejerlaget og landmændene, er talen om, at

der med højesteretsdommen, forelå en nydannelse relevant. Naturligvis
under den forudsætning at praksis ved DfV tages som målestok. Det

stærkeste argument herfor, er leveret af arbejdsgiverforeningen efter

dommen. Forklaringen fremsat i »Arbejdsgiveren« om, hvorfor man ikke

greb ind gennem DfV, peger netop på praksis i retten.26 Det må dog ikke

glemmes, at grænserne, for hvad der måtte ansés for tilladeligt, var fly-
dende. Parterne havde en fornemmelse af, hvor grænsen for det tillade-

lige var trukket i kraft af DfV, men de løbende diskussioner i arbejdsgi-
verforeningen er illustrerende for den usikkerhed, der herskede.

Højesterets grænsedragning afspejler i høj grad denne instans” klasse-

karakter. 3. præmis kender blokader retsstridige under henvisning til

deres effektivitet og hensigt!! Dermed kunne man lige så godt med det

samme forbyde enhver blokade, og her er der vel at mærke tale om

fagbevægelsens ret til at nedlægge arbejdet over for arbejdsgivere, som

ikke ville indgå overenskomst.

Fagbevægelsen valgte naturligt nok at vurdere dommen, dels i lyset af
dens indledende bemærkninger, dels i lyset af de to første præmisser,
hvorved man kunne argumentere før, at den gjaldt Kolindsundkonflikten

og ikke blokade i almindelighed. Men det forhold, at dommen berørte

spørgsmålet om blokaders omfang, har uden tvivl svækket blokadevåbnet

for arbejderne i den faglige kamp.27 Ikke mindst svage fagforbund som

Landarbejderforbundet er blevet alvorligt svækket. Kolindsundkonflikten

illustrerer tydeligt dette forbunds vanskeligheder ved at opnå overen-

skomstsikrede løn- og arbejdsforhold. Pga. den ringe organiseringsgrad
var fagbevægelsens primære kampmiddel strejke uden effekt, ejerlaget fik

uden større besvær fyldt pladserne op. I den situation var blokadevåbnet

eneste mulighed for at sætte magt bag kravet om' bedre løn- og arbejds-
forhold.
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Højesterets dom en klassedom?

Socialdemokratiet og fagbevægelsen i almindelighed og landarbejdeme i

særdeleshed var ikke i tvivl.28 Bedømt efter fagbevægelsens målestok -

praksis i DfV - må man give Landarbejderforbundet og ligesindede ret.

Vanskeligheden ved at besvare spørgsmålet ligger, dels i ovennævnte
rettesnor om samspillet mellem de i præmisserne anførte forhold, dels i at

konflikten ligger uden for DfV”s område.29 Enhver kritik af dommen kan
under henvisning til loven om DfV afvises. Sætter, man sig ud over denne

formalisme, er der tilbage at tage hensyn til Olriks lidet afklarende anvis-

ning på, hvordande i dommen anførte forhold har spillet ind. Det vil i

sagens natur, - højesterets votering er ikke offentlig, - altid blive en løst
funderet vurdering.30 Men i det omfang l. præmis overhovedet har spillet
nogen rolle for at kende blokaden retsstridig, var der tale om en klasse-

dom. O. Levinsens kommentar til denne præmis fremsat i »København«
d. 10. juni, kan vanskelig anfægtes,: »Efter min meninghar højesteret
søgt efter et brugbart motiv til at dømme os, og det har den altså fundet.«

En henvisning til, at højesteret ikke havde nok materiale, holder ikke. De

ovennævnte artikler fra »Grenå Folketidende«, hvori parterne fremsatte

deres opfattelse af den afgørende telefonsamtale, findes i højesterets ek-

strakt s. 12 og s. 14-15.”

Vedtagelsen af lov om værn for

erhvervs- og arbejdsfriheden.
Organisationernes reaktion på forslaget
Med statsrådets stadfæstelse af lov om værn for erhvervs- og arbejdsfri-
heden d. 27 marts 1929 lykkedes det endeligt for Venstre at få mærkesa-

gen fra 1924 realiseret. Umiddelbart skulle man ellers have troet, at par-

tiet med højesterets dom i Kolindsundkonflikten var stillet tilfreds. Flere

partiaviser var lige efter dommen inde på en sådan tankegang, f.eks.

»Århus Amtstidende« d. 12. juni: »Og det må håbes, at dommen vil få

sådanne virkninger, at en lovgivning på dette særlige område ikke bliver

så nødvendig, som det hidtil synes at være,«1 Det varede dog ikke længe,
allerede næste dag havde et andet venstre blad hæftet sig ved det samme

som ledende fagforeningsfolk:

»Man må ikke overse, at højesteretsdommen i sine præmisser ikke erklærer selve bloka-
den som retsstridig, men finder den retsstridig »efter den måde hvorpå, de indstævnte er

gået frem - « «.2

Pindstrup anlagde netop dette synspunkt, da han ved forslagets 1. be-

handling i folketinget d. 26. jan. 1927 begrundede Venstres fastholden af

forslaget:
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»Det (dommens præmisser, - min tilføjelse) udelukker altså ikke, at der kunne findes en

anden måde, hvorved det kunne passere, og der er ingen tvivl om, at hvis der kan

udpønskes en sådan måde, vil man fra fagforbundenes side nok være i stand til at finde

den.«3

'

Forslagets vedtagelse kom ikke til at gå stille af'. Inden statsrådets stad-

fæstelse af loven, kom venstreregeringen under Madsen Mygdal's ledelse

i mindretal under finanslovsafstemningen 0g udskrev valg. Det skete den,

21. marts 1929. Allerede samme dag holdt DSF ekstraordinært forret-

ningsudvalgsmøde, eneste punkt på dagsordenen var »Stillingen til tugt-
husloven«. Formanden Carl F. Madsen så en mulighed for: » - at hindre

lovens endelige gennemførelse, ved en udtalelse til offentligheden, der

eventuelt kunne hindre kongens stadfæstelse.«4 Man vedtog en udtalelse,
som under henvisning til erhvervsorganisationemes kompakte modstand

mod forslaget, opfordrede den fungerende regering til ikke at forelægge
loven for statsrådet, men i stedet afvente folketingsvalget og en eventuel

ny regerings stilling.5 Loven blev som nævnt stadfæstet, men initiativet

har givetvis haft betydning i valgsituationen ved at trække fronteme op
mellem Venstre og Socialdemokratiet.

Henvisningen til erhvervsorganisationemes kompakte modstand gik på
den kendsgerning, at kun landbrugets organisationer udtrykte støtte til

forslaget. DA's argumentation mod forslaget tog udgangspunkt i, at for-

slaget ikke garanterede: » - grundlaget for selve de kollektive overen-

skomster, - «6 DA sigtede til, at forslaget ikke klart udtalte sig om rets-

virkningen af foreningens interne aftaler. Aftaler, der i tilfælde af arbejds-
kamp, forpligtigede de enkelte medlemmer til solidarisk at stå sammen

om en eventuel lockout, indtil nye aftaler var opnået mellem Arbejdsgi-
verforeningen og den modstående arbejderorganisation.

For'slagets § 1 lagde op til, at enkelte medlemmer' af Arbejdsgiverfore-
ningen i en lockout-situation - uden repressalier for brud på en indgået
aftale - kunne lade arbejdet sætte i gang på den pågældende virksomhed.7

Set fra DA var perspektivet i værste fald en kamp fra dag til dag, mellem

arbejderorganisationeme og de enkelte virksomheder. DA formåede dog
at fastholde det interne sammenhold, således at Septemberforliget fortsat

var grundlaget mellem DA og DsF. I lyset af forligets store indrømmelser
til DA, kan det ikke overraske, at arbejdsgiverne fremfor en kortsigtet og

på længeresigt tvivlsom fordel af forslaget valgte Septemberforliget!

Lovens konsekvenser

Loven om værn for erhvervs- og arbejdsfriheden kom til at gælde til efter

valget i 1936, hvor regeringspartieme også fik flertal i landstinget. I hele

perioden gjorde fagbevægelsen sig store anstrengelser for at få loven

ophævet. Set fra DsF's side var problemet, at uorganiserede arbejdsgi-
vere med loven havde fået en anden retsstilling end arbejdsgivere under

DA. En stilling, som først og fremmest Kolindsundkonflikten havde vist,
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gav muligheder for at presse løn- og arbejdsforhold under de gældende
overenskomsters bestemmelser. For de stærke forbund under DsF spil-
lede loven ikke nogen rolle; men Landarbejderforbundet var med den
lave organisationsgrad stillet dårligere efter lovens vedtagelse.

Forbundet var svækket. Svækkelsen var allerede sat ind efter højeste-
retsdommen i Kolindsundkonflikten,8 og kom til udtryk i forbundets linie
i konfliktsituationer, hvor man, stillet over for uacceptable løn- og ar-

bejdsforhold gennem strejke søgte at presse forbedringer igennem. Oftest
betød den lave organisationsgrad, at strejkerne blev uden virkning, idet

strejkebrydere sikrede landmændene en fortsættelse af arbejdet. I den
situation nedlagde forbundet nu våbnene fremfor at søge en sympatiblo-
kade etableret via DsF.9 I beretningen på den 9. kongres kunne O. Le-
vinsen berette om talrige mislykkede strejker hvorefter: » - afdelingen 0g

kredsorganisationen (fandt) det forstandigt at afblæse strejken.«'0
Før en endelig vurdering af lovens betydning foretages, må de enkelte

forbunds interne overvejelser omkring etableringen af sympatiblokader
klarlægges; men på baggrund af Landarbejderforbundets overvejelser ty-
der meget på, at loven ikke som hidtil kan vurderes på baggrund af hvor

mange forbund og organisationsfolk, som blev stillet for domstolene. En-

delig må det undersøges, i hvilken grad praksis i DfV er blevet ændret

omkring spørgsmålet om etablering af sympatiblokade. Ifølge O. Levin-

sens vurdering gav allerede Kolindsundkonflikten anledning til en 'æn-

dring af retspraksis i Dsz_ » - Mere end én af de i Landarbejderforbun-
dets sager afsagte kendelser kan uden overdrivelse påstemples et Kolind-
sund.«'1

Sammenfattende bemærkninger
Dommen i Kolindsundkonflikten og de deraf følgende konsekvenser slog
sammen med l920”emes økonomiske udvikling benene væk under Land-

arbejderforbundet. På en og samme tid var man kampmæssigt sat skak-

mat af dommen og lov om værn for erhvervs- og arbejdsfrihed, og presset
af et stadigt stigende antal arbejdesløse medlemmer. I 1929 måtte ledelsen

i lyset af 5.600 arbejdsløse medlemmer ud af 11.706 indkalde til ekstraor-

dinær kongres.1 I sin indledningstale til kongressen præciserede O. Le-

vinsen arbejdsopgaven,:

»Vi skal finde de former, hvorunder vi i de kommende år bedst kan føre vor organisation
videre frem mod landarbejdemes fuldkomne samling, samtidig med at vi som hidtil skal

værne vore arbejdsløse kammeraters hjem.«2

Forbundet kom igennem vanskelighedeme, og bedømt udfra udviklingen
i medlemstallet nåede man en styrke, lig den man besad i gennembruds-
årene. Opsvinget kan imidlertid ikke alene tilskrives Landarbejderfor-
bundet. Nok lykkedes det gennem ihærdigt organisationsarbejde at få nye

medlemmer, men afgørende var det, at socialreformen fra 1932 betød et
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større tilskud til arbejdsløshedskasseme, og dermed efter de gældende
'

regler på en yderst kontant måde gjorde det fordelagtigt at lade sig orga-
nisere. Alfred Petersen vurderer, at reformen gav stødet til en forøgelse
af medlemstallet på i alt 12.000 i årerne 1933 og 1934.3 Dertil kom at

forbundet på trods af medlemsfremgangen og på trods af gunstige øko-
nomiske forhold i landbruget i 1928 og 1929 med forretningsprocenter på
henholdsvis 6,2 og 5,6 måtte affinde sig med reduktion af lønningerne.

Landarbejderforbundets rolle som selvstændigt forbund var ved at

'være udspillet, og på forbundets 10. kongres afholdt 22.-26. juli 1934

vedtog man en sammenslutning med DAF. Baggrunden var en række

grænsestridigheder fo'rbundene imellem, hvis kerne var lønforskellen mel-

lem de to forbunds medlemmer, - ofte for ens arbejde. Landarbejderfor-
bundet havde ikke den fornødne styrke til at sikre lønninger på niveau

med DAFls.4 Inden det kom så vidt havde 0. Levinsen dog den tilfreds-

stillelse, at få Kolindsund ejerlags underskrift på en overenskomst. Det

skete d. 8. marts 1933.

Baggrunden var, at landmændene i Kolindsund pga. krisens gennem-

slag var kommet i store vanskeligheder og havde fået problemer med selv
at afholde udgifterne ved sundets tørholdelse. Pumpeafgifteme blev betalt
i utilstrækkeligt omfang og nødvendige investeringer til modernisering af

maskiner kunne ikke foretages. Derfor søgte man landbrugsministeriet
om økonomisk hjælp. Hjælpen blev af Socialdemokratiet kædet sammen

med indgåelse af en overenskomst. Landarbejderforbundet ñk altså til-
sidst skovlen under de organisationstjendtlige landmænd fra Kolindsund,
men den indgåede overenskomst tjener ikke forbundet til ære. Kun ar-

bejderne under lodsejerlaget blev sikret øjeblikkelige forbedringer, mens

arbejderne på gårdene var tilgodeset med følgende erklæring: » - der er

principiel enighed om, at arbejdsforholdene på de større bedrifter bør
ordnes ved kollektive arbejdsaftaler.«5 Landmændene viste imidlertid
stor træghed med at efterleve erklæringen. De sidste måtte således pres-
ses gennem en ny blokade i efteråret 1934!

Noter

Landarbejderne og landbruget
1. A. Petersen: »Trommehvirvler og Kanonslag.« s. 53

2. Tallene er hentet fra forbundets kongresprotokoller. Indtil 1930-31 fra protokollen fra

d. 9. kongres s. 193, derefter fra protokollen fra d. 10. kongres s. 41. Jeg har valgt at

bruge disse tal fremfor de tal, der er anført i »DsF's beretning over dets virksomhed«,
da tallene fra Landarbejderforbundet er lavest.

3. Henning Grelle: »Socialdemokratiet i det danske landbrugssamfund 1871-ca. 1903« s.

155.
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1.

W

4. Af 12.200 landbrugsmedhjælpere - 17 år gamle i 1901 - blev ikke mindre end 4.600

senestli 51 års alderen selvstændige landmænd! Oplysningen stammer fra H. Gad:

»Befolknings- og arbejdskraftproblemer i dansk landbrug«I, her taget fra H.C.

Clausen s. 8.

5. Landarbejdeme udgjorde en betydelig del af arbejderklassen. DsF vurderede i 1919,
at der på landet fandtes i alt 180.000 organisationsegnede mænd og kvinder hvoraf ca

37.000 var organiseret! »De samvirkende fagforbund 1898-1923«s. 228.

6. Min skelnen mellem organiserede og uorganiserede går på medlemskab af DA og Ser

bort fra organiseringen via landbofore'ninger.
7. »Dansk/landbrug« s. 487 b. 5, tabel med gennemsnitspriser på landbrugsprodukter

. illustrerer de vigende priser.
8. I forhold til byarbejdeme halede landarbejdeme ind på byarbejdeme i perioden

1914-20. Se »Dansk landbrug« s. 211 og J. K. Lindberg: »Magt« b. 2, s. 300.

9. Lønningeme blev ved samme lejlighed koblet sammen med pristallet - en yderligere
reduktion på 9%% fulgte derfor senere samme år.

10. Protokollen fra 5. kongres b. 2, s. 9.

11. En modsætning som overordnet var styret af partiernes kamp om regeringsmagten i

denne periode.
12. Se »Landarbejderbladet« d. 24 aug. 1923.

13. ABA bilag 7.

Kolindsund
Oplysningerne omkring forholdene i sundet er i forhold til mit speciale revideret på

baggrund af oplysninger som Djursland Museum har indsamlet i forbindelse med et

lokalhistorisk projekt om Kolindsunds historie. Projektet afsluttes i efteråret 1979 med

udgivelsen af en bog om sundets historie. Jeg takker hermed museet og især Børge

Kjær for at have fået adgang til manuskriptet og det indsamlede materiale.

. Ifølge B. Kjærs undersøgelse lå der ren spekulation bag bestyrelsens disposition, idet

vekselerer Suhr - den ledende kraft i bestyrelsen efter 1916 - efter at have forpurret et

salg i 1916 stod bag salget i 1921. Salget indbragte 2.6 mill. kr. i 1921 mod en anslået

salgspris på 1.2 mill. kr. i 1916! Suhr havde i mellemtiden købt aktier i stor stil.

Valgmåden til bestyrelsen sikrede de store jordejere kontrollen med bestyrelsen.
B. Kjær har gjort mig opmærksom på, at arbejderne indtil foråret 1920 var organiseret
under DAF.

v

Tallene findes i Højesterets ekstrakt s. 68. Lægger man Landarbejderforbundets tal til

grund fås en organisationsprocent på 31,3 se 0. Levinsen s; 18. Tallet for hele landet

var 36,8 (33,8 for Jylland)

Kolindsundkonfliktens baggrund og udvikling
1.

2.

3.

4.

'r"

»Forhandlings- og Generalforsamlingsprotokol for Kolindsund Lodsejerlag« s. 18,

bestyrelsesmøde lørdag d. 11.11. 1922.

»Grenå Folketidende« d. 29. sept. 1923.

Den telefoniske henvendelse er omtalt hos 0. Levinsen s. 14 og i et interview i

»Grenå Folketidende« d. 20. sept. 1923 med N. Andersen.
Se protokollen for Landarbejderforbundets 6. kongres b. 2, s. 12.
Samme s. '12 f. .

. Til støtte for en sådan antagelse kan det anføres, at den lokale fagforening netop
undlod at varsle strejke for arbejderne på gårdene på trods af et krav om overens-

komst for disse arbejdere.
. Søfyrbøder Appel gav udtryk herfor i »Grenå Folketidende« d. 29. sept. Han deltog i

strejken pga. fagforeningsloylalitet og frygt for at komme »til at sejle sin egen sø«.

. Her citeret fra 0. Levinsen s. 19 f.
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9. »DsF's forhandlingsprotokol 5.12 [922-132 1924« repræsentantskabsmødet 11.-12.

maj 1923, s. 127.

10. Samme.

11. »DA's forretningsudvalgsprotokol 1923« s. 854.

12. Her citeret fra Højesterets ekstrakt s. 34-35.

Arbejdsgiverforeningens holdning til konflikten

l. Udover de nævnte garantier sikrede DA sig ved forhandling med Lyngsie, at olie- og

kultilførsler til lagets pumpestationer ikke ville blive berørt! En indrømmelse som givet
har lettet situationen for ejerlaget. »DA's forretningsudvalgsprotokol 1923« s. 885.

»DA's forretningsudvalgsprotokol 1924« s. 526.

Tydeligst formuleret i »Arbejdsgiveren« nr. 25, 18. juni 1926 s. 190.

. »DA's forretningsudvalgsprotokol 1924« s. 554.

. Samme s. 102.meww
Konfliktens politiske dimension

1. En vurdering som formanden for de københanvske grossisters arbejdsgiverforening
\ fremsatte efter et forligsmøde d. 13. okt. 1924. Se landbrugsrådets arkiv 12 g.

ABA bilag 18.

ABA bilag 21. Brev fra Østergård til Levinsen 11.11 1924.

Folketingets forhandlinger 1924-25 sp. 1568.

»Århus Amtstidende« d. 16., 27. og 28. nov. 1924.

. I det nye forslag til overenskomst var paragraf 4 ændret til: » - De strejkende-arbej-
dere genantages i den udstrækning det er muligt, og så snart som muligt.« ABA bilag

23.

7. Også Socialdemokratiets forslag om bedriftsråd, hvorefter organiserede arbejdere ñk

indsigt i virksomhedernes regnskab, indgik i agitationen. »Aalborg Amtstidende« 29.

juni, se citatet af Pinstrups tale d. 28. juni.
8. Folketingets forhandlinger 1924-25, tillæg A sp. 6563-66.

9. Folketingets forhandlinger 1924-25, sp. 6079-86.

10. »Aalborg Amtstidende« d. 28. juni. »København« benyttede samme dag lederen til at

minde om » - betydningen af den kamp, Venstre har rejst for arbejdets og erhverve-

nes frihed.«

11. »Aalborg Amtstidende« d. 29. juni. .

12. Folketingets'forhandlinger 1925-26 sp. 72-74 (fremsættelse) og sp. 3089 (l. behand-

ling).
'

13. Hermed var forslagets trængsler ikke slut. Forslaget blev påny fremsat d. 25 okt.

1926, se Folketingets forhandlinger 1926-27, sp. 755-63. Udskrivningen af valg d. 6.

nov. 1926, hvorved Venstre blev regeringsparti, betød, at forslaget blev fremsat som

regeringsforslag d. 19.1. 1927 (sp. 1896). I denne skikkelse nåede det igen i udvalg,
der afgav en beretning, se tillæg B, sp. 2127. Forslaget blev igen fremsat d. 23.11

1927, og denne gang fik det nedsatte udvalg skrevet betænkning, se Folketingets

forhandlinger 1927-28, tillæg B, sp. 1713. Forslaget blev vedtaget ved anden behand-

ling, se Folketingets forhandlinger sp. 6480. Ved denne vedtagelse fik forslagets para-

graf I, sin endelige udformning. I samlingen 1928-29 blev forslaget fremsat d. 9.10., se

Folketingets forhandlinger 1928-29, sp. 60-61 og vedtaget ved 3. behandling d. 25.1.

1929, se sp. 3570.

14. Folketingets forhandlinger 1925-26, sp. 933.

15. Således kunne antallet af blokadevagter sættes ned fra 3 til 2 ijuli og til én i vinteren

1926, se 0. Levinsen s. 26.

oweww
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Konfliktens sidste del

1.

2.

UI

Resolution, vedtaget på De Jyske Landboforeningers delegeretmøde i Århus [0. okt:
1925. Her citeret efter »Landarbejderbladet« for Sjælland, nr. 33, 16. okt. 1925.
Der foreligger et referat fra mødet. Referatet er håndskrevet og vanskeligt at tyde - i
tvivlstilfælde er ved citater indskudt en ( ). Landbrugsrådets arkiv 12 g.

. Pinstrup kom også ind på det økonomiske spørgsmål, idet han sprugte: » - Hvor meget
(behøves) til at holde ud til højesteretsdommen?Hvor meget om (min tilføjelse) den går
os imod?« Samme.

. samme.

. I brevet af 23.3 spores en vis »træthed« over de gentagne forsikringer om støtte og
opbakning: » - men tale kan vi som bekendt ikke leve af og heller ikke betale vore

afgifter med der skal jo andet til og da vi fik indbydelse til mødet i Århus d. 10. marts
var det i hvert fald mit håb og der var flere af samme mening, at nu endelig ville det
danske landbrugs mænd træde til og række en hjælpende hånd i denne så ulige kamp,
en kamp som ingen af Danmarks landmænd kommer uden om når de først har fået os

til at bide i græsset - «. Samme.
. Spørgsmålet om kapitulation var også oppe på mødet d. 10. marts, se mødereferatets

ark 3. Samme.

. Angående ordningen og dens utilstrækkelighed, se Landbrugsrådets brev til P. Peter-
sen af 26.3. og brev fra P. Petersen til Landbrugsrådet af 24.3. Samme.

. Betænkning angående forholdene ved Kolindsund afgivet 28 okt. 1933,s. 25. Prisfaldet
fortsatte og prisen lå i 1932 på 0,40-0,56 kr. pr. kg!

. Foreningen af Jyske Landboforeninger var den egentlige udlåner, se brev af 9.4. 1926
fra foreningen til Landbrugsrådet, arkiv 12 g.

Højesteretsdommen d. 9. juni 1926
1.

La)

Ul

Her citeret efter UfR 1926 afd. A, 5. 251. Mellemværendet mellem DSF m. fl. og Kjær
og den tilsvarende sag med de blokerede landmænd og ejerlauget behandledes under
samme procedure; men formelt set var sagerne adskilt. Følgelig faldt der også en

særlig dom i sagen mellem Kjær og DsF. Udover at fastsætte forskellige erstatnings-
beløb indskrænkede forskellen i de to domme sig til 3. præmis. Den sluttede i Kjær
sagen: » - har søgt helt at standse hans handel med de i blokadeerklæringen overfor
ham nævnte artikler.« UfR 1926, afd. A, 5. 245.

. Artiklerne blev bragt i »Aalborg Amtstidende« d. 8., 9., 10., 12., 15., og 16. maj.

. »Demokraten« d. 4., 5., og 7. juni, »SocialDemokraten« d. 8. og 9.

Langkjær, DA's formand, her citeret efter »København« d. 10. juni. Denne og de flg.
udtalelser refereret efter »Berlingske Tidende« aft. udgave er faldet umiddelbart efter

domsafsigelsen.
Begge citeret efter »Berlingske Tidende« d. 9. juni.
»Social Demokraten« d. 10. juni, se også DsF's medlemsblad »Arbejderen« d. 19.

juni nr. 51, s. 382. Her gives en udførlig argumentation for, at blokader fortsat kunne

anvendes.

. »Social Demokraten« d. 10. juni. Dette spørgsmål er netop det principielle aspekt ved

blokader. Indskrænkes en blokades omfang indskrænkes også dens effektivitet og
dermed betydningen af blokade i den faglige kamp. Til »København« havde 0. Le-
vinsen d. 10. juni udtalt, » - hvem kan forhindre os i at iværksætte en ny blokade om

l4 dage?« Besvarelsen af spørgsmålet afhænger primært af, hvor vægten lægges i

vurderingen af dommen. Men Landarbejderforbundet tog ikke blokaden op igen; uden
tvivl fordi dommen på trods af forsikringer om det modsatte havde bragt fagbevægel-
sen i tvivl om lovligheden af anvendelsen af blokader.

. I.A Hansens forundring er bestemt af resultatet af sagen sat i relation til DN's praksis
i lignende sager. Ifølge loven om DN er det klart, at Kolindsundkonflikten i kraft af,
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

at arbejdsgiversiden var uorganiseret, faldt uden for rettens område. Se lovens para-

graf4 stk. A, Folketingets forhandlinger 1918-19, tillæg C, sp. 3109-22.

»Berlingske Tidende« aft. d. 7juni.
I en leder d. 11. juni skrev »København«: » - Der er ingen grund til at tro, at

arbejdsgiverne skulle være enig med I. A. Hansen. Man har fra denne side udtalt

tilfredshed med dommen og mener det naturligvis.«

»Arbejdsgiveren« d. 18. juni 1926 nr. 25, s. 192.

Se O. Johansen i »Politikkens« kronik d. 11. okt. 1926 og cand. jur. R. Mikkelsen i

UfR 1926 afd. B, s. 213.
'

UfR 1926 afd. B, s. 190. Udgangspunktet for Olriks indlæg er imødegåelsen af påstan-

den om, at dommen var i strid med praksis i DfV. Imødegåelsen er uargumenteret og

forholder sig ikke konkret til spørgsmålet.
Til dette se 0. Johansens kronik i »Politikken« 11. okt.

»Grenå Folketidende« og »Demokraten« var forum for diskussionen.

»Grenå Folketidende« d. 18. sept.
Samme d. 20 sept.

Se ejerlaugets forhandlings- og generalforsamlingsprotokol, s. 18.

Et forhold 0. Levinsen bekræfter s. 16: » - De to landarbejdere, som fortsatte arbej-

det, var gamle folk på 65-70 år, som ikke stod i forbundet, og som man derfor ikke

ønskede at drage ind i en eventuel konflikt.« Om vidneafhøringen, se »Aalborg Amts-

tidende« og »Århus Amtstidende« d. 11. juni 1925. Førstnævnte blad refererede afhø-
'

ringen således,: » - Hvordan forklarer De, at det var en lockout, når nogle går og

andre bliver? - M. Olsen: Ja, det var jo ikke sådan nogen regelret lockout. - Byrdal:

Har De før set en lockout, hvor nogle går og andre bliver? - Olsen (efter en pause):

Jeg troede, at formanden ville afskedeige alle arbejderne, og at han ikke har gjort det,

kanjeg ikke gøre for.« ›

Selv »Grenå Folketidende« holdt muligheden for, at M. Olsens udlægning af samtalen

var korrekt, åben. Dog med den tilføjelse, at en telefonisk besked om, at arbejdet vil

blive standset, intet betyder, » - hvis det alligevel ikke var bleven standset.«! D. 15.

okt. 1923.

UfR 1926 afd. B, 3. 213n. R. Mikkelsen henviser til sag nr. 111. I kendelsen hedder

det her, at » - en tilkendegivelse, ifølge hvilken ingen af de ansatte arbejdere kunne få

arbejde efter (dato) medmindre de forinden ville indgå på nye
- lønreducerede -

arbejdsvilkår, er en trussel om kollektiv afskedigelse og må betegnes som en lockout

trussel. I Kolindsundsagen havde arbejderne, der var lønnede under tariffen, fået at

vide, at de kunne gå allesammen ved ugens udgang, hvis de var utilfredse. Tilfældene

er ikke helt ensartede, men herefter er Højesterets skarpe bemærkning om forbundtes

usanfærdighed dog uforståelig - «.

Se feks. »Demokraten« 27. sept. 1923 og »Social Demokraten« 4. nov. 1923.

R. 'Mikkelsen UfR afd. B, s. 214. Ved de almindeligedomstole var sortlistning ulovlig

og pålagt erstatning.
Citeret fra »Social Demokraten« d. 10. juni 1926.

Drøftelseme i DA's forretningsudvalg synes at bekræfte dettes. Det af foreningen

forlangte mæglingsmøde pga. det oprindelige varsels ubestemte karakter gav netop

den ønskede bestemmelse af varslet. Især DsF's brev af 13. nov. 1923 stillede en for

DA væsentlig begrænsning af blokaden i udsigt. Forklaringen på, at varslet mod Kjær

fik lov at passere, er som tidligere anført vanskelig at give; men det har uden tvivl

spillet en rolle, at DA selv over for egne medlemmer havde det synspunkt, at lovligt

blokerede firmaer/bedrifter - i det foreliggende tilfælde landmænd - skulle man holde

sig fra. I modsat fald måtte vedkommende klare sig selv«! DA's forretningsudvalgs-

protokol 1923, mødet d. 16. marts s. 278.

Se »Arbejdsgiveren« d. 18. juni 1926 nr. 25, s. 192.
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27.

28.

29.

30.

3].

Landarbejderforbundet tog da heller ikke Levinsens tanke om at etablereen ny blo-
kade op. Se »København« d. 10. juni. Kommunisteme søgte gennem »Arbejderbla-
det« at få forbundet til noget sådant, hvis landmændene og ejerlauget ikke gik ind på
kravet om underskrivelsen af overenskomst.
I anledning af dommen udkom et ekstranummer af »Landarbejderbladet« lørdag d.
12. juni 1926, under overskriften: »Højesterets afgørelse af Kolindsundsagen. En
opsigtsvækkende klassedom.« .

I den juridiske diskussion var man inde på det ønskelige i en udviddelse af DfV's
kompetence for ad den vej at skabe en ens retstilling for organiserede og uorganise-
rede arbejdsgivere. Se R. Mikkelsen UfR 1926 afd. B, 5. 216 og Knud Jamer samme
sted s. 218.

Dommen frk ledende socialdemokrater her i blandt Stauning til at kræve offentlig
votering. Stauning fremsatte kravet på et møde i Femmøller d. 13. juni. Se »Aalborg
Amtstidende«, d. 17. juni. Bladet fandt, at Stauning, efter om Højesteret at have sagt:
» - og afsige domme, som 'intet fornuftigt menneske forstår et ord af«, burde gå af
som statsminister! “

'

Man kunne til støtte for det anlagte synspunkt på 1. præmis også anføre, det mildest
talt besynderlige i at kende blokaden ulovlig/retsstridig under henvisning til et for-
hold, der ikke direkte eller indirekte har haft nogen betydning for samme blokade. Til
dette se det omtalte ekstranr. af »Landarbejderbladet« s. 1 og 4. Også O. Johansen
hæftede sig ved dette, se »Politikkens« kronik d. 11. okt. 1926, samt R. Mikkelsen
UfR afd. B, 5. 213.

Vedtagelsen af lov om værn

for erhvervs- og arbejdsfriheden
L

. »Aalborg Amtstidende« d. 13. juni..

FPN

muev
ll.

Pinstrup Vari »Aalborg VAmtstidende«d. 9. juni inde på lignende overvejelser.

Folketingets forhandlinger 1926-27 sp. 2073.
»DsF's forhandlingsprotokol fra d. 10. maj 1928-23. jan. 1930«, mødet d. 21. marts
1929 s. 162.

Samme s. 163.

Folketingets forhandlinger 1927-28 tillæg B, sp. 1747-8.
Se artiklen, afsnittet A »Forhandlingssammenbrud«.
Oven i dommens problematisering af sympatiblokade kom en samlet udgift for fagbe-
vægelsen på 384.717 kr. pga. konflikten. Se Protokollen for Landarbejderforbundets
9. kongres s. 179. '

. Samme s. 105.

Samme s. 161.

Sammenfattende bemærkninger
l.

2.

3.

4.

5.

Den udbetalte understøttelse var svulmet op: Jan. kvartal 1925 2169.000 kr. - jan.
kvartal 1929 2581.000 kr. Protokol for landarbejderforbundets 8'. kongres s. 53.
Samme.

A. Petersen s. 42. '

Ifølge A. Petersen var de forudgående forhandlinger noget af et riVegilde: » - det var
ikke altid lige behageligt at være med til disse storvaskmøder.« samme s. 42.
Protokollen for Landarbejderforbundets 10. kongres, s. 67. B._Kjærs kontakter med
lokale folk fra »dengang« tyder på stor utilfredshed blandt arbejderne med den indgå-
ede aftale, og Kjær taler direkte om »sjuskeri« fra 0. Levinsens side.
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Kilde- 0g litteraturliste
I

Arkivmateriale

Dansk Arbejdsgiverforenings forretningsudvalgsprotokoller 1923-26.

Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelsesprotokoller 1924-25.

Dansk Arbejdsgiverforenings arkiv. Findes på Erhvervsarkivet i Århus. Indeholder intet
om selve konflikten, men derimod interessant materiale om forholdene i Kolindsund

forud for ejerlaugets overtagelse af området og om begivenhederne i forbindelse med

overtagelsen, se Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug B pk. 32 1921-22. I

pakken for perioden 1917-24 findes intet, se A pk. 72. Det samme gælder B pk. 36 læg. 8

ang. Foreningen af Lagergrossister i Århus samt A pk. 4 ang. Foreningen af Arbejdsgi-
vere ved Århus Havn.

Landbrugsrådets arkiv. Findes på Erhvervsarkivet i Århus. Materialet er samlet under

»Arbejdsforhold og lignende«. Læg. 12 g indeholder næsten udelukkende materiale om

Kolindsundkonflikten. Materialet udgør sammen med Højesterets e'kstrakter den væ-

sentligste kilde til belysning af landmændenes situation under konflikten og til Land-

brugsrådets rolle. Desværre går materialet kun tilbage til nov. 1924.
De samvirkende Fagforbunds forhandlingsprotokol 5.12 1922-23.1 1930.

Socialdemokratiets arkiv. Findes på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA). Her
finder man i kasse nr. 561 Landarbejderforbundets materiale vedr. konflikten. Sammen
med forbundets kongresprotokoller den vigtigste kilde til belysning af arbejdernes og
deres organisationers kamp under konflikten.

Dansk Arbejdsmandsforbunds arkiv. SID”s arkivar Knud Thomsen meddelte mig, at alt
hvad der måtte være af relevans for'konflikten skulle søges i referater fra forbundsledel-
sens møder i perioden. Det egentlige arkivmateriale gik til under 2. Verdenskrig i
forbindelse med bombningen af Shell-huset. Mødereferateme indeholder 12.1inier med
direkte relation til konflikten - i øvrigt om etableringen af blokaden i efteråret 1923 -

men uden større interesse (Dansk Arbejdsmandsforbunds forhandlingsprotokol
1923-26).

›

Retsmateriale

Højesterets ekstrakter i sag nr. 196/1925 (Kjær) og i sag nr. 197/1925 (Ejerlaget og de
blokerede landmænd). Bortset fra enkelte bilag i materialet fra ABA er ekstrakteme
sammen med Landbrugsrådets materiale den væsentligste kilde til belysning af de blo-
keredes situation. Før nov. 1924 overhovedet den eneste. En svaghed ved materialet er,
at en del er fremstillet til sagsbehandlingen ved domstolene. Dette gælder naturligvis
også Landarbejderforbundets del af materialet. Men den største del af materialet er

fremkommet direkte som følge af konflikten og er senere indsamlet og forelagt domsto-
lene til støtte for parternes påstande over for disse. .

Landsarkivet for Sjælland har tilsendt mig kopier fra Østre Landsrets arkiv af stævningen
i sag nr. 175/1925 og dombog nr. 10 8.12. 1923-19.12 '1925. Det samme gælder i sag nr.

183/1925. Førstnævnte sag omfatter ejerlaget og de blokerede landmænd, sidstnævnte
sag vedrører Kjær.

'

Højesteretsdomme er aftrykt i UfR 1926 afd. A, s. 244-45 sag nr. 196/1925 og s. 251 sag
nr. 197/1925, henholdsvis Kjær og ejerlaget m. fl.

Trykte protokoller
Dansk Kedel- og Maskinpasserforbunds protokoller fra den 10., 12. og 13. kongres (ABA

har ikke den formodentlig mest interessante protokol fra den 11. kongres i marts 1925).
Landarbejderforbundets protokoller fra den 5., 6., 7., 8., 9 og 10. kongres (ifølge Henning

Grelle ABA findes der ingen protokoller fra forbundsledelsens møder og forhandlinger).
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Summary
The agricultural workers in Denmark did not succeed in founding a federation of trade

unions till 1915, some twenty years after the tuming point of the organizing of the ind-

ustrial workers. First of all the strategy of the Social Democrats is to blame for the

slowness of the organizing of the agricultural workers, and the corresponding bad working
conditions and wages.
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The number of members of the federation was 584 in 1915-16, and it reached a peak
after the First World War with 26.690 members in 1919-20. In the same period the farmers

felt a growing pressure from the federation and the local trade unions to obtain improve-
ments of wages, working conditions and to make the farmers accept collective bargaining.
The pressure proved to be advantageous to the federation and its members.

In spite of this success the federation had to face huge problems in the nineteen-tw'en-

ties. The market situation for the agricultural sector soon deteriorated, following a boom

in the prices of agricultural products immediately after the war. Regardless of membership
of the employers' federation the farmers demanded a cut in wages. In the autumn of 1923,
when prices of agricultural products rose, the federation of the agricultural workers tried
to stop the deterioration of wages and working conditions. The number of members had

fallen to about 11,000!
The trade union in the area of Kolindsund in Jutland took action in order to make the

farmers' organization-“Kolindsund Lodsejerlag" (an association of owners of plots of

land in the area, responsible for keeping the drained area free from water)--accept collec-

tive bargaining. The association refused the demand, and the organized workers went on

strike, starting what turned out to be one of the longest labour conflicts in Denmark. lt

lasted for nearly 3 years from the 7th of September 1923 to the 9th of June 1926.

Although the union demanded improvements of wages and working conditions, the

strike turned out to be a fight for the agricultural workers' right to organize. Because of

this the “DSF” (the Danish TUC at that time) soon was involved in the conflict. The

strike proved harmless to the farmers and their association mainly because the farmers

were able to bring in blacklegs. The “DsF” was asked to initiate a blockade of sympathy
to stop the transport of products to the farmers and the sale of their products.

After two and a half years of blockade the agricultural workers' federation seemed to be

winning the conflict. But on the 9th of June 1926 the Supreme Court passed a judgment
stating that the blockade was illegal, a very controversial judgment contrary to the prac-

tice of (the court of arbitration). Actually, this meant the end of the agricultural
workers' federation. The final death sentence was signed in 1929 when the Liberal go-

vernment brought in a bill, which stated that all agreements entered into after pressure

from collective actions--i.e., blockades of sympathy--and agreements, were without legal
effect. The bill was passed in Parliament in January and March 1929. Five years later, in

1934, the federation of the unskilled workers-DAF-took over the federation of the agri-
cultural workers.

'
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STREJKESTATISTIK - METODISK
SET

Af Kurt Leihardt

Indledning
Strejkestatistik benyttes i stor udstrækning i undersøgelser af arbejderbe-
vægelsen og arbejdsmarkedets forhandlingssystemer. Anvendelsen af sta-

tistiske størrelser følges imidlertid sjældent af systematiske analyser af,
hvad tallene egentlig dækker og hvilke skævheder, der antageligt er ind-

bygget i dem. Enten diskuteres disse problemer overhovedet ikke, eller

også angives det blot, at man »er klar over, at tallene er ufuldstændige,
men ...«l Denne artikel søger at etablere et mere fast greb om, de pro-
blemer konstruktion og anvendelse af strejkestati'stik rejser. _

Følgende problemer er forbundet med de tre faser, der indgår i en

Statistiks produktionsproces:2
'

1.'Def1nition og afgrænsning af population, registreringsenhed, egenska-
ber, kendetegn og -mærker: .

- er det opstillede begrebsapparat entydigt, adækvat og funktionelt i

forhold til såvel den opstillede problemstilling som den empiri, der

ønskes undersøgt? .

'

2. Indsamling af oplysninger (data):
- dækker de indsamledeioplysninger (materialet) hele populationen og
ikke andet?

v

- ændres en eventuel afvigelse gennem tid?
- udelukkes dele af populationen systematisk fra materialet?
- er de enkelte oplysninger korrekte?

3. Bearbejdning af oplysningerne:
- er regnearbejdet udført reliabelt og korrekt?
- er grupperingeme systematiske, udtømmende og gensidigt udeluk-

kende?
“

Der er ingen principielt forskel på de problemer henholdsvis konstruktion

og læsning af statistik rejser:
Konstruktøren har mulighed for at gennemføre alle tre faser optimalt i

relation til den opstillede problemstilling. Imidlertid vil de tilgængelige
data ofte -'- og ihvertfald i forbindelse med strejker - være så utilstrække-

lige og upålidelige, at en dækkende statistik ikke kan opstilles. Konstruk-

tøren tvinges derfor til i forbindelse med statistikkens produktion at vur-

dere, om der er nogen mening i at konstruere en tabel ud fra de tilgænge-

lige data, om definitioner etc. kan ændres, således at der bliver bedre

,
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overensstemmelse mellem den postulerede og den realiserede statistik

etc.
'

Når en statistik læses er produktionsfaserne gennemløbet. Læseren må

afklare, hvorledes faseme er gennemløbet og på grundlag heraf vurdere,
om tallene giver den ønskede oplysning, om de måler det, der angives, og
om de indeholder fejl og unøjagtigheder. Hvis statistikken ikke fuldt ud

lever op til kravene, må det vurderes, om afvigelsen kan medbringes ved

anvendelseaf estimater eller lignende, om statistikken kan anvendes

trods mangleme, eller om den må afvises.

Analysen af en enkelt Statistiks produktionsproces med henblik på en

vurdering af dens kildeværdi kan kun afsløre tendenser. Det kan f.eks.

bestemmes, om det samlede materiale vil have en tendens til at give for

højt eller et for lavt deltagertal. Derimod vil det ikke kunne bestemmes,
hvor stor afvigelsen er.

Sammenligning mellem to statistikker, der omhandler samme - eller

tilnærmelsesvis samme - sagsforhold, vil give holdepunkter for mere

sikre konklusioner. Vurderingen består da af en systematisk sammenlig-
ning af statistikkemes tilblivelsesprocesser:

Figur I.

STATISTIK I SAMMENLIGNING STATISTIK II

DEFINITIONER ETC. *-_'_'. DEFINITIONER BTC.

1 ' l
INDSAMLINGS PROCBS 4'-____-› INDSAMLING SPROCES

l
BEARBEJDNINGSPROCES '___9 BEARBEJDNINGSPROCES

l
TALSTØRRELSER 4-_----› TALSTØRRELSER

Jo flere processer det er muligt at holde konstante, jo mere præcise
resultater vil sammenligningen kunne give. Hvis deñnitioneme er nøjagtig
ens fremkommer uoverensstemmelser mellem i øvrigt sammenlignelige
størrelser fra forskelle i de øvrige delprocesser; hvis yderligere bearbejd-
ningsprocesseme er ens må forskelle i statistikkemes opgivelser skyldes
indsamlingsprocesseme; og så fremdeles.

›

_

Det bemærkelsesværdige ved megen strejkestatistik er fraværet af blot

nogenlunde præcise definitioner af population, enheder og egenskaber.
Den manglende præcision i begrebsdannelsen skyldes ganske afgjort de
små muligheder for at fremskaffe et tilfredsstillende materiale. Selv op-

lysninger om en strejkes mest grundlæggende kendemærker er usikre.
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Anvendelsen af upræcise definitioner forstørrer imidlertid disse mangler
ved materialet og blokerer aldeles for en mere indgåendefortolkning.Den

første forudsætning for anvendelsen af strejkestatistiske data i analyser af

strejkeaktiviteten er, at disse data er indsamlet og bearbejdet på grundlag
af et begrebsapparat, der er adækvat, funktionelt og entydigt såvel i

relation til den opstillede problemstilling som i relation til den empiri, der

ønskes analyseret.
_

Strejkeforskningen og den offentlige debat opererer med et væld af

termer til karakteristik af strejker: spontane, vilde, uofficielle, ulovlige,
overenskomststridige, uvarslede, fn'e, etc. Som oftest dækker disse ter-

mer ikke præcist definerede og »operationaliserede begreber, men benyt-
tes som ideologisk ladede slagord. En præcist defineret og operationalise-
ret klassifikation af strejker er imidlertid en uomgængelig nødvendighed,

- såvel ved analyser af tidsrækker som ved komparation af strejkeaktivi-
teten i forskellige stater eller brancher på grundlag af statistiske data.

Strejker er et så komplekst socialt fænomen, .at aggregerede størrelser,
der omfatter hele strejkeaktiviteten, lader afgørende udviklingstræk og

forskelle usynlige. .

Når dette er sagt, må det også siges, at en statistik aldrig bliver bedre

end det materiale den udarbejdes på grundlag af, - og netop oplysninger
vedrørende strejker er præget af ufuldstændighed og usikkerhed.

Årsagenhertil ligger for det første i selve strejkens natur:

Strejke er åben konflikt mellem to parter, der står i et vist afhængig-
hedsforhold til hinanden. Det er klart, at de involverede parter i sådanne

tilspidsede konfliktsituationer ikke vurderer situationen ud fra kølig, afba-

lanceret iagttagelse. Tværtimod vil hændelsesforløbet iagttages med alle

følelser og interesser involveret, hvorfor oplysninger fra parteme 0m

strejken må anses for at være forbundet med al mulig usikkerhed. Der

eksisterer imidlertid ingen alternative kilder end netop parterne.
Hertil kommer så, at en strejke er et dynamisk socialt fænomen, som

både kan være vanskelig at overskue mens den står på og vanskelig at

måle i diverse kvantiteter. Vanskelighederne skyldes, at strejkesituati-
onen er under stadig udvikling og omfatter en lang række relationer, der
ikke fremtræder fysisk.

,

For det andet involverer afsendelsen af meddelelse om strejken takti-
ske overvejelser som kan resultere i, at oplysninger ikke indsamles og

videresendes ellerat oplysningerne »tendentielt« er forkerte. Sådanne

taktiske overvejelser har stor betydning i forbindelse med strejker:
For det første er strejkeprædikatet overordentligt værdiladet; medde-

lelse om strejke udløser øjeblikkeligt moralsk pres på og støtte til de

involverede parter fra omgivelserne. Tillige udløses økonomiske og ret-

lige reaktioner.
_

For det andet bevirker strejkens dynamik som nævnt ovenfor dels, at

selv de mest enkle kendetegn kan være vanskelige at registrere præcist,
dels at oplysningerne er vanskelige at kontrollere for modtageren af med-
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delelsen. Senderen af meddelelsen må og kan således udøve et betydeligt
skøn ved registreringen af det enkelte kendemærke. I det omfang skønnet
ikke er normeret udefra vil senderen selv opstille kriterierne for dets

udøvelse. Disse kriterier vil naturligvis være præget af motivet for ind-

samlingen og afsendelsen af oplysningen.
Indsamlingsprocessen kan analyseres som en kombineret styrings- og

kommunikationsproces. Den samlede indsamlingsproces kan - i sin mest

simple form- skematisk fremstilles således:

Figur 2.

Iagttagelse Meddelelse
'

'

I

'

Sender
Hændelser'

Sender
III

Styring.

Senderens opgaver i processen kan deles i tre led:

l) iagttagelse af hændelsen,

2) bearbejdning af iagttagelsen til en oplysning (et datum)
3) afsendelse af meddelelse med oplysningen.

Konstruktøren søger gennem krav/ønsker om tilsendelse af oplysninger
og gennem opstilling af definitioner m.m. at styre senderadfærden vedrø-

rende disse tre opgaver. Ved anvendelsen af spørgeskemaer, indberet-

ningsskemaer eller lignende fastsættes omfanget af senderens opgaver i

forbindelse med såvel iagttagelse som bearbejdning. Senderens oplysnin-
ger kan således bestå af relativt ubearbejdede data (f.eks. strejkens be-

gyndelses- og afslutningstidspunkt), som konstruktøren så bearbejder
yderligere selv. Eller senderens oplysninger kan bestå af data, der er

resultatet af en mere kompliceret bearbejdningsproces (f.eks. strejkens
varighed målt i antallet af tabte arbejdsdage). Jo .større en del af den
samlede bearbejdning, der er overvæltet påsendeme, jo større krav stil-

les til normeringen af bearbejdningen, når samme præcision skal opnås.

Konstruktøren kan gennem kontrol og sanktioner ved afvigelse fra de

udstukne retningslinier gennemtvinge, at senderadfærden er i overens-

stemmelse med disse.

Afsendelse af meddelelse om strejke er i sig selv en omkostning, hvor-

128



for senderen må have en interesse i afsendelsen før den finder sted.

Senderadfærden kan derfor analyseres ud fra en almindelig mål-middel-
analyse. Adfærden vil f.eks. kunne analyseres på grundlag af det alminde-

lige kommunikationsparadigme: 'hvem siger hvad, hvorfor, under hvilke

omstændigheder, til hvem, hvordan og med hvilket resultat.3 Ikke alle

momenter behøver at være relevante i den konkrete sammenhæng, men

de vil være udmærkede at have i baghovedet, når indsamlingsprocessen
analyseres.

Senderens motiver gør sig imidlertid ikke kun gældende ved beslutnin-

gen om at sende; Også selve oplysningen vil være præget af senderen. I

visse tilfælde kan interesseme motivere at ukorrekte oplysninger afsen-

des bevidst. Dette vil dog antageligt være sjældent og derfor mindre

afgørende.”Derimod vil iagttagelsen og bearbejdningen ofte indeholde så

mange usikre momenter, at to personer med forskellige motiver vil

komme frem til forskellige resultater uden det med rette kan hævdes, at

én af dem meddeler dirkete forkerte oplysninger. _

Analysen af indsamlingsprocessen bør munde' ud i et svar på spørgsmå-
lene '

'

- hvilket omfang er senderadfærden effektivt styret, _ og med hvilket

formål?
- hvilke motiver gør sig gældende fra senderside ved afsendelsen af med-

delelse om strejke?
'

- på hvilken måde og i hvilket omfang influerer svareme på de to første

spørgsmål på statistikkens tal?

Man bør være opmærksom på, at det her opstillede analyseskema princi-
pielt kan anvendes ved analyse af en hvilken som helst indsamlingspro-
ces, - også hvor indsamlingen foregår ustyret i en del af processen.
Kilder om strejkeaktiviteten i Danmark. Kilder kan give oplysninger på
sekundært niveau (statistikker 0.1.) og på primært niveau (oplysninger om

enkelthændelser).
'

Følgende offentligt tilgængelige skriftlige kilder findes i dag om strejkeak-
tiviteten i Danmark:

A. Kilder med oplysninger på sekundært niveau:

1) Statistikken over arbejdsstandsninger fra Danmarks Statistik.

2) Statistik udarbejdet af interesseorganisationeme på arbejdsmarkedet.

B. Kilder med oplysninger på primært niveau:

1) Dagspressen.
2) Fagblade og andre blade eller papirer fra interesseorganisationeme på

arbejdsmarkedet (herunder beretninger).
3) Bøger og andre publikationervedrørende enkeltstrejker.
4) Arbejdsrettens domme.

5) Primærmateriale (mødereferater, skrivelser etc.).

Artiklen kan siges at være opdelt i to afdelinger. I den første afdeling
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(afsnit 2-4) opstilles et præcist og empirisk anvendeligt begrebsapparat
ved kvantitativ registrering af strejkeaktivitetens omfang i Danmark. I

afsnit 2 diskuteres populationens definition og afgrænsning. I afsnit 3

fastlægges de væsentligste kvalitative egenskaber og kendetegn og i afsnit
4 defineres og afgrænses de tre absolut væsentligste kvantitative kende-

tegn i forbindelse med måling af strejkeaktivitetens omfang: strejker,
strejkedeltagere og antal tabte arbejdsdage på grund af strejker. Hoved-

sigtet med denne del af artiklen er netop at få styr på disse måleenheder,
idet mindst ét af dem er involveret i enhver undersøgelse af strejkeaktivi-

'

teten, hvori kvantitative størrelser indgår.
I den anden afdeling (afsnit 5) gennemføres - som eksempel - en an-

alyse af statistikken over arbejdsstandsninger fra Danmarks Statistik. Sig-
tet er dels at illustrere de skævheder, der er indbygget i et arbejdsgiver-
genereret materiale, dels at få mere hold på anvendelsesmulighedeme og

problemerne tilknyttet netop denne statistik.

Definition og afgrænsning af populationen
Hvad er en strejke? Vi kan med Hyman definere en strejke som en

gruppe ansattes midlertidige arbejdsnedlæggelse med det formål at gen-

nemtvinge krav eller udtrykke utilfredshed.4 I litteraturen er der ingen
grundlæggende uenighed om strejkedefinitionen.

Definitionen fastslår for det første, at en strejke er en arbejdsnedlæg-

gelse. Strejken begynder når en gruppe ansatte ophører med at arbejde,
på trods af at ansættelsesforholdet foreskriver det modsatte.

For det andet fastslår definitionen, at'arbejdsnedlæggelsen skal være

midlertidig, således at de strejkende regner med at vende tilbage til det

samme arbejde. Kollektiv afsked er ikke strejke. Varigheden af aktionen

indgår ikke som faktor i definitionen. En strejke kan vare fra 5 minutter

eller mindre til flere år. Afskedigelse af de strejkende afbryder ikke i sig
selv strejken; - strejkens ophør afhænger alene af de strejkendes bevidst-

hed om, om de er i strejke eller ikke.

For det tredje fastslår definitionen, at arbejdsnedlæggelsen skal være

udført af en gruppe. Individuelle aktioner som f.eks. fravær og hurtig
rotation falder uden for strejkebegrebet.

For det fjerde fastslår definitionen, at strejken skal gennemføres af

ansatte, dvs. personer, der har solgt deres arbejdskraft til ejere af produk-
tionsmidler. Skoleelever, husmødre, fanger, værnepligtigeetc. kan derfor

ikke - ihvertfald ikke på nuværende tidspunkt - strejke i den betydning
strejkebegrebet fastlægges her. At de pågældende grupper gennem ar-

bejdsnægtelse helt eller delvist kan opnå samme effekter som angivet i

definitionen er ligegyldigt: deres situation i udgangspositionen er en fun-

damentalt anden end en »fri« lønarbejders.
For det femte fastslår definitionen, at arbejdsnedlæggelser, der finder
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sted for at udtrykke tilfredshed, glæde eller sorg ikke umiddelbart falder
ind under strejkebegrebet. Arbejdsnedlæggelsen skal være opfattet som

oppositionel aktivitet.

Lock out som en eller flere arbejdsgivers medlertidige afbrydelse af

arbejdet med henblik på at gennemtvinge et krav.5

For så vidt angår varslede arbejdsstandsninger er det relativt simpelt
empirisk at udskille de to former for arbejdsstandsning. En vis fælles-

mængde vil'dog kunne forekomme, - nemlig hvor begge parter varsler

arbejdsstandsning.
For så vidt angår uvarslede arbejdsstandsninger kan det være vanskeli-

gere at anvende sondringen. Arbejdsstandsning er ofte en konsekvens af

et længere konfliktforløb og parterne vil lægge »skylden« for arbejds-
standsningen på modparten.6 Sondringen strejke/lock out hviler imidler-

tid ikke på en skelnen efter »skyld« eller »provokation«, men udeluk-

kende på. hvem , der faktisk afbryder arbejdet. Når blot dette fastholdes,
kan langt de fleste arbejdsstandsninger rubric'eres i dikotomien.

Tilbage bliver imidlertid en rest af arbejdsstandsninger, hvor forløbet
er så specielt, at det ikke er muligt at foretage en rubricering. Da det ikke

er hensigtsmæssigt at udskille en del arbejdsstands'ninger på grundlag af

et tvivlsomt kriterium og da antallet af lock outs - i hvert fald i efterkrig-
stidens Danmark - er meget få, henregnes alle tvivlstilfælde til strejker.
Lock out-begrebet omfatter - når det er operationaliseret således - kun

de tilfælde, hvor der utvivlsomt er tale om lock outs.

Partiel arbejdsnægtelse er karakteriseret ved, at de ansatte kollektivt
nægter at udføre en del af de ordrer, de modtager fra arbejdsgiveren,
uden at de ophører med at udføre det resterende arbejde, de er ansat til at

udføre. Aktioneme omfatter blokalde over for strejkeramt arbejde/andet
specificeret arbejde, temponedsættelse (slow down-, arbejd efter regler-
ne- og loft over akkordeme-aktioner), nægtelse af at 'arbejde på bestemte

tidspunkter, overarbejdsvægring, blokade over for bestemte råmaterialer,
hjælpestoffer, maskiner, arbejdsprocedurer og arbejdssteder.

Den partielle arbejdsnægtelse adskiller sig fra strejken på flere punkter:
For det første opretholder begge parter indkomst. Ingen af parterne
behøver at være sat i en akut økonomisk tvangssituation og logikken i

aktionsforløbet er derfor ikke nødvendigvis den samme som i forbindelse
med en strejke.

For det andet behøver den partielle arbejdsnægtelse ikke at være mid-

lertidig. Overarbejdsnægtelse eller nægtelse af at anvende bestemte stof-

fer kan udmærket være og opfattes som varig uden ansættelsesforholdet

dermed ophører.
For det tredie kan konflikten - med begge parters billigelse - løses ved

eliminering af det konfliktramte arbejde. Hvis noget sådan indtræffer un-

der en strejke vil de strejkendes position eroderes aldeles.

Det er nok muligt at beregne kvantitative størrelser, hvori såvel strej-
ker som partiel arbejdsnægtelse indgår som »aktion«-enheder, - men det
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er ikke muligt på en meningsfuld måde at summere antallet af deltagere i

eller antallet af tabte arbejdsdage på grund af disse aktioner.

Militante aktionsformer kan defineres som en gruppe ansattes anven-

delse af fysisk magt med det formål at gennemtvinge krav eller udtrykke
utilfredshed. I de senere år har fysisk blokade og virksomhedsbesættelse

været anvendt i Danmark. I de tilfælde, hvor den fysiske blokalde eller
virksomhedsbesættelse iværksættes som supplement til strejken, er det

soleklart, at aktionen falder ind under strejkebegrebet. Når aktionen ikke

gennemføres af de lønarbejdere hvis arbejdsplads blokeres eller besættes,
er der ikke tale om strejke og aktionen bør derfor ikke indgå som strejke i

statistikken.

KlassifikatiOnaf strejker
Strejker, der iværksættes af fagorganisationens kompetente organ klassi-

ficeres som organisationsiværksat. Strejker initieret af andre - herunder

inkompetente dele af fagorganisationen - klassificeres som ikke- organi-
sationsiværksatte.

Fagorganisationens støtte til en strejke kan operationaliseres til at af-

hænge af økonomisk støtte og retlig støtte.
Når fagorganisationen åbner sin strejkekasse for de strejkende, etable-

rer støtteindsamling eller åbenlyst støtter en sådan indsamling er strejken
organisationsstøttet. I modsat fald er den ikke organisationsstøttet.
Når fagorganisationen nægter at erkende aktionen overenskomststri-

dig/ulovlig er den organisationsstøttet. I modsat fald er den ikke organisa-
tionsstøttet.

'

-

Andre operationaliseringer kan naturligvis foretages alt efter problem-
stilling.

'

Strejkens rubricering afhænger alene af dens relation til fagorganisati-
onens kompetente organ/repræsentanter.

Fagorganisationeme støtter relativt sjældent strejker, der er iværksat af

andre end deres kompetente organer. Det er derfor hensigtsmæssigt, at

en strejke rubriceres som organisationsstøttet, når deltagernes fagorgani-
'

sation blot på et eller andet tidspunkt under aktionsforløbet støtter den.

Enkelte steder benyttes en mellemkategori under betegnelsen »semio-

fñcielle strejker« eller »flashstrejker«. Heri placeres strejker, der modta-

ger skjult støtte fra fagorganisationen.7 Anvendelsen af en sådan kategori
afhænger naturligvis af problemstilling og kildematen'ale. Generelt synes

kildematerialet om arbejdskampe i Danmark ikke at levne mulighed ,for
anvendelsen af en sådan kategori.
Vedrørende strejkers retlige status er sondringen mellem på den ene

side overenskomst og på den anden side lov blevet mere og mere udfly-
dende, - dels fordi Arbejdsretten konsekvent betegner overenskomststri-

dige strejker som »ulovlige«, dels fordi staten ofte ophøjer mæglingsfors-
lag eller hidtil gældende overenskomst til lov. Da en overenskomststri-
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dig/ulovlig strejke ikke er en kriminel handling i straffelovens forstand

anvendes her termparret overenskomstmedholdelig/overenskomststridig.
En strejkes retlige status bliver i Danmark afgjort af Arbejdsretten ved

afsigelsen af en kendelse eller dom. En foreløbig afgørelse træffes imid-

lertid allerede på fællesmødet mellem organisationerne, hvor fagorganisa-
tionen kan erkende, at strejken er overenskOmststridig. Indbringes strej-
ken senere for Arbejdsretten er der en meget stor sandsynlighed for, at

retten vil dømme den »ulovlig«, idet fagorganisationen procederer for de

strejkende.
Ifølge Arbejdsretsloven fra 1973 (Lov nr. 317 af 13. juni 1973 om Ar-

bejdsretten) skal fællesmødet afholdes senest dagen efter en strejkes ud-

brud (§ 9, stk. 2). Tilnærmelsesvis alle strejker af en varighed på to dage
eller derover kan derfor rubriceres i dikotomien overenskomstmedholde-

lig/-stridig. Strejker af kortere varighed vil derimod meget sjældent være

retligt bedømt, hvorfor disse strejker må placeres i en restkategori.8 In-

den den nuværende lovs ikrafttræden afholdtes ,fællesmødet først nogle
dage efter en strejkes påbegyndelse,9 hvorfor en vis del af de længereva-
rende strejker overhovedet ikke er retligt bedømt. På den anden side

kunne strejker idømmes bod uanset, hvor korte de var. Restkategorien
får derfor en anden sammensætning før end efter 1. juli 1973.

De registrerede strejker kan herefter indplaceres i følgende figur.

Figur 3.

Iværksat af

fagorganisationen
Ikke iværksat af

fagorganisationen
Støtte Iværksættelse

Overenskomst- Overenskomst-

medhol- stridig rest medhol- stridig rest

delig deli;

Støttet af

fagorganisatidn

Ikke støttet'af

fagorganisation

1. Strejker; der iværksættes og støttes af fagorganisationen er normalt

strejker i forbindelse med løsningen af interessekonflikter og således

overenskomstmedholdelige (la). Men der kan forekomme undtagelser.
Strejker i denne kategori betegnes ofte »officielle« eller »lovlige«.
2. Strejker, der ikke er iværksat af, men som dog støttes af fagorganisati-
onen forekommer nu og da, - oftest blandt mere militante forbund. Strej-
keme er normalt overenskomststridige (2b).
3. Strejker, der hverken iværksættes eller støttes af fagorganisationen
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benævnes ofte »overenskomststridige«, »ulovlige«, »vilde« eller »inofñ-

cielle«. Strejkeme kan være overenskomstmedholdelige, men vil som

absolut hovedregel ikke være det (3b).
Strejker, der iværksættes, men ikke støttes af fagorganisationen kan

ikke forekomme, når en strejke betragtes som organisationsstøttet blot

fagorganisationen bakker den op på et eller andet tidspunkt under ak-

tionsforløbet.
Som tidligere angivet i strejkedeflnitionen kan strejken have to forskel-

ligartede formål: at gennemtvinge krav og at udtrykke utilfredshed. Ross

og Hartmann kalder den første type styrkestrejker og den anden type
demonstrationsstrejker.1°

Sondringen er analytisk udmærket, men kan vanskeligt håndteres ved

empiriske undersøgelser, fordi den hviler på deltagernes opfattelse af

strejkens formål. For det første kan begge formål udmærket være inde-

holdt i den samme strejke; for det andet kan opfattelsen variere strejke-
deltagerne imellem og over tid og endelig - for det tredie - vil kildemate-

rialet ofte være så mangelfuldt, at en rubricering af strejken er umulig.
Op gennem 1970°eme har strejkeaktiviteten været karakteriseret af et

meget omfattende antal strejker vendt mod hændelser eller institutioner i

samfundets politiske og retlige strukturer. Ved mange problemstillinger
vil en konsekvent sondring mellem på den ene side »almindelige« strejker
og på den anden side protest- eller politiske' strejker give betydelige ge-

vinster. Spørgsmålet er så, hvorledes denne sondring fastlægges entydigt,
meningsfyldt og empin'sk anvendeligt?

'

Strejker, der søger at gennemtvinge krav eller udtrykke utilfredshed

over for arbejdsgiveren kan vi kalde koncem-inteme. Konflikten vil om-

handle forhold i forbindelse med den umiddelbare ansættelsesrelation:

løn- og arbejdsforhold, ansættelsespraksis, ledelses- og personalepolitik i

øvrigt osv. Arbejdsgiveren vil normalt være en juridisk enhed, - et firma.

Firmaet kan ejes af en koncern og det kan udmærket være koncemledel-

sen, der fastlægger - eller af de ansatte opfattes af fastlægge - den for-

melle arbejdsgivers ledelsesstrategi. Vi opererer derfor med koncemin-

teme strejker i stedet for ñrmainteme eller virksomhedsinteme strejker.
Koncemeksteme strejker er vendt mod andre end arbejdsgiveren defi-

neret som ovenfor. Det kan være andre arbejdsgivere, arbejdsgiverorga-
nisationen, fagorganisationen, regeringen, Folketinget, de ordinære dom-

stole, Arbejdsretten, politiet etc.

Sondringen konceminteme/-eksteme strejker svarer ikke til sondringen

styrke-/demonstrationsstrejker. Konceminteme strejker vil meget ofte
være demonstrationsstrejker og det kan hænde, at koncemeksternestrej-
ker udvikler sig til styrkestrejker.

Det er klart, at de koncerinteme strejker ikke eksisterer i et socialt og

politisk vacuum og netop i krisetider skærpes og tydeliggøres modsæt-

ningsforholdet mellem arbejderklasse og arbejdsgivere. I de senere år har

vi da også set en lang række strejker, som på den ene side drejede sig om
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nogle typiske konceminteme spørgsmål, men som på den anden side

såvel af de involverede parter som af omgivelserne blev betragtet som

opgør af en lang videre økonomisk og politisk betydning end blot fastsæt-

telsen af nogle konceminteme forhold. Analyser af udviklingen i de kon-

ceminteme strejkers politiske betydning er naturligvis væsentlige og det

er muligt - i hvert fald i en vis udstrækning - at operationalisere strejke-

;data med henblik på forståelsen af netop denne udvikling. Det ændrer

imidlertid ikke ved det faktum, at strejkerne er konceminteme og kan

løses koncemintemt gennem lokale forhandlinger. Sondringen koncemin-

tern/ekstem svarer således heller ikke til en graduering af strejkemes

politiske karakter og betydning.

Måleenheder

Strejkeaktivitetens omfang måles normalt i tre forskellige enheder: antal
strejker (arbejdsstandsninger), antal deltagere og antal tabte arbejdsdage.
I dette afsnit diskuteres dels hvorledes måleenhedeme afgrænses, dels

hvad de kan bruges og navnlig ikke bruges til.

Strejken
Strejken kan afgrænses ud fra beslutningen om at strejke. En gruppe

ansattes selvstændige beslutning om og iværksættelse af arbejdsstands-
ning udgør således én strejke.

For så vidt angår organisationsiværksatte strejker vil beslutningen om

strejken fuldgyldigt være truffet af fagorganisationens kompetente orga-

ner, og strejkens iværksættelse afhænger derfor ikke af en tilsvarende

beslutning blandt de involverede medlemmer. Antallet af organisations-
iværksatte strejker er derfor lig antallet af beslutninger i fagorganisati-
onens kompetente organ om iværksættelse af strejke.

Fagorganisationen varetager sine medlemmers økonomiske interesSer

gennem indgåelse af kollektiv overenskomst med arbejdsgiveren ( eller

dennes organisation) på medlemmernes vegne. Den kollektive overens-

komst kan være indgået med den enkelte (uorganiserede) arbejdsgiver
_ eller arbejdsgiverorganisationen. Beslutningen om iværksættelse af

strejke vil derfor enten være afgrænset til den enkelte arbejdsgiver eller til

arbejdsgiverorganisationen.

Eksempel: Når Dansk Slagteriarbejderforbund i 1967 iværksatte strejker på fire kreatur-

slagterier tæller disse strejker 4 i statistikken, fordi der her er tale om konflikter vedrø-

rende fornyelsen af fire principielt forskellige overenskomster med fire hidtil uorganise-

rede arbejdsgivere.
Omvendt: Hvis Dansk Slagteriarbejderforbund iværksætter strejker på en større eller

mindre del af medlemsvirksomhedeme inden for Andels- og Privatslagteriemes Arbejds-

giverforeninger i forbindelse med fornyelsen af overenskomsteme mellem de to organisa-

tioner, vil dette tælle én strejke i statistikken.
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Der opstår særlige problemer, når strejkeaktiviteten er en konsekvens af
sammenbrud i forhandlingerne mellem Dansk Arbejdsgiverforening og

Landsorganisationen i Danmark. På den ene side kan LO's forretnings-
udvalg eller repræsentantskab forlange, at en medlemsorganisation delta-

ger i en arbejdsstandsning. På den anden side vil arbejdsstandsningen
først kunne iværksættes, når den tiltrædes med %,s majoritet af de af-

givne stemmer i den pågældende organisations kompetente forsamling
(Lols love, § 30, stk 1). Beslutningen om strejkens iværksættelse er

således delt i to led og man oplevede for eksempel i forbindelse med
konflikten i 1973, at HK ikke umiddelbart efterfulgte LO's krav om vars-

ling af strejke. Konflikten, der iværksattes på L0”s foranledning, kan
herefter både tælle én og flere strejker, når det her opstillede kriterium
om beslutningen om strejken anvendes. Det må afhænge af den opstillede
problemstilling, hvilken fremgangsmåde der anvendes.

Man bør være opmærksom på, at forholdet mellem organisationer og
hovedorganisation ikke er det samme i de forskellige hovedorganisati-

›

oner.

For så vidt angår strejker, der ikke er iværksat af fagorganisationen,
afhænger iværksættelse altid af en beslutning blandt de direkte involve-
rede ansatte. Beslutningen kan ganske vist være en konsekvens af en

opdeling fra uformelle (inkompetente) dele af fagorganisationen, For-
mandsinitiativet eller andre fagoppositionelle grupperinger, politiske par-
tier osv., men dette ændrer ikke ved, at iværksættelsen afhænger af en

selvstændig beslutning blandt de ansatte.

Principielt vil en strejke, der ikke er iværksat af fagorganisationen,
være afgrænset af den gruppe ansatte, der træffer beslutningen og iværk-

sætter strejken. Det er imidlertid vanskeligt at udskille de enkelte grup-

per, der selvstændigt træffer beslutning om arbejdets nedlæggelse. Nor-
malt afgrænses strejken derfor af virksomheden.11 Iværksættes sympati-
strejker blandt de ansatte på den samme virksomhed, hvor den oprinde-
lige strejke kører, vil disse sympatistrejker ikke tælles som selvstændige
strejker. Den oprindelige strejke og sympatistrejkeme på virksomheden
tæller som én strejke. Iværksættes derimod sympatistrejker på andre

virksomheder tælles disse sympatistrejker derimod som selvstændige
strejker.

Almindeligvis vil der ikke«være problemer med at identificere og

afgrænse en virksomhed. Vi kan definere en virksomhed som en geogra-
fisk afgrænset enhed, hvor ansatte udfører intenderet koordineret arbej-
de.12 I visse tilfælde opstår der dog problemer, - f.eks. i forbindelse med

strejker blandt transportarbejdere eller andre mobile eller spredte grupper
af ansatte. Når sådanne grupper strejker afgrænses aktionen af det ansæt-
tende firma eller lignende juridisk enhed.

Nogle gange genoptager de ansatte en strejke ganske kort tid efter de
har afsluttet den. I mange statistikker tælles strejker, der udføres af de
samme deltagere og med kun 2-3 dages mellemrum, som én strejke.

136



Strejkedeltagere
Den kvalitative afgrænsning af deltagerne i en strejke synes at være rela-
tiv Uproblematisk: en strejkedeltager er en ansat, der sammen med én

eller flere andre ansatte gennem en midlertidig arbejdsnedlæggelse søger
at udtrykke en protest eller gennemtvinge et krav.

ILO opererer imidlertid også med begrebet »indirekte strejkedeltagere«
som betegnelse for de ansatte, der ikke kan fortsætte deres hidtidige
arbejde, fordi en strejke på samme eller en anden virksomhed fører til

mangel på materialer eller vedligeholdelse af bygninger og maskiner.13

Vi kan sondre mellem to former for indirekte deltagelse:
For det første kan det forekomme, at de ikke-strejkende ikke har mu-

lighed for at udbedre den opståede arbejdsmangel. Dette gælder dels de

tilfælde, hvor'det strejkeramte arbejde indgår som materialer i arbejd-
sprocesser eller vedligeholdelse af bygninger og maskiner på en anden

virksomhed. Arbejderne på denne virksomhed har ikke mulighed for selv
at producere de manglende materialer eller vedligeholdelse. Det gælder
imidlertid også de tilfælde, hvor produkterne af det strejkeramte arbejde
indgår som materiale i en anden arbejdsproces på den samme virksom-

hed, men hvor de ikke-strejkende ikke er udlært til at udføre det strejke-
ramte arbejde.

For det andet forekommer det, at de ikke-strejkende er i stand til at

udføre det strejkeramte arbejde, men nægter at gøre det.

Mens den sidste type af »indirekte deltagelse« klart falder ind under

strejkedeltagelse således som begrebet er fastlagt ovenfor, er det også
klart, at de ansatte, der - på trods ønske om det modsatte - ikke har

mulighed for at forblive i arbejde på grund af en arbejdsmangel forårsaget
af en strejke, ikke er strejkedeltagere, når strejkebegrebet udformes som

ovenfor.” De sættes i en ydre tvangsmæssig situation, hvor de hverken
har taget beslutning om at strejke eller finder, at de eri strejke. Det synes
derfor at være rimeligt ikke at medregne de indirekte strejkende i første

kategori i strejkestatistikken eller i hvert fald at udskille dem som en

selvstændig kategori.
Målingen af antallet af strejkedeltagere er ikke nødvendigvis en simpel

operation.
For det første er det uklart om fraværende ansatte (syge, ferierende

etc.) skal indregnes som strejkedeltagere. Ud fra definitionen synes det

mest rimeligt ikke at medregne disse ansatte som deltagere.
For det andet- og væsentligere - kan antallet af strejkedeltagere svinge

i løbet af strejken. Hvilket antal skal angives i statistikken? Det største

antal, der forekommer i løbet af strejken? Det gennemsnitlige? Eller det

deltagertal, der længst er aktuelt under strejken?
Da målet udtrykker det samlede deltagerantal i strejker inden for et

givet tidsinterval, er det mest naturligt at anvende 'det største deltagertal
ved målingen af den enkelte strejkes omfang.
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Tabte arbejdsdage på grund af strejker
Antallet af tabte arbejdsdage fremkommer principielt ved en multiplika-
tion af antallet af deltagere med varigheden af strejken målt i arbejdsda-
ge_15

Andre måleenheder kan udmærket tænkes. For eksempel kan man an-

vende antallet af strejkedage defineret som antallet af deltagere multipli-
ceret med varigheden af strejken målt i kalenderdage.

4

Termen 'tabte arbejdsdage” har en uheldig ideologisk klang (tabt for

hvem?), men den dækker præcist det almindeligt anvendte mål for strej-
keaktivitetens omfang. '6

Målingen af strejkens varighed kan give problemer, idet det er usikkert

om begyndelsesdagen og afslutningsdagen skal medregnes eller ikke.

Hvis strejken indledes umiddelbart inden fyraften eller afsluttes umiddel-

bart efter den normale arbejdsdags begyndelse, vil en indregning blot af

én af dagene give et skævt resultat.

Dertil kommer så problemet med deltidsbeskæftigede. En deltidsbe-

skæftigets arbejdsdag kan naturligvis ikke umiddelbart sættes lig arbejds-
dagen for en heltidsbeskæftiget.

Anvendelsesproblemer
Man bør være varsom med anvendelsen af disse strejkemål, når en an-

alyse af strejkeaktivitetens omfang og effekter søges gennemført. Jeg skal

her blot give enkelte eksempler.
Vedrørende strejkeaktiviteten målt i strejker:
Som tidligere påpeget er afgrænsningen af strejker, der er og ikke er

iværksat af fagorganisationen i praksis afgørende forskellig. En sammen-

lægning eller videre statistisk bearbejdning af størrelser, der repræsente-

rer begge disse strejketyper, giver ikke umiddelbart noget meningsfuldt
resultat.

Udviklingen i strejkemes antal vil - når definitionen af en strejke fast-

lægges som overfor- for organisationsiværksatte strejkers vedkommende

være delvist afhængig af udviklingen i overenskomstområdemes afgræns-

ning og derudover af forholdet mellem den enkelte organisation og hove-

dorganisationen. Udviklingen i antallet af strejker, der ikke er iværksat af

fagorganistionen, er delvist afhængig af udviklingen i virksomheds-, fir-

ma- og koncemstruktureme.

Proteststrejker, der ikke er organisationsiværksatte, tælles pr. virk-

somhed. Når strejkeaktiviteten i øvrigt er relativ lav kan en enkelt dags
landsdækkende proteststrejke øve aldeles' afgørende indflydelse på et helt

års strejketal. For det første kan dette vanskeliggøre analysen af udvik-

lingen i strejkeaktiviteten betydeligt og for det andet synes det urimeligt,
at disse proteststrejker »ligestilles« med »almindelige« strejker. Reelt er

der tale om én landsdækkende konflikt.17 En differentiering af strejketal-
lene på konceminteme og -eksterne strejker er derfor uomgængelig.
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Vedrørende strejkeaktiviteten målt i antallet af strejkedeltagere:
For det første er det nødvendigt at være opmærksom på, at deltagelse-

sintensiteten kan variere betydeligt.”g Deltagelse i en ordinær strejke af 2

dages varighed og så i strejken på den Kgl. Porcelænsfabrik i 1976 er vidt

forskellig med vidt forskellige konsekvenser for deltagerne, - også når

der kom'geres for forskellen i varigheden.
For det andet må man være opmærksom på, at de samme ansatte

udmærket kan strejke flere gange inden for det i statistikken anvendte

tidsinterval for opgørelsen (årligt, kvartalsvis eller månedligt).'9 Man kan

derfor ikke umiddelbart sætte statistikkens deltagertal i relation til samt-

lige ansatte og dermed få et udtryk for »bredden« i strejkeaktiviteten.
For det tredie indregner flere statistikker »indirekte deltagere« i opgø-

relsen uden antallet af disse udskilles fra de direkte deltagere.
Vedrørende strejkeaktiviteten målt i antallet af tabte arbejdsdage:
Den væsentligste begrundelse for at netop tabte arbejdsdage i modsæt-

ning til f.eks. strejkedage anvendes ved opgørelsen af strejkeaktiviteten,
er en påstand om, at der er en relativ snæver sammenhæng mellem antal-

let af tabte arbejdsdage og strejkens økonomiske konsekvenser. Dette er

imidlertid en tvivlsom antagelse.
For det første kan strejken finde sted på et tidspunkt, hvor virksomhe-

den ligger inde med store lagre og dalende muligheder på markederne.

Strejken vil blot - hvilket er i arbejdsgiverens interesse - føre til et fald i

lagerbeholdningen og firmaet vil spare en del lønudgifter.20
For det andet kan arbejdsgiveren flytte arbejdet over på andre virk-

somheder i det tidsrum strejken løber og dermed give øget beskæftigelse
4

og omsætning dér.21
For det tredie er det i flere undersøgelser blevet påvist, at produktivite-

ten stiger betydeligt efter en strejke.22
En strejkes økonomiske konsekvenser såvel for den enkelte arbejdsgi-

ver som for arbejdsgiverne som helhed kan derfor udmærket være positi-
*

ve. Derimod vil effekteme på arbejdsklimaet, muligheden for produk-
tionsplanlægning23 og måske også de politiske konstellationer i det hele

taget være negative for arbejdsgiverne.
Det er denne antagelses gennemslag i statistikkens udarbejdelse, der

fører til anvendelsen af kategorien »indirekte deltagere«. For at få ,en

tvivlsom økonomisk indikator spoleres de deciderede mål for strejkeakti-
viteten!

Statistikken over arbejdsstandsninger fra Danmarks

Statistik24

Definitioner og dataindsamling
Danmarks Statistik (DS) har siden 1897 udarbejdet en statistik over ar-

bejdsstandsninger. Statistikken blev de første år offentliggjort i Statistisk
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Årbog,siden i Statistiske Efterretninger. Statistikkens hovedtal gengives i

dag også i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. I det følgende

analyseres statistikken for perioden 1946-78 (jvf. tabel 1).
Populationens definition og afgrænsning. Statistikken omhandler ar-

bejdsstandsninger uden dette begreb fastlægges nærmere.” Principielt
indgår såvel lock outs som strejker i populationen.

'

Da arbejdsstandsningeme blandt andet måles i antallet af tabte ar-

bejdsdage, må det antages, at partiel arbejdsnægtelse ikke indgår i popu-
lationen.

Kun arbejdsstandsninger, der fører til tab på over 100 arbejdsdage
indgår i populationen. Populationens afgrænsning kan grañsk illustreres
ved nedenstående figur.

Figur 4.
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Alle strejker med værdier for gennemsnitligt deltagertal og varighed,
der ligger over den angivne hyperbel, tilhører populationen. Strejker, hvis

værdier for de sammen egenskaber ligger under hyberblen, tilhører ikke

populationen.
Fra og med 1956 omfatter antallet af tabte arbejdsdage såvel de direkte

som de indirekte. Under forudsætning af, at dette ikke var tilfældet før
1956 (jvf. tabel 1, note 4) udvidedes populationen dette år, idet strejker,
der fører til mindre end' 100 direkte tabte arbejdsdage, men over 100

direkte + indirekte arbejdsdage, nu indgår i populationen.
Fra og med 1960 angives, at populationen også omfatter »arbejds-

standsninger af mindre end én dags varighed på større danske virksom-
'heder«. Alt efter fortolkning kan denne oplysning både betyde, at popula-
tionen i 1960 udvides, indskrænkes og forbliver uændret.

Lovgrundlaget for DS?6 fastsætter ingen oplysningspligt vedrørende ar-

bejdsstandsninger.
Indberetning til DS om arbejdsstandsninger skal foretages på det i ap-

pendix 3 gengivne skema". De indsendte oplysninger er fortrolige.
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Skemaet indeholder ingen definition af registreringsenheden. Termeme

'arbejdsstandsning' eller 'strejke' anvendes overhovedet ikke, men der-

imod ”konflikt”, - en term, der dækker et mere omfattende og udflydende
begreb end de to andre. Sendeme afgør således suverænt, hvornår en

hændelse skal registreres som arbejdsstandsning og, og hvornår den ikke

skal det. .

Måleenheden »strejke« eller »arbejdsstandsning«fastlægges heller ikke

på skemaet. Senderen må selv fastlægge den.

I en note angives, at arbejdere, der bliver arbejdsløse som følge af

konflikten, skal medregnes ved opgørelsen af antallet af berørte arbejde-
re. Derudover diskuteres. målingen af kendetegnet »antal berørte arbejde-
re« ikke. Det er især bemærkelsesværdigt, at DS ikke fastslår hvilket

deltagertal senderen skal angive i forbindelse med arbejdsstandsning med

skiftende deltagertal.
Endelig kan det konstateres, at der intet siges om, hvorledes antallet af

tabte arbejdsdage skal beregnes.
Kontrol af de indsamlede oplysninger kan ske på grundlag af en sam-

menligning med alternativt indsamlede oplysninger, - eventuelt stikprø- _

vevist. Derudover kan bearbejdningen kontrolleres, når senderen også
indsender de data bearbejdningen er foretaget på grundlag af (kontrol-
spørgsmål). DS anvender ingen af metoderne. Den manglende præcise-
ring af, hvilket deltagertal senderen skal opgive ved indberetning af ar-

bejdsstandsning med skiftende deltagertal, medfører, at DS end ikke kan

betragte antallet af tabte arbejdsdage som en simpel multiplikation af det

opgivne deltagertal og arbejdsstandsningens varighed målt i arbejdsdage
eller i øvrigt opstille en relation mellem de tre oplysninger på skemaet.

DS*s statistik over arbejdsstandsninger udarbejdes på grundlag af ind-

beretninger fra udvalgte arbejdsgiverorganisationer og arbejdsgivere.
Som nævnt i afsnit 1.4. må oplysninger fra parterne i en konflikt be-

handles med al mulig forbehold. Parterne synes end ikke at være enige
om, hvornår der foreligger en strejke, og hvornår der ikke gør det. Kuhn
har sammenlignet en arbejdsgivers og en lokal fagforenings statistikker

vedrørende strejkeaktiviteten på arbejdsgiverens virksomheder i perioden
1950-56. Ledelsen havde registreret 194 strejker, fagforeningen 111.28 Det
er således problematisk at gå ud fra, at begrebet strejke opfattes på
samme måde af begge parter. En statistik, der udelukkende hviler på
arbejdsgiver-genereret materiale kan meget vel snarere sige noget om

arbejdsgiverens opfattelse af konfliktsituationeme end om selve konflikt-

situationeme.

Antallet af sendere har varieret perioden igennem:
Fra og med 1949 til og med 1955 bygger statistikken udelukkende på

oplysninger fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Herefter 'er organisati-
oner og arbejdsgivere blevet inddraget som sendere, når det af aviser

eller lignende har fremgået, at en vis strejkeaktivitet finder sted på den

pågældende organisations område eller på arbejdsgiverens virksomheder.
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Sendeme for indberetningsåret 1978 er angivet i appendix 2. Det er ikke

umiddelbart muligt for DS at rekonstruere listen for de enkelte år i perio-
den 1956-1977.

I

Det må antages, at B-organisationeme under SALA (Slagterier og me-

jerier) er blevet inddraget som sendere på et relativt tidligt tidspunkt, -

antageligt inden SALA”s omstrukturereing i 1960/61. SALA-området som

helhed er senest blevet inddraget i forbindelse med denne omstrukturere-

ing. De statslige og kommunale organisationer/ styrelser er antageligt først
blevet inddraget i løbet af 1970'erne. Herudover er det ikke muligt at

foretage kvalificerede gæt om listens udseende de enkelte år.

På trods af, at alle sendeme befinder sig på arbejdsgiversiden, er de

meget forskelligartede. Dette fremgår umiddelbart af listen i appendix 2.

Langt hovedparten iagttager ikke selv arbejdsstandsningen, men mod-

tager oplysninger om den. Disse videresendes så senere til DS, - eventu-

elt efter en længere meddelelsesproces vedrørende indtrufne arbejds-
standsninger. En analyse af indsamlingsproce'ssen af data til DS-statistik-

ken må naturligvis omfatte den samlede proces fra arbejdsstandsningen
iagttages til oplysningerne om den indgår i DS,s materiale. Dette kompli-
cerer analysen betydeligt.

Inden for DA-området skal en oplysning således normalt gennem fire

led før den når frem til DS: afdelingslederen, arbejdsgiveren, arbejdsgi-
verforeningen under DA og DA. Skematisk kan meddelelsens vej frem-

stilles således:

Figur 5.
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Arbejdsgivernes rolle i statistikproduktionen
I det følgende diskuteres først arbejdsgiverens generelle interesser i strej-
kestatistiske størrelser. Derefter analyseres indberetningsprocessen inden

for DA og endelig diskuteres DS's samlede indberetningssystem.
DA anvendes som eksempel dels fordi oplysningerne herfra udgør langt

den største del af de samlede oplysninger til DS (ivf. tabel 1); dels fordi

DA's indberetningssystem foreligger relativt godt oplyst og endelig fordi

dette indberetningssystem giver mulighed for at berøre de væsentligste
problemer, der er forbundet med anvendelsen af arbejdsgivergenereret
materiale til strejkestatistikker.29

En arbejdsgiver vil normalt ikke være interesseret i, at offentligheden
får kendskab til en strejke i firmaet. Omtale af firmaet i forbindelse med

strejke giver prestigetab. DS behandler indberetningeme som fortrolige,
hvorfor arbejdsgiveren ikke af denne årsag skulle undlade indberetning.

HÆNDELSER
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Arbejdsgiverne som helhed vil især under lavkonjunktur være interes-

seret i høje strejketal, fordi de udgør en udmærket underlægningsmusik til

de offensive krav de i øvrigt har mulighed for at fremsætte: kontrol over

lønudviklingen og indskrænkning i de ansattes aktionsret. Høje strejketal
sår almindelig mistillid til fagorganisationen som ansvarlig og troværdig
aktør i det politiske system og giver gode argumenter til »lov og or-

den«-politikere.30
Under højkonjunktur er arbejdsgivernes positioner generelt svage. Ar-

bejdsgiverne ligger i indbyrdes konkurrence om arbejdskraften og politi-
ske indgreb i strejkeretten er for det første ikke særlig sandsynlige og vil

for det andet ikke ophæve den indbyrdes konkurrence. Interessen for

strejkestatistikker er derfor svag.
Denne generelle sammenhæng mellem konjunktur og adfærd kan natur-

ligvis modiñceres af specifikke politiske eller retspolitiske situationer.

Der er ingen tvivl om, at arbejdsgiverne var interesseret i høje strejketal
umiddelbart efter den nye Arbejdsretslovs ikrafttræden 1. juli 1973. Alene

arbejdsgivernes argumentation i den principielle sag i Arbejdsretten om

fortolkningen af undtagelsesbestemmelsen i §12, stk. 2, sidste punktum
(sag nr. 7227) viser dette tydeligt.

I de forskellige led i indsamlingsprocessen gør sig forskellige interesser

gældende med hensyn til afsendelse af oplysninger: I de tilfælde strejken
indskrænker sig til en del af virksomhedens (eller firmaets) samlede pro-

duktionsproces skal strejken og dens enkelte kendemærker meddeles ar-

bejdsgiveren (ledelsen) af afdelingslederen, - formanden, sjakbejsen eller

hvad titlen nu er. Konfliktforholdet vil i nogle tilfælde kunne ordnes ved
en umiddelbar forhandling mellem de strejkende og formanden og denne
vil måske vurdere, at indblanding fra ledelsens side vil føre til en fastlås-

ning af positioneme parterne imellem.31 Afdelingsformanden kan måske

også frygte, at konflikten vil stille ham/hende i et dårligt lys hos ledelsen
eller anse meddelelse for aldeles ligegyldig, når strejken i øvrigt er ophørt
uden nævneværdigt afbræk i produktionen.

Jo større og længerevarende strejken er, des mere sandsynligt er det, at

afdelingsformanden indberetter strejken til arbejdsgiveren. Sandsynlighe-
den vil dog variere med det strejkeramte arbejdes placering i virksomhe-
dens (firmaets) samlede arbejdsproces og ledelsesstrukturens opbygning.
Uafhængigearbejdsprocesser 0g usammenhængende ledelsesstruktur gi-
ver afdelingslederen større råderum end når det omvendte er tilfældet.

Afdelingsformanden vil antageligt fremsende helt konkrete oplysninger
om strejken: begyndelsestidspunktet, afslutningstidspunktet, navnene på

deltagerne etc. Det vil være for risikabelt at afgive urigtige oplysninger
(risiko for afskedigelse, forflyttelse, degradering osv.), hvorfor ledelsen

må antages at ligge inde med så korrekte oplysninger som det nu er

muligt at give.
I forholdet mellem arbejdsgiver-arbejdsgiverorganisation må det anta-

ges, at den enkelte arbejdsgiver enten selv registrerer strejkens kende-
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mærker eller modtager helt ubearbejdede oplysninger om strejken fra

afdelingsformanden.
-

Lov nr. 317 af 13. juni 1973 om Arbejdsretten fastslår i §9, stk. ,2, at

arbejdsstandsning straks skal indberettes til organisationerne og fælles-

møde afholdes senest dagen efter dens udbrud. Den tidligere lov (Lov nr.

81 af 12. april 1910 om den faste voldgiftsret med senere ændringer)
fastsatte intet tidspunkt for indberetningen og fællesmødet afholdtes først

nogle dage efter strejkens udbrud.

Lovændringen må have ført til en ændret indberetningsadfærd, dels

fordi krav om hurtig indberetning nu er fastsat i lovs form, dels fordi det

må antages, at indberetning afgivet så sent, at fællesmøde ikke - som

krævet i §9, stk. 2 - kan afholdes senest dagen efter arbejdsstandsningens
påbegyndelse, kan blive belastende for ledelsen under en senere retlig
behandling af arbejdsstandsningen. Det er imidlertid tvivlsomt om der

eksisterer umiddelbar sammenhæng endsige identitet mellem indberetning
med henblik på fagretlig behandling og den indberetning, der indgår i

statestikkens materiale, idet den sidstnævnte af hensyn til beregningen af

antallet af tabte arbejdsdage i forbindelse med arbejdsstandsningen forud-

sætter, at strejken er afsluttet inden indberetning foretages.
Arbejdsgivemes organisering bygger på en ideologi om, at arbejdsgi-

verne kun gennem sammenhold kan hamle op med fagforeningemes krav

vedrørende de ansattes løn- og arbejdsforhold. Arbejdsgiverforeningen
fastsætter på medlemmernes vegne løn- og arbejdsvilkår for de ansatte

sammen med fagforeningen.
Medlemmernes tilknytning til organisationen er afhængig af de fordele

organiseringen giver. Sammenholdet vil variere dels fra organisation til

organisation, dels i sammenhæng med konjunkturens udvikling.
Organisationer, der både fungerer som arbejdsgiverforening og bran-

cheorganisation på et område, hvor overenskomstbestemmelseme spiller
en stor rolle for de enkelte virksomheders omkostningsniveau, vil gene-

relt have en central placering i virksomhedernes omgivelser. Det stik

modsatte er naturligvis tilfældet på områder, hvor overenskomstbestem-

melseme ikke spiller nogen afgørende rolle for virksomhedernes omkost-

ningsniveau, og hvor arbejdsgiverorganisationen ikke varetager branche-

opgaver i øvrigt.
I perioder med højkonjunktur og knaphed på arbejdskraft kappes virk-

somhederne indbyrdes om arbejdskraften gennem forbedringer i de ansat-

tes løn- og arbejdsvilkår. Situationen på markederne giver ikke plads til

strejker af længere varighed uden skaden bliver meget stor for arbejdsgi-
veren. Omkostningerne i forbindelse med kravenes indfrielse vil normalt

være mindre end omkostningerne ved ikke at indfri dem, - hvad enten

afvisningen fører til strejke eller kronisk mangel på arbejdskraft. Relati-

onen arbejdsgiver-arbejdsgiverorganisation er derfor svag. Arbejdsgiver-
nes hovedproblem er ikke så meget de ansattes krav som konkurrencen

om arbejdskraften med de andre arbejdsgivere.
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Under lavkonjunktur med et overudbud af arbejdskraft og stigende
vanskeligheder på markederne er arbejdsgiveren primært interesseret i

omkostningsstagnation. Løn og andre goder til de ansatte vil være i cen-

trum og arbejdsgiveren er parat til at tage en konflikt, fordi lageropbyg-
ning o.l. minimerer indkomsttabet som følge af konflikten. Hovedopga-
ven er at modstå de ansattes krav og annulere eller neutralisere tidligere
indrømmelser. Organisering giver mulighed for at koordinere kampen og

slå hårdt igen. Som følge heraf får arbejdsgiverforeningen en central pla-
cering i de enkelte arbejdsgiveres omgivelser. 'v

DA's love fastsætter en almindelig pligt for medlemmerne til straks at

indberette en strejke.32 Overtrædelse udløser imidlertid ingen specifik
sanktion og dens efterlevelse afhænger primært af medlemmernes frivil-

lige accept for forpligtigelsen. Accepten varierer med tilknytningen til

arbejdsgiverforeningen, hvorfor indberetningstilbøjeligheden må variere
fra organisationsområde til organisationsområde, med konjunkturudvik-
lingen og i forbindelse med specifikke politiske og retspolitiske situati-

oner.

Disse overvejelser er generelle og gennemsnitlige. Det er klart, at orga-

nisationstilknytningen inden for den 'samme organisations område kan

variere meget virksomhederne imellem. Det er imidlertid tvivlsomt om

sådanne forskelle fører til nogen skævhed i de statistiske størrelser for

strejkeaktivitetens omfang.
Arbejdsgivere, der giver de ansatte bedre løn- og arbejdsvilkår end

overenskomsten fastsætter, eroderer ud fra arbejdsgiversynspunkt over-

,

enskomsten. DA har mulighed for at idømme et medlem bøde eller eks-
kludere det for usolidarisk adfærd.33 Under højkonjunktur har arbejdsgi-

I

verforeningen kun få muligheder for at tvinge et medlem til at overholde
overenskomsten. Bøde og eksklusion er små omkostninger i forhold til de
tab arbejdsgiveren vil lide, hvis de ansatte krav ikke indfries.

Under lavkonjunktur vil bøde og eksklusion være mærkbare sankti-

oner. Bøde vil øge omkostningerne inden for en i forvejen kriseramt

økonomi og eksklusion vil stille arbejdsgiveren svagere over for de ansat-

te. Arbejdsgiverforeningen vil derfor stå i en styrkeposition over for det
enkelte medlem med kravet om overholdelse af overenskomstens be-
stemmelser. Og foreningen vil holde hårdt på dette krav fordi medlem-

merne generelt kræver reduktion af omkostningerne til de ansattes løn- og

arbejdsforhold, - det krav, der netop er arbejdsgiverforeningens raison

d'etre.

Denne udvikling kan illustreres på grundlag af formandsberetningeme
fra Andels- og Privatslagteriemes Arbejdsgiverforeninger (A&P).34 I 1972

opfattede A&P sig selv som formidleren, når konflikter opstod på med-

lemsvirksomhedeme og formanden mente, at nogle nok skælder ud over,

at foreningen fører en for mild kurs. I 1975 var dette blevet til, at forenin-

gen må tilse, at overenskomsteme overholdes og formanden mente nu, at

nogle nok skælder ud over, at foreningen er for hård. Med henblik på
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opfyldelsen af »tilsynspligten« udvides foreningens sekretariat betydeligt
1974-76, og foreningen har siden 1974/75 regelmæssigt holdt kontaktmø-

der med hver enkelt medlemsvirksomhed.

Disse udviklingstræk under lavkonjunkturen - øget medlemspleje og

ændring i organisationens selvopfattelse fra »formidleren af samarbejde«
til »vogteren over overenskomsten« - fører til en mere effektiv indberet-

ning, - både fordi den enkelte virksomhed kommer »nærmere« organisa-
tionen, og fordi organisationen aktivt holder øje med den.

Hvis en strejke indberettes til arbejdsgiverforeningen inden 6 dage efter

dens udbrud vil den strejkeramte arbejdsgiver have mulighed for at få

økonomisk støtte fra såvel medlemsorganisationemes hjælpefond som

DA's reservefond.” Normalt vil midler fra reservefonden først udløses, ,

når strejken har varet over 28 dage,36 så bestemmelserne vedrørende
denne fond er mindre interessante i denne sammenhæng.

Hjælpefondene administreres af de enkelte medlemsorganisationer ef-

ter regler godkendt af DA.37 Reglerne kan således variere fra organisation
til organisation.

I 1971 indførtes generelle regler vedrørende beregningen af støttens

størrelse, idet denne herefter som hovedregel fastsættes som en fast pro-

centdel af den ikke-udbetalte lønmasse.38 Gevinsten ved indberetningen
er derfor størst ved større og længere strejker og tilbøjeligheden til indbe-

retning må derfor også være større, jo større og længerevarende en

strejke er.

Den enkelte arbejdsgivers ønske om økonomisk kompensation i for-

bindelse med strejke vil variere med konjunkturen. Under lavkonjunktur
vil arbejdsgiveren have brug for de indtægter, der overhovedet kan op-

nås;39 under højkonjunktur er det væsentligere at få produktionen til at

glide. Indberetningstilbøjeligheden vil derfor stige i forbindelse med lav-

konjunktur.
DA anvendte til og med 3. kvartal 1976 et indberetningsskema, der er

identisk med det i appendix 3 gengivne skema for DS. Fra og med 4.

kvartal 1976 anvendes en særlig statestikformular, hvor oplysninger om

konfliktens form og indhold også ønskes oplyst.
Det er således ikke DA, men de enkelte arbejdsgivere, der håndterer

de tvivlsspørgsmåludfyldningen af skemaet rejser.
Arbejdsgivemes brug af strejkeprædikatet må antages at variere med

de taktiske muligheder de enkelte konfliktsituationer udstikker. I nogle
tilfælde vil det være en fordel for arbejdsgiveren at definere en konfliktsi-

tuation som strejke og derefter true med al landsens ulykker, hvis arbej-
det ikke fortsætter efter de retningslinier, der er opstillet. I andre tilfælde

vil ledelsen undlade at behandle en strejke som sådan for gennem en

fleksibel holdning at løse op for uoverensstemmelseme.40 Ledelsens valg
af taktik vil afhænge af dens styrkepositioner: Under højkonjunktur vil

den føre en fleksibel kurs og mange strejker vil ikke blive behandlet som

sådanne; under lavkonjunktur vil arbejdsgiveren føre en hårdere linie og
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selv situationer, der'kun er på vej til at blive strejke, kan blive behandlet

som strejke. Indberetningstilbøjeligheden vil herefter stige under lavkon-

junktur og det er tænkeligt, at konflikter som faktisk ikke er strejker
indberettes som sådanne.

I de tilfælde, hvor indberetning finder sted som følge af en ideologisk
tilknytning til arbejdsgiverforeningen, må det antages, at arbejdsgivernes
håndtering af tvivlsspørgsmåleneikke vil indeholde en bestemt tendens,
men variere tilfældigt fra arbejdsgiver til arbejdsgiver.

I de tilfælde, hvor strejken indberettes med henblik på udbetaling af

kompensation vil kriterierne fastlægges så oplysningerne giver Så ›st0r
kompensation som muligt, hvilket vil sige at antal deltagere og antal tabte

arbejdsdage angives så store som muligt.
Ifølge DA”s love indberettes strejkens omfang på tro og love og ar-

bejdsgiverforeningen har ret til at kontrollere oplysningerne. I hvilket

omfang en sådan kontrol faktisk gennemføres og om den overhovedet har

mulighed for at være effektiv er det vanskeligt at sige noget om. Den

blotte mulighed for kontrol må dog udelukke aldeles urigtige oplysninger.
De enkelte arbejdsgiverforeninger tilsender DA de indkomne indberet-

ningsskemaer. Der er ingen grund til at antage, at ikke alle organisationer
indsender alle indkomne skemaer.

DA bearbejder de indkomne oplysninger og tilsender resultatet til DS.

Bearbejdningen indskrænker sig til kronologisk opstilling, branchegruppe-
ring og almindelig summation. Ingen af processerne indeholder væsentli-

gere tvivlspørgsmål. På dette stade i dataproduktionen kan DA-motiver
ikke gøre sig gældende.

Bearbejdningen. Efter arbejdsstandsninger med en effekt på 100 tabte

arbejdsdage eller derunder er udskilt, summerer DS de meddelte størrel-
ser. Fra og med 1967 grupperes oplysningerne i kvartaler (jvf. tabel 2) og
i erhvervsgrupper (ivf. tabel 3).

'

Grupperingen i kvartaler er uproblematisk. Bearbejdningen foretages
på grundlag af oplysningerne i første kolonne på de indkomne skemaer.

Grupperingen i erhvervsgrupper foretages ud fra oplySningerne i de
indkomne skemae'rs anden kolonne. Grupperingen skal kun tages som

vejledende.41 Gruppebenævnelseme er ændret næsten hvert år.
De i appendix 2 angivne sendere kan herefter opdeles i tre typer:
1. Arbejdsgivere, der ligger inde med de - så vidt muligt - korrekte og

ubearbejdede oplysninger om strejkerne på deres respektive Virksomhe-

der. Det må antages at kun få, små og meget korte strejker ikke er blevet

indberettet eller registreret.
De usikkerhedsmomenter bearbejdningsprocessen rejser håndteres på

en måde, der giver de største tal for strejkeaktivitetens omfang.
Usikkerheden i bearbejdningen og de manglende kontrolmuligheder fra

DS,s side fører antageligt til en'mindre præcis og mere skønspræget bear-

bejdning. Skønnet vil udøves så størrelserne bliver så høje som muligt.
2. Arbejdsgiverorganisationer med et tilsvarende - eller tilnærmelses-
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vist tilsvarende - udbygget indberetningssystem, som det der er gennem-

gået ovenfor. Når oplysningerne til DS skal indsendes er disse sendere

bundet af oplysningerne på de indberetninger de har modtaget fra med-
lemmerne.

Indberetningstilbøjeligheden vil _variere fra organisation til organisation.
Den vil være stigende under lavkonjunkturer, - også uden at organisati-
onen søger at fremkalde noget sådant. Det må imidlertid antages, at

arbejdsgiverforeningen skubber bag på denne tendens, ligesom det må

antages, at organisationen i specielle situationer med en vis effekt presser

på forat få tilbøjeligheden hævet.
Tendensen i de indsendte oplysninger vil afhænge af formålet med

indberetningen. Ved indberetning med henblik på udbetaling af kompen-
sation vil usikkerhedsmomenteme blive håndteret så de statistiske stør-

relser bliver så høje som muligt. På grund af .muligheden for kontrol må

det dog antages, at oplysningerne ikke afviger meget fra iagttagelsen.
Under lavkonjunktur vil det kunne forekomme, at konfliktforløb, der

ikke kan karakteriseres som strejke alligevel indberettes som sådanne.

3. Arbejdsgiverorganisationer med et svagt udbygget eller intet indbe-

retningssystem. Disse organisationer vil udfylde indberetningsskemaet til

DS på grundlag af et skøn over strejkeaktivitetens omfang (ij. her også
tabel 3, note 7). Skønnet vil lægges så højt som muligt.

Vurdering af DS-statistikken

I det følgende vurderes DS-statistikken som kilde om strejkeaktiviteten
efter krigen.

'

Populationen defineres og afgrænses ikke eksplicit. Udover afgræns-
ningen ved 100 tabte arbejdsdage må det antages, at definition og af-

'

grænsning i praksis stort set er i overensstemmelse med den tidligere
anførte. Dog indgår militante aktioner udført af ikke-ansatte antageligt i

populationen. Anvendelsen af termen ”konflikt” på indberetningsskemaet
peger i hvert fald i denne retning.

Udelukkelsen af arbejdsstandsninger på 100 tabte arbejdsdage eller

mindre fra populationen medfører, at en meget væsentlig andel af de

faktisk forekommende strejker ikke indgår i statistikken. I 1947 indreg-
nede DS iførste omgang alle strejker inden for jern- og metalindustrien i

statistikken. Da strejkerne med 100 tabte arbejdsdage eller derunder blev

trukket ud af opgørelsen reduceredes antallet af strejker til 25%, antallet

af deltagere til 47% og antallet af tabte arbejdsdage til 99% af de først

udregnede størrelser (beregnet på grundlag af tabel 1). Beregningerfore-

taget på grundlag af DS-oplysningerne og oplysninger i beretningerne fra

»Sammenslutningen af arbejdsgivere inden for jern- og metalindustrien«

for senere år viser de samme tendenser. Populationens afgrænsning har
således meget store effekter såvel- og mest udpræget- ved opgørelsen af
antallet af strejker som ved opgørelsen af antallet af deltagere. Derimod
er effekten på antallet af tabte arbejdsdage relativt lille.

148



Udelukkelsen af de små og korte strejker fører ganske givet til en bedre

overensstemmelse mellem den ønskede og den realiserede statistik end

uden nogen grænse.

Hovedproblemet ved afgrænsningen er, at den blokerer for undersøgel-
ser af strejkestrukturen ( strejkemes varighed og størrelse) og udviklingen
i denne.

'

Udvidelsen af populationen i 1956 er ubetydelig, - sandsynligvis ganske
uden effekter på den statistiske opgørelse.

'

Registreringsenheden og måleenheden »arbejdsstandsning« defineres

overhovedet ikke). Da alskens kriterier - uden det forekommer umiddel-

bart urimeligt - kan anvendes og da enhederne reelt fastlægges af de

enkelte arbejdsgivere synes målet »antal arbejdsstandsninger« at være

ubrugeligt.
›

I hvert fald fra og med 1956 indregnes principielt indirekte berørte

arbejdere i målet »berørte arbejdere« (ivf. tabel 1, note 4 og 8 og indbe-

retningsskemaet i appendix 3). Det må antages, at målet kun omfatter

indirekte deltagere på den virksomhed, hvor arbejdsstandsningen finder

sted, idet den konfliktramte arbejdsgiver, der foretager indberetningen,
næppe kan oplyse andet.42 Margit Groth mener, at indregningen kun

sjældent finder sted i praksis.43 Under alle omstændigheder må det anta-

ges, at ændringen i 1956 ikke medfører så store forskydninger, at opgørel-
seme før og efter 1.1.1956 ikke er sammenlignelige.

Herudover fastlægger DS ikke kendetegnet »berørte arbejdere«. Det'
forekommer især besynderligt, at DS ikke fastlægger hvilket antal delta-

gere der anvendes i forbindelse med arbejdsstandsninger med skiftende

deltagertal. Ændring i deltagertallet er ikke ualmindeligt og kan være

drastisk. Da det imidlertid må antages, at højeste deltagertal som hoved-

regel angives af sendeme, og den øvrige usikkerhed i forbindelse med

målingen ikke kan antages at give større forskydninger, kan statistikkens

angivelser ikke afvises på grundlag af den manglende definition. Det

samme gælder sandsynligvis antallet af tabte arbejdsdage.
DS modtager kun indberetninger fra et udvalg af arbejdsgiverorganisa-

tioner og arbejdsgivere. Det må antages, at langt den væsentligste del af

strejkeaktiviteten er dækket ind af dette udsnit. Indtil for ganske nyligt
har praktisk taget al strejkeaktivitet været koncentreret på den egentlige
og større industri; - netop den del af industrien, der primært er organise-
ret i DA. Udviklingen i antallet af sendere er således snarere udtryk for

en adækvat og afslappet udvikling af indsamlingsorganisationen i forhold

til den faktiske strejkeaktivitets udvikling end den er et tegn på, at der

tidligere fandtes mangler. En mere præcis vurdering vil dog først kunne

gennemføres, når listen i appendix 2 er blevet rekonstrueret for de en-

kelte år, og spredningen af strejkeaktiviteten er'blevet konstateret på

grundlag af et kontrolmateriale.

Hovedproblemet er så absolut den ufuldstændige indberetning til de

organisationer, der er de vigtigste sendere til DS, - specielt DA og SA-
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LA's B-organisationer. Margit Groth konstaterer, at 10-15% af de strejker
på DA-området, der indgår i hendes materiale, ikke -er nævnt i indberet-

ningerne til DA, men kun i Land og Folk. Da Land og Folk langt fra

bringer oplysninger om samtlige strejker på DA-området er andelen af

ikke-indberettede strejker antageligt langt større.44 Det er imidlertid umu-

ligt at sige i hvilket omfang de enkelte ikke-indberettede strejker medfø-
rer et tab på 100 tabte arbejdsdage og således tilhører populationen. Små

og korte strejker undslipper tendentielt indberetning, hvorfor bortfaldet

næppe er stort.

Det er bemærkelsesværdigt, at DS-statistikken angiver, at der ikke i 4.

kvartal 1970 forekom nogen strejke med mere end 100 tabte arbejdsdage
til følge (ivf. tabel 2). Den meget lange, omdiskuterede og afgørende

strejke på Schaub og Co i Nyborg i november medførte et tab på ca. 660

tabte arbejdsdage, og tilhører således klart populationen.”
De konfliktsituationer, der indberettes som strejker uden at være det,

'

vil normalt ikke indgå i statistikken, fordi antallet af tabte arbejdsdage i

forbindelse med konflikten ikke kan opgives. I de tilfælde, hvor et antal

tabte arbejdsdage alligevel er opgivet, vil dette antal næppe overstige 100

tabte arbejdsdage, Dette problem er således af minimal betydning.
Indsamlingsorganisationens effektivitet stiger ganske givet under lav-

konjunktur. Dette kombineret med det meget stærke politiske røre om

den vilde strejkeaktivitet, uenigheden mellem LO og DA om bodssyste-
*mets funktion og den stærke uenighed mellem de samme organisationer

om fortolkningen af den nye Arbejdsretslovs § 12, stk. 5 sidste punktum,
bevirker ganske givet, at stigningen i de statistiske størrelser fra og med

1973 ikke kun skyldes en stigning i strejkeaktivitetens omfang, men også
må tilskrives en stærkt forbedret dataindsamling.

Tesen om at små og korte strejker tendentielt undgår registrering bliver

ikke uaktuel, fordi populationen afgrænses til kun at omfatte arbejds-
standsninger, der medfører. tab på mere end 100 arbejdsdage. Det må

antages, at skævheden også gør sig gældende i den af DS anvendte popu-

lation omend betydeligt afsvækket. Om dette blokerer for en undersø-

gelse af strejkestrukturen inden for den afgrænsede population skal være

usagt.
Tesen om forskelle i indberetningstilbøjeligheden sendeme imellem

blokerer antageligt for anvendelsen af statistikken til en sammenligning af

strejkeaktivitetens omfang inden for forskellige brancher.

I forhold til de problemer, der rejses i forbindelse med den ufuldstæn-

dige indberetning til de vigtigste af DS's sendere, må problemet vedrø-
rende de enkelte oplysningers pålidelighed anses for for lille.

DS anvender ingen af de i afsnit 3 anførte klassiñkationer. Statistikken

»fanger« derfor ikke én af de helt afgørende ændringer i strejkeaktivite-
tens karakter i løbet af 1970'erne: den meget markante forøgelse af ande-

len af koncemeksteme - især politiske protest - strejker af samtlige strej-
ker. I DS-statistikken rodes stOrkonflikten, majstrejken og almindelige
strejker sammen i en pærevælling.
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Afsluttende bemærkninger
Statistikken kan hverken erstatte teoridannelse eller konkret historisk

beskrivelse. På den anden side kan statistik være et nyttigt middel i

forskningsprocessen. Dette kræver imidlertid, at man er klar over hvad

de angivne størrelser dækker og hvilke usikkerhedsmomenter, der er ind-

bygget i dem. Uden en kritisk holdning til tallene risikerer man dels at nå
*

frem til forkerte resultater, dels at forlene undersøgelsen med et falsk

skær af empirisk dokumentation.
Strejkestatistik åbner på den ene side op for en mængde muligheder og

rejser på den anden side en mængde problemer. Netop ved anvendelsen

af strejkestatistiske data er det meget væsentligt at have disse problemer
for øje. .

Denne artikel indeholder kun sparsom dokumentation af de opstillede
påstande om de involverede problemer. Dette skyldes primært, at en

sådan dokumentation ikke findes på nuværende tidspunkt, - der er kun

forsket lidt i disse problemer. Dokumentation er imidlertid heller ikke det

væsentligste. Den opstillede systematik og de enkelte teser skulle i sig
selv kunne lette anvendelsen af strejkestatistik.

Noter:

1. Det hidtil eneste danske forsøg på en mere systematisk analyse af problemerne i

forbindelse med anvendelsen af strejkestatistik er Margit Groths kvantitative under-

søgelse: »Strejkeri Danmark 1969-72. En empirisk analyse.« Magisterkonferens, So-

ciologisk Institut, april 1977.
›

2. Der findes et væld af statistisk håndbogslitteratur. Den her anvendte terminologi
stammer fra Jens Jeppesen: »Statistisk metode«, Århus 1972.

3. 0. R. Holsti: »Content Analysis for the Social Sciences and Humanities«, 1969, s. 24

ff

4. R. Hyman: »Strikes«, Glasgow 1977, s. 17.

5. Svarer til ILO's definition, jvf. lLO: »International Recommandations on Labour

Statistics«, Geneve 1976, s. 121. -

6. Jvf., den meget udførlige diskussion i K. G.J.C. Knowles: »SM/(es: a Study in Ind-

ustrial Conflict«, Oxford 1952, s. 299-300.

7. R. Hyman: Op. cit., s. 40 og Jesper Due og Jørgen Steen Madsen: »Strejketeorier«,

Politica, nr. 2, 1973, s. 60, note 2.

8. Der er ingen automatisk sammenhæng mellem en strejkes retlige status og hvem der

har iværksat den. I følge retsdogmatikken kan en strejke, der ikke er iværksat af

fagorganisationen udmærket være overenskomstmedholdelig (jvf. f.eks. Rapport om

Arbejdsretten, Århus 1972, s. 84-90). Noget andet er så, at strejker, der ikke er

iværksat af organisationen som absolut hovedregel dømmes overenskomststridige.
9. C.0.Christensen: »Arbejdsretsloven«, København 1974, s. 49.

10. A. M. Ross og P. T. Hartmann: »Changing Patterns of Industrial Conflict«, New

York 1960, s. 24-25. ›

11. Dette fremgår indirekte af ILO's strejkedefinition, jvf. ILO: Op. cit., s. 121.

12. Industristatistikkens definition af en virksomhed som »en lokal økonomisk enhed« er

uanvendelig. Den erstatter en term med et empirisk uforståeligt udtryk.
13. ILO: Op. cit., s. 122.

14. Vægten blev ovenfor lagt på de strejkendes bevidsthed om at være i strejke. Jvf. i
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25.

26.

27.

28.

29.
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øvrigt 1L0's strejkedeñnition: »... as a temporary stoppage of work wilfully eñ'ected
by ...« (min kursivering).
Deltagertallet kan naturligvis variere i løbet af en strejke og antallet af tabte arbejds-
dage må derfor beregnes på grundlag af formlen A = DIXV] + D2XV2, hvor D

betegner deltagertal og V varighed. I og 2 repræsenterer to perioder af strejken.
Jvf. Margit Groth: Op. cit., s. 80.

Jvf. E. Shorter og C. Tilly: »The Shape of Strikes in France 1830-1960«, i Compara-
tive Studies in Society and History 1971, s. 71.

Jvf. M. Silver: »Recent British Strike Trends: A Factual Analysis
Industrial Relations 1973, s. 81.

A. 1. Marsh og W. E. J. McCharthy konkluderer på grundlag af en undersøgelse inden
for den strejkeintensive britiske makinindustri, at kun 9% af virksomhederne rammes

af strejker i løbet af et år. Af disse er nogle meget strejkeintensive: Marsh og
McCharthy: »Dispute Procedures in Britain«, H.M.S.O. 1968, s. 26.

Et meget talende eksempel på dette er strejken på Schaub og Co. i Nyborg, nov/dec
1970; jvf. »Slagterirapporten«, Århus 1972, s. 18-19.

De strejkende på Meatcut i august 1976 mente, at det var ualmindeligt meget overar-

bejde på de nærtliggende slagterivirksomheder under konflikten.

Jvf. f.eks. R. Hyman: Op. cit., s. 35.
_

Disse forhold nævnes blandt andet flere gange i DA's årsberetninger.
En del -at de konkrete oplysninger stammer fra Inger Fjeldberg og Th. Wedebye,
Danmarks Statistik. Desuden har jeg modtaget værdifulde oplysninger fra Margit
Groth.

Efter jeg havde afsluttet arbejdet med artiklen modtog jeg fra Thorkild Wedebye,
Danmarks Statistik, et sæt rekommendationer udarbejdet af en arbejdsgruppe under

OECD. Disse rekommendationer er indeholdt i rapporten: »Methods of Achieving
International Comparability of Labour Dispute Statistics«. DS's statistik over ar-

bejdsstandsninger tilstræber i princippet at følge rapportens anbefalinger vedrørende
afgrænsninger, definitioner m.v. Arbejdsgruppen vedtog rekommendationeme på et

møde 17. og 18. oktober 1974.

Det teoretiske grundlag for rekommendationeme findes i Malcolm Fisher: »Measu-

rement of Labour Disputes and their Economic Effects«, udgivet af OECD, Paris

1973. -

Af tidsmæssige årsager har jeg ikke kunnet gennemarbejde dette materiale. Artiklen

er derfor ikke ændret trods fremkomsten af disse oplysninger.
Derudover tilsendte Thorkild Wedebye mig enkelte kommentarer til artiklen. De væ-

sentligste er medtaget her i noteform. I et par enkelte tilfælde har jeg korrigeret selve

teksten.

For det tredie modtog jeg følgeskrivelsen til indberetningsskemaet, jvf. note 27, og

appendix 3.

Lov nr. 221 af 16. december 1895 og derefter Lov nr. 196 af 8. juni 1966, enkeltbe-

stemmelser i andre love (f.eks. Lov nr. 75 af 29. marts 1904, Lov nr. 481 af 10.

september 1920 og Toldloven) og bekendtgørelser i henhold til anden lovgivning.
Den senest anvendte version af den følgeskrivelse DS sender med skemaet er gengi-
vet i appendix 3. Det følgende er skrevet før jeg havde kendskab til denne følgeskri-
velse.

J.W. Kuhn: »Barganining in Grievance Settlement«, New York, 1961, s. 158. Som et

dansk eksempel på en tilsvarende afvigelse'kan anføres de strejkendes og ledelsens

opgivelser om strejkeaktiviteten på Meatcut i 1976 til og med den langvarige konflikt i

august. De strejkende angav antallet af strejker til 25, ledelsen til 29.
En del af de konkrete oplysninger stammer fra fuldmægtig Frederichen, Dansk Ar-

bejdsgiverforening.

«, British Journal of



30. Heri ligger naturligvis ikke, at arbejdsgiverne er interesseret i mange strejker, men

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

blot at de strejker, der faktisk forekommer, også indgår i statistikken.

Jvf. J. E. T. Eldrigde: »Industrial Disputes«, London 1968, s. 13.

DA's love er kun undersøgt for perioden 1960-78. Da ingen af de i denne artikel

nævnte bestemmelser har undergået forandringer af nogen betydning anvises kun

paragrafnummeret i l976-lovene. 1976: §25, stk. 2.

1976: § 34 og §56.

Jvf. Kurt Leihardt:AQProblemstillinger i forbindelse med kvantitativ måling af strejke-
aktivitetens omfang,.- slagterisektoren som eksempel«, upupl. manus, december

1978, afsnit 2.2.2.

1976:§43, stk. 3 og§ 45.

1976: §42. Før 1971 var grænsen 24 dage; 1966: §47.

1976: § 41. Der ses i denne sammenhæng bort fra enkeltmedlemmer af DA.

1976: §42, stk. 2.

Det er betegnende, at koncernen »Politiken« kun gav overskud i sidste regnskabsår

på grund af tildelt støtte fra DA i forbindelse med strejkeaktivitet.
Jvf. Hyman: Op. cit., s. 26.

Margit Groth: Op. cit., s. 81.

Dette bekræftes af Thorkild Wedebye.
Ibid., s. 80.

Ibid., s. 83.*

I følge Thorkild Wedebye er dette en fejl, der efterfølgende er rettet op. Strejken er

med i tallene i tabel 1.

Appendix 1: Tabeller

Tabel 1: Arbejdsstandsninger i Danmark som angivet af Danmarks Stati-

stik og Dansk Arbejdsgiverforening i perioden 1946-78.

Danmarks Statistik1 Dansk Arbejdsgiverforening2
Antal tabte arbejdsdage (i 1000)

Antal Antal Antal

arbejds- berørte tabte ar-

standsnin- arbejdere' bejdsdage4 lovlige ulovlige samtlige
ger3 (i 1000)

1946 < 595 542415 1388,95 [460,4 21,6 1482,0
1947 296 75426 467,06 459,3 14,8 474,1
11948 24 2722 8,0 - 11,6 11,6
1949 17 2654 10,0 - 11,2 11,2
1950 18 2849 4,0 - 5,0 5,0
1951 12 1701 4,0 - 5,3 5,3
1952 9 2397 4,0 - 3,6 3,6
1953 8 403 2,0 - 4,0 4,0
1954 20 7673 22,77 '- 25,0 25,0

i

1955 13 6257 9,9 - 11,7 “J

1956 985 663068 '1086,53 1052,6 15,6 1068,2
'

1957 14 2540 7,2 - 7,4 7,4
1958 15 9474 9,4 - 10,5 10,5
1959 23 5859 18,1 1,8 13,3 15,1

1960 82 19787 60,9 - 56,6 56,6
196] 34 153304 2308,2 2106,7 13,8 2120,5
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Danmarks Statistik' Dansk Arbejdsgiverforening2
Antal tabte arbejdsdage (i 1000)

Antal Antal Antal

arbejds- berørte tabte ar-

standsnin- arbejdere4 bejdsdage4 lovlige ulovlige samtlige
ger3 (i 1000)

1962 26 9518 14,6 - 12,2 12,2
1963 19 6527 23,6 - 16,2 16,2
1964 40 7530 17,5 - 14,3 14,3
1965 37 14194 242,1 221,0 23,0 244,0
1966 22 10369 15,4 - 16,6 16,6
1967 22 10442 ' 9.9 '- 9,7 9,7
1968 17 28772 33,6 - 10,9 10,9
1969 48 35856 56,2 - 32,2 32,2
1970 77 55585 102,0 .

- 96,2 96,2
1971 31 6379 20,6 - 19,7 19,7
1972 35 7601 21,8 - 23,7 23,7
1973 2059 337100”. 3901,29 3612,0 58,2 3670,2
1974 134 142352 184,2 - 250,0 250,0
1975 147 59128 100,1 - 108,0 108,0
1976 204 87224 210,0 - 185 ,4 185 ,4
1977 228 36305 230,0 - 208,7 208,7
1978 314 59340 128,8

Anmærkm'ng: Forskelle i antal tabte arbejdsdage ifølge Danmarks Statestik og ifølge
Dansk* Arbejdsgiverforening skyldes
1) - at DA medtager alle strejker og ikke kun strejker over 100 tabte arbejdsdage; 0g

2) - at DS fra og med 1956 også medtager oplysninger om strejker fra andre sendere end

DA.

Forskelle kan derfor ikke fortolkes som unøjagtigheder ved materialets bearbejdning.

Noter:
1. Kilde: Statistiske Efterretninger.
2. Kilde: Dansk Arbejdsgiverforenings årsberetninger.

3. I hele perioden indregnes kun arbejdsstandsninger, der har medført tab på over 100

arbejdsdage; jvf. dog note 5 og 6.

4. Til og med 1953 angives, at tallene vedrører direkte berørte arbejdere. I 1954 og 1955

anførte blot, at tallene vedrører berørte arbejdere. Fra og med 1957 anføres, at såvel

direkte som indirekte tabte arbejdsdage er indregnet. Det angives ikke om det heraf

følger, at indirekte berørte arbejdere er indregnet. 1956 diskuteres nedenfor i note 8.

5. De i denne tabel opgivne tal for året 1946 offentliggøres først i Statistiske Efterretnin-

ger 1957. Tallene offentliggjort i 1947 for året 1946 er 108 arbejdsstandsninger, 56304

direkte berørte arbejdere og 1.388.900 tabte arbejdsdage. Af disse hidrører 777.000
tabte arbejdsdage fra jern- og metalindustrien.

Det anføres ikke i Statistiske Efterretninger 1957, hvorfra afvigelsen stammer. Se dog
note 6.

6. Til og med 1947 er alle strejker inden for jem- og metalindustrien inkluderet i stati-

stikken; dvs. også strejker, der medfører tab på 100 arbejdsdage eller derunder. Efter

1947 er disse arbejdsstandsninger ikke inkluderet,
De i denne tabel opgivne tal for 1947 er renset for de mindre strejker inden for jern- og
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“Q

10.

metalindustn'en. De oprindeligt offentliggjorte tal var 116 arbejdsstandsninger, 16.174

direkte berørte arbejdere og 474.000 tabte arbejdsdage. Af disse hidrører 397.000 tabte

arbejdsdage fra det grañske område.
1

. Stigningen i antallet af tabte arbejdsdage skyldes fortrinsvis strejken på »Phillips«.

. Antallet at tabte arbejdsdage i 1956 er næsten udelukkende en følge af strejkerne i

forbindelse med overenskomstsituationen i foråret 1956. Foruden direkte tabte ar-

bejdsdage er også medregnet arbejdsdage som er gået tabt ved at ikke-strejkende

arbejdere i virksomheder med strejkende er blevet afskediget.
Derimod er arbejdsdage tabt som følge af proteststrejker mv. i anledning af ophøjel-
sen af Forligsmandens mæglingsforslag til lov ikke medregnet.
De i tabellen opgivne tal for 1956 angives i Statistiske Efterretninger 1958 og fremef-

ter. I Statistiske Efterretninger 1957 angives, at deri 1956 fandt 96 arbejdsstandsnin-
ger sted som berørte 65.606 arbejdere og førte til et tab på 1.061.900 arbejdsdage.
Modsat tidligere angives det i Statistiske Efterretninger 1961 og fremefter, at der også
i 1956 blev indhentet oplysninger om arbejdskampe inden for »øvrige større arbejds-

giverforeninger« .

. Fra og med 1960 angives, at arbejdsstandsninger af mindre end én dags varighed på
større virksomheder er medregnet.
Heri er indbefattet 126 arbejdsstandsninger på et tilsvarende antal virksomheder (l)
omfattende 30.000 arbejdere med i alt 20.800 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsnin-
gerne var foranlediget af retssagen i Hadsund (Hope Computer-sagen). Omfanget af

kortvarige arbejdsstandsninger er - i følge DS - antageligt noget større i 1973 end

registreret af de større arbejdsgiverorganisationer, som indberetter til DS.

Tabel 2: Arbejdsstandsninger fordelt på kvartaler. Danmarks Statistik.

Antal arbejdsstandshinger Antal berørte arbejdere
1 . 2. 3. 4 1 2 3 . 4

kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal

1967 2 6 9 5 199 5398 1898 2947

1968 3 6 2 *6 2902 23976 298 1596

1969 5 9 19 15 2082 23956 6686 3132

1970 58 1 1 7 '- 50590 3377 1548 -

1971 13 4 9 5 2312 660 1103 2304

1972 4 5 13 13 229 313 3695 3364

1973 51' 1382 16 302500' 31500 3100

1974 18 93 7 16 5074 101970 1091 34217

1975 32 47 43 25 32513 9764 11718 5133

1976 45 47 55 57 6149 7042 59002 15031

1977 116 42 52 18 11568 11202 9677 3858

1978 44 146 88 36 8144 13508 28380 9308
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Tabel 2, fortsat:

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Antal tabte arbejdsdage
1. 2.

kvartal kvartal

398
'

3463

2800 28300

2800
'

24300

94400 4000

3200 900

900 1800

38718001

6800 140500

32600 20300

19200 27100

14830 19800

17200 64200

3.

kvartal kvartal

3469

900

23700

2400

3600

6900

23200

1800

37100

131500

57000

38200

4

2614

1600

5400

12900

12200

6200

35100

10100

32500

4600

9200

Noter til tabel 2:

I. Fordeling på 1. og 2. kvartal er

ikke mulig, da strejken i forbin-

delse med overenskomstfor-

nyelsen strakte sig over begge
kvartaler.

'

2. Som tabel 1, note 10.

Tabel 3A: Arbejdsstandsninger fordelt på erhvervsgrupper. Danmarks
Statistik.

Landbrug mm (1) . . . . . . . . . . . . . ..

Råstofudvikling (2) . . . . . . . . . . . . . . .

Nærings- og nydelsesmiddel-
'

industri (31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tekstil-, beklædnings- og fodtøjs-
industri (32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Træ- og møbelindustri (33) . . . . . . . .

Papir- og grafisk industri (34) . . . . .

Kemisk industri mm. (35) . . . . . . . .

Sten-, ler- og glasindustri (36) . . . . .

Jem- og metalværker og .

-industri (37+38) . . . . . . . . . . . . . .

Anden industri (39) . . . . . . . . . . . . . .

El-, gas-, varme- og vandfor-

syning (4)' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

›
Bygge- og anlægsindustri (5) . . . . . .

Handel mm. (6)2 .› . . . . . . . . . . . . . ..

Transport (7)3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servicefag i øvrigt (7+8+9)3 . . . . . .

Andet . . . .
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1967 1968

I

N

1969 1970 »1971 1972

1 _ _ _

12 14 12 8

1 2 _ 3

1 - - 2

2 6 10 4

n 1 2 - 1

27 47 7 13

1 _ _ _

1 - _ 2
- - _ 1

1
.

5 2 1



Tabel 3A: fortsat

I 973°

Landbrug mm. (1) . . . . . . . . . . . . . ..
-

Råstofudvikling (2) . . . . . . . . . . . . . . .
-

Nærings- og nydelsesmiddel-
industri (31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Tekstil-, beklædnings- og

fodtøjsindustri (32) . . . . . . . . . . . . .

Træ- og møbelindustri (33) . . . . . . . .

Papir- og grafisk industri (34) . . . . .

Kemisk industri mm. (35) . . . . . . ..

Sten-, 1er- og glasindustn' (36) . . . . .

Jern- og metalværker og

-industri (37+38) ./ . . . . . . . . . . .. 1645

Anden industri (39) i . . . . . . . . . . . . .
-

E1-, gas-, varme- og Vand-

forsyning (4)1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bygge- og anlægsindustri (5) . . . . . .

. Handel mm. (6)2 . . . . . . . . . . . . . . ..

Transport (7)3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servicefag i øvrigt (7+8+9)3 . . . . . .

Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MHMD-W

Nlmulxll

1974

39

IOAØI

1975

70

Iqul

I 976 1977

_.

I

“utww-

I 978

38

....Awlå
108

100

14

246

Tabel 3B: Fordelingen af antal arbejdere berørt af arbejdsstandsninger på
erhvervsgrupper. Danmarks Statistik.

1967

Landbrug in.m. .(1) . . . . . . . . . . . . .
-

Råstofudvinding (2) . . . . . . . . . . . . . .
-

Nærings- og nydelsesmiddel-
industri (31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tekstil-, beklædnings- og fod-

tøjsindustn' (32) . . . . . . . , . . . . . . . .
-

Træ- og møbelindustri (33) . . . . . . . .
-

Papir- og grafisk industri (34) . . . . . 151

Kemisk industri mm. (35) . . . . . . . .
-

Sten-, ler- og glasindustri (36) . . . . .
'-

Jem- og metalværker'og
-industri (37+38) . . . . . . .' . . . . . . . 9167

Anden fremstillingsindustri (39) . . .
-

E1-, gas-, varme- og vand-

forsyning (4)l . . . . . . . . . . . . . . . . .
-

Bygge- og anlægsindustri (5) . . . . . .

-

Handel m.m. (6)2 . . . . . . . . . . . . . .

-

Transport (7)3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-

Servicefag i øvrigt'(7+8+9)3 . . . . . .

-

Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-

1124

I 968

353

22078

1969

20500

2477

200

49

94

534

10954

38

110

900

1970 197] I 972

1642

383

370

229

1119

3619

128

85

26
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Tabel 3B, fortsat

19734 1974 1975 1976 1977 1978

Landbrug mm. (1) . . . . . . . . . . . . . ..
- -

'

_ _ _ ..

Råstofudvinding (2) . . . . . . . . . . . . . .
- - - _ _ _

Nærings- og nydelsesmiddel-
'

industri (31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9800 17709 7614 8496 3752 12040

Tekstil-, beklædn.- og fodtøjs-
industri (32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15700 2858 333 729 766 794

Træ- og møbelindustri (33) . . . . . . . . 11000 315 - - 36 -

Papir- og grafisk industri (34) . . . . . 22000 2990 7066 2468 5217 906

Kemisk industri mm. (35) . . . . . . . . 4100 227 485 1080 85 936

Sten-, ler- og glasindustri (36) . . . . . 16800 2578 - 8098 - -

Jem- og metalværker og

-industri (37+38) . . . . . . . . . . . . . . 1557005 111978 41684 57673 21695 31295

Anden fremstillingsindustri (39) . . .
- - - - 1513 663

El-, gas-, varme- og vand-

forsyning (4)' . . . . . . . . . . . . . . . . .
- - - - 231 -

Bygge- og anlægsindustri (5) . . . . . . 63300 546 - 1757 457 123

Handel mm. (6)2 . . . . . . . . . . . . . . .. 4000 423 630 1835 998 4367 ,

Transport (7(3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15900 2728 935 1427 1017 6641

Servicefag i øvrigt (7+8+9)3 . . . . . .
- - 353 3661 538 15756

Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18800 - - - - -

Tabel 3C: Antallet af tabte arbejdsdage på grund af arbejdsstandsninger.
Danmarks Statistik.

1967 1968 1969 1970 1971 1972

Landbrug mm. (1) . . . . . . . . . . . . . . .
- - 20500 - '- -

Råstofudvikling (2) . . . . . . . . . . . . . . .
- - -

g

-

I

- -

Nærings- og nydelsesmiddel-
industri (31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3627 1000 660 640 4600 3400

Tekstil-, beklædnings- og 'fodtøjs-
industri (32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - 600 500 - 1300

Træ- og møbelindustri (33) . . . . . . . .
- - 250 - - 2100 .

Papir- og grafisk industri (34) . . . . . 550 700 250 1600« 1500 2400

Kemisk industri mm. (35) . . . . . . . .

- - - - -

_

-

Sten-, ler- og glasindustri (36) . . . . .

-

,

- 1100 1300 - 5000

Jem- og metalværker og

-industri (37+38) . . . . L. . . . . . . . . 5770 9500 14500 89600 14100 6800

Anden industri (39) . . . . . . . . . . . . . .

- - - - - -

E1-, gas-, varme- og vandfor-
_

syning (4)' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- - _ 200 _ _

500 - - 300Bygge- og anlægsindustri (5) . . . . . .
- -

Handel mm. (6)2 - 200007 - - _ 400

Transport (7)3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_ 2400 11700 1400 400 100

Servicefag i øvrigt (7+8)3 . . . . . . . . .
-

›

- - _ _ _

Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- - _ .. _ _
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Tabel 3c, fortsat
_

19734 1974 1975 1976 1977 1978

Landbrug mm. (1) . . . . . . . . . . . . . . .

- -

v

_ _ _ _

Råstofudvikling (2) . . . . . . . . . . . . . . .

-

- - _ _ _ _

Nærings- og nydelsesmiddel-
_industri (31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127200 28600 28300 17000 6600 14800

Tekstil-, beklædnings- og fodtøjs-
industri (32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217300 6100 900 2100 900 3200

Træ- og møbelindustri (33) . . . . . . . . 154000 500 - - 300 -

Papir- og grafisk industri (34) . . . . .
299000 9600 10000 10700 128900 2700

Kemisk industri mm. (35) . . . . . . . .
57400 800 1000 2200 300 2200

Sten-, ler- og glasindustri (36) . . . . .
230700 7400 - 75700 - -

Jern- og metalværker og

-industri (37+38) . . . . . . . . . . . . .. 138830051242000 536000 82600 58700 41800

Anden industri (39) . . . . . . . . . . . . . .

-

-.
- - 6400 1200

E1-, gas-, varme- og vandfor-

syning (4)l . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

- - v - - 500 -

Bygge- og anlægsindustri (5) . . . . . .
- 1400 - 4500 800 300

Handel mm. (6)2 41100 1600 1200 8100 3700 43700

Transport (7)3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255500 4000 4300 2300 11100 11400

Servicefagiøvrigt(7+8)3....... ..

_ - 600 5100 11500 75006

Andet ........................ .. 263200 _ _ _ _ -

Anmærkning til tabel 3A, B bgc:
Danmarks Statistiks skiftende erhvervsgrupperinger i forbindelse med statistikken om

arbejdsstandsninger er her standardiseret i overensstemmelse med Danmarks Statistiks

erhvervsgrupperingskode af 1. april 1977. I et enkelt tilfælde har dette dog ikke kunnet

lade sig gøre. Tallene i parantes i forbindelse med forspaltens gruppeangivelser henviser

til den pågældende gruppes kode i erhvervsgrupperingskoden.

Noter til tabel 3A, B og C:
1. Rubriceres i Statistiske Efterretninger under »Offentlige værker«.
2. Heri indgår også restaurations- og hotelvirksomhed (gruppe 63).
3. Den offentlige transport (P&T og DSB) indgår i »Servicefag i øvrigt«.
4. Arbejdsstandsningeme i forbindelse med overenskomstforhandlingeme i foråret 1973

er medtaget som én arbejdsstandsning inden for den pågældende erhvervsgruppe. For-

delingen af antal arbejdere og antal arbejdsdage er behæftet med nogen usikkerhed.

. Som tabel 1, note 10.

. Rubriceres i Statistiske Efterretninger under »Øvrige private og offentlige ydelser«.

. Skønnet tal, meddelt af Centralforeningen af Hotelvært- og Restauratørforeninger i

Danmark.

“Om

Appendix 2:

Arbejdsgiverorganisationer og enkeltarbejdsgivere, der indberettede strejkeaktiviteten in-

den for deres respektive områder til Danmarks Statestik for året 1978.
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Dansk Arbjdsgiverforening
Post- og Telegrafvæsenet
DSB

Danmarks \Radio
Københavns Kommune

Kommunernes Landsforening
Hovedstadens Trafikselskab (H.T.')
Amtskommunerne

Centralforeningen for bagermesterforeninger på Sjælland, Fyn og i Jylland ø

Københavns frisør- og parykmagerlaug
I

Centralforeningen af malermestre i Danmark ⁄

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
Hovedorganisationen af mesterforeninger i byggefagene
Landslaugets sekretariat

'

Foreningen af skibs- og bådbyggere i Danmark

FDB
'

SALA

Københavns Slagterlaug
Danske slagtemestres landsforening
Landsforeningen af danske anlægsgartnere

Entreprenørsammenslutningen af 1946

Københavns konditorlaug
Sammenslutningen af karosseribyggere i Danmark

Sammenslutningen af smedemesterforeninger i Danmark

Rederiforeningen af 1895

Foreningen for Danmarks ñskekonservesindustn'

Danske vognmænds arbejdsgiversammenslutning
De samvirkende telefonselskaber

Ud over de nævnte organisationer indberetter et mindre antal større enkeltvirksomheder

til Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har af diskretionshensyn ikke ønsket at oplyse
navnene på disse. ›

Amtskommunerne var med for første gang i 1978.

Appendix 3: ›

Indberetningsskema og DS' følgeskrivelse

Arbejdsgivere:
(Farenan eller enkelt flrma)

Konfliktens parter

Arbeidere:

[ (ForbundJorenlanmppe) ,

'

Konfliktens omfangl)

Tldapun klat

tor konillkrens Hovederhvemgmppe Antal arbejdere
påbegyndelse

Konll Iktena

varlghed
(arbejdsdage)

Antal tabte

arbejdsdage

') Herunder medtages tilllge de arbejdere I andre fag. som er blevet gjort arbejdsløse som følge at konlllkten.
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DANMARKSSTAWSNK

Seiragade 11

Postboks 2550
2100 København Ø

Te". (01) 29 82 22 - lokal 2357 .

Journal nr. Datering

Den 6, februar 1979.
(ladet union ud humant-ht)

4. kontor

Danmarks statistik har ved henvendelse til en række større arbejds-

givere og arbejdsgiverorganisationer årligt indhentet oplysninger om an-

tallet af og omfanget af arbejdsstandsninger som følge af lockout eller

strejke, 0g resultatet af opgørelserne herover er blevet offentliggjort bl.a.

i Statistisk Årbog og Statistiske Efterretninger.

For at statistikken over arbejdsstandsninger kan blive så fuld-r

stændig som mulig, skal Danmarks statistik herved anmode også Deres organisation/

institution/virksomhed om at være behjælpelig med at tilvejebringe oplysninger om

eventuelt i 1978 stedfundne større arbejdsstandsninger inden for Deres område.

Der bedes anført talmæssige oplysninger særskilt for hver konflikt, som

har medført tab af mere end 100 arbejdsdage (antal arbejdere ganget med an-

tal konfliktdage).
'

Bl.a. ønskes oplysning om følgende forhold, jf. vedlagte skema:

11 Tidspunkt for konfliktens påbegyndelse.

2. Antal arbejdere, som har været omfattet af konflikten,

både arbejdere, som er direkte berørt af konflikten, og

arbejdere, der som følge af konflikten har måttet ned-

lægge arbejdet.

3. Konfliktens varighed målt i antal arbejdsdage.

4. Antal arbejdsdage, som er gået tabt som følge af konflik-

ten. Dette antal vil almindeligvis være lig produktet af
k

antal konfliktberørte arbejdere (pkt. 2) og det antal dage,

som konflikten har varet (pkt. 3.).

Såfremt konflikten løber fra et kvartal ind i det næste,

bedes antallet af tabte arbejdsdage fordelt på de pågældende

kvartaler.

Danmarks Statistik skal anmode om, at de pågældende oplysninger

bliver indsendt hertil inden 1. marts 1979.

Med venlig hilsen

'IQ/VW at)ngThorkild Wedebye



70,ernes strejkeopsving i Danmark1

Af Helge Tetzschner

I denne artikel skal udviklingen i konfliktniveauet på det danske arbejds-
marked i det sidste tiår diskuteres. Artiklens formål er således primært
at beskrive og analysere den kvantitative udvikling i konfliktniveauet,
mens en egentlig forklaring på strejkeopsvinget ikke kan tilbydes inden for

de foreliggende rammer. Dog forsøger vi sidst i artiklen at opstille hypote-
ser om den samfundsmæssige baggrund for strejkeopsvinget.

Et indskud: når konfliktniveauet på det danske arbejdsmarked er stærkt

stigende i det sidste tiår skyldes det et øget antal strejker, mens lock-outs

stort set kun forekommer i forbindelse med overenskomstfornyelsen i

1973. Men hvorfor har jeg så valgt den relativt snævre problemstilling om

den kvantitative udvikling i strejkerne.
For det første fordi det har undret mig, at det stigende konfliktniveau

til trods for at omfanget af stigningen er et særegent dansk fænomen, ikke

har tiltrukket sig større opmærksomhed. For det andet er der, som det vil

fremgå, tale om, at strejkeopsvinget fortsætter i Danmark også efter kri-

sen og den heraf følgende store arbejdsløshed. Dette er stik imod den

konventionelle visdom, og fortjener derfor at blive diskuteret. For det

tredje er det jo ret nødvendigt at have overblik over, hvorledes nogle
fænomener fremtræder, før man søger at forstå og forklare disse fæno-

mener.

En begrebsmæssig afklaring er nødvendig, inden vi går videre. Man ser

ofte i litteraturen, at der skelnes mellem officielle og uoñcielle (eller
inoffrcielle) kollektive arbejdskonflikter. Således afgrænser Due og Mad-

sen (1975, s. 12) en inoffrciel strejke som en kollektiv arbejdsnedlæggelse,
de formelle ledere i arbejdernes fagforeninger ikke har taget initiativ til. I

modsætning hertil er en officiel strejke en kollektiv arbejdsnedlæggelse,
som er formelt besluttet og er i overensstemmelse med regler og love for

arbejdsmarkedet.
I relation til en vurdering af konfliktniveauet på det danske arbejds-

marked er denne afgrænsning imidlertid ikke hensigtsmæssig. Det fore-

kommer jo, at fagforeningerne tager initiativ til konflikter, som er overen-

skomststridige. Denne type strejker vil iflg. den ovenstående definition
hverken være officiel eller inoffrciel. Hertil kommer, at statistikken skel-

1. Artiklen bygger på et par kapitler fra: Tetzschner, Helge: »Arbejdsmarkedets parter -

kollektive arbejdskonflikter«, Nyt fra Samfundsvidenskabeme, 1979, hvor konfliktne-
veauet diskuteres i relation til det fagretlige systems udvikling, arbejdsmarkedets par-
ter og staten: struktur og politik.
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Tabel 1. Strejker og lock-out i Danmark. Udvalgte år. 1945-1977.

1945 1955 1965 1970 1974 1975 1976 1977

Antal arbejds-
standsninger
(med mere end 35 13 37 77 134 147 204 228

100 tabte ar-
i

bejdsdage

Antal strej-
kende eller 8526 6257 14194 55585 142352 59128 87224 36305

lock-outede

Antal tabte

arbejdsdage . 66 10 242 102 184 100 210 230

(i tusinde)

Kilde: Lund 1978, tabel 5, side 20.

ner mellem overenskomststridige konflikter - uanset om de er iværksat af
formelle faglige ledere eller ej - og legale konflikter, dvs. konflikter, som

er i overensstemmelse med regler og love for arbejdsmarkedet. I det

følgende vil vi derfor sondre mellem overenskomststridige og legale kol-
lektive arbejdskonflikter.

Herefter vil vi, på det utilstrækkelige men i denne sammenhæng bedst

mulige grundlag som den officielle strejkestatistik udgør, se nærmere på
konfliktniveauet på det danske arbejdsmarked. Først ved at se på udvik-

lingen efter 2. verdenskrig. Derefter ved at foretage en international

sammenligning, der viser at strejkeopsvinget i Danmark er langt større
end i andre lande. Dette forhold skyldes i vid udstrækning et stærkt øget
antal overenskomststridige strejker, hvorfor vi specielt diskuterer de

overenskomststridige strejker i jern- og metalindustn'en i relation til de
dele af det fagretlige system, der angiveligt har til formål at forebygge og
løse konflikter inden de bliver til overenskomststridige strejker. Endelig
rundes artiklen af med et afsnit, hvor der gives;nogle bud på, hvorledes
man kan fortolke den samfundsmæssige baggrund for strejkeopsvinget.
Dvs. der søges formuleret nogle nye hypoteser om de strukturelle æn-

dringer i modsætningsforholdetarbejde og kapital.

Udviklingen i konfliktniveauet

I tabel 1 er udviklingen i antal arbejdsstandsninger og antal arbejdstagere
ramt af strejke eller lock out samtiantal tabte arbejdsdage som følge af

arbejdsstandsninger anført. Det fremgår af tabellen, at antal arbejds-
standsninger udviser en stærkt stigende tendens, og at der er en lignende
tendens - omend svagere - i antal tabte arbejdsdage. Disse opgørelser i

forening vil vi bruge som udtryk for konfliktniveauet på arbejdsmarkedet.
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Når man sammenligner antal arbejdsstandsninger med antal tabte'ar-

bejdsdage, fremgår det også, at stigningen snarere skyldes et øget antal

forholdsvis kortvarige konflikter og ikke, at få konflikter bliver langvari-
ge. Dette tyder på, at stigningen især kan tilskrives et øget antal overen-

skomststridige konflikter. Det vil så sige, at der næsten udelukkende må

være tale om overenskomststridige strejker, thi det er yderst sjældent, at

en arbejdsgiver bliver dømt for overenskomststridig lock-out.

Det er imidlertid flere problemer med materialet i denne tabel. For det

første er overenskomststridige arbejdsstandsninger slået sammen med le-

gale arbejdsstandsninger. Derved bliver det umuligt at relatere udviklin-

gen i antallet af arbejdsstandsninger til de forskellige procedurer, som

anvendes i det fagretlige system i relation til henholdsvis legale og over-

enskomststridige konflikter For det andet bygger statistikken på oplys-
ninger fra større arbejdsgiverforeninger mv og omfatter således ,kun
arbejdsstandsninger hos organiserede arbejdsgivere.

Endvidere omfatter tabellen kun arbejdsstandsninger med over 100

tabte arbejdsdage. Dette indebærer, at det konfliktniveau, der afspejles i

tabellen, dels bliver afhængig af organisationsgraden blandt arbejdsgiver-
ne, hvorom der er særdeles vanskeligt at få pålidelige oplysninger, og dels

bliver afhængig af i hvilken udstrækning, de tilsluttede arbejdsgivere har

indberettet arbejdsstandsninger, hvilket det ligeledes er særdeles vanske-

ligt at få pålidelige oplysninger om.

Margit Groth (1978 og 1979) har indsamlet et mere omfattende materi-

ale om strejker for perioden 1969-72 (begge år incl). Resultaterne er, at i

den betragtede periode er det registrerede antal strejker i denne undersø-

gelse mellem 5-10 gange så højt som i den officielle statistik. For antallet

af deltagende arbejdere er forskellen mindre - mellem 3-5 gange så høj,
mens det med hensyn til antallet af tabte arbejdsdage kun er ca. 11⁄2gang

så høj (Groth 1978, s. 64). Forskellen mellem Groths materiale og den

officielle statistik kan helt og holdent tilskrives overenskomststridige
strejker (Groth 1978). ,

Groths undersøgelse viser altså, at den officielle statistik undervurderer

konfliktniveauet på det danske arbejdsmarked i ganske betragteligt 0m-

fang, og at dette skyldes, at mange overenskomststridige konflikter ikke

medtages i statistikken, fordi de ikke indberettes. Det skal tilføjes, at en

mangelfuld konfliktstatistik næppe alene er et dansk fænomen. Således

tyder en journalistisk undersøgelse på, at den britiske strejkestatistik
medtager mindre end halvdelen af de forekommende strejker. (»The
Sunday Times« den 29.10.1978, 8. 17).

At det især er kortvarige arbejdsnedlæggelser, der bevirker stigning i

konfliktniveauet specielt i l970”eme, antyder Også, at det især er de

overenskomststridige strejker, der florerer, for som Reinhard Lund (1978,
s. 20) bemærker, tæller de ikke så voldsomt i statistikken over antal tabte

arbejdsdage, fordi de normalt er relative kortvarige.
I tabel 2 har vi opgjort det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage som
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Tabel 2. Det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage i 5-års perioder som

følge af kollektive arbejdskonflikter fordelt på legale og overenskomststri-

dige konflikter, antal tabte arbejdsdage i tusinde.

legale overenskomst-

Periode konflikter stridige konflikter

- antal tabte arbejdsdage i tusinde -

1950-54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8,6

1955'-59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 210,8 11,8

1960-64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421,4 22,6

1965-69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,2 18,4
1970-74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722,4 89,6

1975-77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7
' 167,3

Kilde: Lund 1978, tabel 6, side 20.

følge af kollektive arbejdskonflikter fordelt på legale og overen-

skomststridige konflikter. Opgørelsen er foretaget som gennemsnit for 5

års perioder fra 1950. Også denne tabel undervurderer konfliktniveauet,
idet den har de samme mangler som det tidligere materiale, men det er på

baggrund af denne opgørelse muligt at sige noget om udviklingstenden-
seme for hhv. legale og overenskomststridige konflikter.

Tabellen viser en markant stigning i konfliktniveauet, hvad angår de

overenskomststridige konflikter. I løbet af hele perioden er der tale om,

at konfliktniveauet bliver godt 20 gange så stort, men endnu mere mar-

kant er det, at stigningen især finder sted i 1960'erne og 1970'erne, og at

den stigende tendens fortsætter, efter at den økonomiske krise, med den

store arbejdsløshed, har sat ind. Vi skal vende tilbage til denne udvik-

lingstendens i konfliktniveauet for overenskomststn'dige konflikter i de

senere afsnit.

_Hvad angår udviklingen i konfliktniveauet for de legale konflikter, er

der tilSyneladende også tale om en stigende tendens, selv om det sker

»punktvis«. Der er imidlertid en række forhold, der skal tages i betragt-
ning, før man kan udtale sig om, der reelt er tale om en tendens til et

stigende konfliktniveau, hvad angår legale konflikter.
,

For det første skyldes det høje konfliktniveau i 1955-59, 1960-64 og

1970-74 tre storkonflikter mellem LO og DA i hhv. 1956, 1961 og 1973.

Disse tre storkonflikter tegner sig for 80-90 procent af antal tabte arbejds-
dage ved de legale konflikter i de tre perioder. Dette mønster med få

storkonflikter i enkelte år har været karakteristisk for de legale kollektive

arbejdskonflikter på det danske arbejdsmarked også før den 2. verdens-

krig. Således anfører Galenson (1955, s. 283), at i perioden 1899-1948

indtraf 73 procent af det samlede antal tabte arbejdsdage på grund af

kollektive arbejdskonflikter i 7 bestemte år.
*
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Men dette forklarer ikke det tilsyneladende stigende antal tabte ar-

bejdsdage i forbindelse med de tre legale storkonflikter i 1956, 1961 og

1973, som afspejler sig i tabellen ovenfor. Her er vi nødt til kort at omtale
de enkelte konflikter. Når 1956 konflikten ikke blev mere omfattende,
skyldtes det, at LO anvendte en decentral strategi med punktstrejker på
væsentlige områder, uden at konflikten, der udviklede sig gradvist, nåede
et totalt omfang. 1961 konflikten var heller ikke så omfattende, som man

kunne have forventet, idet konflikten »kun« omfattede transportsektoren
og jemindustrien, idet man i denne periode ikke anvendte sammenkæd-

ningsreglen, men derimod stemte inden for 8 hovedgrupper. I 1961 førte
dette til, at de to ovennævnte grupper kom i konflikt, uden at det berørte
de andre 6 grupper. Siden da, og bl.a. på grund af erfaringerne i 1961, er

sammenkædningsreglen blevet reetableret for hele LO-området. Der er

dog i forligsmandsloven åbnet mulighed for gruppevis afstemning, men

kun under forudsætning af, at hovedorganisationeme kan blive enige her-
om. Det er der intet, der tyder på. Endelig skal det om 1973 Storkonflik-
ten blot siges, at her var så at sige hele DA-LO området i konflikt, idet

sammenkædningsreglen var anvendt.

Nok så væsentlige som disse helt specifikke forhold, der forklarer ten-

densen i tabel 2, er det imidlertid, at hvis man sammenligner udviklingen i

konfliktniveauet, hvad angår legale kollektive arbejdskonflikter før og
efter 2. verdenskrig, er der snarere tale om et faldende konfliktniveau,
når man tager arbejdsstyrkens vækst og væksten i organisationsgrad i

betragtning. (Disse to forhold er af afgørende betydning for, hvor omfat-
tende konflikterne kan blive.) Set i det større historiske perspektiv, er der
således ikke tendens tilet stigende konfliktniveau, hvad angår legale
konflikter på det danske arbejdsmarked. Og den stigende tendens i tabel 2
har sine konkrete begrundelser, som er angivet ovenfor.

Imidlertid skal det fremhæves, at det stadig er de legale kollektive

arbejdskonflikter, der er årsag til de fleste tabte arbejdsdage, selv om det
er de overenskomststridige konflikter, der er i stærk stigning. Når de

legale kollektive konflikter udviser den ovenfor omtalte relative stabilitet
i konfliktniveau og koncentration på ganske få år, hænger det, som Ga-

lenson (1955, s. 213) er inde på, antagelig sammen med, at de kollektive

overenskomstforhandlingers voksende centralisering gør det mindre

sandsynligt, at staten vil afstå fra at gribe ind. Periodiske arbejdsstands-
ninger kan accepteres som prisen for rationel lønfastsættelse, så længe de

er partielle eller sjældne. ,Men når de begynder at antage karakter af

almindelige og hyppige arbejdsstandsninger, som truer den økonomiske
stabilitet og vækst, vil staten som oftest gribe ind via forskellige midler,
jf. Ibsen og Jørgensens lange liste over statsindgreb (1978 s. 570-575) og
omtalen af den informelle indkomstpolitik, i Tetzschner (1979 kap. 3 og

8). Det er disse midler, der tilsyneladende har ført til et relativt stabilt

legalt konfliktniveau på det danske arbejdsmarked.
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International sammenligning af konfliktintensitet

Når antallet af tabte arbejdsdage sættes i relation til arbejdsstyrkens stør-

relse, får man konfliktintensiteten, der er et af de mest anvendte mål til

internationale sammenligninger. Et sådant empirisk materiale, som vi vil

anvende til at vurdere konfliktniveauet på det danske arbejdsmarked, er

baseret på en international sammenligning af konfliktintensiteten i en

række kapitalistiske lande.

I tabel 3 har vi anført antal tabte arbejdsdage pr. 1000 ansatte i form af

5 års gennemsnit for årene 1967-71 og 1972-76, 10 års gennemsnit for

1967-76 og endelig den procentvise stigning/fald mellem de to 5 års gen-

nemsnit. Tallene i parantes ud for Danmark og i sammentællingeme,

angiver konfliktintensiteten, når »undtagelsesåret« 1973, hvor der som

omtalt var Storkonflikt, holdes udenfor. Det er overfor fremgået, hvorfor

der er gode grunde til at holde storkonflikgten i 1973 uden for beregnin-
gerne, når det er den generelle tendens, man vil undersøge. Nu fremgår

det af tabel 3, at hvis 1973 ikke holdes udenfor, så forrykkes hele gen-

nemsnittet for alle landene også i ganske betragtelig grad. Endvidere er

Danmark, hvilket ikke fremgår af tabellen, men af kilden til tabellen, det

eneste land, der har et så karakteristisk »undtagelsesår«. I mindre ud-

strækning havde Norge i 1974 et lignende »undtagelsesår«, hvilket er

forklaringen på stigning på 570% for Norge, men den norske konflikt var

betydeligt mindre - 490 tabte arbejdsdage pr. 1.000 ansatte i 1974 mod

4.440 pr. 1.000 ansatte i Danmark i 1973 iflg. kilden, og påvirker derfor

ikke de generelle tendenser i tabel 3 i nær samme grad som »det danske

undtagelsesår«. I det følgende vil vi derfor basere analysen på de tal,
hvor 1973 holdes uden for beregningerne, hvilket ikke forrykker de gene-

relle tendenser, men nok giver et mere præcist udtryk for konfliktnivea-

uet, selv om dette tal dog er et for lavt skøn.
'

Det generelle billede er herefter, at der for alle lande under ét er tale

om moderate stigninger i konfliktintensiteten mellem de to 5 års gennem-

snit. På grund af den store usikkerhed, der er forbundet med opgørelser
af denne art, skal man være forsigtig med at tillægge denne stigning alt for

stor betydning. Vi ser også, at der samtidig er tale om voldsomme for-

skelle i ændringstendenseme for de enkelte lande, hvilket antyder, at

udviklingen i de enkelte lande i vid udstrækning skal forklares med for-

hold, der er specifikke for disse lande.

Det fremgår endvidere, at konfliktintensiteten er betydeligt højere i de

oversøiske lande end generelt i de europæiske lande, men denne og andre

generelle internationale tendenser må vi af tids- og pladsmæssige grunde
lade ligge i denne forbindelse og i stedet koncentrere os om Danmark i

relation til de andre lande.

Inden vi går over til dette, skal der dog gives en generel kommentar til

tabel 3. Umiddelbart efter 2. verdenskrig fremførtes af amerikanske so-

ciologer en tese om »institutionaliseringen af kollektive arbejdskonflik-
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Tabel 3

Antal tabte arbejdsdage pr. 1.000 ansatte som følge af kollektive arbejdskonñikter- dvs.

konfliktintensiteten - i udvalgte lande. 5 års gennemsnit 1967-71 og 1972-76, 10 års gen-
nemsnit 1967-76 samt procentvis ændring fra 1967-71 til 1972-76.

gennemsnit for pct.ændring
1967-71 1972-76 1967-76 72-76/67-71

Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 3485 3735 -12
Danmark1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 1078 571 +1584

(237)6 (127)° (+ 270)*
Vesttyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 32 56 -60

Frankrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3137 338 3277 +8
Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 82 62 + 95

Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 782 867 -18

Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' 1692 1956 1824 +16

Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 968 788 + 59

EF-lande

(- Luxemburg), gnst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 698 609 +35

(593) (553) (+14)6

Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 1028 957 +16

Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1 14 67 + 570

Sverigez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 16 39 -74

Svejts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- - - -

Andre europæiske lande (gnst.) . . . . . . . . . . 242 289 266 + 19

Australien3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 1502 1131 + 89

Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

' 1682 2130 1906 +27

Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346 16355 14195 +21

Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 294 244 +52

New Zealand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 504 427 +44

USA4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1644 1054 1349 -36

Oversøiske lande gnst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002 1 187 1079 + 18

Totalt gennemsnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 770 689 +25

(723)6 (665)" (+ 17)6

1) tallene omfatter kun fremstillingsvirksomhed
2) alle brancher inkluderet indtil 1971

3) incl. elektricitet og gas, excl. kommunikation

4) tallene omfatter også elektricitet, gas og sanitetsservice

S) 1976 tal er ikke tilgængelige og er ikke medtaget i gnst.

6) tal i parentes angiver gnst. og pct., når »undtagelsesåret« 1973i Danmark ikke medta-

ges

7) 1968 ta] ikke tilgængelige og er ikke medtaget i gnst.

Note: hvor ingen tal er angivet, er antal tabte arbejdsdage pr. 1000 ansatte mindre end 5.
Anm.: i de fleste tilfælde omfatter tallene minedrift, fremstillingsvirksomhed, bygge- og
anlæg samt transportvirksomhed. Information om alle brancher er ikke tilgængelig, da

defrnitioneme, der anvendes i forbindelse med disse opgørelser, varierer fra land til
land, bør man ikke tillægge relativt små forskelle nogen betydning.

Kilde: opstillet 0g beregnet på grundlag af: »Departement of Employment Gazette. Lon-

don, December 1977, p. 1342.



ter«. Hyman (1979, s. 16) sammenfatter indholdet af denne tese: Over tid

bliver strejker mindre hyppige og mindre alvorlige; arbejdernes faglige
organisationer bliver mere bureaukratiske og konservative; industrielle og

politiske konflikter bliver adskilt, og følgelig opstår »strejkemes bortvis-

nen«. Som bemærket af Romagnoli (1979, s. 19) skulle vi, hvis tesen om

»institutionaliseringen af kollektive arbejdskonflikter« var korrekt, for-

vente at:

1) strejker (og lock outs) forsvinder over tid

2) forskellige strejkemønstre i forskellige lande, idet:

a) færre strejker i mere institutionaliserede lande,
b) forskellige former for strejkebevægelser, dvs. mindre, kortere og

færre strejker i mere institutionaliserede lande, og mere omfatten-

de, længere og hyppigere strejker i mindre institutionaliserede

lande.

Romagnoli (1979, se også Baglioni m.fl. 1979) påviser derefter, hvorledes

de empiriske data falsifrcerer disse antagelser, og Hyman (1979) giver en

teoretisk fortolkning af, hvorfor dette er tilfældet. Tabel 3 viser også, at

de heri anførte tal for perioden 1967-77 modsiger tesen om »strejkemes
bortvisnen«. Således er der tale om en stigning på 25 pct. i antal tabte

arbejdsdage pr. 1000 ansatte imellem de to 5-års gennemsnit for alle lande
under ét, dog kun 17 pct. hvis »undtagelsesåret« 1973 i Danmark holdes

udenfor. At netop det danske »undtagelsesår« trækker gennemsnittet op i

den grad, er på sæt og vis ret så interessant i denne forbindelse, al den
stund at Danmark er et af de lande, hvor institutionaliseringen af ar-

bejdsmarkedets perter er mest fremskreden. Men dette har altså ikke

medført »strejkemes bortvisnen« i den ovenfor anførte betydning.
Tabellen viser, at i ti års gennemsnittet ligger konfliktintensiteten på

det danske arbejdsmarked stort set lidt under gennemsnittet, selv om

»undtagelsesåret 1973« medtages i gennemsnitsberegningen. Når dette
holdes uden for gennemsnitsberegningen, hvilket som omtalt nok er rig-
tigst, tilhører Danmark den gruppe lande, der har den laveste konfliktin-
tensitet. Når man skal vurdere udviklingstendenseme for landene, frem-

går det, at Norge tilsyneladende har oplevet en stor stigning i konfliktin-
tensiteten mellem de to 5 års gennemsnit. Dette skyldes dog ene og alene

det ovenfor omtalte »lille norske undtagelsesår« i 1974 og det generelt
meget lave konfliktniveau i Norge. Hvis 1974 holdes udenfor for Norges
vedkommende, bliver der kun tale om en meget lille stigning. Derefter

fremgår det, at Danmark, selv når »undtagelsesåret« 1973 holdes uden for

beregningen, har været ude for en ,stigning i konfliktintensiteten på 270

pct., hvilket er over 10 gange så meget som gennemsnittet for alle land-

ene. I øvrigt er der ikke andre lande, hvor stigningen er over 100 pct. -

ingen bortset fra Norge.
Sammenfattende viser tabellen altså på den ene side, at Danmark ha-

stigt er på vej væk fra det traditionelt lave skandinaviske, tyske, svejtsi-
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ske og hollandske konfliktniveau på arbejdsmarkedet, men på den anden

side er det danske konfliktniveau - når der ses bort fra »undtagelsesåret«
1973 - stadigt lavt internationalt set.

i

Det vil føre for vidt at forsøge at forklare det lave konfliktniveau for

alle 6 lande. Men et par bemærkninger om det traditionelt lave konfliktni-

veau, hvad angår de skandinaviske lande må være på sin plads. Ifølge
Shorter og Tilly (1974 kap. 12), der har lavet en sammenlignende under-

søgelse om strejkeniveauet i en række lande for perioden 1885-1968, er

det lave konfliktniveau i de skandinaviske lande et fænomen, der er op-
stået efter 1930'erne. Margit Groth vurderer Shorter og Tillys konklusi-

oner således:

»Shorter & Tilly fortolker det opståede lave strejkeniveau i Skandinavien som et resultat

af de socialdemokratiske partiers overtagelse af den politiske magt, hvilket forekommer

rimeligt. De fremfører også den hypotese, at strejkerne i Frankrig og Italien i højere grad
har politisk karakter forstået på den måde, at de er magtdemonstrationer rettet mod

regeringen snarere end mod den enkelte arbejdsgiver, med krav om, at arbejderklassen får

en større andel af nationalproduktet. Dette skyldes iflg. Shorter & Tilly, at arbejderpar-
tieme i disse lande ikke har adgang til regeringsmagten. (Dette er dog heller ikke tilfældet i

USA. Når strejken trods dette ikke anvendes politisk her, skyldesdet iflg. Shorter &

Tilly, den traditionelle adskillelse mellem politik og arbejdsmarkedsforhold i det ameri-

kanske samfund.)«

Det problem, der melder sig, er, hvorfor Danmark bevæger sig væk fra

det traditionelt lave skandinaviske konfliktniveau, mens Norge og Sve-

rige fastholder deres position. Ideelt burde besvarelsen af dette spørgsmål
bygge på en komparativ analyse af udviklingen i de tre lande. Denne

ambition må vi imidlertid stå af på i denne forbindelse og i stedet koncen-

trere os om den danske udvikling.
Som nævnt ovenfor i forbindelse med tabel 2 skyldes tendensen til

stigning i det danske konfliktniveau især stigningen i overenskomststri-

dige konflikter. Dette fremgår også af, at stigningen på 270 pct. i tabel 3

næsten udelukkende skyldes overenskomststridige konflikter, idet »und-

tagelsesåret 1973« jo er holdt udenfor. Derfor vil vi i næste afsnit analy-
sere strejkestrukturen, hvad angår overenskomststridige konflikter nær-

mere.
*

Imidlertid skal dette ikke sløre, at det stadig er de legale kollektive

arbejdskonflikter, der er skyld i de fleste tabte arbejdsdage, selv om det

er de overenskomststridige konflikter, der er i stærk stigning. Man kan

også sige det på den måde, at et »undtagelsesår« som 1973 med Storkonf-

likt medførte næsten 3-gange så mange tabte arbejdsdage som de sidste 10

1

års overenskomststridige konflikter tilsammen.

Afslutningsvis på dette afsnit skal det atter fremhæves, hvor utilstræk-
kelig den officielle statistik er, som empirisk materiale betragtet. Som
nævnt og begrundet ovenfor er der ingen tvivl om at statistikken under-
vurderer konfliktniveauet. Alligevel er stigningen utvivlsomt rigtig som

tendens betragtet, idet ændringerne simpelt hen er så store, at de ikke
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kun kan tilskrives en mere udpræget registreringstilbøjelighed fra arbejds-
givemes side.

De overenskomststridige strejker
Det er i den offentlige debat blevet påstået, at de overenskomststridige
strejker er udtryk for og afledt af »det fagretlige systems krise«. Begrun-
delsen synes at være, at det fagretlige system angiveligt for en stor dels

vedkommende er opbygget for at forebygge og løse faglig strid under

gældende overenskomst. Derfor vil vi i dette afsnit undersøge om det

fagretlige system fungerer mindre effektivt end tidligere.
Imidlertid findes der ikke nogen samlet oversigt over indgreb som for-

handling, mægling og voldgift, der har til formål at forebygge overen-

skomststridige konflikter, ligesom der ikke findes nogen samlet tilstræk-

kelig detaljeret statistik over overenskomststridige konflikter. Derfor vil

vi i dette afsnit koncentrere os om jem- og metalindustrien, hvor de

bedste af de tilgængelige oplysninger findes. Jern- og metalindustrien er,

som det fremgår af Tetzschner (1979 kap. 7) også det væsentligste områ-

de, dels pga. at det er i denne branche, langt de fleste konflikter finder
sted. Således kan »jernet« siges at være »spydspidsen«, hvad angår over-

enskomststn'dige konflikter.
›

Vi har ovenfor set.en stigende tendens i konfliktniveauet, hvad angår
overenskomststridige konflikter. Dette betyder ikke nødvendigvis, at det

fagretlige system fungerer mindre effektivt, idet det stigende konfliktni-
veau kan skyldes et stigende antal konfliktanledninger, samtidig med at

det fagretlige system løser den samme relative andel af disse konfliktan-

ledninger som tidligere. En del af nøglen til forståelsen af dette problem
må derfor være, hvad man forstår ved effektiviteten af det fagretlige
system.

For så vidt kan man med stigningen i overenskomststn'dige konflikter i
hånden argumentere for, at systemet er blevet mindre effektivt uden

yderligere oplysninger om de arbejdsretlige sager. Dette giver imidlertid
ikke nogen bedre forståelse af, hvilke sammenhænge der er mellem det

fagretlige system om konfliktniveauet med hensyn til at forebygge og løse
kollektive arbejdskonflikter.

For at kunne gøre dette skulle man have oplysning om:

konfliktanledninger

møder på forskellige niveauer

(forhandling, mægling og voldgift)

konflikter
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Med sådanne oplysninger kunne man vurdere, om det fagretlige system
var i stand til at løse den samme relative andel af konfliktanledningeme
over tid, uden at de ender med åben konflikt. Imidlertid'savner vi så-

danne oplysninger. Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark

laver ganske vist opgørelser over sin deltagelse i fagretlige møder. Imid-

lertid er omfanget af Centralorganisationens deltagelse i disse møder til

dels afhængig af interne organisatoriske forhold, nemlig i hvilken ud-

strækning den fagretlige aktivitet klares af Centralorganisationens med-

lemsforbund. Herom findes ingen sikre oplysninger. Endvidere bygger
disse opgørelser på deltagelse i fagretlige møder, mens den relevante

tællingsenhed til det ovenstående formål ville være fagretlige sager, idet

en sag jo godt kan give anledning til både forhandling og mægling og

timandsmøde. Af Centralorganisationens statistik er det ikke muligt at

udlede, hvorledes sagerne behandles gennem flere møder, og om de løses

undervejs eller ender med konflikt.

Den ovenstående opfattelse af det fagretlige systems effektivitet som

den relative andel af konfliktanledningeme, der løses uden at føre til

konflikt, er på sin vis også for bred. Det fagretlige system er jo opbygget
- i hvert tilfælde for den konfliktforebyggende dels vedkommende - med

henblik på at løse potentielle konflikter angående løn- og arbejdsforhold
på arbejdspladserne. Såfremt konfliktanledningen er noget andet, f.eks.

en politisk demonstration mod den siddende regering, kan man i og for

sig hævde, at sådanne konfliktanledninger ligger uden for, hvad det fag-
retlige system har mulighed for at løse på mæglingsmøder, hvorfor så-

danne konflikter ikke bør medtages i vurderingen af det fagretlige sy-

stems effektivitet. Denne sidstnævnte opfattelse vil vi basere os på.

Ola-strejken I 973
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Tabel 4. Fagretlige sager inden for »Sammenslutningen af Arbejdsgivere
inden for Jern- og Metalindustrien«s område fordelt efter år og efter emne.

1972-77. Indeksfordeling.

1972 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1977

abs. tal indeks abs. tal

lønspørgsmål . . . . . . . . . . 904 100 120 127 128 125 100 907

arbejdsstandsninger m.v. 146 100 243 186 251 285 387 565

afskedigelser 0.1ign. 72 100
i

69 125 155 158 122 88

andet' . . . . . . . . . . . . . . . . 153 100 127 175 142 276 239 366

i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1351 100 124 132 137 137 142 1926

1) Kategorien dækker over 17 forskellige ret specielle overenskomstproblemer som f.eks.

ude- og rejsearbejde, dagpenge. Den største enkeltkategori er »tillidsmænd«, der i pe-

rioden svinger mellem 25 og 50 sager årligt.
Kilde: Beretninger fra Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindu-

strien.

I tabel 4 har vi anført de fagretlige sager inden for Sammenslutningen af

Arbejdsgivere inden for jern- og metalindustriens overenskomstområde

fordelt efter år og emne i perioden 1972-77. Det skal bemærkes, at en

fagretlig sag om f.eks. et lønspørgsrnål, der behandles ved forhandling,
mægling og timandsmøde uden at blive løst, og som derpå giver anledning
til en overenskomststridig arbejdsstandsning, der_behandles ved arbejds-
retten, både registreres under lønspørgsmål og under arbejdsstandsning.
Imidlertid giver Sammenslutningens beretninger ikke grundlag for at af-

gøre, i hvilken udstrækning dette sker, ligesom statistikken i den forelig-
gende form heller ikke giver mulighed for at afgøre, på hvilke stadier i
den fagretlige behandling sagerne eventuelt bliver løst.
Tabellen viser, at der fra 1972 til 1977 generelt er sket en stigning i
antallet af fagretlige sager. Stigningen skyldes primært en stærk stigning -

næsten en firdobling - i sager pga. arbejdsstandsninger, men også opsam-

lingskategorien »andre sager« bidrager til den generelle stigning. »Løn-
spørgsmál« stiger ikke i væsentlig grad i den betragtede periode, men

udgør dog stadig omkring halvdelen af de fagretlige sager, mens de i 1972

udgjorde omkring to tredjedele af de fagretlige sager.
Når en stærkt stigende andel af samtlige fagretlige sager består af ar-

bejdsstandsninger, er det et indicium for, at den forebyggende fagretlige
aktivitet fungerer mindre effektivt. Således hedder det i Sammenslutnin-

gens årsberetning for 1976 (s. 12), at det ikke mindst var på grund af

løntilbageholdenhed, at et stort antal virksomheder blev ramt af overen-

skomststridige arbejdsstandsninger. Men også strejkebølgen imod det så-

kaldte Augustforlig spillede en stor rolle i 1976. Derfor ved vi ikke i
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hvilket omfang, der er tale om konfliktanledninger, som det reelt ligger
uden for det fagretlige systems muligheder at løse, uden at det fører til

konflikt. Hertil kommer, at tabel 4 kun medtager arbejdsstandsninger, der
er blevet fagretligt behandlet, og ikke viser noget om konflikternes om-

fang i form af antal tabte arbejdsdage.
For at få et mere præcist billede og for bedre at kunne inddrage regel-

styringens effekt på konfliktniveauet vil vi se på tabel 5, der både opgør
alle registrerede overenskomststridige strejker inden for Sammenslutnin-

gens område, og som også opgør antal tabte arbejdstimer.
_

Det fremgår af tabel 5, at der fra 1970 til 1971 sker en halvering i antal

strejker. Dette skyldes dog udelukkende, at der i 1970 var en »strejkebøl-
ge« i form af politiske proteststrejker mod VKR-regeringen i februar
måned. Fra 1971 og til 1977 er der derefter stort set tale om en stærk støt

Tabel 5. Registrerede overenskomststridige strejker på virksomheder under

Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i

årene 1970-78.

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

antal strejker . . . . . . . . . . 256 125 146 355 296 402 616 857 -

heraf antal kortvarige' ..
- - - - 24 35 200 292 -

antal tabte arbejds-
timer (i tusinde) . . . . . . 6783 117 - 3074 9605 551 468° 226 5437

heraf pga. »faglige« Å

konflikter (i tusinde)2 . . . 115 - 117 157 210 551 168 226 376

Note: »-« i tabellen betyder, at oplysninger ikke er fundet. De kortvarige strejker kan dog
først finde sted i den her anvendte betydning efter ændringen i arbejdsretloven i 1973.

1) Med kortvarige strejker menes strejker, hvor arbejdet genoptages i forbindelse med

fællesmødets afholdelse, og som derfor normalt ikke giver anledning til yderligere
fagretlig behandling.

2) Med »faglige« konflikter menes konflikter menes konflikter, der primært skyldes løn-

og arbejdsforhold. Politisk betonede proteststrejker er søgt holdt udenfor.

3) Heraf skyldtes ca. 563.000 tabte arbejdstimer de politiske proteststrejker mod VKR

regeringen.
4) Heraf skyldtes ca. 150.000 tabte arbejdstimer proteststrejker i forbindelse med dom-

stolsbehandling af den såkaldte »Hope-konflikt«.

5) Heraf skyldtes ca. 750.000 tabte arbejdstimer proteststrejkeme mod det såkaldte »store

Bededagsforlig« i Folketinget under Venstre regeringen.
6) Heraf skyldtes ca. 300.000 tabte arbejdstimer proteststrejker mod det såkaldte

»Augustforlig« under den socialdemokratiske regering.
7) Heraf skyldtes ca. 167.000 tabte arbejdstimer proteststrejker moddannelsen af SV-re-

ger-ingen.
Kilde: Tabellen er opstillet på grundlag af beregninger fra de pågældende år fra Sammens-

lutningen af Arbejdsgivere inden for Jem- og Metalindustrien. 1978 tal fra Dagbladet
Information den 2.1.79.
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stigning i strejkeantallet, der næsten bliver 7-doblet i denne periode. En

hel del af stigningen skyldes dog de helt kortvarige arbejdsstandsninger,
hvor arbejdet genoptages i forbindelse med fællesmødet, og som derfor

normalt ikke giver anledning til fagretlig behandling. Tabel 5 viser, at fra

1973, hvor ændringerne i arbejdsretloven bl'.a. betød denne mulighed for
- bodsfritagelse, skyldes en del af stigningen disse helt kortvarige arbejds-

standsninger.
Det er på det foreliggende grundlag helt umuligt at sige noget om, i

hvilket omfang disse kortvarige strejker ikke ville have fundet sted, så-
fremt reglen om bodsfritagelse ikke var blevet indført.
Det er således ikke muligt udfra det tilgængelige materiale at afgøre, om

reglen om bodsfritagelse har virket efter sin hensigt og afdramatiseret

nogle overenskomststridige arbejdsstandsninger, som ellers kunne føre til

længervarende mere bitre konflikter, eller om reglen tværtimod har op-
muntret til kortvarige strejker.

Per Jacobsen (1977 s. 97-98) mener imidlertid, at der er meget der tyder
på, at arbejderne »misforstår« bestemmelsen om bodsfritagelse ved kort-

varige arbejdsstandsninger således, at de opfatter bestemmelsen som en

legalisering af kortvarige arbejdsstandsninger. Per Jacobsen mener imid-
lertid også, at tallene for konfliktniveauet, hvad angår overenskomststri-

dige strejker, viser en tendens, der:
'

»Selv om antallet af tabte arbejdsdage på grund af overenskomststridige arbejdsstands-
ninger endnu er så lavt, at det næppe kan betegnes som alarmerende,l kan betyde, at man

inden længe står i en situation, hvor det må erkendes, at en væsentlig forudsætning for

systemet af kollektive aftaler på arbejdsmarkedet ikke længere eksisterer.2«

(Jacobsen 1977, s. 98)

Dette er imidlertid en rent juridisk vurdering, over for hvilken vi vil
fremhæve Jørgen Jepsens empirisk begrundede sociale vurdering:

»Fagretlige konflikter fremtræder ikke som udtryk for klassekamp, men som mere eller
mindre »normale« led i den løbende samhandling. »Ulovlige arbejdsnedlæggelser« frem-

træder, trods det formelle stempel ikke som undtagelser, men som af begge parter accep-
terede kampskridt i denne løbende samhandling. De er ikke undtagelser, men blot »for-

handlingemes fortsættelse med andre midler«. At det fagretlige system for parterne såle-
des til dels er et fremmedelement, snarere end en daglig realitet, indiceres også af, at en

række konflikter forløber uden nogen alvorlig reaktion. Kun hvor en af parterne undtagel-
sesvis »strammer den« for stærkt, bliver de løbende uoverensstemmelser til en manifest

konflikt, der når frem til retligt efterspil. Også dette efterspil har i øvrigt ofte en uformel

karakter med præg af mere forhandling end af retsanvendelse.«

(Jepsen 1976, s. 180-81)

1) Tallet for 1975 udgør mindre end 1'⁄2'⁄u af det totale antal arbejdsdage hos medlemmer

af DA.

2) Nemlig den reelle fredspligt.
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Af tabel 5 fremgår det også, at der i de enkelte år er meget store sving-
ninger i antal tabte arbejdstimer som følge af overenskomststridige strej-
ker. Som de mange fodnoter viser, skyldes disse svingninger især politisk
begrundede proteststrejker. Som tidligere omtalt må det nok antages, at

den konfliktforebyggende del af det fagretlige system, som er rettet mod

konfliktanledninger angående løn- og arbejdsforhold på arbejdspladserne,
er magtesløse i forhold til sådanne konflikter. Derfor har vi i tabellen søgt
at udskille de primært fagligt betonede konflikters antal tabte arbejdsti-
mer. v

Det skal understreges, at denne skelnen mellem »faglige« og »politi-
ske« overenskomststridige arbejdsstandsninger er forbundet med en hel

del usikkerhed. Det må nødvendigvis i en vis udstrækning blive tale om

skøn (Der har været foretagetaf Sammenslutningen.), hvorfor mindre

forskelle i udviklingen ikke bør tillægges nogen betydning.
For hele perioden viser det sig da, at ca. halvdelen af de tabte arbejds-

timer skyldes »politiske« proteststrejker, der tilsyneladende er mest om-

fattende i de to tilfælde, hvor de er rettet mod rent borgerlige regeringer.
Hvis vi herefter ser på de »faglige« overenskomststn'dige strejker,
fremgår det af tabel 5, at der - bortset fra 1975 - stort set er tale om en

støt stigende tendens til flere tabte arbejdstimer. I alt nærmest en fordob-

ling, men det er »usikre« tal pga. registreringsproblememe.

Suhroe-arhqidørnex revy 0m tit/sstudier. 1975.
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Når 1975 udviser så mange tabte arbejdstimer som følge af såkaldte

faglige konflikter, skyldes det den særlige overenskomstsituation dette år.

Overenskomsterne blev af Folketinget forlænget ved lov, dog med visse

ændringer udarbejdet af forligsmanden i form af en mæglingsskitse, som

hverken LO eller DA kunne tiltræde. (Jf. Ibsen og Jørgensen 1978, s.

683-684.) Umiddelbart efter dette indgreb kom det til mange overen-

skomststridige strejker i forbindelse med lønkrav, idet arbejderne i jernet
ved lokal forhandling og aktion søgte at skaffe sig de lønstigninger, som

de følte sig snydt for ved det store overenskomstopgør.
På sæt og vis kunne man derfor også kalde disse strejker for »politi-
ske«, fordi de skyldes et politisk indgreb i overenskomstafslutningen.
Afgørende for, at vi i denne sammenhæng mener, der er »faglige« strej-
ker, er simpelt hen, at der rejstes lønkrav i forbindelse med strejkemes
start.

Diskussionen af den forebyggende fagretlige aktivitet i relation til det

stigende overenskomststridige konfliktniveau tyder på to ting: For det

første skyldes en del af stigningen årsager, som det ligger uden for det

fagretlige systems muligheder at påvirke - især de politiske proteststrej-
ker. For det andet tyder materialet på, at det fagretlige system er blevet

mindre effektivt, idet en større andel »faglige« konfliktanledninger tilsy-
neladende ender med overenskomststridige strejker. Men det tilgængelige
materiale er ikke nær så fyldestgørende, som man kunne ønske. Men det

fagretlige system kan næppe i sig selv siges at være en væsentlig'årsag til

det stigende konfliktniveau. Den mest åbenbare konklusion af hele dette
afsnit er dog, at der i høj grad er behov for yderligere undersøgelser på
dette område.

Årsagernetil det stigende konfliktniveau synes ikke at ligge i selve det

fagretlige system, men derfor kan dette system alligevel godt være i krise.
Det er nemlig karakteristisk, at stigningen i konfliktniveauet, 'hvad angår
overenskomststridige konflikter, nok begyndte i slutningen af 1960'erne,
men at det for alvor har taget fart efter krisens gennemslag i 1974. I den
selvsamme periode har der ikke været nogle legale konflikter af betydeligt
omfang, ligesom vi ovenfor konkluderede, at systemet til forebyggelse af

legale konflikter - kombinationen forligsinstitution og statsindgreb - til-

syneladende havde fungeret ganske effektivt siden 2. verdenskrig.
På denne baggrund kan man forsigtigt vove en hypotese om, at hele

grundlaget for det fagretlige system: en frivilligt indgået overenskomst, er

væk, dels pga. statsindgreb - jf. igen Ibsen og Jørgensen (1978, s. 570-

575) og dels pga. anvendelsen af sammenkædningsreglen.

Den samfundsmæssige baggrund:Nogle hypoteser
Det problem, der nu trænger sig på, er, hvorfor strejkeopsvinget i Dan-

mark er så omfattende som beskrevet ovenfor. Det er som fremgået et

specifikt dansk fænomen og må derfor også forklares udfra specifikke
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danske forhold. Denne forklaring tilbydes ikke heri, men efter en kort

omtale af en mere generel forståelsesramme vil jeg kort omtale nogle
forhold, som antagelig med fordel kan inddrages i videre analyse (for en

uddybende diskussion henvises til Tetzschner, 1979, kap. 8).
*

Hvad er strejke for noget? Jeg vil anlægge Hymans (1977) definition,
der siger, at en strejke er en gruppe arbejderes midlertidige arbejds-
standsning, der har til formål at udtrykke utilfredshed og klager eller at

gennemtvinge krav. .

Guido Romagnoli (1979, s. 18) uddyber betydningen af strejker i tre

punkter:

1. Strejker er et ambivalent fænomen, idet de både er udtryk for klasse-

kampen og på samme tid reflekterer arbejdernes stilling som en funk-

tion af den kapitalistiske produktionsproces' udvikling.
2. Strejker udtømmer ikke arbejderklassens handlemuligheder, men de

repræsenterer de mest dramatiske former.

3. Kollektive arbejdskonflikter er et i al væsentlighed indre træk ved

kapitalismen, hvilket implicerer, at såfremt strejker ikke finder sted,
bør 'man undersøge, om andre former for (individuel) protest såsom

fravær, arbejdspladsskift og sabotage er fremherskende.

Disse tre punkter vil være præmisser for den følgende analyse og kan

samtidig danne udgangspunkt for Hymans (1977) diskussion af, hvorle-

des sådanne strukturelle - økonomiske og politiske - modsætningsfor-
hold, som Romagnoli omtaler, er forbundet med processer, som skaber

arbejdernes og virksomhedernes definitioner af situationen.

Hyman tager udgangspunkt i, at strejker udfra de strejkendes syn-

spunkter er en form for rationel social aktion. Langt de fleste krav og den

meste misfomøjelse kan løses ved forhandling og mægling, men når så-

danne midler ikke slår til - eller er uanvendelige på grund af konfliktbe-

grundelsens art, f.eks. ved politiske proteststrejker - bliver strejken et
1

rationelt kampmiddel. Men selv om strejker generelt kan ses som en form

for rationel social handlen - rationel fra de strejkendes synspunkt - kan

rationalitetens bmgang variere. Strejker kan være uovervejede og baseret

på misforståelser, ligesom en strategi kan være mere eller mindre vel-

valgt. Eller som en fagforeningsformand udtrykte det over for forfatteren:

»Overenskomststridige strejker, tja, kollegaerne strejker, hvis de mener,

det kan betale sig, eller når de er blevet trådt tilstrækkelig længe og hårdt

over tæerne. Vi støtter dem, hvis vi mener, det er rimeligt. Det forban-
dede er bare, at det nogle gange kan være svært at se, om det er fomuf-

tigt at tage en konflikt.«
›

Den sidste del af citatet viser, som Hyman også bemærker, hen til at

ren rationalitet lige så lidt er mulig i forbindelse med kollektive arbejds-
konflikter som i andre former for socialt liv. Der må altså være tale om

grader af rationalitet, og rationaliteten bag en strejke kan være svær at
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måle, bl.a. fordi strejkebegrundelser langtfra altid kan kvantificeres f.eks.

i kroner og øre. Empirisk efterprøvelse af tesen om strejkers rationalitet

forudsætter derfor, at man følger og undersøger en lang række konkrete

strejkeforløb.
I betragtning af bemærkningerne ovenfor: at det grundlæggende mod-

sætningsforhold mellem kapital og arbejde kan gøre kollektive arbejds-
konflikter til en rationel handlemulighed for den ene eller begge parter,
kan man måske undre sig over, at der ikke forekommer flere konflikter,
end tilfældet er. Her vil vi blot understrege det tidligere flere gange
nævnte forhold, at bl.a. det fagretlige system giver en række muligheder
for, at de lokale parter selv ordner sagerne hen ad vejen. Som nævnt er

det især Jørgen Jepsen (1976), der empirisk har belyst dette for de lokale

fagforeningers vedkommende. Med ham kan vi konkludere, at

»Fagforeningsformanden er under normale forhold i det daglige mellemmand inden for

det fagretlige og overenskomstmæssige system. Han er diplomaten, ikke krigeren. Kun en

lille del af hans virksomhed drejer sig om konflikter. Ved de allerfleste virksomheder og
konflikter opnås en løsning uden nævneværdige sværdslag og uden dyberegående og ved-

varende uoverensstemmelser. Fagforeningen fremtræder her som arbejdernes repræsen-

tant i relation til at holde udnyttelsen gennem tilegnelse af merværdi og nedslidningen af

arbejdskraften nede på et minimum.«

(Jepsen 1976, s. 184-185)

Sammenfattende er der altså tale om, at strukturelt betingede modsæt-

ningsforhold under den kapitalistiske produktionsmåde medfører, at kol-
lektive arbejdskonflikter bliver et rationelt kampmiddel for arbejdsmar-
kedets parter, når andre muligheder er udtømt.

Da vi på det foreliggende materiale er ude af stand til at efterforske

rationaliteten i konkrete kollektive arbejdskonflikter, må jeg stå af på
denne tiltrængte tilnærmelse i denne sammenhæng. Men undersøgelser af
den skitserede art er stærkt påkrævet, også for at få indblik i organise-
ringsformer og bevidsthedsændringer i forbindelse med strejkers gennem-
førelse. Det er på tide, at det ikke »kun« er frlmfolk og journalister, der

følger konflikter som f.eks. asfaltarbejdemes og stilladsarbejdemes strej-
ke.

Lad os herefter pege på nogle specifikke danske ændringer i det struk-
turelt betingede modsætningsforhold mellem købere og sælgere af arbejd-
skraft, som man antagelig med fordel kan inddrage i videre forskning.
Disse forhold angår forhandlingsstrukturen og den økonomiske/politiske
udvikling.

Som nævnt ovenfor har de beskrevne procedurer til forebyggelse og

løsning af kollektive arbejdskonflikter medført et stort set_uændretkonf-

liktniveau, hvad angår legale konflikter, men et stigende konfliktniveau,
hvad angår overenskomststridige strejker. Dette hænger sammen med

organisations- og forhandlingsstrukturen på arbejdsmarkedet. I

Tetzschner (1979) kapitel 3 og 4 har jeg udførligt beskæftiget mig med

udviklingen og den nuværende struktur for at vise, hvorledes den tilsyne-
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ladende decentraliserede struktur på tværs af brancher reelt dækker over

en betydeligt mere centraliseret struktur, der i kombination med centrali-

. seringen af overenskomstforhandlingeme - og herunder især de generelle
krav og sammenkædningsreglen - har bevirket meget centraliserede be-

slutningsprocesser. Som Galensson bemærker (1955, s. 213), bevirker
denne centralisering i sig selv en stærkere tendens til, at staten griber ind

og forhindrer alt for omfattende og langvarige legale konflikter. Således

kan man sige, at den voksende centralisering, der faktisk har fundet'Sted,
i sig selv underminerer den traditionelle praksis med, at parterne slev
skulle klare overenskomstforhandlingeme.
Således kan man sige, at det er institutionaliseringen af arbejdsmarke-

dets parter og hermed centraliseringen, der i sig selv har betinget de

mange statslige indgreb i overenskomstforhandlingeme. Derfor må det

også påpeges, at i forbindelse med institutionaliseringen og centraliserin-

gen har der næppe været tale om noget frit valg for arbejdsmarkedets
parter, idet der er og har været tale om institutionalisering og centralise-

ring i samfundets generelle politiske og økonomiske strukturer. Denne

udvikling har organisationerne næppe haft store muligheder for at ændre.

Man kan argumentere for, at det stigende antal overenskomststridige
strejker skyldes, at arbejderne ved lokal kamp søger at få gennemført de

krav og klager, som »tabes på gulvet« i de centraliserede organisations-
og forhandlingsstrukturers grovmaskede net. Men holdbarheden af dette

argument forudsætter en forklaring af, hvorfor de overenskomststridige
strejker først for alvor bliver aktuelle i slutningen af 1960'erne og siden

har vist en stigende tendens også under den nuværende krise. Organisa-
tions- og forhandlingsstruktureme har jo været centraliserede - med an-

vendelse af sammenkædningsreglen og statsindgreb - siden l930”eme. En
_

forklaring på, at de overenskomststridige strejker først hæver konfliktni-

veauet i afgørende grad fra slutningen af 1960'erne, kan da også gives ved

at se på den politisk/økonomiske samfundsudvikling. Forklaringen kan

søges i nøglebegrebet den socialdemokratiske stat, og i den indkomstfor-

delingspolitik, som den socialdemokratiske stat stod som eksponent for

(for en uddybning og anvendelse af begrebet se Tetzschner 1979).
Som John Logue fremhæver (1978, s. 32-34), er velfærdsstatemes op-

bygning i Skandinavien ikke resultatet af rigdom i kapital eller ressourcer.

Det er ikke et uundgåeligt resultat af den kapitalistiske udvikling under en

human socialt ansvarlig regering. Det er resultatet af den særegne social-

demokratiske dominans i politikken og på arbejdsmarkedet, som skabte

basis for en sammenhængende økonomisk politik, som - skønt den ikke
altid var lige bevidst - har haft bemærkelsesværdig succes med at moder-

nisere økonomien. Samarbejdet mellem staten og arbejdsmarkedets par-
ter hvilede på en generel konsensus om at reducere indkomstmulighe-
deme ved bedre fordeling af værditilvæksten. 0g væksten i den offentlige
sektor overførte indkomst fra den del af befolkningen, der var erhverv-

saktive, til den del, der var uden for arbejdsmarkedet.
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Den socialdemokratiske stat med dens uformelle indkomstfordelingspo-
litik begyndte at ophøre med at fungere under VKR-regen'ngen (1968-72).
Den samfundsmæssige konsensus om yderligere indkomstudjævning
smuldrede bort under indtryk af støt stigende betalingsbalanceunderskud,
og fordi væksten i den offentlige sektor mentes at true kapitaltilførslen til

det private erhvervsliv. Vanskelighedeme øgedes, da Fremskridtspartiet
kom til som et udtryk for åbent oprør mod indholdet i den socialdemokra-

tiske stat. Da den økonomiske krise satte ind i 1974, var resterne af den

socialdemokratiske stat ikke blot erklæret død, men også begravet.
Herefter har det under krisen ikke været muligt for fagbevægelsen at

forsvare medlemmernes interesser angående løn- og arbejdsforhold,
hverken via de centraliserede 2-årige overenskomstopgør eller via indfly-
delse på den politiske scene. Resultatet har været faldende disponibel
realløn både for faglærte og ufaglærte arbejdere siden 1975 (»Fagb1adet«
nr. 2, 25. januar 1979, s. 19). Derfor må arbejderne søge ved lokal kamp
at varetage de intereeser som nu står svagt ved de nationale forhandlin-

ger. Og når regelsystemet er udformet som det er må konflikteme jo
nødvendigvis blive overenskomststridige.

'

Sagt på en anden måde er de vigtigste elementer i den foreslåede

forklaring følgende: 1) Mens den socialdemokratiske statsform var domi-

nerende, og der blev ført en - ganske vist uformel - indkomstfordelings-
politik, som fagbevægelsen og arbejderklassen kunne bifalde, voldte den

centraliserede organisations- og forhandlingsstruktur på arbejdsmarkedet
ikke de store kvaler i form af stigende konfliktniveau. 2) Da den social-

demokratiske statsform begynder at vakle fra sidst i l960”erne, og der -

indtil slutningen af 1973 - stadig er højkonjunktur med mangel på arbejd-
skraft, erfarer arbejderne, at de overenskomststridige strejker er et effek-

tivt middel til gennemførelse af løn- og arbejdsforholdskrav lokalt. Dette

sættes blot i yderligere relief af John Logues data og vurdering af, at

specielt i denne periode er lønglidning strejkeinspireret, og at den overen-

skomststridige strejke - eller den troværdige trussel om en overen-

skomststridig strejke - er en nødvendighed for forbedringer (Logue 1978,
s. 29-30). 3) Da den økonomiske krise og impotensen i den politiske sfære
for alvor sætter ind fra slutningen af 1973, må fagbevægelsens ledere med

voksende styrke tage afstand fra den første kortsigtede indkomstpolitik,
der ikke på væsentlige punkter lever op til fagbevægelsens egne forestil-

linger om en krisepolitik. Dette gør det for alvor legitimt for arbejderne
på en konkret virksomhed at aktionere mod denne politik, samtidig med

at det bliver endnu mere »rationelt« at aktionere for konkrete forbedrin-
ger af løn- og arbejdsvilkår. Dette er baggrunden for, at Ibsen og Jørgen-

sen (1978, kap. 24) mener, at denne fase er karakteriseret af et direkte

modsætningsforhold mellem staten og fagbevægelsen, hvor der jo under

den socialdemokratiske statsform var tale om et snævert samarbejde.
Det, der måske især kan undre i forbindelse med den ovenstående

fortolkning af udviklingen, er, at stigningen i konfliktniveauet fortsætter
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også under den nuværende økonomiske krise. Tilsyneladende kan der her

være en modstrid med den gængse vurdering: at arbejderne i økonomisk

trange tider bliver ret så tilbageholdende med at iværksætte kollektive

arbejdskonflikter. Ifølge en udbredt »økonomisk model« til forklaring af
konfliktniveauet vil økonomiske kriser betyde et mindre konfliktniveau,
simpelt hen fordi lønmodtagemes tilbøjelighed til at strejke udfra en »ra-

tionel« vurdering vil være mindre.
Der har imidlertid nok været tale om et alt for snævert »rationalitets-

begreb«, idet man har glemt at tage hensyn til 1) at en konflikts rationali-
tet ikke alene - i hvert tilfælde ikke for parterne i den - vurderes udfra en

snæver økonomisk vurdering. Også mere vanskeligt kvantificerbare ele-

menter, feks. »arbejdsklima« indgår. 2) at der er mindst to parter i
konflikter. Således kan man udmærket tænke sig, at antallet af (overen-
skomststridige) strejker er stigende under en økonomisk krise. Ikke fordi

lønmodtageme kæmper for forbedrede økonomiske vilkår, men fordi de

oplever, at konflikterne er deres eneste rationelle forsvar imod arbejdsgi-
vernes pres i retning af forringede løn- og arbejdsvilkår under krisen.

Heller ikke i dette tilfælde kan vi påstå, at der findes empirisk belæg for

de ovenstående hypoteser. Men netop i denne sammenhæng er der grund
til at fremhæve, at en komparativ analyse af strejkerne i seks førende

vestlige industrilande i det 20. århundrede viser, at »den økonomiske
model« på intet tidspunkt kan forklare mere end ca. halvdelen af de

kollektive arbejdskonflikter i de seks lande i dette århundrede. Endvidere
demonstrerer forfatterne, hvorledes der er tale om, at »den økonomiske
model« forklarer en faldende andel af de kollektive arbejdskonflikter,
uden at det dog er muligt at etablere andre lige så enkle forklaringsmodel-
ler (Baglioni m.fl. 1979). Hovedkonklusionen af dette komparative studie

viser således hen til, at antallet af kollektive arbejdskonflikter viser en

bemærkelsesværdig autonomi i forholdet til den økonomiske cyklus. Det

er altså ikke det fortsat stigende konfliktniveau i Danmark under 1970-

'emes krise, der er bemærkelsesværdigt i forhold til de økonomiske fak-

torer. Det bemærkelsesværdige er_ den konventionelle visdoms løse

grundlag, når den siger, at økonomiske kriser skulle lede til et faldende

konfliktniveau.
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OM STUDIET AF ARBEJDSKAMPE_

EN DISKUSSION*

Margit Groth, Herman Knudsen og Kurt Leihardt.2

Arbejdskampe som indfaldsvinkel til studiet af

arbejderbevægelsens historie
Kurt

Jeg mener, at relationen mellem medlemmer og fagorganisation, hvordan

medlemmernes interesser egentlig sætter sig igennem fagorganisationer-
ne, er blevet koblet ud af de fleste danske fagforeningsanalyser, og man

har i stor udstrækning fokuseret på relationen mellem det politiske sy-
stem og LO, hvilket bl.a. har givet sig udslag i forrædderiteseme. Det

interessante ved studiet af arbejdskampe er, at man her faktisk kan få

materiale om, hvad der egentlig rører sig i medlemskredsen, om relati-

onen mellem medlemmer og fagorganisation, mens meget andet materiale

ofte ikke siger noget om, hvad det er for problemer, der gør sig gældende
ude på arbejdspladserne.

Margit .

Jeg synes også det afgørende, når man studerer arbejdskampe, er, at

man får udtryk for arbejderklassens selvstændige klassepraksis. Man får

fat i nogle situationer, hvor arbejderklassen har sat sig til modværge mod

angreb fra kapitalistklassen eller fra statsmagten, altså en eller anden

form for en vis organiseret protest, der er udtryk for en vis form for

solidaritet mellem de arbejdere, som står i kamp. Derfor er de meget
vigtige at analysere ud fra et socialistisk perspektiv. Der ligger nogle
muligheder i dem, fordi de er udtryk for en protestsituation, hvor man

stiller sig aktivt til modværge, og samtidig afspejler de en vis form for

solidaritet og- organisering inden for klassen. Det gælder selvfølgelig spe-
›

cielt, hvis man ser på strejkesituationer, som jo udgør en meget stor del

af arbejdskampe samlet, at der er her tale om et totalt brud med arbejds-
situationen, hvor man nægter at føre arbejdet videre. Det giver nogle
muligheder for bevidsthedsændringer, og strejker kan være et virkeligt
magtmiddel i en socialistisk strategi fremover, fordi man har mulighed for
at ramme arbejdsgiverne med nedlæggelse af arbejdet.

Herman .

Jeg tror alligevel ikke, man kan få hele det hul, der mangler med hensyn
til at have medlemmerne med i arbejderbevægelsens historie, udfyldt ved
at inddrage arbejdskampe. Arbejdskampe er kun en del af den samlede
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livssituation for de forskellige dele af arbejderklassen og også kun en del

af de erfaringer og den bevidsthed, der'dannes. Men jeg mener, at ar-

bejdskampe har en speciel betydning ud over det, de rent kvantitativt

fylder, på den måde, at man måske kunne sige, at arbejdskampe i høj

grad er »sandhedens øjeblik«. Det er her nogle latente modsætninger og

konflikter bliver manifesteret, det er her hvor de ting, der eksisterer hele

tiden som forskelle og uoverensstemmelser, de virkelig bliver til klare

modsætninger. På den måde tror jeg, at de er en vigtig nøgle til at forstå

noget af dynamikken i arbejderbevægelsens historie. Jeg mener også, at

man'kan vise, at arbejdskampe virkelig er forudsætninger for mange af de

institutioner og organisationer og meget af den lovgivning, der findes på

arbejdsmarkedet. Dem kan man føre tilbage til forskellige konflikter og

forskellige konfliktperioder. Men i den reformistiske arbejderbevægelses

historieskrivning bliver oprindelsen til de regler, love og institutioner,
vi har i dag, ligesom visket ud.

Arbejdskampes bevidstheds- 0g

organisationsændrende betydning
Margit
Hvis man ser på arbejdskampe i forhold til de øvrige livssituationer, som

du er inde på, så synes jeg, det er karakteristisk, at det netop ofte medfø-
rer nogle stærke konfrontationer med det omgivende samfund. Man kan

sige, at det at nedlægge arbejdet kan være et meget større magtmiddel
end f.eks. forskellige former for boligaktioner, fordi produktionen kan

rammes. Aktionerende arbejdere kommer .i konfrontation med både ar-

bejdsgivere, med dele af statsmagten i form af arbejdsretten og regerin-
gen, evt. med Socialdemokratiet og massemedieme, dvs. der bliver en

meget kraftig konfrontation i forhold til forskellige andre former for

kamp, og i denne konfrontation kan der så ligge nogle muligheder for en

bevidsthedsændring. En sådan konfrontation kan også medføre en meget
stor splittelse mellem de aktionerende arbejdere, der bliver sat over for et

enormt pres udefra, men der ligger også en mulighed for en erkendelse af

modsætningerne.

Kurt

Man skal passe på med at generalisere. De arbejdskampe, der får et

sådant forløb med stærke konfrontationer drejer sig i øjeblikket om 10 om

året. De allerfleste strejker varer 1 eller 2 dage, hvor der sjældent bliver

formuleret særlig eksplicitte krav, og hvor man pludselig nedlægger are

bejdet og hurtigt genoptager det igen, I de fleste tilfælde oplever vi, at der

næsten ingen aktivitet er efter strejken. I mange tilfælde er strejken blevet
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slået ned, fordi fagorganisationen ikke bakker den op eller direkte vender

sig imod den, jvf. f.eks. Stomo og Sabro ØB.3 Med en lidt anden politisk
konstellation i flere forbund - så forbundene var på de strejkendes side,
som f.eks. under BT-konflikten4 havde vi nok set en anden udgang på en

del kampe. Den eneste gang, hvor vi nok virkelig kan se en sejr i forbin-
delse med en strejke, der ikke bakkes op af forbundet, er porcelænsstrej-
ken i 1976.5 I alle andre situationer, hvor strejkende ikke har haft organi-
sationerne med sig på en eller anden måde, har kampene ført til nederlag.

Herman

Jeg tror da også, at langt hovedparten af det skred, der sker under ar-

bejdskampe, det er en aktivitet, der daler igen bagefter til det sædvanlige
niveau, men jeg tror ikke, jeg er helt enig i det billede, du maler af de

' danske arbejdskampe. Du nævnte f.eks. Sabro ØB, og der mener jeg, det

er rigtigt, at de blev smadret på arbejdspladsen, men det er også rigtigt, at

der her en hel del år efter eksisterer en syndikalistisk organisation i Århus

(S.A.K.), der er udsprunget af den konflikt, og hvor de ledende aktivister
i hvert tilfælde i starten var Sabro ØB-folk.6 På samme måde mener jeg,
at Uniprint-folk7 er dukket op igen i andre sammenhænge, og stilladsar-

bejderfolk8 er nu aktiv med i asfaltarbejderkonflikten.9 Jeg mener netop,
det er kendetegnende for nogle af de langvarige konfrontationer, at der er

en vis aktivitet bagefter, at der bliver bygget noget op. Jeg tror selvfølge-
lig, det er meget afgørende, hvilken baggrund de forskellige arbejder-
grupper har, hvordan konstellationeme er i deres fagforbund. Det er

typisk, at inden for så stærke socialdemokratiske bastioner som Metalar-

bejderforbundet og Slagteriarbejderforbundet, der har de mange strejker
ikke ført til nogle ændringer, i hvert tilfælde ikke på forbundsplan, men

derimod kan man se organisationsdannelser som Arbejdersolidaritet10
som en udløber af slagteristrejkeme, og man har set S.A.K. og hele

strejkestøttekomitebevægelsen, som udløber af nogle af de strejker, som

ikke vandt indpas i fagbevægelsen. Derimod mener jeg, det er omvendt

inden for de grafiske fag. at den aktivitet der her opstår under strejker,
den bliver i langt højere grad fastholdt inden for fagbevægelsens struktur.

Kurt

Derfor er det også væsentligt på en eller anden måde at kombinere strej-
keanalyseme med analyser af, hvordan strejker kan fortsætte i alternative

organiseringer, eller hvorledes de kan kanaliseres ind i forbundene. Inden

for de grafiske fag og f.eks. også hos bryggeriarbejdeme har man kanali-
seret al støtteaktivitet hen omkring fagorganisationeme, mens der f.eks.
under Uniprintkonflikten blev dannet selvstændige organiseringer (støtte-
kommiteer). Derimod har slagteriarbejderstrejkeme i stor udstrækning
været strejker, der ikke har ført til aktivitet bagefter. De har ikke haft

nogen som helst effekt på forbundet ud over en vis repressiv tolerance,
idet fagbladet Slagteren blev åbnet for debatten om miljøspørgsmål. Det
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eneste, der er sket i det forbund, er, at dets blad er blevet gjort bedre:

Det er større, bedre papir, og der er blevet ansat en journalist.

Margit
Man havde dog Arbejdersolidan'tet som en udløber af slagteristrejkeme,
der var et forsøg på at etablere en koordination mellem de forskellige

strejker. I starten havde man jo de helt store visioner omkring det, men

nu må man jo erkende, at det er faldet til jorden, og at det stort set ikke

eksisterer mere.

Herman

Jeg mener, at du har lavet noget i din strejkeanalyseJl der giver et eller

andet fingerpeg i retningen af, hvad der sker med slagteriarbejdeme og

andre grupper, du karakteriserer som svage grupper, dvs. folk som står

meget svagt på arbejdspladserne, og også politisk er meget svage. Det er

de grupper, der ikke er i stand til at kanalisere kritikken og modstanden

ind i forbundet, så det får konsekvenser der. Så forsøger de nogle helt

nye organisationsdannelser, men de smuldrer som regel, fordi man ikke

har nogle faglige traditioner.

Margit
Det man forestillede sig dengang og som venstrefløjen også havde nogle
optimistiske håb om var jo, at Arbejdersolidaritet også kunne udvides til

andre grupper af arbejdere.

Kurt

Da Arbejdersolidaritet blev dannet, var den faglige strategisk-taktiske di-

skussion også svagt udviklet. Foreningen forsøgte at udvikle en strategi
om, hvordan arbejdsretten skulle bekæmpes. Dette førte meget hurtigt til
en splittelse, om man også skulle forsøge at inddrage socialdemokrater i

arbejdet. Hovedpointen i denne historie var vel nok den erfaring, at man

ikke kan gennemføre en effektiv indsamling på mindre end 10 dage, og på
det tidspunkt vil de allerfleste strejker være brudt sammen. De kampe,
Arbejdersolidaritet egentlig nåede at operere i forhold til, før de brød

sammen, kan tælles på to hænder. F.eks. nåede flere af lokalkomiteeme

aldrig at få arbejdet i forhold til en strejke, før den'var brudt sammen. Det

er næsten umuligt at have en sådan organisation til at køre i længere tid

på grund af strejkestrukturen, med de mange kortvarige strejker.

Herman

Problemet var vel, at man ikke fik dannet en tilstrækkelig stor fond, som

igen hænger sammen med, at der ikke var tilstrækkelig mange, der slut-

tede op i sympati. Ideen var vel også, at man havde en konfliktfond på.
forhånd, så. det første man gjorde ved en strejke var, at man kom med 10
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eller 50.000 kr., som man havde i fonden, og så startede man derudover

indsamlingen, på samme måde som 1. Maj Fonden12 fungereri dag.

Margit
Det er klart, at slagteriarbejdeme kan karakteriseres som en svag gruppe
arbejdere, og der er mange 1. generationsarbejdere blandt dem, fordi

slagterierne ligger så spredt ude i landet. Det vil sige, at det netop er

områder, hvor man ikke har faglige traditioner og ikke har kamptraditi-
oner.

Kurt

Jeg synes, den lokale faglige strukturs betydning for arbejdskampe er
interessant i denne sammenhæng. Inden for Slagteriarbejderforbundet er

den decentrale struktur fantastisk svag. Man har i forbundet meget små

afdelinger, hvorfor man ikke kan have ansat en heltidsformand i hver

afdeling. Formændene må derfor udføre formandsjobbet i fritiden. Afde-

lingsformanden skal endvidere være tillidsmand på den største virksom-

hed, hvilket betyder, at han fuldstændig er i lommen på denne virksom-
hed. Den meget svage decentrale struktur gør, at der ikke er nogen til at

samle strejkerne - eller de krav der ligger bag - op og udnytte mobilise-

'ring og utilfredshed til at kanalisere en forhandlingssituation frem, som

kan give et positivt resultat. Hvis vi derimod ser på værfterne, findes her
en stærk decentral struktur, der gør, at en utilfredshed relativt let kan
kanaliseres over i en forhandlingssituation, der kan afkaste nogle gevin-
ster. En anden ting, der mangler forskning omkring er, hvordan kommu-
nikationen og erfaringsopsamling foregår mellem de forskellige grupper af

arbejdere. Her har man tit på fornemmelsen, at den foregår uden om

forbundene. *

Herman

Med hensyn til at strejker kan virke splittende på de aktionerende ind-

byrdes, så tror jeg, at det gør sig mindst gældende i de langvarige strej-
ker, hvor alle er involverede. Strejken er så langvarig og så kollektiv en

sag, at bevidstheden omkring den også bliver kollektiv. Der sker ikke'

nogen polarisering af erfaringerne, fordi de hele tiden bearbejdes kollek-

tivt. Men det er ikke alle, der bliver aktive bagefter, det er stadigvæk kun

et mindretal,.og flertallet bliver stort set passive, som de var før, men nok

med en noget anden bevidsthed. Jeg tror snarere, at polariseringen i

erfaringer kommer i mere kortvarige strejkesituationer, og på steder,
hvor det ikke er alle arbejderne, der er med f.eks. Meatcut-strejken13 i

Aalborg, hvor de relativt højtlønnede mandlige arbejdere var parat til at

strejke, og hvor de noget lavtlønnede kvindelige arbejdere ikke var nået
til det punkt, hvor man ønskede at strejke, hvor man var decideret split-

Qtet omkring den, og hvor så de, der ikke var med i strejken, bagefter
kunne få nogle indstillinger imod at strejke bekræftet. Jeg kender en
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anden holdning. Det er modstanden imod de proteststrejker, der er ;lrran-
geret af en del af venstrefløjen i fagbevægelsen, så snart der er indgreb fra

regeringen, og som regel uden et perspektiv om at føre disse strejker til

en ændring af situationen, men udelukkende for at protestere. Der ved

jeg, at mange arbejdere siger, at den slags nytter ikke, at det gider vi

ikke, og det kan så smitte over på, at man tror, at det i det hele taget ikke

nytter at strejke.

Margit
Det med at en langvarig strejke skaber en bevidsthedsændring skal tages
med forbehold. Jeg havde i foråret 1976 kontakt med en, der arbejdede på
Den kgl. Porcelænsfabrik, hvor der i 1972-73 fandt en af de første store

langvarige strejker i Danmark sted, og hvor der virkelig var stor opbak-
ning og mobilisering.” Hun havde været aktiv i strejken og gav da en

meget negativ rapport fra arbejdspladsen. Dels var en del af de aktive

arbejdere blevet fyret, dels var hele solidariteten blevet brudt op, og

stemningen i det hele taget over for det at være venstreorienteret var

fantastisk negativ i forhold til det, man havde oplevet i den store strejke i

1972-73. Men ca. 3 mdr. efter at jeg havde fået denne rapport, brød den

næste store strejke ud på Den kgl. Porcelænsfabrik. Disse ting sagde mig
noget om det vanskelige ved uden videre at koble bevidsthed og strejker
sammen, fordi på den ene side ville man have forventet, at der skete et

bevidsthedsskred fra den store strejke i 72-73, på den anden side har man

også en tendens til at sige, at når der bryder en så stor strejke ud med så

stor mobilisering, så er det udtryk for, at der har eksisteret en eller anden

form for socialistisk eller faglig bevidsthed på en eller anden måde. Siden

fik jeg igen en rapport i vinteren 1977 - det var ganske vist ikke fra en,

der arbejdede der. Den var næsten lige så nedslående, som den jeg havde

hørt i foråret 1976: At nu var solidariteten igen svækket derovre, og at

der ikke var ret meget igen, af det man havde opbygget derovre ved

strejken i 1976. Men der er her selvfølgelig igen tale om en af de grupper,
som jeg har betegnet som de svagere grupper af arbejdere. Det viser i

hvert tilfælde noget om, at selv ved de store og langvarige strejker med

den store mobilisering, der skal man være varsom med at konkludere om,

hvad der sker. Jeg synes generelt, at det er et område, der er meget lidt

belyst, og det kunne være meget spændende at få lavet en undersøgelse
af det, for man har en tendens til at fokusere på, hvad der sker lige kort

efter en strejke og ikke se på langtidsvirkningeme.

Herman

Jeg vil indrømme, at vores analyse af arbejdskampe i England” er for

optimistisk. Det hænger til dels sammen med, at vi bevidst har forsøgt at

tage toppen af kampene for at følge dem, der gik længst, og dem, der

havde størst konsekvens. Vi har heller ikke forsøgt at finde ud af, hvad

der egentlig skete i de mere kortvarige strejker. Der er ligesom to ting i
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den bevidsthedsudvikling, der sker i en arbejdskamp, man må fremhæve.

Det ene er noget med større indsigt i, hvordan forholdene fungerer, og
hvem der er klassefjenden, og hvem der er vennerne, og det andet er

noget med selvtillid, forstået som kollektiv selvtillid. Jeg tror mange gan-
ge, at den følelse, der opstår under en strejke om, at sammen er vi stærke

osv., det er den, der forsvinder relativt hurtigt efter, at strejken er forbi,
tilbage har vi så indsigten, men det kan være fantastisk svært at håndtere
den indsigt og bruge den til noget. Det kan være fantastisk hårdt at være

politisk aktiv over en længere periode, hvor man ikke kan se nogen
resultater af sit arbejde. I en strejkesituation kan resultaterne af ens an-

'

strengelser ofte ses, mens hvis man går ind i mere vedvarende faglig
politisk arbejde, så kan man i hvert tilfælde ikke umiddelbart se resulta-
terne af sin indsats. Jeg tror, mange på grund af arbejdspres og på grund
af den generelle magtesløshed i arbejdssituationen ligesom falder tilbage i
den passive rolle, men egentlig nok har vundet en større indsigt i kampe,
som måske også gør, at de vil gå stærkere ind i den næste kamp, hvis der
ellers kommer en næste kamp.

Margit
Nu vil jeg nødig sidde som permanent lyseslukker, men lige efter
BT-konflikten snakkede jeg med en, der arbejder i den grafiske branche.
Hun berettede, at der har været en fantastisk desillusion efter den konf-

likt, og der var mange arbejdere, der havde forladt Berlingske Tidende i

desillusion over konfliktens resultat. Jeg synes, der er to sider af strejken
eller arbejdskampen, som er vigtig fra et socialistisk perspektiv. Den ene

er selvfølgelig spørgsmålet om bevidsthedsændring, som vi har snakket
om. Den anden er spørgsmålet om kampen som et magtmiddel, hvor jeg
mener, at det, at man kan “nedlæggearbejdet, adskiller strejkebevægelser
fra andre forskellige former for bevægelser. Det, som jeg kom frem til i
min analyse, var, at der er 2 måder at bruge strejkevåbnet på, hvor vi på
den ene side har de mere svagtstillede arbejdere, som står i en svag

position, og som i højere grad bruger strejkerne spontant som en reaktion

mod nogle overgreb, og som ikke har nogen større organisering og koor-

dinering af strejkerne. Det vil muligvis ofte være i de situationer, vi får de

langvarige strejker, og måske er' de strejker bedre til at give en bevidst-

hedsændring - selv om det ikke altid gælder. På den anden side har vi så

strejken, som den mere bliver brugt blandt de stærke arbejdsgrupper,
hvor det ofte vil være proteststrejker eller, en række koordinerede strej-
ker som et middel i en forhandlingssituation. Der fandt jeg et eksempel
som typografemes overenskomstforhandlingeri 1971. Det var noget, man

overhovedet ikke havde snakket eller skrevet om. Typograferne foretog
en lang række koordinerende strejker op til overenskomstforhandlinger-
ne, hvor man samtidig med at forbundet forhandlede forsøgte at presse
nogle resultater igennem. Det er den anden side af strejken, at man

bruger den som et magtmiddel til at få nogle resultater igennem med.
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Man kan så diskutere, hvilken form for strejker, der er mest effektive.

Der synes jeg, man på venstrefløjen har haft tendens til at fokusere på

netop de langvarige strejker, som måske giver nogle større konfrontati-

ioner og måske også har nogle større bevidsthedsændringer. Men den

koordinerede og organiserede strejke er måske mere effektiv til at opnå

nogle forbedringer i klassens situation. Det synes jeg er den anden side af

strejken, som også er vigtig at få med

Herman
'

Jeg kan udmærket godt forstå desillusioneringen efter BT-konflikten,
fordi det rent faktisk var et nederlag i forhold til de mål, de havde sat sig
og også i forhold til de forhold, der var før strejken. Det var en defensiv

kamp, som de i hvert fald delvis tabte.. Her har man også et eksempel på
en gruppe, som netop gennem år har opbygget nogle styrkepositioner
stort set uden at anvende strejken, men udelukkende i kraft af, at man

havde et stærkt arbejderkollektiv, som kunne sikre nogle rettigheder om-

kring arbejdsforhold og løn, hvor strejken så kun bliver et mødmiddel
man bruger, når de normale metoder ikke er tilstrækkelig virksomme.

Margit
Det er vel ikke helt rigtig, at man stort set ikke har anvendt strejker, fori

min undersøgelse finder jeg en høj strejkefrekvens blandt typografer.
Men det er rigtig, at de arbejdere, der står stærkere, og det vil tit være

faglærte, bruger det mere i en nødsituation, hvor man ikke kan komme

igennem på anden måde. Jeg fandt et andet resultat, der undrede mig,
nemlig, at inden for bygge- og anlægssektoren var der i denne periode en

meget betydelig faglig aktivitet. Der var stærke protester mod den borger.
lige regering, der var resolutioner, og man mødte op og protesterede i

Folketinget, men der var et meget lavt strejkeniveau. Det var sådan lidt i

modstrid med, hvad man i øvrigt ved om bygge- og anlægssektoren,hvor

f.eks. DKP også har nogle bastioner. Det, mener jeg, kamtolkes i retning
af, at man netop stod så stærkt, at man kunne få sine krav igennem uden

at bruge strejkevåbnet. Det vil altså sige, at netop det, at man ikke

strejker, det kan lige så vel være tegn på en styrkeposition, en stærk

faglig bevidsthed og tilslutning til den politiske venstrefløj.

Kurt

Det slog også mig, da jeg læste din undersøgelse, hvor fantastisk vanske-

lig kvantitative strejkemåler at bruge som indikator for noget som helst.

Høj strejkefrekvens kan bå e betyde en styrkeposition, en svag position,
en udviklet faglig bevidsthed, n manglende faglig bevidsthed osv.
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Proteststrejker
Margit
Man kan konstatere, at de faglig stærke grupper i større udstrækning står
bag arrangementer af proteststrejker og koordinerede strejker, hvor man

f.eks. over hele landet i løbet af en kort periode nedlægger arbejdet i 24
timer samtidig på en hel masse virksomheder. Jeg mener også, at Shorter

og Tilly i deres franske undersøgelse"5 er inde på noget af det samme, at

de faglærte forbund ikke bruger strejken så meget, men kun bruger den,
når andre midler er sluppet op, når man ikke kan få sine krav igennem
på anden måde, mens netop det, man betegner som massearbejdeme, i
større udstrækning bruger den spontane strejke.

Kurt

I den danske strejkebevægelse igennem 70,eme er der en tendens bort fra

kampe, der udspringer af virksomheden i sig selv og mod proteststrejker
mod politiske forlig, regeringsdannelser, overenskomstforhandlinger
o.lign., altså mod noget der foregår på et organisationsniveau eller i stats-

apparatet. Det er et karakteristisk træk, at man i højere grad bevæger sig
imod en strejkestruktur som den franske med flere politiske strejker.

Margit
Det hænger selvfølgelig også sammen med, at der er flere indgreb på
arbejdsmarkedet. På den ene side får man indkomstpolitik, og man får

indgrebet med et blokadecirkulære17 og sådan nogle ting, der gør, at

f.eks. lønstrejker kOmmer til at rette sig imod den politiske magt i større

udstrækning.
'

'

Kurt

Din konklusion er netop, at det især skulle være de bedre organiserede
arbejdere, der bruger denne form for strejker. Det er så spørgsmålet, om

det holder hele vejen gennem 70'erne, om der ikke sker en udjævning,
sådan at det faktisk bliver alle lag, der bruger denne form for strejker?

Margit
Min konklusion er, at de bedre stillede eller stærkere dele af arbejderk-
lassen og samtidig dem, hvor de venstreorienterede partier står stærkest,
de brugeri højere grad strejken i en bevidst protest, ved at man stiller et
mål op, og så kører man en kortvarig protestdag. Man kan illustrere det
ved strejken på Den kgl. Porcelænsfabn'k i 1976. De kørte en lønstrejke
på kravet om mindsteløn på 31,50 kr. i timen og efter nogen tid, så kom
Formandsinitiativet'8 ind og støttede strejken, og andre dele af arbejderk-
lassen prøvede at bakke den op og prøvede at køre den ind som en kamp
mod indkomstpolitik. Men da understregede tillidsrepræsentanten på

,
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porcelænsfabrikken, at det ikke var nogen politisk strejke, og man søgte
at undgå at få politiseret den for meget, fordi den basis, man havde, ikke
var særlig bevidst, mens de stærke arbejdere, som f.eks. Formandsiniti-
ativet forsøgte at politisere strejken.

Kurt

Jeg mener, man må skelne mellem to former for proteststrejker. Inden for

minimallønsområdet, f.eks. i jern- og metalindustrien, hvor der findes

fagligt bevidste arbejdere, vil man se, at der findes en hel del protest-
strejker, som kører offensivt i forhold til virksomhederne, fordi der er

løfteparagraffer, lokale lønforhandlinger osv. Mens omvendt: Hvis man

ser på proteststrejker, der er vendt mod staten og mod overenskomstfor-

handlingerne. De strækker sig over hele området og vil i stor udstrækning
være defensive strejker. Disse to former for proteststrejker har også vidt

forskellige funktioner. De lokale virksomhedsinteme proteststrejker har
en funktion i forbindelse med et længere forhandlingsforløb. Proteststrej-
kerne i forhold til staten har i høj grad et mediemæssigt spontaneitetsud-
brud, hvor man siger: »Nu er det for groft«, -. og går hjem én dag,
hvorefter Formandsinitiativet prøver at perspektivere kampen. Sondrin-

Å

gen mellem disse to former må videreudvikles, hvis man skal have et

mere præcist billede af strejkestrukturen.

Margit
Det, som jeg har understreget som element i proteststrejker, er på den
ene side, at de er planlagt på forhånd, at de er forholdsvis velorganisere-
de, og at de er koordinerede mellem en hel række forskellige arbejdsplad-
ser i modsætning til de andre strejker, plus at deres mål retter sig mod

nogle generelle krav for hele arbejderklassen eller inden for et helt fag
f.eks. typografeme. Det er det aspekt, jeg trækker op i modsætning til de

spontane virksomhedsnære strejker.

Kurt

Hvis vi tager auguststrejkeme i 1976 eller majstrejkeme i 1974 eller

strejkerne i forbindelse med regeringsdannelsen i 1978, har de så været
koordinerede?19 Det har de vel lige netop ikke. De har i høj grad bare
været strejker, hvor man har sagt: »Nu går vi hjem«, og så har man

strejket nogle dage. Først efterfølgende er strejkerne søgt koordineret.
Der er således ikke tale om på forhånd koordinerede strejker, ikke om

bevidste strejker. Omkring overenskomstforhandlingeme på det grafiske
område, dér er det sikkert rigtigt. I

Hermæ

Man kan alligevel sige, at de har været politisk koordinerede. Det sker

ved at folk omkring DKP og SF i den slags situationer netop øjeblikkelig
ringer sammen og sætter et eller andet i værk, hvad enten det nu sker i
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Formandsinitiativet eller det sker mellem værftemes tillidsmænd, eller

hvad der nu er kommunikationsvejen. Man kan nok generelt sige, at det

netop udspringer af faglige folk, som ligger til venstre for Socialdemokra-

tiet, måske lige med undtagelse af majstrejkeme i 74, som havde et

bredere grundlag, netop fordi det var en borgerlig regering, man var

imod.
'

Margit ,

Jeg ser også noget på, hvem der har været drivkræfter eller taget initiati-

vet. Der kan godt være en hel række grupper med, men hvis man skiller

ud, hvem der er initiativtagere, så vil det netop være de grupper, som du

nævner. Men det er da klart, at der også foregår virksomhedsnære akti-

oner inden for de stærke arbejdergrupper. Det jeg har skilt ud er, hvem

der hovedsagelig deltager i de koordinerede strejker i forhold til de andre

strejker.

Analyser af arbejdskampe set i forhold til analyser af den

totale klassekampsituation
Herman

På den ene side, så skal man natu'rligvis have arbejdskampe med i en

analyse af arbejderbevægelsens historie, men der ligger så den fare i det,
at man kommer til at fokusere for meget på dem, og på den måde får man

et skævt billede af den samlede klassekamp i retning af, at man kommer

til at lægge vægt på en eller anden militant tradition i arbejderklassen. Det

er sådan set at gå i den modsatte grøft, som hvis man udelukkende

'interesserer sig for organisationemes udvikling. Det, der ikke kommer

med ved analyser af arbejdskampe, det er hele den del af klassekampen,
der så at sige foregår inden for det fagretslige system, inden for de spille-
regler, der er aftalt mellem parterne, hele overenskomstspillet, alle de

konflikter, der kører mellem LO og DA på en række punkter. Det spil,
der kører mellem Socialdemokratiet og de borgerlige partier og de reelle

modsætninger, der ligger her, de glider meget nemt ud af billedet. Jeg
mener, man må have begge dele med. Man må både have de relativt

selvstændige bevægelser, der udspringer omkring arbejdskampe med, og

man må have det mere etablerede og regulerede klassekampsfelt med, og

så selvfølgelig også have dialektikken mellem de to sider med, fordi jeg
mener, at hvis man 'skal forstå udviklingen i den ene side, så har det

meget at gøre med udviklingen i den anden side. Bare et lille eksempel,
der kan illustrere det. Jeg tror, at den ændring i arbejdsretloven i 1973,
der gav nogle muligheder for at strejke op til 2 dage, uden at man fik bod,
har spillet enormt meget ind på strejkemønstret siden, Der er fantastisk

mange strejker, der standser inden det punkt, fordi man ved, at så undgår
man bod.
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Margit
Der ligger en fare i at isolere arbejdskampe .for meget. Det er meget

væsentligt at analysere dem i en helhed og analysere det, som de er en

reaktion på f.eks. kapitalistklassens angreb. I har været inde på i jeres
analyse, at på den ene side er arbejdskampe en aktion, på d en anden side

er de en reaktion på et eller andet. Hvis man fokuserer for meget på selve

arbejdskampen, kan man netop måske komme til at overvurdere aktions-

aspektet og undervurdere den som en reaktion på nogle overgreb, som

netop mange af de mere militante strejker kan være. På den anden side er

det også klart, at hvis man skal analysere de politiske muligheder, der

ligger, så er det vigtigt at fremdrage forskellige andre former for klasse-

kampsaktiviteter, hvad der sker på det politiske niveau, bevægelser i de

politiske partier, forskellige former for demonstrationer eller resolutioner

eller andre former for aktioner ud over arbejdskampe.

Kurt .

Det er klart, at hvis man udelukkende fokuserer på arbejdskampe, så får

man simpelt hen ikke fat i, hvorfor reformismen har så stærkt et tag i den

danske arbejderklasse. Så er det, vi får disse fuldstændig fordrejede an-

alyser, hvor det egentlig ikke kan forklares, hvorfor der er arbejdsfred i

alle de millioner af arbejdstimer, der ikke strejkesÅProblemet i mange af
de bøger, der er skrevet om enkeltstrejker, er, at de giver et alt for

optimiStisk indtryk af styrke.

Herman

Der er måske et analyseniveau, man kunne pege på, som burde opdyrkes
noget mere, og det er det lokale fagforeningsniveau. Jeg tænker på sådan
noget som de lokale krav, der bliver opstillet og diskuteret på de lokale

generalforsamlinger. Her er problemerne nogle andre end dem, der frem-
træder i forbundenes top. Der sker her en kraftig selektionsproces, og
man kan sige, at det lokale fagforeningsniveau ligger mellem basisakti-
oner som strejker og forbundsniveauet.

Margit
Man kan også pege på andre områder, som kunne undersøges, f.eks.
andre former for basisaktiviteter, som faglig aktivitet omkring klubber,
tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter,iog hvordan den hæn-

ger sammen med strejkeaktiviteten.

Kvalitative og kvantitative arbejdskampsstudier
Kurt

De kvalitative strejkeanalyser har som regel begrænsetsig til at analysere
nogle få langvarige spidskampe. Derved får man et udsnit, som ikke er
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repræsentativt og man får et for optimistisk syn på udviklingen. Her

mener jeg, at de kvantitative analyser i langt større udstrækning kan få fat

i strejkemes karakter, og hvad den egentlige reelle bevægelse bag ar-

bejdskampene, er. Hvis man så kobler de to analyseformer sammen, får

man en bedre indfaldsvinkel til problemfeltet, end hvis man kun arbejder
med den ene. Jeg mener heller ikke, det er meningsfyldt kun at foretage
en kvantitativ analyse. Man er nødt til at koble andre niveauer på, ellers -

står man bare med en lang række tal, som man egentlig ikke ved, hvad

man skal stille op med.

Margit
Jeg mener også, at fordelen ved de kvantitative analyser, det er på -den

ene side at belyse noget om repræsentativiteten i de kvalitative analyser,
fordi de kvalitative netop har tendens til at fokusere på spidskampe eller

de mere avancerede kampe. Et andet punkt, hvor jeg mener, at de mere

kvantitative analyser kommer ind, det er, når man skal forklare kampene.
I de kvalitative analyser, ligger der altid implicit formuleret en eller anden

forklaring på strejkeaktiviteten. Hvis man går tilbage til den periode, jeg
arbejdede med, så var den almindelige antagelse, at strejkerne i slutnin-

gen af '60'erne og begyndelsen af 70'erne var en reaktion på især de

forværrede arbejdsforhold og indførelsen af de tidsstuderede akkorder.

Det var så en af de ting, jeg var interesseret i, om man kunne efterprøve
-

på et mere kvantitativt materiale. Det rejser nogle problemer, fordi det er

meget svært at få fat i nogle ordentlige data om disse forhold. Man kan

prøve at gå ned f.eks. i brancher og se, hvor man har de forskellige
former for lønsystemer, Og man kan så relatere dette til strejkeaktivite-
teme. Ellers mener jeg, det i meget høj grad kommer til at stå som et

postulat i de kvalitative analyser, hvor man på den ene side finder, at der

er sket nogle forværringer, på den anden side så har vi nogle strejker,
ergo så kæder vi de to ting sammen. Jeg havde svært ved direkte at

efterprøve denne hypotese, på grund af, at jeg'ikke kunne få data. Et

resultat jeg fandt var, at tilsyneladende er der også indført tidsstuderede

akkorder i en række brancher, hvor der ikke er sket noget f.eks. textil- og

beklædningsindustn'en. Det vil sige, at man må kvalificere sine forklarin-

ger. Det er ikke nok bare at se på en øget forværring af arbejdsforholde-
ne, der er også nogle yderligere betingelser, der må trækkes ind. En

anden forklaring knytter sig til indkomstpolitikken. Jeg har set flere strej-
keanalyser, hvor man ville forklare det nye strejkeopsving som en reak-

tion mod indkomstpolitikken. Men vi havde også en form for indkoms-

tpolitik i 30'erne, og der har været indkomstpolitik i England i samme

periode uden noget større strejkeopsving samtidig, dvs. man må ind i en

større kvalifikation af, hvad det er for nogle mere præcise betingelser der

afgør, hvornår indkomstpolitik fører til et større strejkeniveau. Her me-

ner jeg, at,de kvantitative analyser har deres fordel, fordi man kan få

afprøvet nogle større sammenhænge, når man benytter dem, og der ligger
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jo alligevel en eller anden baghovedteori i kvalitative analyser. Man

trækker alligevel altid en eller anden form for forklaring frem i disse

studier.

Kurt

Det er rigtigt, at de kvantitative analyser i stor udstrækning kan bruges til

sammenlignende analyser af nogle lande eller nogle brancher for derigen-
nem at finde ud af, hvad det er for nogle faktorer, der varierer. Men

spørgsmålet er, om man ikke finder nogle falske sammenhænge, og om

strejker ikke er et så kompliceret socialt fænOmen, at man ikke kan finde

nogle enkelte forklaringsfaktorer for det?
'

Margit .

Det er klart, at der er problemer med de falske sammenhænge, og det kan

man sådan set kun afklare ved at have et stort materiale. Så kan man

nemlig begynde at holde nogle bestemte forhold konstant, isolere nogle
ting og se, hvilken effekt det har. Men det er klart, at strejker er et

komplekst fænomen, og en af grundene til det er, at der er to hovedfakto-

rer bag. Den ene er, at hvis der sker en øget forværring af forholdene,

ansporer det til strejkeaktivitet, men samtidig forudsætter udbruddet 'af

en strejke ofte en vis styrkeposition, og nogle gange arbejder de to ting
imod hinanden, og hvad sker der så? Jeg mener alligevel, at man må

arbejde hen imod at opnå en vis systematisering. Det var tidligere en ret

udpræget antagelse f.eks. i_Ole Marquardts bog,20 at en krise ville med-

føre et opsving i masseaktioner. Hvis man kigger på de forskellige kvanti-

tative studier, der er lavet, så det der ud til, at stort set så sker der det

modsatte, at i en krise går antallet af aktioner ned. Nogle af de andre

systematiske tendenser man kan finde er, at der er bestemte grupper af

arbejderklassen, hvor der ser ud til at være en lang kamptradition, feks.

minearbejdere og havnearbejdere. Det vil sige, at der åbenbart er visse

systematiske tendenser, og ved at prøve at arbejde hen imod at afdække

dem, kan man kvalificere sine forklaringer.

Herman

Men de kvantitative studier, de kan vel ikke forklare meget i sig selv,
men de kan pege på nogle forskelle, nogle historiske variationer, og nogle
variationer mellem brancher og mellem forskellige nationer. De har nok

ikke meget forklaringskraft i sig selv, men de kan måske være grundlag
for nogle arbejdshypoteser. Der ligger f.eks. i forbindelsen mellem øko-

nomisk konjunktur og strejkehyppighed en ret spændende sammenhæng,
fordi man historisk har kunnet vise, at der var færre strejker i en lavkon-

junktur: Når arbejdsløsheden steg over et vist punkt, så faldt antallet af

strejker. Så vidt jeg ved, har man ikke kunnet se denne tendens her under

krisen siden 74. Forklaringen er måske, at arbejderklassen har langt
bedre reproduktionsbetingelser, altså bedre understøttelser og bedre mu-

ligheder for socialhjælp under denne her krise, end den nogen sinde har
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haft under tidligere kriser, og at krisens disciplinerede virkning på den

baggrund er udeblevet. Det kunne være en arbejdshypotese, som kvanti-

tative undersøgelser kan lede på sporet af.

Margit
Jeg mener, det er oplagt, at de kvantitative studier forklarer ikke noget i

sig selv, men de er et råmateriale, et nødvendigt led, når man arbejder
med forklaringer. Du har tidligere sagt, at analyser af strejker fordelt på
geografiske Områder eller brancher ikke har nogen værdi i sig selv. Men
det mener jeg, de har. Det er det første trin i en forklaring, hvis man kan
finde nogle systematiske tendenser her. Strejkeme er koncentreret i by-
mæssige områder, i storbyer. Derefter kan man så begynde at sige, hvad
det er, der kendetegner de områder. Hvis de er koncentreret i bestemte

brancher, må man undersøge, hvad det er for forskellige forhold, der

kendetegner de forskellige brancher. Men et problem ved kvantitative
studier er, at det kan være svært at få fat i indholdet i strejkerne, fordi de

kvantitative studier i høj grad bygger på sekundære kilder. Det fås ved at

se på de krav, der officielt fremsættes, og det sker selvfølgelig i en selek-

tionsproces. Det der formuleres som et krav skal være noget, der kan

opnås, og det skal være noget, der på en eller anden måde kan slå

igennem i offentligheden. Det kan selvfølgelig give nogle problemer, hvis
man skal sige noget om, hvad for en bevidsthed der ligger bag strejkerne,
og hvad det er for nogle politiske perspektiver, som en strejke rummer.

Kurt

Det er nok et spørgsmål, hvor meget vi kan bruge disse indholdsanalyser
af krav ved strejker til, fordi der simpelt hen er så stor forskel på strejker.
I mange strejker vil man egentlig ikke kunne opdrive nogle krav, hvis

ikke lige netop Land og Folk havde spurgt en deltager, om der var nogle
krav. I adskillige strejkereferater kan man se, at det hele f.eks. er startet

med, at en arbejdsleder har sagt »hold kæft« til en af arbejderne, hvoref-

ter alle er gået hjem. Det betyder, at de direkte udløsende hændelser ikke

er særlig væsentlige. Årsagentil, at man er gået hjem, når en arbejdsleder
siger »hold kæft«, er måske i virkeligheden, at arbejderne i forvejen er

ved at koge over på grund af akkorden. Fordi der ligger nogle helt andre

forhold nedenunder, .som betinger strejken, mener jeg ikke, vi kan bruge
kilderne til så meget. De manifeste årsager er - provokatorisk sagt -

uinteressante.

Margit
Det er klart, at der ligger nogle problemer her, og det gælder specielt ved
de kortvarige strejker. Der får man ikke ret meget med i aviserne. Men

jeg husker fra min kildelæsning af aviser og primært Land og Folk, at

hvis vi har en lidt længere strejke, så begynder de på anden- eller tredie-

dagen at skrive lidt mere om, hvad det egentlig er, der ligger bag. Så har
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de snakket med forskellige folk, og så får man en mere detaljeret redegø-

relse, som jeg mener, man så kan trække ind og bruge yderligere til at

sige noget om strejkemes baggrund. Den anden måde at komme om ved

det på er selvfølgelig, at man laver en analyse af forholdene inden for

branchen. Det var det jeg forsøgte, men som blev meget svært at komme

igennem med og sammenkoble med selve strejkeanalysen: Hvad er det

for nogle krav, der stilles, hvordan hænger de sammen med den mate-

rielle udvikling inden for branchen?

Herman
I en del af litteraturen overspiller man forsøget på at opspore kvantitative

forskelle og forklare dem. Jeg synes, den måde, Hyman løser det på i sin

bog om strejker, er meget god." Han prøver at tage nogle af de mange

forklaringsfaktorer op én efter én. Er det fordi lønnen er for lav? Er det

fordi der er en bestemt teknologi eller på grund af nogle bestemte lønsy-

stemer osv? Så kan han i hvert enkelt tilfælde henvise til nogle studier,
der viser, at de har betydning for antallet af strejkerne. Men så slutter

han et sted, som man altid må slutte i de her snakker, i et eller andet

afsnit, der hedder »Arbejdere er mennesker«. Her kommer den usikker-

hed ind, der altid ligger omkring menneskelige handlinger, man kan aldrig
100% reducere menneskelige handlinger på nogle forklaringsvariable. Det

er også det, man 'kan kalde det autonome element i strejkerne. Man kan

ñnde nogle forskelle, man kan forsøge at forklare forskellene, men der er

en grænse for alt det der, og den grænse ligger ved, at man ikke systema-
tisk kan forklare og forudsige den menneskelige handling. Den type hand-

ling kan man helt abstrakt relatere til modsætningen mellem kapital og

lønarbejde. Det giver den rent abstrakte strejkemulighed. Men i hvor stor

udstrækning, hvor langvarig osv., hvor mange der vil strejke, kan man

ikke analysere, ikke mindst de borgerlige, som er gået over i en forstenet

analyseform, hvor tallene begynder at leve deres eget liv, og strejkerne
bliver ligesom ikke andet end tal og tegn på noget andet end sig selv. Det,
mener jeg, er farligt.

Margit
Nu ved jeg ikke, hvem du sigter til, for det problem du rejser, det gælder

generelt inden for sociologien. Du kan ikke forudsige 100%, men du kan

nå frem til nogle sandsynligheder, og det er så det, du kan arbejde hen

imod. Der er nogle, der drager den konklusion, at klassekampen så kun

er nogle specifikke forhold, som vi ikke kan udlede noget systematisk
om, og at vi kun kan forstå det historisk specifikke ud fra den konkrete

situation. Det mener jeg er en forkert konklusion at drage. Man kan

stadigvæk finde nogle systematiske tendenser.

Herman

Det er klart, at man skal forsøge at forklare så langt man kan. Det man

skal advare imod er en determinisme omkring disse her forhold.
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Hvad kan arbejdskampstudier bruges til?

Kurt
.

Jeg mener, et problem ved jeres undersøgelser er, at de resultater, I når'
frem til, i stor udstrækning kun bruges i intellektuelle kredse, som nu

engang interesserer sig for disse områder, mens de ikke i særlig udstræk-
ning bliver inddraget som led i den erfaringsopsamling, der sker i strejke-
bevægelsen. Arbejdskampstudier kan kun bruges meget lidt af de strej-
kende, for hvad kan en arbejder bruge den viden til, at der er en sam-

menhæng mellem hans kamp og konjunktioneme?

Margit
Det er et relevant problem, du rejser. Et af formålene med min undersø-
gelse var at vise, hvor strejkeaktiviteten fandt sted, i hvilke brancher eller

underafdelinger af brancher strejkeaktiviteten var koncentreret. Man har

generelt haft en tendens til bare at sige: Nå, der er mange strejker der, så
må der også være en høj strejkehyppighed eller strejkeintensitet. Man har
ikke sat det i relation til, hvor mange arbejdere der var beskæftiget.
Noget af det, der overraskede mig, det var, at en af de grupper, der
havde den højeste strejkehyppighed, det var tobaksarbejdeme. Undersø-
gelserne kan bidrage til at opsamle nogle erfaringer og sprede viden om,
hvor der foregår en aktivitet, som man senere må kunne bruge. Hvis man

fører sådan en undersøgelse videre eller fører sådan et arkiv videre, som I

arbejder på, så må de aktionerende arbejdere også kunne se: Hvor kan
der være opsamlet noglekamperfaringer? Hvem kan man kontakte?, og
det samme for den socialistiske bevægelse: Hvor er kampaktiviteteme og

kamperfaringeme koncentreret? De viser desuden noget om de forskellige
former for strejker, der eksisterer. Tidligere var der især på den intellek-

tuelle venstrefløj en tendens til at se strejker som ensbetydende med en

styrkeposition. Min undersøgelse viser, at det ikke uden videre er rigtigt,
samt at den kritik af fagbevægelsen, af det fagretslige system, af arbejds-
retten, som man mente strejkebevægelsen var et udtryk for, den var i

virkeligheden temmelig begrænset i forhold til strejkebevægelsen som

helhed.

Kurt

Hovedproblemet er stadigvæk, hvilken kanal man egentlig skal benytte i

disse sammenhænge. Skal du prøve at benytte partierne? Skal du sende

partierne dine resultater? Skal du sende dem til forbundene eller til di-
'

verse støtteorganisationer? f.eks. Formandsinitiativet? F.eks. blev Slag-
ter'irapporten22 udsendt til nogle af tillidsmændene i Slagteriarbejderfor-
bundet. Det førte til en gevaldig hetz plus et reelt tilbageslag for strej-
kende inden for området. Forbundet gik til modangreb og sagde, at rap-
porten var fyldt med fejl og lavet af venstreorienterede studenter, der kun

ønskede at lave ballade.
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Herman

Jeg var med til at lave Slagterirapporten, og jeg tror ikke, at det arbejde
vi lavede førte til tilbageslag. Problemet var sådan set, at der ikke var

nogen faglig politisk bevægelse at gribe fat i og knytte an til udover den

meget svage organisering, der vari Arbejdersolidaritet. Jeg tror ikke, at

den hetz, der blev kørt i fagbladet Slagteren i og for sig svækkede arbej-
derne, fordi det førte også til en diskussion. Der var jo mange indlæg, der

støttede rapporten. Der kørte diskussion i fagbladet, som så senere endte

med, at man lagde profilen om og blev mere åbne i emnevalget og mere

aktivt forsøgte at integrere den modstand, der kom fra de mange lokale

strejker. Der var gode erfaringer med at sende den direkte til de folk, der

var beskrevet og analyseret i rapporten. Det gjaldt specielt Holstebro-fol-

kene,23 hvor der var et ret udførligt interview med dem, der strejkede, og
det blev læst af dem. Den eneste måde man kan knytte an til strejkebe-
vægelsen på, det er at gå meget tæt ind på deres kamp og deres egen
forståelse af situationen og så formulere noget ud fra det og så give det

tilbage til dem, på samme måde, som man nu med en række aktiviteter
har lavet film f.eks. stilladsarbejderfrlmen som den sidste. Det mener jeg
er meningsfyldt arbejde. Film er nok bedre, fordi den er både god for

stilladsarbejdeme selv og kommer også langt videre ud og kan bruges
meget bedre, ved en senere arbejdskamp, end en bog om en specifik
strejke kan bruges.

Kurt

Men jeg mener, man gav forbundet et for let spil, fordi man fik stødt
tillidsmandsniveauet fra sig, selv om nogle tillidsmænd også stillede sig
relativt velvilligt.

.

*

Herman

Det er jeg enig i, og det mener jeg er et politisk problem. Vi i gruppen lå

på det tidspunkt meget under for den antifagforeningsholdning og antitil-

lidsmandsholdning, som »det nye'venstre« kom med, og som'især blev
formuleret af Kjeld Schmidt og Ilja Wechselmann24 og som også slog
meget kraftigt ind i Arbejdersolidaritet. Den gennemsyrer i nogen grad
Slagterirapporten. Alle andre end de menige arbejdere er sådan set udsat

for en ret hård kritik i den rapport, og det betyder, at der var nogle
muligheder, som vi burde have spillet noget mere på. Men jeg mener, en

sådan rapport kan indgå i en proces på en lokal arbejdsplads. De meldin-

ger, jeg har fået fra Holstebro nogle år senere, var, at de havde haft en del

flere kampe, som bare havde været af kortere varighed og måske ikke var

direkte slået ud i strejke, men hvor de havde fået forbedret deres arbejds-
forhold, plus at de havde et usædvanligt godt sammenhold i den afdeling
efter den lange strejke og havde det i mange år efter. Det er den proces

omkring opbygningen af et eller andet kollektiv, hvor sådan nogle strej-
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keerfan'nger kan gå ind og styrke processen. I virkeligheden kan man

ikke ændre særlig meget ved rapporter og analyser, men man kan hoppe

på en proces, som er der i forvejen.

Kurt

Et andet problem er, at vi må regne med, at arbejdsgiverne også er

interesseret i at få et overblik over, hvordan strejkeaktiviteten udvikler

sig. De har jo selv gjort et stort arbejde og forbedret deres statistikker det

sidste halve års tid. Spørgsmålet er så, hvem der er bedst til at udnytte
disse informationer, arbejdsgiverne eller arbejderne? Her må man vel

sige, at det er arbejdsgiverne, fordi de har det kvalificerede mandskab og

penge til at gøre det. Har du tænkt på, at dine. statistikker kan bruges i

andre sammenhænge, end du måske umiddelbart ønsker?

Margit v

\

Jeg har tænkt på sådanne problemer. Jeg mener, man kan være nødt til at

fremlægge sit materiale, så man ikke lukker for sine kilder, det gælder
såvel LO som DA. Det betyder også, at begge parter i visse tilfælde kan

bruge det. Men jeg mener sådan set ikke, man kan komme ud over det

problem. Alt kortlægningsarbejde det vil både arbejdersiden og arbejdsgi-
versiden kunne bruge. Det politisk mest spændende for venstrefløjen, det

ville være at analysere betingelserne for succesrige kampe over for neder-

lagskampe, og det vil arbejdsgiverne selvfølgelig være akkurat lige så
interesseret i at kunne få kortlagt. Jeg mener, at medmindre man prøver

at holde sine rapporter hemmelige, og det kan man selvfølgelig ikke, så

ser jeg ikke, at man kan komme ud over problemet. Det man kan gøre, er

at sørge for at formidle dem til nogle af arbejdernes organisationer - og så

i øvrigt være politisk aktiv.

Kurt

Betyder det så, at man på en eller anden måde skal gå direkte ind i

organiseringen af en arbejdskamp, f.eks. ved arrangering af Støttefester

eller andre støttearrangementer for derigennem at formidle resultaterne,

eller skal man bare udsende denne her tykke bog på et eller andet tids-

punkt? Der er forskel på analysen af Holstebrostrejken i Slagterirappor-
ten og din analyse, Margit. Slagterirapporten er jo meget konkret, hvor

man interviewer nogle strejkedeltagere om- deres problemer. Det giver
umiddelbart pote, mens det er vanskeligere at bruge nogle tal.

Herman

Der er i hvert tilfælde to ret så fundamentale forskellige måder at arbejde
på. Det ene er at sigte på masseformidling, simpelt hen til alle eller så

godt som alle deltagere i de strejker, man analyserer. Her mener jeg, det

bedste er at gå ind meget tæt i forhold til en aktion, med i støttearbejdet, _

altså kende aktionen indefra og kende nogle af folkene indefra, simpelt
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hen blive en del af historien, ellers tror jeg ikke, man kan influere på
situationen ved en analyse. Så er der en fundamental anden måde. Der er

de mere.generelle analyser af Margits type og vores egen analyse af

Storbritannien, og som jo ikke slår ind i et massepublikum alene af den

grund, at de fleste arbejdere ikke læser bøger. Der må man mere forestille

sig en eller anden trinudvikling af formidlingen.
'

Forestillinger om arbejdskampe'på venstrefløjen
Margit -

Et af udgangspunkteme for min analyse var, at der på det tidspunkt lå en

meget stor overvurdering af potentialer i arbejdskampene. Det kom bl.a.

til udtryk i Jens Brinch og Kjeld Schmidts strejkeanalyse i Kurasje,” som

blev meget læst, hvor man betegnede strejkebevægelsen med ordene,
»revolution«, og senere gik det videre i Kjeld Schmidts analyser, som

blev meget fremherskende i VS. Jeg mener, der lå en fantastisk overvur-

dering af betydningen af de spontane kampe og de bevidsthedspotenti-
aler, som lå i dem og også af strejkekomiteerne. Det kom til at gå direkte

videre i VSs faglige politik, hvor man så strejkekomiteeme som et forelø-
bigt udgangspunkt for senere fabriksråd. Her mener jeg, der lå nogle
meget store illusioner, som bundede i en forkert analyse af situationen,
en overpolitisen'ng, og som førte til en uheldig politisk strategi, fordi det

førte til en enorm kamp imod »fagforsteningen« og »mistillidsmændene«,
imod Socialdemokratiet DKP og SF. Det var en af grundene til, at VS
ikke fik nogen basis i arbejderklassen.

Herman

Jeg mener, at der var et vist materielt grundlag for fagforsteningsteorien.
Der skete det, at mange arbejdere kom ud i kamp og oplevede den

situation, at deres fagforbund gik imod dem, og da de manglede tradition
for faglig kamp, så kunne de ikke kanalisere det i retning af en ændring af
forbundets politik. Der ligger meget ivden danske fagbevægelses struktur,
som giver næring til den slags teorier, fordi der bestandig er nogle arbej-
dere, som kommer ud i kamp og som får nogen på snuden af fagbevægel-
sens top. Det er de erfaringer, der gør, at nogle venstreorienterede intel-

lektuelle kan komme med teorier om fagforstening og mistillidsmænd.

Teorien var selvfølgelig gal, fordi det er klart, at hvis en arbejderklasse
ikke kan revolutionere sin egen fagbevægelse, så kan den heller ikke

revolutionere samfundet. Men der ligger alligevel et eller andet moment'

af sandhed i udgangspunktet. Jeg mener, forholdene i fagbevægelsen er
ændret. I dag har man i langt højrere grad respons i dele af fagbevægelsen
i forhold til overenskomststiidige strejker, end man havde dengang. Ar-

bejdersolidaritet satte gang i strejkestøttebevægelsen, der siden er slået

ind i fagbevægelsens venstrefløj.
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Margit
Det, som jeg synes var problemer, var, at man overførte nogle uden-

landske erfaringer til de danske forhold. Når man så den stærke politise-
ring i Danmark, så var det fordi man havde set majoprøret i Frankrig i 68,

bevægelseme i Italien, og det var de erfaringer, man overførte til Dan-

mark. Det var en fantastisk undervurdering af reformismens dominans i

Danmark og en stor overvurden'ng af mulighederne for at rejse nogle
alternative faglige organisationer og strejkekomiteer. Det var jo meget få

steder, der blev lavet strejkekomiteer, så jeg menerisådan set, at man

allerede på det tidspunkt godt kunne se, at teorien var forkert.

Herman

Jeg er fuldstændig enig i det, du siger. Men på en eller anden måde ligger
problemet der stadig på venstrefløjen. At ret store grupper af arbejdere
for tid til anden handler imod den reformistiske fagbevægelses ledelse,
men stadig i det store hele er loyale over for denne fagbevægelse 0g

identificerer sig med den. Venstrefløjen har stadigvæk problemer med,
hvordan man får denne opposition organiseret på en konstruktiv måde.

Margit
'

r

Men man har jo også ændret strategien i VS med hensyn til fagforenin-
gerne.

Kurt

Jeg synes, at det, der mangler i dag, er en indgående analyse af udviklin-

gen i venstrefløjspartiemes strategier. Så vidt jeg kan se, skifter strate-

gierne meget hurtigt i forhold til de forskellige bevægelser, som pludselig
\ dukker op. Kommer en strejkebevægelse, så hopper man på den og ud-

vikler nogle teorier om, at netop spontane strejker er centrale. Dukker

boligbevægelser så op, så skifter man i stor udstrækning fra strejkeaktivi-
teten som ,centrum til nogle reproduktionsstrategier' af en eller anden art.

'

Partierne må på en eller anden måde bruge resultaterne af arbejdskamp-
studierne til at kvalificere strategierne, så strejkeaktiviteteme i højere

grad placeres i en balanceret og stabil sammenhæng. Nogle forbund er

begyndt at operere positivt i forhold til strejkeaktiviteteme, hvilket bety-

der, at man i meget større udstrækning har mulighed for at knytte an til

nogle af disse organisationer end tilfældet var i begyndelsen af 70”eme.

Det er givetvis .en udvikling igang i flere LO-forbund og ligeledes i nogle
FTF-forbund i dag, som gør, at man har en langt bredere basis at arbejde
»ud fra.

Noter
1. Denne artikel er et redigeret båndudskrift af en diskussion redaktionen arrangerede

den 8. maj 1979. Diskussionen udspandt sig på grundlag af, at alle deltagere skriftligt i

forvejen havde præsenteret deres synspunkter over for hinanden ud fra nogle diskus-
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11.

i2.

13.

14.

15.

16.

17.

sionspunkter, redaktionen havde opstillet og som fremgår af strukturen i samtalen.

Knud Knudsens artikel: Arbejdskampe som indfaldsvinkel til arbejderbevægelsens
historie. Et diskussionsindlæg, der er bragt i Meddelelser om Forskning i Arbejderbe-

vægelsens Historie nr. 12, april 1979 lå ligeledes til gmnd for diskussionen.

. Margit Groth, født 1945, magisteri sociologi, ekstern lektor ved Institut for Samfunds-

fag ved Københavns Universitet. Magisterkonferens om Strejker i Danmark 1969-72,
Institut for Organisation og Arbejdssociologi. Handelshøjskolen, København 1977.

Forkortet og bearbejdet udgave samme sted 1979. Sammendrag i artiklen i Nordisk

Tidsskrift for Politisk Økonomi, nr. 6, 1978. -

'

Herman Knudsen, født 1947, cand. phil. i samfundsfag, p.t. kandidatstipendiat ved

Aalborg Universitetscenter. Sammen med Jette Sandahl forfatter til Arbejdskamp i

Storbritanien. Strejker og fabriksbesættelser i begyndelsen af 1970'erne. Modtryk.
Århus 1974. Medforfatter til Slagterirapporten. Studenterfronten, Århus Universitet

1971, og Tillidsmandsrapporten. Modtryk, Århus 1974.

Kurt Leihardt, født 1951, Stud. scient.pol. Har deltaget i opbygningen af et arbejds-
kamparkiv i relation til Fagkn'tisk Front på Institut for Statskundskab på Århus Uni-

versitet. Har i studiet arbejdet med problemstillinger i forbindelse med kvantitativ

måling af strejkeaktivitetens omfang med slagterisektoren som eksempel, upubl. ma-

nus, dec. 1978. '

. Sabro ØB-konflikten: En konflikt på A/S Ths. Sabro & Co. afdeling Østboulevarden i

Århus i foråret 1975, hvor 70 smede sagde nej til virksomhedens forsøg på at indføre

et tidsstuderet lønsystem.
Stomo-konflikteni 112 radio- og f'rnmekanikeres strejke på elektronikfabn'kken Stomo

i København i perioden 8/9-7/ 10 1975 i protest mod sammenbrudte lønforhandlinger.
. BT-konflikten: 1000 grafiske arbejderes konflikt med bladhuset Berlingske Tidende

dec. 1976 - juni 1977 om indgåelse af en ny husaftale, hvor ledelsen forlangte en

forringelse af arbejdernes arbejdsforhold.
. Porcelænskonflikten i 1976: 1200 arbejdere i konflikt på Den kongelige Porcelænsfa-

brik i København i perioden 17/6-16/9 1976, efter at ledelsen havde afvist et lønkrav.
. Socialistisk arbejderklub (S.A.K.) dannet i maj 1975 i Århus. Tværsocialistisk for-

ening, hvis formål bl.a. er at støtte strejkende arbejdere.
. Uniprint-konflikten: 70 grafiske arbejderes strejke og protest mod lukning af deres

arbejdsplads, Uniprint, Winthers Forlagi København i perioden 15/ 1-24/3, 1975.

. Stilladsarbejderkonflikten: 106 københavnske stilladsarbejderes strejke i perioden
2/1-5/5 1978 for at få 4 fyrede arbejdskammerater genansat. ,

. Asfaltarbejderkonflikten: 30 københavnske asfaltarbejderes konflikt med Dansk As-

faltfabrik i perioden 25/1-18/4 1979 for at få 9 fyrede arbejdskammerater genansat.
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maj 1971 og havde bl.a. til formål at støtte strejkende arbejdere. Den er nu ophørt
med at eksistere.

Margit Groth: Strejker i Danmark 1969-72. Institut for Organisation og Arbejdssocio-
logi. Handelshøjskolen. København 1979. ›

1. Maj Fonden er en tværsocialistisk solidaritetsfond til støtte for arbejdskampe og

kritisk forskning. Stiftet 1. maj 1972.

Meatcutkonflikten: 56 slagtersvendes strejke i slagteriet Meatcut i Aalborg i perioden
23/8-16/9 1976 på grund af utilfredshed med arbejdsforholdene.
Porce'lænskonflikten 1972/73 løb i perioden 28/11 1972 til 20/2 1973.

Herman Knudsen og Jette Sandahl: Arbejdskamp i Storbritanien. Strejker og fabriks-

besættelser i begyndelsen af 1970'erne. Modtryk. Århus 1974.

Shorter E. og Tilly C.: Strikes in France 1830-1968. London 1974. -

Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 30/6 1976 om fysiske blokader.
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Formandsinitiativet: Uformel kontaktorgan for en del af den faglige opposition i Kø-

benhavnsområdet bestående af 30-40 københavnske fagforeningsformænd. Har siden

1960-61 og især efter 1970 indkaldt til møder, konferencer og demonstrationer i for-

bindelse med centrale faglige og politiske begivenheder.
Majstrejkerne 1974: Strejkeri perioden 9.-23. maj 1974 i protest mod den borgerlige
Poul Hartung-regerings lov om forhøjelse af en række udgifter.
Auguststrejkeme 1976: Strejker i dagene omkring 16. august 1976 i protest mod den

socialdemokratiske Anker Jørgensen-regerings forlig med de borgerlige partier (det
første augustforlig) om en indkomstpolitisk ramme;

1978-strejkeme: Strejker i protest mod dannelsen af koalitionsregeringen mellem So-

cialdemokratiet og Venstre i august 1978.

Ole Marquardt: Konjunkturforløb og klassebevidsthed. Den jyske Historiker nr. 1

1974.
'

Richard Hyman: Strikes. Fontana. London 1972.

Slagterirapporten. Studenterfronten. Århus Universitet' 1971.

Holstebrokonilikten: 58 mand på slagteriet i Holstebro strejker i perioden 24/8-9/9
1971 i protest mod arbejdsforholdenel

..F.eks. i Kjeld Schmidt og Ilja Wechselmann: Den danske fagforstening. Forlaget
Røde Hane. København 1970.

. Jens Brinch og Kjeld Schmidt: Revolution og kontrarevolution i Danmark. Den dan-

ske strejkebevægelse 1969-70 og modtrækkene mod den. Kurasje 2-3 1970.
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I ENHVER ARBEJDER ER DER EN

SYNDIKALIST, DER FORSØGER AT

KÆMPE SIG UD

E. J. Hobsbawm betragter den klassiske

syndikalisme og stiller spørgsmålet om, hvorvidt den

senere tids arbejdskampe svarer til definitionen

Af E. J. Hobsbawm

Syndikalismen var, i dens bogstavelige betydning, den kvasi-revoluti-

onære fagforeningsvirksomheds filosofi og praksis, der tog form i de fran-

ske fagforeninger kort før 1900 og spillede en betydningsfuld rolle i de

fleste industrialiserede lande i omkring 20 år. I denne bogstavelige betyd-
ning eksisterer den ikke længere.

Ordet er også blevet brugt metaforisk og polemisk for andre fænome-

ner, der intet har at gøre med dets oprindelige betydning - som f.eks.

»arbejderklassens og andre interessegruppers misbrug af forhandlings-
magten på bekostning af almeninteressen«. Disse metaforer vedkommer

ikke os.

Der er imidlertid en tredje betydning, hvor »syndikalisme« står for

visse af arbejderbévægelsenskarakteristika, som var kommet specielt til

udtryk i den syndikalistiske agitations og ideologis klassiske periode, men

som stadig overlever - omend i en afstumpet og besynderlig form. Derfor

er emnet ikke udelukkende af historisk interesse i dag.
'

›

På en vis måde er der en »fornemmelse« af syndikalisme i luften. Men

hvad betyder det helt præcist?
Den oprindelige syndikalisme bestod af fire ting: en holdning, en tek-

nik, en strategi og et håb.

Mod bureaukratiet

Holdningen indebar tjendtlighed ikke kun mod kapitalisten, men også
mod enhver form for bureaukrati inden for det offentlige, det private og

fagforeningerne. Der var en tro på (med G. D. H. Coles ord) at »produ-
centen skulle have størst mulig del i kontrollen med de forhold, hvor-

under han arbejder« (The World of Labour, 1913). Og der var et ønske

om at erstatte politik med direkte faglige aktioner og partier med fagfore-
ninger.

Teknikken var primært afhængig af en spontant militant holdning i de
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konkrete arbejdskampe - en kamp uden handsker. Ethvert middel til at

opnå et effektivt pres - dvs. at ramme hvor modstanderen var mest

sårbar - måtte tages i anvendelse: selv sabotage, selv om denne form
blev mere omtalt end benyttet. Dette blev sammenfattet i tesen om, at

arbejderne måtte bruge kapitalisternes egne metoder mod dem. Konsek-
venserne af på denne måde at overføre kapitalistiske værdinormer til

arbejderklassen forårsagede nogen uro, selv dengang. Anti-syndikalister
som Jaures og Webb'eme påstod, at denne overførsel medførte risiko
for underminering af 'arbejdernes stolthed ogselvrespekt. Men også Ge-

orges Sorel, syndikalismens mest respektindgydende teoretiker, var enig
heri. -

Strategien gik to veje. Generelt forsøgte den at hæve klassebevidsthe-
den ved at forøge antallet af militante aktioner, hvor hver enkelt strejke
med lidt held kunne fremprovokere den allerhøjeste form for klassekamp,
den revolutionære generalstrejke, som ( i modsætning til de socialistiske

partiers aktioner) ville omstyrte kapitalismen. Mere specifikt forsøgte
syndikalisteme at rekonstruere fagbevægelsen efter demokratiske ret-

ningslinieri modsætning til bureaukratiske, som en klasse - snarere end en

gruppeopdelt bevægelse. Dette blev somme tider opfattet som »den store

fagforening«, bestående af alle former for industrielle grupperinger (ind-
ustrial unionism), i modsætning til sektionsmæssige eller håndværksmæs-

sige opdelinger.
Håbet var, at fagforeningeme efter revolutionen ville blive produkti-

onens og distributionens grundlæggende organisationer i et socialistisk

samfund. Dette ville derfor ,ikke hvile på en undertrykkende centraliseret

stat, men på funktionelle, selvstyrende producentgrupper.
Både i denne specifikke historiske betydning og i en bredere betydning

har syndikalismen sine rødder i to af fagbevægelsens gamle og formo-

dentlig permanente karakteristika.

Det første er spændingen mellem arbejderbevægelsens »politiske« og

»faglige« aspekt. Disse to sider har næsten altid været forbundet på den

ene eller anden måde, selv når bevægelsen som sådan har antaget den

politiske form som et parti eller partier med basis i arbejderklassen og/el- r

ler helliget sig den socialistiske omformning af samfundet. Det er svært at

forestille sig en fuldstændig apolitisk fagforening - det ville i dag være lige
så urealistisk som en bilindustri, der hævdede ikke at beskæftige sig med

veje. På samme tid har der altid været spændinger og uoverensstemmelf
ser mellem det politiske og det faglige aspekt.
Sådan har det været siden begyndelsen af det 19. århundrede, selv om

det ikke var særlig mærkbart før begge sider af arbejderklassen blev

organiseret i, hvad der skulle være en enkelt, konsolideret og koordineret

bevægelse. Spændingeme blev tydelige, selv når fagforeningerne faktisk
blev skabt af socialistpartiet, som det ofte skete på kontinentet i slutnin-

gen af det 19. århundrede, eller når partiet blev udformet som fagforenin-
gemes politiske arm, som i England.
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Somme tider, som i det tyske socialdemokrati før 1914, befandt fagfo-
reningerne sig på partiets højrefløj. Til andre tider, som i Frankrig, på-
stod de at være så langt til venstre for partiet, at de afviste det (og enhver

form for politik) som uhelbredeligt opportunistisk, »Syndikalisme« som

begreb og politik opstod af denne afvisning. Det er ikke fagforeningens
eller partiets politiske topografi på et givet tidspunkt, der er vigtigt, men

derimod det faktum, at de to parter - til trods for, at de holdt fast ved en

fælles march mod et fælles mål - sjældent gik i takt i længere tid, med

mindre den ene eller den anden (eller begge) var for svage til at omsætte

ord i handling.
Den mest indlysende årsag er, at enhver effektiv fagforenings daglige

arbejde er forsvar og forbedring af vilkårene for sine medlemmer (eller
potentielle medlemmer). Og så længe dette afhænger af overenskomstfor-

handlinger, ñnder det sted under alle regeringer. På denne måde kan en

fagforening ikke andet end først og fremmest beskæftige sig med forbe-

dringer nu, uanset dens mål for fremtiden eller dens politiske sympatier
og forpligtelser.

Som vi ved, kan dette bringe britiske fagforeninger i konflikt med selv
'

Labour-regeringen, som de hævet over enhver tvivl foretrækker frem for

et hvilket som helst andet alternativ. På den tid, hvor alle regeringer var

»borgerlige«, var tingene enklere. De mere lidenskabeligt revolutionære,
marxistiske fagforeningsaktivister eller -ledere - og der har været og er

mange af dem - måtte tilbringe det meste af deres tid med aktiviteter, der

lige så godt kunne have været udført af én, der,var uinteresseret i at

omstyrte kapitalismen. I teorien, i hvert fald.
'

I praksis har de revolutionære ydet et uforholdsmæssigt stort bidrag til

fagforeningerne. Den paradoksale årsag er, at mangel på forpligtelse over

for status quo (inklusive den der findes i »moderate« fagforeninger) i

faglige sammenhænge har gjort dem bedre til at opnå indrømmelser. Det

har været medvirkende til, at de kunne introducere nye metoder i fagbe-
vægelsens kamp, organisering, strategi og taktik. I England har det yderste
venstre - marxisteme, syndikalisteme, osv. - siden 1880”eme fungeret
ikke blot som skolingsgruppe for fagforeningsfunktionærer, men også
som bevægelsens fortrop og hjemetrust. Disse revolutionære er også til-

bøjelige til - i hvert fald i den tidlige del af deres karriere - at fristes
mindre af kapitalismens kødgryder, og (selv når de ikke blev udelukket
fra dem pga. deres politiske tilhørsforhold) af de forskellige karrierer, der

står åbne for dem - feks. inden for politik.
Der er dog stadig det faktum tilbage, at effektiv og militant fagfore-

ningspolitik ikke er det samme som revolution. De syndikalister, der

forsøgte at komme om ved problemet ved at erklære, at det var det, viste

sig at tage fejl.,
Dette, at fagforeningerne er så lidt optaget af fremtiden, men derimod

af nutiden, reorganisen'ngen af samfundet, samt deres egne snævre aktivi-

teter, har i lang tid forårsaget en del hovedrysten inden for fagbevægel-
'
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sen. Den marxistiske teori før 1914 (feks. Kautsky, fulgt af Lenin) gik så

langt som til at påstå, at arbejderne selv kun var i stand til at udvikle en

»fagforenings«-klassebevidstehd, hvorimod en »socialistisk bevidsthed«

måtte tilføres bevægelsen udefra. Denne analyse er ud fra en historisk

betragtning fejlagtig, men ikke irrelevant. ,

Faktisk stammede den oprindelige udgave af europæisk og britisk ar-

bejderklassesocialisme fra arbejdeme selv. Grupper af arbejdere forestil-

lede sig kapitalismens afskaffelse via et netværk af producent-kooperati-
ver. Med nogen rimelighed ville de ikke erkende, at det tidlige 19. år-

hundredes kapitalistiske arbejdsgivere udførte nogen form for tekniske
funktioner eller lederfunktioner, som ikke fuldt så tilfredsstillende kunne

udføres af de mennesker, som rent faktisk stod for og i stor udstrækning
også organiserede produktionen. Dette »gensidigheds«- eller »koopera-
tive samfunds«-ideal blandes ofte sammen med den datidige udgave af,
hvad Marx kaldte »utopisk socialisme«. Og somme tider, som i tilfældet

med Owenismen, var de blandet sammen. Ikke desto mindre er det bedst

at anskue det som værende en ,uafhængig form for håndværker- eller

halvindustriel arbejdersocialisme.

Kapitalisme og samfund

Vi kan nu, som Marx gjorde det, se, at denne tidlige parallel til de

russiske narodniks eller spanske landsby-anarkister misforstod både den

moderne økonomis natur og dens kompleksiste, og den ganske særlige
omformning af produktion og samfund, som kapitalismen selv da var ved

at iværksætte.
'

. Det kan have forekommet plausibelt dengang at anse socialismen for at

være det, der var tilbage, når overbygningen godsejer og kapitalist var

fjernet, og konkurrence var erstattet med samarbejde. (Probleme'me i

forbindelse med en kooperativ økonomi gav anledning til en del spørg-
små] selv dengang.) Men det blev i stigende grad mindre plausibelt.

Selv i lande, hvor ideen med producent-kooperativer stadig er stærkere

som ideal og begrænset realitet end i England, hvor den hurtigt forsvandt

ud af syne, svandt socialismens »gensidigheds«-perspektiv bort. Syndika-
lismen forsøgte at genoplive det. Men de faktiske ideer om, hvordan en

økonomi, der ikke blev styret af en kollektiv stat, men af autonome

producentenheder, burde køre, indebar kompleksiteter, der rakte ud over

håndværker-kooperativer, undtagen måske blandt spanske anarkister.

For de fleste syndikalister (og når ret skal være ret, for de fleste andre

socialister) var disse problemer selvfølgelig fjerne og ville først blive ak-

tuelle efter revolutionen, og ville til den tid på den ene eller anden måde

løse sig selv økonomisk. Syndikalismen var i praksis et kampslogan og
ikke et program for en samfundsændring.

Der, hvor den slags »g'ensidigheds«-ideer eller protosyndikalisme var

stærke, efterlod de en udtalt mistillid til »politik«, og et stadigt svagere

210



håb om en samfundsrevolution via en videreudvikling af de konkrete

arbejdskampe til en revolutionær generalstrejke. Overalt efterlod de en

stærk tradition for fagforeningsdemokrati, initiativ og konkret handling
blandt de menige medlemmer, en tro på, at arbejderne skulle lede arbejd-

sprocessen, og en stærk modvilje mod ledelsens indblanding i arbejdets
udførelse. Den stigende hierarkisen'ng, bureaukratisering og omfanget af

produktion og ledelse har sidenhen forstærket disse følelser.

Men alt dette indebar en instinktiv begrænsning af de menige arbejders

perspektiv, der blev indskrænket til deres egen gmppe eller arbejdssted.
Der, hvor erfaring og handling centrerer sig, er feks. Longbridge eller

Halewood (eller selv dele af disse virksomheder), og ikke British Leyland
eller Ford, for ikke at tale om »bilindustrien« eller »den nationale øko-

nomi«. Dette er naturligt nok. Selv under l9l7-revolutionen i Rusland

blev det observeret, at relativt få arbejdere deltog i de store gadedemon-
strationer. Efter de første få dage holdt de møder på fabrikkerne.

Denne indbyggede lokalpatriotisme og tendens til gruppeopdeling kan

opvejes eller i det mindste tilsløres på forskellige måder, helt bortset fra

den refleks, der ligger i klassesolidaritet og gensidig hjælp. Græsrodsbe-

vægelseme er tilbøjelige til at myldre frem, når der er en generel gærende
uro i arbejderklassen. De formerer sig let under sådanne »arbejdereksplo-
sioner«, eller revolutionære og andre former for mobilisering. De forenes

også af politik. I virkeligheden har de fleste (men ikke alle) græsrods-»ar-
bejdereksplosioner« haft tendens til at blive igangsat af begivenheder i

større politiske sammenhænge, snarere end af interne udviklinger på ar-

bejdsmarkedet. Frankrig i både 1936 og 1968 er et eksempel herpå.

Menige arbejdere kontra ledere

Kautsky og Lenin havde ret, når de påstod, at en handlekraftig bevids-

thed, der bandt alle grupper af arbejdere sammen til en klasse, var andet

og mere end en fagforeningsbevidsthed. Den er blevet opnået af partier,
ofte symboliseret af individuelle ledere, men sjældent - om nogensinde -

(uden partiernes hjælp) af nationale fagforeningsbevægelser. Disse har

Sædvanligvis været føderationer, der koordinerede autonome fagforenin-
ger ved hjælp af grå og taktfulde funktionærer. Den britiske fagbevægel-
ses store personligheder tilhører deres egne fagforeninger, snarere end

TUC: Arthur Horner og Jack Jones, snarere end George Woodcock

eller Len Murray.
De nationale fagforeningsorganisationer har altid været klar over det

nødvendige i at samle de forskellige lokale aktioner i en fælles bevægelse
med en fælles politik. Og her findes syndikalismens anden rod i bredere

forstand. Der er en permanent potentiel eller reel spænding mellem de

menige og ledelsen i fagforeningerne. Som Webb'eme viste for længe

siden kunne en slagkraftig bevægelse, på trods af fagforeningemes dybt
forankrede lidenskab for direkte lokalt demokrati (som stadig overlever i
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den praksis, at beslutninger tages på massemøder), ikke udvikles uden

landsdækkende organisering, disciplin, ledelse og fuldtidsfunktionærer.

De klassiske syndikalist-fagforeninger var generelt for ineffektive, undta-

gen i forbindelse med enkelte kampe i ny og næ.

Det er et spørgsmål om balance. Hvis vægten udelukkende hælder over

mod de menige, kan de nationale fagforeninger gå i opløsning, således
som det somme tider skete i det 19. århundrede, eller de kan blive ude af

stand til at føre en sammenhængende politik for alle deres medlemmer.

Denne fare er specielt stor hvor, som det så ofte er tilfældet i England, de

omfatter mange forskellige grupper eller fag med divergerende og til tider

modstridende interesser. Hvis vægten udelukkende hælder den anden

vej, til gunst for ledelsen, således som det har været meget mere alminde-'

ligt (f.eks. i 1950'erne), risikerer fagforeningerne at miste kontakten med

deres medlemmer. Engelske fagforeninger har forsøgt på mange måder og
med skiftende held at kombinere demokrati og en landsdækkende ledelse.

Men balancen stabiliseres sjældent i den ene eller den anden retning.
Den bliver særligt ustabil, ikke blot når ledelsen ønsker at prakke de

menige medlemmer en uacceptabel politik på, men også når de grundlæg-
gende strukturer på arbejdsmarkedet ændres. Velkendte organiserings-,
forhandlings- og kampformer bliver i sådanne tilfælde irrelevante, ineffek-

tive og forældede.

Forhandlinger på virksomhederne
I 1960'erne registrerede Donovan Royal Commission on Trade Unions en

sådan forandring. Tyngdepunktet i overenskomstforhandlingeme havde

flyttet sig fra brede og stadig mere vage, landsdækkende aftaler til for-

handlinger på selve virksomhedeme. Tillidsmænd og virksomhedsledere

fik større betydning. På nuværende tidspunkt har vægten derfor skiftet til

de menige arbejdere, mens nationale ledelser må følge trop.
Situationen kompliceres af udskiftninger inden for de centrale, nati-

onale fagforeningers ledelse, rivalisering både inden for den enkelte fag-
forening og fagforeningerne indbyrdes, af tekniske og andre forandringer,
samt fremfor alt af konflikten mellem Labourregeringens økonomiske

politik og fagforeningemes fuldstændig rationelle interesse i at opnå den

bedst mulige overenskomst for deres medlemmer.

I hvor høj grad kan den nuværende britiske arbejderklasses militante hold-

ning sammenlignes med den klassiske syndikalisme? Af denne indtil nu

næsten glemte bevægelses fire' hovedkomponenter har den mistet strate-

gien og det meste af håbet; den har bevaret nogle af holdningerne, men

først og fremmest teknikken.

Denne militante holdning går ikke direkte på en rekonstruktion af sam-

fundet og er ikke så meget en alternativ politik, men er snarere ligeglad
med politik. Der bliver nu talt meget lidt om den systematiske rekon-
struktion af fagbevægelsen - for slet ikke at tale om det syndikalistiske
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ideal om samfundsmæssig forandring via fagforeningerne, som skulle

blive samfundets grundlæggende organer. I 1979 var »Minearbejdemes
næste skridt« (»The Miners' Next Step«) (for at citere titlen på en berømt

syndikalistisk pamflet fra 1912) at kræve en 40 procents lønforhøjelse.
I alle tilfælde er de militante arbejdere, som i dag håber, at arbejds-

kampe vil bringe socialismen nærmere - en ting som ikke synes at be-

skæftige de fleste strejkende - ikke syndikalister. Så vidt man kan se

ligger deres håb i en politisk 'radikalisering af arbejderklassen som helhed,

direkte eller indirekte fremskyndet af arbejderkampe. Beviset for, at

dette er ved at ske, er meget spinkelt. .

Tilbage står holdningerne og teknikken. Begge dele har noget til fælles

, med den klassiske syndikalisme - selv om de uden strategien og håbet er

svækkede. Sandt nok er »størst mulig del i kontrollen med de vilkår,

hvorunder (producenten) arbejder« igen et aktuelt emne. Under generelle
betegnelser som »arbejderkontrol« og »medbestemmelse« er det blevet

en del af teorien blandt' marxister og andre. der indtil 60”eme ikke var

særlig opmærksomme på det.

I denne udstrækning er de krav, som dyndikalisteme var de første til at

fremsætte, blevet genoplivet - men hovedsagelig på den politiske venst-

refløj. Hverken handlinger eller ord fra den faktiske militante bevægelse i

70*eme reflekterer, at man har beskæftiget sig med dette i væsentlig grad.
Faktisk er 70”emes store strejkebevægelser - i modsætning til både den

klassiske syndikalistiske periode og strejkemes generelle tendens i en stor

del af dette århundrede, overvældende økonomiske i snævreste forstand.
Så hvad vi står tilbage med er en specielt militant og effektiv strejke-

teknik, der er baseret på menige arbejdere. De gamle syndikalister ville

uden tvivl have billiget denne, selv om dens mål er snævert »økonomisk«

og fagopdelt: at hæve lønnen, at bevare eller forandre en gruppe arbejde-
res placering i lønningsposemes hakkeorden, at beskytte jobs mod at

blive overflødiggjort, mekaniseret, eller mod konkurrerende grupper af

arbejdere. Og mange flere grupper end nogensinde før - men langt fra alle
- er nu placeret strategisk. Det er så meget desto mere effektivt, eftersom

et af den klassiske syndikalismes snærende bånd stiltiende er blevet

droppet. Selv Pouget, foregangsmanden for den ekstreme sabotagetaktik
gjorde det helt klart - offentligt i hvert fald - at den militante holdning var

rettet mod kapitalen udelukkende; mod »bankkontoeme«: »Forbrugeren
må ikke lide i denne krig, der føres mod udbytteren.« Strejkernes styrke i

dag, specielt i den offentlige sektor, hvor markedet og proñtteme ikke er

de bestemmende, hviler i høj grad på, hvorvidt man er i stand til at lægge

politiske presvpå regeringen ved at gøre livet besværligt for befolkningen,
inklusive alle de ikke-strejkende arbejdere. Det er meningsløst at foregive
andet. Naturligvis kan befolkningen tænkes at acceptere besværet, når

der er tale om en god sag, og (hvis det er stærke forhandlere) se frem til at

bruge de samme metoder, når det bliver deres tur.

Alt dette er uundgåeligt meget langt fra syndikalismen. Hvis vi glem-
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mer de politiske bifalds- og fy-råb, de ideologiske kommentarer, ønske-
drømmene (eller de bange anelser), er hvad vi ser i dag en samling strej-
ketaktikker, der på militantvis tages i brug af den ene gruppe arbejdere
efter den anden, med formål som selv ud fra »fagforeningsbevids-
theds«-kn'terier er ret så snævre. På nuværende tidspunkt er fagfore-
ningsaktioner ikke kun, hvadR. H. Tawney og Hugh Clegg (ud fra for-

skellige synspunkter) kaldte »en opposition, der aldrig bliver en regering«,
men til både socialisters og eventuelt overlevende syndikalisters skuffelse

synes den ikke at tage sig af det.

Usikkerhed 0g ophidselse
Fagopdelingen i arbejdskampe påfører klassesolidan'teten - selv om den

er stærk - store og uudtalte belastninger. Det er en stor del af den
militante holdning at sigte mod at øge ulighedeme inden for arbejderklas-
sen; og meget har utilsigtet denne effekt.

›

Strejkende arbejdere har'ofte en ubehagelig fornemmelse af isolation'.

På trods af venstrefløjens håb og anstrengelser er det militante aspekt for

det meste apolitisk. I virkeligheden er afstanden mellem en militant og
stærk fagbevægelse og et organisatorisk svækket Labour-parti (hvis poli-
tiske støtte i lang tid er blevet undermineret) faretruende stor.

Og dog afspejler denne militante holdning utvivlsomt en bemærkelses-

værdig hævdelse af klassebevidsthed og klassemagt: en kombination af

masse-utilfredshed og den opdagelse, at en generation af upåagtede for-

andringer har givet direkte handling en ny slagkraft. Arbejderbevægelsens
historie bliver hele tiden afbrudt af den slags opdagelser og genopdagelser
med få årtiers mellemrum. Italien i 1969 er et eksempel fra nyere tid.

Den nuværende britiske bølge af militant aktion synes at mangle følel-
sen af håb og frigørelse, de nærmest ferieagtige stemninger, der kendtes

fra tidligere »arbejdereksplosioner«, f.eks. i 1889 og 1911. Den er omgivet
af tvivl, usikkerhed og ophidselse. Ikke desto mindre er det en ægte

klassebevægelse, der vokser op og fremad fra græsrøddeme, mod hvilken

regeringer og selv fagforeningsledelser er relativt magtesløse. Og på
trods af det faktum, at vores generation er blevet hjemevasket af kapita-
lismen til at tro, at livet er, hvad der kan købes for penge, er der andet og

mere i denne bevægelse end kravet om højere løn. Der er endda mere end

fortvivlelse over et samfund, der er ude af stand til at give sine medlem-

mer, hvad de har behov for, og tvinger det enkelte individ eller den

enkelte gruppe til at tage vare på sig selv og ikke bekymre sig om andre.

Det er blevet sagt at: »Inde i enhver arbejder er der et menneske, der

forsøger at kæmpe sig ud.« I den engelske arbejderklasses historie har

mennesket opvist bedre og mere optimistiske forsøg på at kæmpe sig ud.

Men det, der sker nu, er et sådant forsøg. Det er umuligt at afvise det,
forbande det, eller endnu mindre at ønske det langt væk. Det er nødven-

digt at vise det opmærksomhed. Men man skal heller ikke overse dets

begrænsninger' Oversat af Marianne Holmen

214



Forsknings- og

litteraturoversigter





DANMARK

Arbejdskampstudier - en vejledende oversigt

AfBjarne Andersson og Niels Senius Clausen

Det er hensigten med denne oversigt i kortfattet form at give henvisninger
til hjælpemidler/kilder til arbejdskampstudier - herunder en bibliografi
over 70,emes litteratur - suppleret med nogle betragtninger over en

forskningsmæssig tilgang.

Litteratursøgning

Udgangspunktet for litteratursøgning vil være bog- og periodicafortegnel-'
ser: Dansk Bogfortegnelse samt Dansk Tidsskrift-Index og Avis-kronik-

index. De to sidste er fra 1979 slået sammen i Dansk Artikel-index, som

kommer månedsvis. For perioden 1970-1976 er lavet en litteraturliste på
grundlag af ovennævnte fortegnelser, Hanne Stube: Strejker, blokader,

arbejdskonflikter (Roskilde Universitetsbibliotek 1977). Ikke alt kan dog
findes i de officielle fortegnelser. I de sidste 10 år er der særlig på ven-

strefløjen kommet en række udgivelser, som ofte/.måsøges andre steder,
f.eks. i Anne Svendsen m.f1.: Venstreoppositionens skrifter [968-71

(1974) efterfulgt af Venstreoppositionens skrifter 1972, 1973, 1974 (1976) og

Venstrefløjens bogmarked 1975-juni 1978 (1978). Disse bliver månedsvis

fulgt op af Den røde Liste, udgivet af Tidsskriftcentret, som også, indtil juli
1978, har udgivet Tidsskriftorientering - en indexering af danske og uden-

landske tidsskrifter. For specialelitteraturens vedkommende kan henvises

til: Historiske specialer. En bibliografi (1979) omfattende specialer skrevet

på Historisk Institut i København, Århus og Odense frem til udgangen
af 1977. Derefter kan man benytte ABA's tilvækstlister og Meddelelsers

specialeoversigt.

Aviser/tidsskrifter

Langt den vigtigste informationskilde til de enkelte arbejdskampe er avi-

ser og tidsskrifter. Hvis man skal tidsfæste en bestemt større konflikt,
kan man som indgang bruge Avisårbogen, og derefter gå til de forskellige
aviser. De fleste aviser registrerer som regel deres artikler, så de er til at

finde frem gennem et mere eller mindre udbygget emneordsregister. In-

formation feks. foretager fra sommeren 1977 fuld registrering, der sy-

stematiseres efter folkebibliotekemes decimalklassesystem med alfabe-

tisk indgang på de enkelte konflikter. Politiken foretager en registrering
på EDB, hvorfra man kan bestillesamtlige artikler fra en given periode
om et givet emne. På samme måde har de fleste andre aviser en systema-
tisk indgang. Ifølge Margit Groths undersøgelse (se nedenfor) var Land

og Folk den avis, der havde den mest fyldige omtale af strejker i den

undersøgte periode (1969-72). Socialistisk Dagblad prioriterer i dag ar-

bejdsmarkedsstoffet meget højt.
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På Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv foretages klip fra Informa-
tion, Land og Folk, Socialistisk Dagblad, Aktuelt og Politiken og også

Journalisthøjskolen i Århus har en større udklipsamling.
Politisk Revy skriver om større og mere principielle arbejdskampe. Som

indgang kan bruges det index, som kommer med mellemrum.

En forløbsbeskn'velse af de arbejdskampe, der har ført til dom i Arbejds-
retten, kan findes i Arbejdsrettens domme, som kommer hvert år.

Statistik

Den officielle statistik findes først og fremmest i Statistisk Årbog, Stati-

stiske Efterretninger og Statistisk Tiårsoversigt. Den overvejende del af

den officielle statistik bygger på indberetninger fra Dansk Arbejdsgiver-
forening. Det giver en række mangler, som må afhjælpes med andre

kilder. Antallet af strejker i Margit Groths undersøgelse er mellem 3 og 7

gange større end den officielle statistik angiver. I et appendix til sin

undersøgelse diskuterer Margit Groth forskellige statistiske kilders værdi

(se også Kurt Leihardts diskussion i denne årbog).

Organisationerne

Arbejdsmarkedsorganisationeme - fagforeninger, forbund og arbejdsgi-
verforeninger - ligger ofte inde med værdifulde oplysninger om konflik-

ter, som vedkommende organisation har været involveret i. Man kan

søge om adgang til organisationsarkivet samt bruge de trykte årsberetnin-

ger og kongresprotokoller. Jubilæumsskrifter kan også bruges, men de er

ofte af tvivlsom kildeværdi. Ældre organisationsarkiver bliver tit afleveret

til et centralt arkiv. Arbejdsgiverorganisationemes som oftest til Erhvervs-

arkivet og fagbevægelsen til ABA (se Henning Grelles oversigt).

Center for Fagbevægelsesstudier

En gruppe forskere, der arbejder med fagbevægelsesstudier, har oprettet
et forum for debat og diskussion. Center for Fagbevægelsesstudier ud-

sender nyhedsbreve og afholder seminarer. Gruppen er åben for alle

aktive forskere og disse kan komme på adresselisten og få tilsendt ny-

hedsbrevene. Man skal blot henvende sig til Flemming Bahner, Roskilde

Universitetscenter, Postbox 258, 4000 Roskilde. I næste nummer af Med-

delelser (foråret 1980) vil der komme en mere fyldig omtale af Center for

Fagbevægelsesstudier.

70,ernes litteratur

Mange brede værker om parti og fagbevægelse kan indeholde enkelte

afsnit om arbejdskampe. I den følgende oversigt er der dog kun medtaget
litteratur, som primært eller for større afsnits vedkommende beskæftiger

sig med arbejdskampe. Arbejdsretslig litteratur er ikke medtaget.
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En stor del af 70”emes arbejdskamplitteratur er blevet til i forbindelse

med aktuelle strejkekampe. I disse tilfælde er der kun sjældent tale om

egentlig forskning, men mere om situationsbeskrivelser, uformidlet vide-

regivelse af erfaringer og politiske manifestationer - ofte lavet af de strej-
kende selv eller i samarbejde med f.eks. akademikere. Denne litteratur

kan betragtes som en omfattende materialesamling, hvorfor den medtages
her. Tidssknftaitikler er kun medtaget i begrænset omfang.

Brede behandlinger

Der er kun lavet få studier af arbejdskampudviklingen over et længere
tidsrum. Den bredeste fremstilling findes i Flemming Ibsen, Henning Jør-
gensen: Fagbei/ægelse og stat 1. 'Den faglige organisering, arhe/'a'skampe
og staten, 1870-1930, 2. Den faglige kamp, statsindgreb og indkomstpoli-
tik 1930-1978 ( 1979). Det må nok betragtes som den bedste introduktion

til emnet, både historisk, metodisk og teoretisk.

For tiden lige efter 1. verdenskrig findes Finn Hauge Hansen: Hoved-

organisationerne og regeringens holdning til uroen på arbejdsmarkedet
november 1918 - maj 1919, speciale, ÅU (1976) samt Knud Knudsens

artikel fra begyndelsen af 20”eme i denne årbog. Samme forfatter har i

Årbog 6 (1976) beskæftiget sig med 30”erne (1931-34) gennem en række

enkeltkonflikter. I Niels Georg Lundberg: Fagbevægelsens holdning til

statsindgrebet på arbejdsmarkedet 1933-1937, speciale, ÅU (1971), ana-

lyseres forholdet mellem stat og fagbevægelse.
Arbejdskampene under besættelsen belyses i Hans Jørn Nielsen: Be-

sættelse og befrielse. Den danske ai'be/'dsklasses historie [940-46 (1977).
For efterkrigstiden findes den bedste oversigt i Steen Bille Larsen:

Kommunisterne og arbe/'derklassen (1977). .

Herefter skal vi helt frem til 70”erne for at finde lidt bredere behandlin-

ger. Karen Jespersen: Strejkebevægelsen i Danmark marts 69-marts 70,
speciale, KU (1975) - for størstedelens vedkommende trykt i: Socialistisk
Politik 5, 1976 og Margit Groth: Strejker i Danmark 1969-1972. En empi-
risk analyse. Nyt for Samfundsvidenskabeme 46 (1979). Karen Jespersen
gennemgår og typologiserer de forskellige strejker, sætter dem ind i poli-
tisk/organisatorisk sammenhæng og undersøger sammenhængen mellem

forskellige dele af arbejderklassens deltagelse i strejkerne og deres ar-

bejdssituation. Margit Groth forsøger en mere omfattende typologisering
på grundlag af et mere fuldstændigt statistisk materiale og sammenligner
udviklingen i Danmark med en række andre europæiske lande.

'

Lisbeth Ougaard: Faglige konflikter i den oâfentlige sektor i Danmark

1974-78, Arbejdspapir nr. 27, Sociologisk Institut, KU (1979) tager sig af

et område, hvor arbejdskampe først blev et begreb i 70'erne. Afhandlin-

gen indeholder en meget nyttig kortfattet kronologisk gennemgang af

samtlige faglige aktioner i perioden inden for den offentlige sektor.
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Enkelte konflikter

De fleste historiske undersøgelser har været koncentreret om storkonflik-

terne (1899, 1920, 1925, 1956). Storlockouten 1899, der førte frem til

Septemberforliget, er undersøgt af Niels Finn Møller: Storlockout 0g

Septemberforlig 1-2, speciale, KU (1975) og på lokalt plan hos Dorrit

Andersen: Århus under stor/ockouten (1970). Dorrit Andersen har også
lavet kildehæftet: Storlockout 0g Septemberforlig (1974). Carsten

Nielsen: De 100 dage. Beretningen 0m borgerkrigen i Danmark, [899

(1974) er skrevet som en journalistisk stemningsreportage.
Generalstrejken under påskekrisen i 1920 bliver grundigt behandlet af

Adda Hæstrup: Generalstrejken i 1920, speciale, ÅU (1979) og storkonf-

likten i 1925 af Torben Peter Andersen: Staten 0g storkonflikten i [925

(1976) samt Tom Sinding: Dansk Arbejdsmandsforbund under storkonf-
likten i [925. Forspil, forløb, efterspil (i: Historie 1-2, 1977). Torben Peter

Andersen prøver at se konflikten i bredere samfundsmæssig sammen-

hæng, medens Tom Sinding inddrager yderligere materiale til belysning af *

splittelsen inden for fagbevægelsen. Arbejdsmandsforbundet meldte sig
ud af De Samvirkende Fagforbund p.g.a. dets holdning under konflikten,
men undersøgelsens pointe er, at DSF ikke handlede anderledes, end det

tidligere havde gjort i lignende situationer..
Tidlige lokale strejker er beskrevet og analyseret af Erik Christensen:

Havnearbejderstreike i Esbjerg 1 1893. Træk af arbejdsmændenes fagfor-
enings første år i Esbjerg (1975) og Jørgen Pedersen: Generalstre/'ken i

Randers 1922 (1974). Endelig findes i Carl Heinrich Pedersen: Fra klas-

sekampens slagmark i Norden (1973) beskrivelse af en række arbejds-

kampe i perioden 1918-1973.

Hans Kirchhoff har lavet en række detailstudier af de politiske august-

strejker i 1943, som nu er indarbejdet i hans doktordisputats, Augustap-

røret 1943. 3 bd. (1979).
'

Storstrejkeme i 1956 er endnu ikke grundigt undersøgt. Bjørn Meidell:

DKP og smrsrrejkerne i 1956 (1976) er en kronologisk gennemgang af

strejkeforløbet for specielt at blotlægge DKP's holdning. Per Bringsfjord
m.fl.: Arbejds/(ampen [956 (1975) er et kildehæfte med avisuddrag.

Arbejdskampe i 70'erne

Den megen aktuelle kamplitteratur fra 70”eme skyldes selvfølgelig først

og fremmest en stigende kampaktivitet, men også en række andre fakto-

rer. Kampene har ofte haft principiel karakter: opgør med det fagretslige .

system, organisationsretten, retten til brug af blokadevåbnet, kampen for

tillidsmanden, for bedre arbejdsmiljø osv. Samtidig er de principielle ar-

bejdskampe *i langt højere grad blevet godt pressestof. Oplysningerne når

ud til flere - også fordi der nu oftere i forbindelse med en konflikt dannes

en pressegruppe og støttegrupper, der sørger for indsamling af penge.

Mange af dette ti-års erfaringer er samlet i antologier og materialesam-
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linger. Politisk Revy har samlet artikler i Krisen, majstrejkerne og ar-

bejdsløsheden. En samling artikler om klassekampens udvikling i Dan-

mark fra Politisk Revy fra november 1973 til november 1974 (1974) og

Kapitalismen i sumpen. Artikler fra Politisk Revy fra november 1974 til

januar 1976 (1976). Fra det livlige år 1975 foreligger i øvrigt følgende

materialesamlinger, Kapitalismens krise - arbejderklassens kamp, udg. af

Tværfag og Fagkritisk Front, Fagtryk 27 (1976), Finn Sørensen (red.):
Erfaringer fra strejkerne. Et udvalg af aItikler og ledere fra Arbejderbla-
det (1976) og Frede Jacobsen (red.): Arbejdskamp '75 (1976) samt Erfa-
ringer fra arbejdskampe i 1975, Arbejdersolidaritet (1976). En nyttig ma-

terialesamling udgivet af Tidsskriftcentret er Formandsinitiativets konfe-
rence november 1976 (1976). ,

Arbejderopposition. Magt og magtmisbrug i dansk fagbevægelse. En

rapport ved Torgny Møller (1972) giver en facetteret beskrivelse af de

fagoppositionelle strømninger og vilde strejker i begyndelsen af 70'erne,
medens Philip Lauritzen (red.): Blokade, frihed og tvang i Danmark

(1976) + tillæg (1977) samler diskussionen omkring brugen af blokade-

våbnet med udgangspunkt i INFO- og Bækkelund-konflikteme. Jesper
Due og Jørgen Steen Madsen kommer ind på nogle af de samme ting i

Vilkårene for den faglige kamp i Danmark (1978).
Fagbevægelsens holdning til de mange vilde strejker diskuteres også i

Fagbevægelsen, aktionsenheden og strejkebølgen 1974/75, projektrap-
port, RUC (1976) og Dansk fagforeningspolitik set i forhold til strejkebøl-
gen i 1974/75, projektrappon, RUC (1976).

Andre lidt bredere undersøgelser beskæftiger sig med en enkelt bran-

che. Slagterirapport. Slagterier, stramninger og strejker. Udarbejdet af

Studenterfrontens slagterigruppe ( 1971) kan suppleres med John Braskhøj
m.fl.: Slagteriarbejdernes løn- og arbejdsvilkår 1945-1978. Fagtryk 79

(1979), som bl.a. diskuterer strejkebevægelsen i 70'erne og Slagterifor-
bundets holdning til strejkerne.

Kvindens rolle i arbejdskonflikter belyses i Toni Liversage og Karen

Sjørup: Den konflikt betød en masse for mig i: Kvinder i kamp, strejker
og organisering i Europa og USA (1976). Et eksempelvpå hvordan man

søger at stække kvindernes faglige kamp fås i den såkaldte Thyra
Nielsen-sag hos Jesper Due og Jørgen Steen Madsen: Thyra Nielsen,
Hurup. Beretning om hvordan arbejdsformidling og arbejdsgiver i et egns-

udviklingsområdebekæmper faglig aktivitet (1974) og i Thyrapjecen.
Kvindearbejde og kvindesag nr. 6 (1977). I øvrigt kan man tit finde artik-

ler om arbejdskampe på udprægede kvindearbejdspladser i tidsskriftet

Kvinder.
_

'

,Som tidligere nævnt er arbejdskampe i højere grad blevet mediebegi-
venheder. Det er behandlet i Anette Steen Pedersen mil.: Arbejdskampe
0g proletarisk offentlighed. Institut for Nordisk Filologi. KUv(l975) og

Lars Qvortrup: Danmarks Radio og arbejdskampen. En analyse af DR's
behandling af benzinkonflikten i november 1976 (1977).
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Enkelte konflikter i 70,erne

Det følgende er en kronologisk oversigt over materiale til enkelte konflik-

ter - både litteratur og trykt materiale i ABA's emnearkiv (avisudklip,
løbesedler, cirkulærer, strejkeaviser m.m.).

1971/72

ÅlborgVærft

Jesper Due, Jørgen Steen Madsen: Kampen for en tillidsmand (1972)
Anton Kanstrup: Kampen for en tillidsmand. Ålborg Værft nov.-dec.

1971 (1976)
Leif Søndergaard Andersen m.f1.: Ålborgstrejken(1972)

Den kgl. Porcelainsfabrik

Erik Thygesen (red.): Erfaringer fra en arbejdskamp. Plattekonflikten på
Den kgl. Porcelainsfabrik 1972-73 (1974)
Plattepigemes kamp (1974)
Derfor strejker vi: en gruppe studenter i kontakt med en gruppe arbejdere
(1971) (Arbejdskampe fra 1969-71)

Politiken

Jesper Due, Jørgen Steen Madsen: Strejkens sociologi (1977), der primært
er en gennemgang af forskellige samfundsvidenskabelige strejketeorier,
indeholder en case-study af strejken på Politiken.

1973

› Hope Computer

Philip Ingerslev: Hope-sagen: En dokumentation af samtlige faseri rets-

sagen (1974)

1974

Sabroe ØB

Allan Andreassen, Hans Hornbech: Smedene på Sabroe ØB (1978)

Ota

Eva Simonsen: Gru-strejken (særtryk af Proletar nr. 7, 1974)

(andre konflikter: B & W, Lindø, B & O, postarbejdere og -Chauffører,
Fisker & Nielsen, Stomo, Dansk Vandingsindustri, HT-chauffører - om

alle disse konflikter er der materiale på ABA).
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1975

Bækkelund Papirfabrik

Kirsten Moesgaard, Marianne Hedin: Rapport vedrørende Bækkelund-

blokaden. Fagtryk 50 I (1977).
Claus Effersø m.fl.: Bækkelund blokaden. Periferispørgsmålet - kamp-
tema for fagbevægelsen. Fagtryk 50 H (1977)
Anne Jensen: Bækkelund blokaden. St. Restrup ( 1976).

Materiale på ABA.

Skråfabrikken, Ålborg
Peter Madsen: Strejken på Skråen. St. Restrup (1975)

Dansk Vandingsindustri, Fredericia

En rapport om strejken på Dansk Vandingsindustri ved Fredericia. Kol-

ding Højskole (1976).
Materiale på ABA.

Uniprint

Bjørn Meidell og Uniprintarbejdeme: 'Idag Uniprint - imorgen dig
(1975).
Omfattende materiale på ABA.

Pædagogerne

Pædagogkonjiikten 75, en interview-undersøgelse. Fagtryk 29 (1975)

(andre konflikter: INFO, SAS, postarbejdeme)

1976

Den kgl. Porcelainsfabrik

Allan Kjær Andersen m.fl.: Arbejderbevidsthed og modorganisering. En

undersøgelse af plattepigemes kamp (1976)
Kvinder bevidsthed og arbejdskamp. Strejken på Den kgl. Porcelainsfa-
bn'k 1976, projektrapport, RUC (1976)
Meget omfattende materialesamling på ABA.

Føtex

Føtex fyrer. En rapport om konflikten hos Føtex. Kolding Højskole
(1977)

Havnearbejdere; Århus

Havnearbejdet og den ny teknik - en konflikt, projektrapport, RUC (1979)

223



Benzin- og oliechaufførerne/HT-chauffører

Benzin- og oliekonflikten nov. 1976. Belysning af en strejke - dens forløb

og fald, projektrapport, RUC (1979)
Jan Kåre Knudsen m.fl.: En 'undersøgelse af benzin- og buschaujâførernes
leve- og arbejdsforhold med udgangspunkt i strejkerne i 1975 og 1976,
speciale, ÅU.(1979)
Materiale fra HT-konflikten på ABA.

B & w

Ole Andersen m.fl.: Strejken på B & W. VS Faglig skoling hft. l (1976)

(andre konflikter: Sømændene, sygeplejerskerne, Skjold Bume - materi-
ale om alle disse konflikter på ABA)

'

1977

Marmorilik

Philip Lauritzen (i samarbejde med Torben Lodberg for Grønlands Ar-

bejdersammenslutning): Den sorte Engel- Grønlændernesførste strejke
(1978)

Berlingske Tidende

Jan Stage: Den Berlingske konflikt (1977)
Steen S. Nørgaard m.fkl.: Konflikten i og omkring det Berlingske Hus

(1979) - tekstsamling. -

Filmen De [4] dage (Folkeñlm-Dan-Ina)
ABA har en stor samling - bl.a. BT-klubbens materiale.

Scaniadam

Ib Hørlyck: Scaniadamkonflikten. Blokade mod skruebrækkere (1978)
Scaniadanklubben (red.): Seaniadamkonjlikten marts 1977 -januar 1978

(1978).
Materiale på ABA.

Dannebrog Værft

Strejken pâ Dannebrog Værft A/S (1977). Meget materiale på ABA.

(andre konflikter: Politiken, Esbjerg Havn, Pædagogmedhjælpere)

1978/79

På ABA er der trykt materiale om tlg. konflikter: Hurtigruten Århus-
Kalundborg, renovationsarbejdeme, Fragtmandshallen, ,stilladsarbejder-
ne, asfaltarbejdeme, cementchaufføreme, Rømø-Sild-ruten, GNT-Auto-

*

matic, Steins Laboratorium og Lynetten.
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Arbejdskampanalyserog arbejdskraftreproduktion"

Den litteraturLder foreligger om arbejdskampe, er - som det vil fremgå af

ovenstående - i vidt omfang enten centreret omkring udviklingen af en

konkret kamp eller omkring forholdet mellem fagbevægelse og stat. Det

der nok mangler er, at debatten om arbejdskampenes konkrete og teoreti-

, ske status i en bred kriseanalyse gives mere koncise former end det hidtil

har været tilfældet. Vi finder det vigtigt at overveje en række teoretiske

pointer i en 'tidlig fase af arbejdskampanalyseme. Diskussionen i denne
årbog rører ved nogle af dem og er et godt forsøg på at afhjælpe noget af

denne usikkerhed. Men hvis vi - via bøger, arkiver m.m. - skal give et

billede af f.eks. 70'emes danske arbejdskampe, står vi i lidt af det samme

dilemma, som præger flere bidrag i denne årbog: hvad er en arbejdskamp,
og kan denne kategori - hvis vi kan bestemme den teoretisk - indgåi en

udviklingsmodel, der siger noget om kapitalens udvikling og lønarbejder-
nes situation nu og et par - eller bare ét år frem i tiden?

Arbejdskampanalyser forstås i denne oversigt med udgangspunkt i, at

det centrale felt er afbrydelser af eller indskrænkninger i den kapitalisti-
ske værdiproduktion på grund af, at det »naturlige« arbejdskraftsalg/den
brugsværdimæssige udnyttelse af arbejdskraften ikke opretholdes fuldt

ud. For at analysere disse, kapitalistisk set irrationelle hændelser, er det

nødvendigt både at bevæge sig inden for almene bestemmelser for kapita-
listisk produktion og reproduktion samt at foretage en egentlig historisk

analyse af værdistørrelsemes kvalitative fremtrædelse i givne konjunktu-
relle faser, hvori arbejdskampene finder sted. Kun sådan kan arbejds-
kampe forstås som reproduktionskamp med forskellige former og med

forskellige reformistiske eller kapitaloverskn'dende elementer.
'

Det er med andre ord nødvendigt at rodfæste analyser af arbejdskampe
i kritikken af den politiske økonomi, og ikke udelukkende - som også en

række nyere arbejdskampanalyser gør det - at stille sig tilfreds med empi-
riske betragtninger over arbejdskampe som politiske manifestationer,
som politisk adfærd i et interessedelt løsrevet politisk rum. Disse ar-

bejdskampstatistikker har deres svage eller rettere særdeles svage side

der, hvor kvantiñcering og operationalisering forveksles med begrebs-
dannelse, der hvor »formulempelse« af kollektivt indgåede arbejdsretslige
aftaler kaldes ulovlige (og altså skaber allusion til straffelovsovertrædel-

ser), der hvor de hårde nødvendigheders pres (manglende oplysninger
eller manglende kilder) snarere end ønsket om udfoldelsen af en teori

bestemmer arbejdskamptypologiseringen. Disse analyser, der er knyttet
til den politiske sfære, kan i bedste fald give et indblik i den erfarings-
oparbejdning og kollektive kamperfaring, der som erfaringsprocesser
m.h.t. alternative samarbejdsformer, alternative produktionsorganiserin-

ger kan styrke lønarbejdeme i den fortsatte kamp.
Vi mener som sagt, at det er vigtigt at anskue arbejdskampe i en bred

.

sammenhæng. Krisen er slået igennem på alle de fronter, som lønarbej- ,
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derne for nogle få år siden anså for at høre til »privatlivets fred«, hørende
til den private regenerationssfære eller reproduktionssfære. Lønarbej-
derne - såvel de statsligt som de privat ansatte - oplever i stadig stigende
grad, at de traditionelt fagforeningsorganiserede reproduktionskampe (om
løn, ferieordninger, pensioner etc.) ikke er tilstrækkelige til at bremse

endsige afværge en reallønsnedgang. Lønarbejdeme gennemleveri krisen

et Opbrud i de traditioner, der har præget kampformeme i de parti- og

fagforeningsmæssige interessesammenhænge. Der kræves f.eks. to lønar-

bejderindkomster for at opretholde et tidligere »almindeligt« reproduk-
tionsniveau, omkostningerne stiger og kvaliteten falder for de statsligt
organiserede reproduktionsfunktioner, boligudgifteme spec. i højrente-
byggeriet eksploderer, og der er - gennem den voldsomme stigning i

kvindernes erhvervsfrekvens - sket en strukturel forandring af arbejds-
markedet og en stor, del af lønarbejdernes måde at opfatte dets funktion

på.
'

Hvis vi på et mere alment niveau vil udtale os om regenerationssfæren
og de kampe, der foregår der, er det vigtigt at'se på forskydningerne i

lønarbejdemes kampformer. Det er såvel hoved- som kropsløst at se

arbejdskampe som lønarbejdemes fornemste og eneste våben i klasse-

kampen.›Der behøves en medreflektion af hele feltet, uden at bilde sig
selv ind, at denne bredere analytiske ramme giver os de nye revoluti-

onære bevægelser (i statistisk form sågar), der kan gøre op med refor-

mismen i dele af arbejderbevægelsen. Der behøves en medreflektion også
af den daglige, »lille« sjældent omtalte arbejdskamp, hvor f.eks. typogra-
fer på de store dagblade under forhandlinger om husaftaler bliver angre-
bet af en kraftig forkølelse, der får dem til at nyse ind på papirbaneme
med katastrofale resultater. Husaftalen glider igennem og epidemien
holder op.

'

De »nye« bevægelser vi har peget på ovenfor behøver ikke at betegne
reformismens sammenbrud, men kan være og er sandsynligvis underka-

stet en udvikling, der gør dem til et led i en kapitalafñrmativ tilpasning af

lønarbejdeme til de fremtidige samfundsmæssige produktions- og repro-

duktionsbetingelser. Det er gennem kritikken af de kapitalistiske sam-

fundsmæssiggørelsesformer, at alternativet til den kapitalistiske hverdag
(incl. arbejdet) kan konkretiseres' Oversigten i begyndelsen af denne

artikel bliver derfor, så vidt vi kan se, et analytisk hjørne af produktions-
kampdiskussionen, og denne årbog som helhed gør det klart, at dette

hjørne (arbejdskampe) i sig selv er belastet af voldsomme problemer. Det

er i arbejdskampanalyser vigtigt at beskæftige sig med, hvordan arbejds'-
kraftreproduktionen fremtræder på samfundets historiske overflade -

1. For en kort introduktion til diskussionen omkring opløsningen af reproduktionskam-
pens traditionelle organisatoriske former se: Merete Bingen-Jakobsen, Levevilkårs-

forskning og reproduktionsrmulyser, RUC, 1979.

226



som arbejderfamiliens fysiske og sociale livssituation - og se på den

strukturelle reformisme, der udspringer både heraf og af arbejderklassens
politiske og faglige organisering. Uden en nøje historisk placering af disse

forhold er det ikke muligt at forstå udviklingstendenseme i den kapitali-
stiske arbejdskamp, i reproduktionskampen. Med andre ord, også at for-

'

stå udviklingstendenseme i reformismen.
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Utrykt materiale om arbejdskampe i

Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv

v. Henning Grelle

Det er særdeles risikabelt at gøre forsøg på at opstille en komplet forteg-
nelse over utrykt kildemateriale til belysning af arbejdskampe. Det kunne

give et indtryk af, at man herefter var i besiddelse af et katalog, der gav
svar på alle spørgsmål i forbindelse hermed. Nedenstående gennemgang

eret forsøg på at give et indtryk af nogle indgange til bl.a. store arkiv-

fonds, hvor man kan forvente at finde kilder til arbejdskampe. Den er på
ingen måde udtryk for noget fuldstændigt, dertil er begrebet »arbejds-
kamp« for vanskeligt at afgrænse. Der kan i flere tilfælde kun peges på
kildegrupper fremfor konkrete henvisninger, idet mange arbejdskampe
kun er omtalt på en linje i en protokol eller f.eks. nævnt i et brev.

Oversigten er mere konkret, når der er tale om storkonflikter, da sådanne

ofte afkaster mange arkivpakker og dermed optræder selvstændigt i en

registratur.
T0 forhold er vigtige at få med. Det ene er brugerens stillede problem-

stilling. Den er afgørende for, hvorvidt bruger kan benytte nedenstående

fremfor at søge andre kildegrupper. Det andet er, at arbejdskampen har

mange »sider«. F.eks. kan nævnes »arbejdsret«, »forligsmand«,»vold-

gift« m.m. Det giver på den ene side et afgrænsningsproblem i oversigten
og på den anden side stiller det brugeren overfor at skulle anvende lige så

mange »sider« i undersøgelsen af en arkivfond.

Fagbevægelsen

ABA's mest omfangsrige arkiv er Landsorganisationens arkiv, (LO tidli-

gere De samvirkende Fagforbund, DSF). Arkivet omfatter perioden
1898-1953 samt arkivet efter De samv. Fagforeninger i København, 1886-

ca. 1900. I september 1979 afleverede LO yderligere 10 år af arkivet

(indtil 1963), men dette materiale bliver formodentlig ikke tilgængeligt
inden for en årrække. LO's arkiv er inddelt i en række store emnegrup-

per, som LO selv har oprettet. Materialet er henlagt kronologisk inden

for hver emnegruppe.

LO har ikke selv benyttet emnet Arbejdskampe. Man må derfor søge

andre emner, hvis man skal forske i arbejdskampe. Det nærliggendeer

strejker eller Iockout. Her finder man noget, men langtfra alt. Lockout

omfatter kun to store sager, nemlig storlockouten i 1899 og konflikten i

1925. Materialet fra de to konflikter er tilgengæld særdeles omfattende og

er henlagt som samlesager, dvs. at materialet omfatter national 0g inter-

national korrespondance, mødereferater, regnskaber for den økonomiske
side af konflikten m.m. stort set alle sider af konflikterne. Emnet strejker
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er overraskende tyndt på materiale. Det omfatter materiale fra en række

strejker især omkring århundredskiftet, samt en række lockoutsager fra

både Danmark og udlandet især indtil 1914. Man må altså søge andre

emner for at finde de mange mindre strejker og lockouter. Materialet

hertil finder man i enkeltforbundene (de enkelte fag henlagt under tilhø-

rende fagforbund).
LO består af de tilsluttede forbund og deraf følger, at medlemsforbun-

dene er materialemæssigt godt repræsenteret i, LO's arkiv. Materialet

under enkeltforbundene omhandler disses relationer til LO. Her kan man

finde materiale om næsten alle strejker og lockouter, som har berørt det

enkelte forbund. Forbundene har i de fleste tilfælde orienteret LO om

konflikters baggrund, enten for at få dem løst centralt eller for at få dem

godkendt og derved opnå økonomisk støtte. Det er vigtigt at understrege,
at materialet under forbundene også omfatter en lang række andre sager

-(f.eks. overenskomstsspørgsmål).
Undersøger man strejkebevægelser inden for en tidsperiode kan det

være mere vanskeligt at benytte materialet under enkeltforbundene. Det

kan her være mere givtigt at benytte emnet Den faglige situation, som

kan oversættes til overenskomstsituationen. Her er henlagt alt materiale,
som har forbindelse til en gennemførelse af og forhandling om nye over-

enskomster. Med undtagelse af perioder med 5-årige overenskomster har

periodeme været to-årige. Materialet er henlagt kronologisk og derfor let

at arbejde med. Det omfatter dokumenter fra forhandlinger med forbun-

dene (samvirkemøder) og forhandlinger med arbejdsgiverne, dokumenter

vedr. forbundenes rejste krav, korrespondance om konfliktvarsler, strej-
kemateriale mm. Der er kort sagt mulighed for at undersøge hovedtræk-

kene i overenskomstforløbet.
Et andet vigtigt emne er cirkulærersamlingen. Samlingen er komplet og

cirkulæreme indeholder ud over div. informationer også meddelelser om

strejker/lockout, indsamling af penge til strejkende i ind- og udland, regler
for strejkeunderstøttelse m.m. LO har naturligvis ført statistikker over

strejker og lockouter, dels af hensyn til sin regnskabsførelse, dels af

hensyn til indberetningspligt til Statistisk Bureau (Danmarks Statistik).
Dette materiale er henlagt under emnet statistik. Materialet omfatter både

regnskab for strejke/lockout samt statistiske oversigter, spørgeskema til

forbundene m.m. For at være mere konkret kan nævnes »Oversigt over

strejker og Lockouter fra 1897-1925« (håndskrevet), Statistik over

»Lockout-Varsler og iværksatte Lockouter fra 1914-25«, statistik over

» Strejke- og Lockoutunderstøttelse fra 1909-21« for blot at nævne en lille

del. En stor del af materialet er offentliggjort i egne udgivelser og i

Statistiske Efterretninger, men hvorvidt det er tilfældet med alt materi-

alet, kræver en større undersøgelse.

Septemberforliget har på godt og ondt været genstand for mange vur-

deringer i mindre grad for undersøgelser. Materialet om Septemberforli-
get i 1899 findes under Storlockouten i 1899 (se ovenfor). Emnet Septem-
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berforliget indeholder derfor ikke 1899-materialet, men forhandlingerne
om en revision i 1919-20. Efter at de to parter på arbejdsmarkedet havde
anerkendt hinanden i 1899 intervenerede statsmagten i 1908 og pålagde
parterne at nedsætte et fællesudvalg ( det såkaldte augustudvalg). Resul-
tatet blev oprettelsen af Den faste Voldgiftsret (Arbejdsretten) i 1910.
Under emnet arbejdsret findes forhandlinger herom. Her findes også
sparsomt materiale om lokale arbejdsretter siden 1895. Materialet vedr.
Den faste Voldgiftsret efter 1910 indeholder bl.a. korrespondance vedr.

sagers udfald, klager over behandling af sager, samt oversigter over

kendelser m.m. Endelig findes også her materialet fra »udvalget til revi-
sion af 1910-loven«, som giver mulighed for undersøgelser over L0,s mere

principielle holdning til voldgift.
Den internationale afdeling i LO's arkiv er meget omfattende og rum-

mer først og fremmest »Den faglige Internationale« 1901-14, Amster-
dam-Internationalen« 1919-45, »Det faglige Verdensforbund« (WFTU)
1945-49 og endelig »Frie faglige Internationale« (ICFTU) 1949-. Dansk

Fagbevægelse har spillet en ikke ringe rolle i intemationaleme og bl.a.
derfor er materialet enestående komplet. Det er henlagt kronologisk, og
indeholder fomden korrespondancer bl.a. duplikerede protokoller og be-

'

retninger, alt i alt en omfattende informationskilde, ikke kun til intemati-
onale forhold, men også til nationale (f.eks. via korrespondancer). Man
kan i øvrigt gå videre til emnet udlandet, hvor en omfattende korrespon-
dance er henlagt på de enkelte lande (f.eks. Tyskland, England m.fl.).
Har et land søgt om strejkestøtte hos LO vil dokumenterne herom findes
her. En anden vigtig samarbejdspartner er de nordiske lande. Sammen
med Socialdemokratiet har man afholdt nordiske arbejderkongresser si-
den 1886. LO har dog afholdt »rene« faglige møder og kongresser med de

nordiske Iandsorganisationer b1.a. under verdenskrigene. Materialet un-

der Nordisk samarbejde er bl.a. duplikerede protokoller og beretninger
(de findes kun trykt indtil 1920).

Sidst men ikke mindst skal nævnes »LO”s forhandlingsprotokol for

forretningsudvalg m.m.« 1898-. Disse protokoller findes ikke i ABA, men

i LO. De er naturligvis en yderst vigtig kilde, og de kan benyttes ved en

skriftlig henvendelse til LO om tilladelse. (Protokollen fra besættelsesti-
den og indtil 1947 er utilgængelig.) Med indhentet tilladelse kan protokol-
lerne læses på ABA.

For øvrige protokoller fra LO henvises til »Meddelelser 11A«, som

også indeholder fortegnelse over LO's udklipsprotokoller.

Fagforbundene
En række fagforbund har afleveret deres arkiver til ABA (se i ABA's
brochure 1979). De fleste forbundsarkiver beror hos forbundene selv.

De fleste fagforbund har en ret ens opbygning af deres arkiver. Her
skal kun nævnes en række hovedemner, som er fremtrædende i de fleste
arkiver, og som -vedrører arbejdskampe. Disse er: Hovedledelse bl.a.
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mødereferater, voldgiftskendelser bl.a. lokale konflikter og korrespon-
dance herom, lønbevægelsen (overenskomstsituationen) bl.a. overen-

skomstforhandlinger, strejkevarsler, forhandlinger med arbejdsgivere,
cirkulærer bl.a. forbundets udgående meddelelser og endelig afdelinger
bl.a. korrespondance med hver afdeling af forbundet.

Fagforbundenes materialer

ABA har siden 1909 indsamlet materialer fra alle fagforbund (fagforenin-

ger). Dette materiale er meget forskelligt. Det dominerende materiale er

love, værkstedsregler, priskuranter, regnskaber og dubletter af trykte be-

regninger og protokoller (disse findes i biblioteket). Man kan dog finde

breve, cirkulærer m.m. for enkelte år. Samlingen er langtfra komplet,
men indeholder dog mange sjældne ting.

Den utrykte protokolsamling
Denne samling omfatter en lang række forhandlingsprotokoller, kasse- og

medlemsprotokoller fra fagforbund, fagforeninger og klubber. Forhand-

lingsprotokolleme er primære kilder til belysning af bl.a. arbejdskampe,
men deres kildeværdi er svingende. Protokolleme er ført vidt forskellig
fra organisation til organisation. Der henvises til Fortegnelse over utrykte

protokoller fra arbejderbevægelsens faglige, politiske og kulturelle orga-

nisationer i ABA ved Henning Grelle, sæmummer af Meddelelser 11A.

En tilvækst til denne fortegnelse bringes i Meddelelser nr. 14 (udk. i

foråret 1980). Selv om protokolleme er primære kilder, så må det anbefa-

les at gennemgå forbundenes ofte meget udførlige trykte kongresprotokol-
ler, beretninger 0g fagblade. .

I det følgende bringes en meget summarisk oversigt, som kan være til

hjælp i arbejdet med lokale undersøgelser:

Esbjerg Byhistoriske Arkiv, se Medelelser nr. 3 (1974) s. 27 ff.

Erhvervsarkivet: se Meddelelser nr. 3, (1974) s. 20 ff.

Lokalhistorisk Arkiv, Randers, se Medelelser nr. 6 (1976) s. 76 ff.

Endvidere henvises til følgende oversigter:
Fynske foreningsarkiver I . Kortfattet oversigt over foreningsarkivalieri

lokalhistoriske arkiver i Fyns Amt, Landsarkivet for Fyn og Erhvervsar-

kivet (1978) og Nordjyske foreningsarkiver. Kortfattet oversigt over for-

enings- og virksomhedsarkiveri Nordjyllands Amt 2. udg. En nyttig udgi-

velse er S.L.A.'s adresse/iste 1979. udg. af Sammenslutningen af Lokal-

historiske arkiver (Ålborg 1979).

Partiarkiver

Partiarkiveme er mindre relevante i denne sammenhæng, og der henvises

til registratureme på ABA. Ud fra de nævnte organisationer peges på en

række relevante emner, som kun er vejledende, ikke dækkende.
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SociaIdomokratiet, arkivnr. 500, 1871-. Se hovedbestyrelse- og forret-

ningsudvalg 1878-, arbejdskonflikter, Faglige sager, Skandinaviske arbej-
derkongresser, Folketingsgruppen bl.a. 1956-konflikten, cirkulærer.

Socialistisk Folkeparti, arkivnr. 501, 1958-. Se hovedbestyrelse og
forretningsudvalg, kongresser og landsmøder, Det faglige Landsudvalg.

Venstresocialisterne, arkivnr. 502, 1968-. Se hovedbestyrelse og forret-

ningsudvalg, kongresser samt det faglige udvalg og folketingsgruppen

Andre organisationer

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, arkivnr. 516, 1936-. Se overenskoms-
tsituationen 1951-1965.

Arbejderbevægelsens Informationscentral, arkivnr. 522, 1945-. Se Cir-
kulærer og medelelser (bl.a. småblade, AIC-Nyt m.m.). Udklip fra bl.a.

konflikten i 1956 m.m.

B.T.-k0nf7ikten, arkivnr. 524 1977. Stor samling af udklip, løbesedler,
cirkulærer m.m.

Privatarkiver

Privatarkiveme er vel nok mindre væsentlige i denne sammenhæng. Også
her anbefales det at gennemgå registratureme på ABA. Talemanuskripter
kan være givende, men i øvrigt må man gennemgå de evt. relevante

saggrupper. I det følgende er opført en række personer, men der er tale

om et udvalg. «

Hansen, H. C., arkivnr. 37. Talemanuskripter.
Hedtoft, Hans, arkivnr. 40. Talemanuskripter.
Jensen, Ejler, arkivnr. 41. Talemanuskripter.
Jensen, Jens, arkivnr. 6. Talemanuskripter, optegnelser m.m.

Nielsen, Marie, arkivnr. 7. Fagoppositionen.
Olsen, Chr. Martin, arkivnr. 2. Voldgiftsretten, mødereferater.

Petersen, Alfred, arkivnr. 35. Talemanuskripter.
Petersen, Gert, arkivnr. 38. Mødenotater, Det faglige Landsudvalg.
Stauning, Th., arkivnr. 27. Talemanuskripter, Lockouten i 1925.
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SVERIGE

Arbetsmarknad och strejker i Sverige - en

kommenterad litteraturlista

Af Gunnar Olofsson

Strejker och andra konflikt- och kampformer har självfallet existerat i

Sverige under hela den tid som vi kan tala om arbetarklass och arbetarrö-

relse. Min ambition med denna översikt är att ge en kort presentation av

litteratur om ämnet för icke-svensk, men svenskläsande publik.

Arbetsmarknadens utveckling och institutionella former

Strejker och andra kampformer, likaväl som förhandlingsmönster ex-

isterar inte i ett institutionellt tomrum. »Arbetare«, »arbetstagare«, »ar-

betsgivare«, »strejk«, »fackförening« har inte samma innehåll, omfång
och karaktär om vi tillämper dem på sekelskiftets', respektive dagens
Sverige. Dvs. om man på ett rimligt sätt skall kunna förstå arbetarklas-

sens skilda kampformer över tiden bör man ha orienterat sig om den

svenska utvecklingens särdrag vad gäller arbetsmarknadens struktur och

institutioner och den fackliga rörelsens utveckling.

Arbetsmarknaden

Når vi först griper oss an denna beror det på att arbetsmarknaden år på
en gång den naturliga utgångspunkten för en analys av arbetarklass/arbe-

tarrörelse, och kan ses som ett slags sammanfattning av den svenska

kapitalismens och statsapparatens karaktär, dess prodüktionsformer och

institutioner. Når det gäller produktionsformer och arbetsstyrkans sam-

mansättning kan vi hänvisa til] den historiska och klassanalytiska diskus-

sionen (t.ex. Carlsson 1966, Therbom 1973, Olofsson 1976, Sveriges In-

dustri 1935, 1948, 1967). Den viktigaste institution som reglerar arbetar-
klassens kampformer är arbetsrätten, både den del som reglerar kollek-
tivavtalen och den som utgörs av Arbetsdomstolen. Ett grundläggande
arbete år här Per Eklunds ingående studie om arbetsrättens utveckling i

Sverige (Eklund, 1974). Mera beskrivande och mindre analytisk är Adl-

creutz, lättlästare (men väl moraliserande) är Gösta Hultén. Arbetsmark-

nadspolitiken som på en rad sätt artikulerar arbetarklassens och arbetar-

rörelsens förhållande till statsmakten, arbetsgivama och företagama, lik-

som den påverkar konkurrensformerna inom lönearbetargruppen behand-

las för seklets första hälft översiktligt om än något doktrinhistoriskt av

Berndt öhman. Den modema arbetsmarknadspolitikens karaktär klargörs
i Bengt Furåkers avhandling Stat och arbetsmarknad. För de senare

årens utveckling, som i Sverige har resulterat i flera avgörande och bety-
delsefulla nya lagar (först och främst lagen om Medbestämmande, MBL,
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och den s.k. Åman-lagen,som innebär ett förstärkt skydd mot uppsäg-
ning) vill jag här hänvisa till Furåker 1978, och till Drambo 1978.

From. 1973 utkommer Arbetsmurknadsstatistisk årsbok som är ett

centralt referensverk för den som vill få en överblick över den statistik

som produceras om arbetsmarknaden (den rymmer bl.a. en systematisk
beskrivning av olika statistikserier).

Den fackliga rörelsen

Om arbetsmarknaden i den dubbla betydelsen av arbetskraftsutbudets

karaktär och sammansättning och de institutioner och politikformer som

reglerar den år den ena rambetingelsen för en framställning av arbejds-
kampema år den fackliga rörelsens organisation den_andra. Av samlade

framställningar om fackföreningsrörelsen, vilka behandlar både dess poli-
tik och organisation vill jag här peka på fyra stycken. En bred och väl-

skriven framställning för perioden fram till andra världskriget ges i Jörgen
Westerståhls Svensk fackföreningsrörelse från 1945. En mera detaljerad
framställning av inte minst fackförbundens utvecklingshistoria och av de

olika organisationsnivåemas utveckling över tiden ges i Bo Carlsson LO

och fackförbunden (1967). Axel Hadenius skisserar både utvecklingen av

den »solidariska lönepolitiken« och LO:s organisatoriska centralisering.
En central fråga är här fackföreningens förhållande till statsmakten. Sune

Sunesson ställer i Politik och organisation det problemet både allmänt

och i dess särskilda svenska form.

Strejker
Arbetarrörelsens tillblivelsefas

Ser vi til] den egentliga arbetarrörelsens förhistoria så ñnns det både

sammanfattande studier och mera populära framställningar av arbejds-
kamper och andra uttryck för de lägre klassernas aktivitet. Hunger- och

brödupplopp under 1800-talets första de] har behandlats av Rolf Karlbom.

Bäckström sammanfattar uppgifter om arbetsnedläggelser i bruksarbetet

från lSOO-talet och framåt, sammanrotningarna etc. Jane Cederqvist har

behandlatstrejkaktiviteten i Stockholm under lSOO-talet. Den huvudsak-

liga källan för analyser av strejk- och .kampaktiviteten under l800-talet

har van't Raphaels strejkstatistik trots dess ofullkomlighet. Den bildar

t.ex. underlaget för Gynnå-Mannheimers uppsats från 1970 En studie i

(lI'hFHII'klllSSt'nS upp/(omsr.
Det svenska strejkmönstret är likt det gängse europeiska - strejkema

vinnes vid stigande konjunktur, förloras i nedåtgående. Yrkesarbetarna
vinner flera än grovarbetarna. Yrkesarbetarna organiserar sig tidigare och

mera systematiskt än grovarbetarna.
I år år det hundra år sedan den första stora, och modema, strejken
inträffade. Det var i träexportens mellannorrland, vid sågverkens och

utskeppningens Sundsvall, som inemot 6.000 arbetare sommaren 1879
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gick i strejka. Den har skildrats ingående och utförligt. A. Kämpe skrev

till 50-årsminnet en alltjämt läsvärd framställning.
En rad strider följde i spåren av etableringen av fackförbunden. Det var

så pass påfallande att den svenska socialdemokratin en tid under 1890-ta-

let närmast kom att fungera som en facklig organisationscentral och

strejksamordnare (man bör här komma ihåg att den svenska socialde-

mokratin byggde på kollektiv anslutning av lokala fackföreningar). Under

1890-talet expanderar industrin våldsamt, det socialdemokratiska partiets
organisation stabiliseras och 1898 bildas Landsorganisationen som ett

samordnande organ mellan fackförbunden'.

De olika fackförbundshistorikema (som jag inte förtecknar här) fram-

häver de kamp- och strejkformer som här utvecklades - lönestrider, för-
eningsrättstrider etc. Under denna fas i arbetarrörelsens och fackförenin-

gamas utveckling rådde det ett komplicerat samspel mellan organisa-
tionssträvandena och den organiserade kampen och vad man kan kalla

»spontan« kamp - t.ex. i betydelsen strejker av oorganiserade arbetare.
Dessa två former kunde både komplettera respektive ersätta varandra -

man strejkade i vissa fall sönder en given organisation, medan i andra en

lyckosamt genomförd strejk var startpunkten för en ökad organisering.
Et fint exempel på förhållandet organiserad/oorganiserad kamp ges i

Rune Jungens skildring från textilstaden Borås och strejkema där 1902.

Storstrejken 1909

1909 inträffade i Sverige en landsomfattande strejk, som inbegrep prak-
tiskt taget hela arbetarrörelsen. Denna avgörande händelse kallas »stor-

strejken-1909«. Den viktigaste framställningen är Bernt Schillers avhand-

ling från 1967. Schiller tecknar b1.a. den organisatoriska bakgrunden,
inkl. betydelsen av de båda sidomas organisationer, statsmaktens indra-

gande etc. Han kompletterar hån' den bild som Jörgen Westerståhl gav av

fackföreningsrörelsens agerande och dispositioner före och under strej-
ken. Skildringar av de effekter som storstrejken hade för de skilda fack-
forbunden återf'mns i respektive krönika och historik. En konsekvens var

att en del av de syndikalistiskt inspirerade delama i fackföreningsrörelsen
1910 bildade en syndikalistisk facklig central (SAC). (Persson, 1975). We-
sterståhl anför t.ex. uttalanden från LO-ledningen som visar att man där

också såg strejken som möjlighet att gentemot den syndikalistiskt präg-
lade oppositionen påvisa strejkvapnets begränsningar.

En officiel] kartläggning av strejken ger G. Huss i sin tre band omfat-

tande skildring och dokumentation.

Storstrejkens konsekvenser var flerfaldiga. Den slutade som ett neder-

lag - man vann inte den omedelbara stridenl Den innebar också att den

fackliga organisationsgraden sjönk, att många avdelningar gick tillbaka

eller upplöstes och att även förbund tick svån'gheter. Det förefaller också

som om den medförde att den reglering och institutionalisering av ar-

betsmarknadsförhållandena som inträffat i t.ex. Danmark under 1900-ta-
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lets första årtionde sköts upp tlera decennier (Sverige ñck sitt Saltsjö-
badsavtal först 1938). -

Första världskriget: bröd och rösträtt

Det tog åtskilliga år för den fackliga rörelsen, och arbetarrörelsen mera

allmänt, att återhämta sig från storstrejkens följder. I Sverige, liksom i

många andra lånder, innebar slutet gav världskn'get att arbetarklassens

positioner på en rad områden flyttades fram, inte minst under trycket av

en mobiliserad arbetarklass. För Sveriges del innebar det bl.a. socialde-

mokratemas medverkan i regeringen (från 1917), genomförandet av en

rösträtts- och representationsreform (1918) som medförde allmän och lika

rösträtt, lag om arbetstidsförkortning 1919 och 1920. Bakgrunden till och

utformningen av arbetstidsförkortningen skildras av Alf Johansson.

Sverige upplevde 1917-18 en serie upplopp och strejker, som i sig var

ett uttryck för arbetarklassens eländiga materiella situation men som

också bildade den bakgrund mot vilken de ovan nämnda reformema

kunde genomföras. Det var i flera tillfállen brödupplopp och direkta

kampformer som band samman klassens lönekrav med direkta ingrepp
mot bristförhållanden och spekulanter. (Se Klockare och Andrae). Vissa

enstaka ingripanden gentemot armén och en mycket begränsad upplös-
ning av disciplinen inom militärmakten antydde den politiska situationens

prekära låge.

Mellankrigstiden
Arbetsstn'dema och arbetsmarknadens utveckling under mellankrigstiden
regleras först och främst av motsättningen mellan socialdemokrater och

kommunister, fackföreningsrörelsens centralisering och institutionalise-

ring, lagstiftning kring och reglering av avtal och strejk.
Tyngdpunkten i arbetsstridema ligger i l930-talets början, under på-

verkan av den ekonomiska krisen och företagamas lönesänkningsoffensi-
ver. Jag ska här peka på några 'olika strejkmönster.
Pappersindustriarbetarförbundet hade en kraftig radikal minoritet.

1928 genomförde förbundet en framgångsrik löneaktion, gynnad bl.a. av

den relativt goda konjunkturen. När arbetsgivama under intryck av kris

och prisfall sökte genomföra en lönesänkning blev det inledning till en

lång strejk, som inom förbundet kom att tydligt utkn'stallisera olika fack-

liga framgångslinjer. Den radikala gruppen hade genom sprängningen av

det kommunistiska partiet 1929 (se Lex. T. Olssons skildring i Årbogen
för 1977) kraftigt försvagats. Inom Pappers ser man hur den grupp av

kommunister som 1929 brutit med Komintem (och fasthållit den gamla
kommunistiska fackföreningstaktiken) gradvis kom i en situation som

förde dem närmare den socialdemokratiska linjen. (Kennerström 1974,
Olsson 1979).

I Siöfulksförbundet kom det 1933 till en lång strejk, vars eftermäle

kommit att bestämmas av ett hårdhänt fysiskt ingripande gentemot
strejkbrytare. Det var en omfattande strejk där det Komintemorienterade
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kommunistpartiets politik söktes praktiserad, och där motsättningen mel-

lan socialdemokrater och kommunister var tydligt markerad. (Svensson,

1972).
Detsamma gällde för efterspelet till gruvstrejken 1928. Det var en löne-

strejk, men de kommunistiskt dominerade avdelningama i malmfálten

sökte stöd från det sovjetiska gruvarbetarförbundet (och flok det). Det

utnyttjades i en senare politisk uppgörelse inom förbundet av socialde-

mokratema.
'

Den strejk som tydligast visar på sammanflätningen mellan de i inled-

ningen till detta avsnitt nämnda centrala förhållanden var den långa strej-
ken inom byggsektom 1933-34. Den blev politiskt viktig därför att bygg-
nadsbranschen var en nyckelbransch för den socialdemokratiska kn'spoli-
tiken som parlamentariskt drevs igenom 1933. Den gjorde också den

framväxande motsättningen mellan de gamla yrkesförbunden och deras

traditionella fackföreningspolitik och den mera »totala« politik som för-

des från LO-ledningen tydlig (hänsynen till samhället och, inte minst, den

socialdemokratiska regeringen). Den kom också att medföra en långvarig
kommunistisk ledning av grovarbetarfackföreningen i Stockholm. (Kup-
ferberg 1972, Apitzsch 1972, L. Olofsson 1976).
Någon sammanfattande analytisk översikt över strejkutvecklingen un-

der mellankrigstiden ñnns såvitt jag vet inte.

Ett för förståelsen av strejker och andra arbetsstrider centralt skeende

år den under 1930-talet framvuxna institutionalisen'ngen av avtal och

strejkrättigheter, och den därmed sammanbundna centraliseringen inom

arbetarrörelsens organisationer, först och främst fackföreningsrörelsen
(LO). Denna centralisering har varit föremål för en rad behandlingar. Jag
vill här peka på Sune Sunessons också i Danmark relativt väl kända

Politik och organisation. Senare har bl.a. Axel Hadenius och Sten Hög-
lund ägnat detta problem sitt intresse.

Metallstrej ken 1945

Under det andra världskn'gets slutskede växte inom den svenska arbe-

tarklassen missnöjet med den reallönesänkning som kriget rent faktiskt
inneburit. I takt därmed växte också den radikala delen av arbetarrörel-

sen sig stark, vilket först och främst kom til] uttryck i SKst kraftiga
tillväxt ifråga om väljare, sympatisörer och medlemmar. Opinionen för en

kraftfullare facklig aktivitet inom Metallindustriarbetareförbundet växte

sig under 1944-45 stark. Det ledde vintem 1945 till en hela förbundet

omfattande lönestrejk, en kraftmätning som inte slutade med att de

ställda lönekraven kunde genomdn'vas. Metallstrejken behandlades i sam-

tida pamfletter från socialdemokratisk respektive kommunistisk sida

(Röda boken resp. K. Tell).
Trots sin centrala roll för efterkrigstidens fackliga och politiska utveck-

ling år den sparsamt behandlad. P. E. Back har gett den hittills bästa

skildringen. Han ser den (dessvärre) mera som en strid mellan demokrati
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och diktatur än utifrån klassens reella situation och det kapital-lönearbe-
te-förhållande som var karakteristiskt för just metallsektom. Den år ändå
en oundviklig utgångspunkt för den som vill närma sig skeendet. Viktiga
upplysningar om bl.a. arbetsgivarsidans agerande ges i Kjell Treslows

opublicerade avhandling. Ett viktigt korrektiv til Backs m.f1.s framställ-

ning av Metallstrejken som böIjan till slutet på kommunistemas infly-
tande ger Sune Sunesson i en uppsats från 1978. Sunesson pekar där bl.a.

på att metallarbetama i en serie lokala strejker under 1946 skördade
fruktema av sin tidigare aktivitet - drivkraftema bakom dessa var bl.a.

kommunistema, vilkas inflytande under denna tid fortsatte att växa.

Diskussionema inom SKP. om strejkstrategin speglas t.ex. i P.O. Zenn-
ströms memoarer.

»Den svenska modellens år«

1950- och l960-ta1en har gått till historien som »den svenska modellens«
›

lkaliga årtionden, med sin kombination av höga löner, höga profiter,
höga skatter och hög rörlighet. Denna omstrukturering av den svenska

kapitalismen genomfordes emellertid inte helt utan protester från arbe-
tarklassens sida. Åven om detfanns en vitt spridd önskan om ackordslö-

ner, som sågs som ett sätt att öka sin reallön, fanns det en tidvis utbredd

opposition mot vissa inslag i prestationslönesystemen, först och främst
MTM. En kort men betydelsefull strejk vid Volvos sammansättningsfa-
brik i Göteborg 1952 mot detta lönesystem visar det. Den analys som

föreligger av denna har romanens form (G. Adolfsson). För motsättnin-
gen socialdemokrater/kommunister och de lokala resp. centrala fackliga
representantema i denna fråga, se P. Sundgrens analys.

Det fanns under dessa decennier relativt omfattande strejker, både
»vilda« (som t.ex. en strejk i hamnama 1954) och förbundsledda löne-

strejker (livsmedelsarbetama 1953). Men de har inte satt spåri den analy-
tiska litteraturen. Under l960-talet Satte Metall igång ett större projekt
om de s.k. vilda strejkema, som gjorde det möjligt att få en åtminstone

grov uppfattning av de former och villkor varunder det dagliga guerillak-
riget om lön och arbetsvillkor fördes ute på Metalls arbetsplatser. Det

materialet finns redovisat i omfattande stenciler av Bengt Abrahamsson

och Walter Korpi. En populan'serad sammanfattning av Korpis resultat

ges i Sven 0. Andersson, Vilda strejker.

Kiruna 1969/70 och framåt

Hösten 1969 betecknar början till ett delvist nytt läge på arbetsmarknaden

och ett nytt strejkmönster. Kirunastrejken möttes också i Danmark med
entusiasm - se t.ex. Kurasjes extas i nr. 2-3. Strejken i Malmfalten fick
också en bred skildring. Med Göran Therbom som huvudansvarig kom

tidskriften Zenit snabbt ut med en skildring som både återgav händelse-
förloppet och sökte teckna bakgrunden (LKAB-strejken, Zenit nr. 161/2).
En fylligare joumlistisk skildring av förloppet ges av Anders Thunberg.
Edmund Dahlström m.f1. sociologer höll vid strejkens utbrott på med att
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undersöka LKAB. Deras skildring tar bl.a. upp de organisatoriska förhål-

landena. '_

En dokumentsamling som rymmer strejkkommitténs protokoll, är

Pappren på bordet. Åven om strejken vid LKAB var den mest omfat-

tande och den som också mötte störst sympati i Sverige inleddes detta

nya skeende med en »vild« strejk i Göteborgs hamn. Denna framställs,
med bl.a. en kort skiss av bakgrunden i L. Bemtson m.fl. Flera av de

allmänna delama från såväl denna rapport som från LKAB-rapporten
finns i Göran Therboms Spontanität und “Massenaktion im Wahl-

fahrtsstaat. En rad mindre strejker 1970 finns skildrade i vänsterpressen
från den tiden. Ett exempel är Olsson/Therborn om hamnarbetarstrejken
iÅdalen 1970.

Sammanfattning
Man kan inte, sammanfattningsvis, säga att denna »strejkvåg« innebar att

något radikalt nytt skede inletts i förhållandet mellan kapital och lönear-

bete i Sverige. Men den fle för en tid effekten att strejker och öppna
arbetsstn'der inte bara var historia. Den speglade också baksidan av den

rationalisering och kapitaltillväxt som kommit till uttryck i löneökningar
och den offentliga sektoms ansvällning, bostadsbidrag och förtidspensi-
oner, flytthjälp och förorter.

Av de senare årens utveckling skall jag bara här nämna en stor och

väldisciplinerad strejk som slutade som en otvetydig framgång, nämligen
skogsarbetarstrejken 1975. En fin materialistisk bakgrund till strejken,
liksom de viktigaste inslagen i den ger Stig Arne Nohrstedt i sin analys.
På ett mera journalistiskt, men informativt plan kompletteras den av

Georg Palmérs Strejken i skogen.
På samma sätt som i Danmark och andra västeuropeiska länder sätts

ramama för arbetarrörelsens kampformer nu av den ekonomiska kn'sen
och de former denna tar sig. För Sveriges del tillkommer emellenid en

viktig institutionel] förändn'ng, nämligen lagen om medbestämmande

(MBL). Den har på vissa punkter inneburit ett framflyttande av den

fackliga rörelsens positioner, genom att en “rad nya områden blivit för-

handlingsbara (och förhandlingspliktiga!). Den största nyttan av denna
reform verkar, åtminstone hittills, tjänstemannafackföreningama inom
den offentliga sektom ha haft.

Sammanfattningsvis kan man säga att det vad gäller Sverige finns åt-

skilliga värdefulla analyser av enskilda strejker, ett acceptabelt offentligt
grundmaterial, som dessutom är lättillgängligt när det gäller de modema

arbetsmarknadsförhållandenas utveckling. Men det finns ännu så länge
ingen sammanfattande framställning av »knudepunkteme« i de svenska

klasstridemas förlopp.
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ENGLAND

Strejker i Storbritannien: 1970iernes litteratur

Af Richard Hyman

Som informerede iagttagere vil indrømme, er Storbritanniens ry for strej-
ke-tilbøjelighed nok meget overvurderet; men' ideen om »den engelske
syge« er en lige så rodfæstet stereotyp i den populære diskussion i' Stor-

britannien som i udlandet. Den beskæftigelse med arbejdskonflikter, som

udfoldes af så mange journalister og politikere, afspejles imidlertid ikke
fuldt ud i de seneste års mere seriøse litteratur. Mere raffinerede under-

søgelser styrker måske den opfattelse, at strejker blot er hændelser i det

bredere mønster, som arbejdets sociale relationer udgør, eller i det komp-
lekse giv-og-tag-forhold mellem fagforenings- og arbejdsgiverrepræsen-
tanter. I hvert fald er det sådan, at de fleste af det sidste årtis akademiske

tekster, der refererer til arbejdsstandsninger, kun gør det som del af en

mere generel arbejdsmarkeds- eller sociologisk analyse. (Nærværende
forfatter er således en sjælden sensationsjæger ved at have publiceret en

undersøgelse, der simpelthen har titlen »Strikes« (39).).
Der er derfor nogle specielle problemer ved at forsøge at give en over-

sigt over l970*emes britiske strejkesituation. Ved det ene yderpunkt ville
næsten ethvert værk om arbejdsmarkedsforhold have krav på, at blive

nævnt; ved det andet yderpunkt ville en liste over undersøgelser, der

udelukkende fokuserer på arbejdskonflikter, derimod blive særdeles kort.

Det udvalg, som vurderes neden for, er nødvendigvis idiosynkratisk, men

selv om det langt 'fra har alt med, er dets dækning hvad angår bøger og

monografier dog forholdsvis fuldstændigt.
De kategorier, som litteraturen er organiseret efter, er næsten uundgå-

eligt noget arbitrære; men de giver dog en vis sammenhængende synsvin-
kel på et spektrum af undersøgelser, der er bemærkelsesværdigt hetero-

gene. Det vil fremgå, at oversigten udelukker snævert økonometriske

analyser af strejke-strategier, hvoraf der på det seneste er kommet en hel

del; dette er en afspejling af forfatterens personlige forudindtagethed.
Historiske undersøgelser er heller ikke medtaget, hvorved mange publi-
kationer, der udkom i forbindelse med 50-året for generalstrejken i 1926

er skåret fra. Artikler, der snævert vedrører lovgivningen i relation til

strejker, er også holdt ude; hovedkilden er her »Industrial Law Journal«

og - for korte og aktuelle kommentarer - »Industrial Relations Review
and Report«. Endelig har det været et nødvendigt kriterium, at der i

betydelig grad er fokuseret på britiske begivenheder. Dette udelukker
ikke en vis omtale af komparative analyser, men det har betydet, at

diskussioner af arbejdskonflikter som et generaliseret fænomen er blevet
udeladt.
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Strejkestatistik
Britiske forskere har længe haft adgang til en detaljeret række af officielle

data om »arbejdsstandsninger som følge af faglige konflikter«, som ind-

samles af arbejdsministeriet (Department of Employment) og publiceres i

dettes månedlige »Gazette«. Disse data har udgjort den vigtigste empiri-
ske kilde for den akademiske debat om tendenserne og karakteren af

strejkemønstret i Storbritannien. Nogle af de »klassiske« bidrag til denne

debat findes i Evans og Creigh (28). En substantiel analyse af stigningen i

strejkeaktivitet i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70”erne er inde-

holdt i artiklen af Silver (nu Shalev) (88); han fremfører, at de fleste

populære fortolkninger af den britiske »strejkeeksplosion« i farlig grad er

overforenklede.

Den mest udviklede af de seneste statistiske analyser kommer fra et

forskningshold inden for Department of Employment selv, med adgang til

fortrolige disaggregerede data (65). Af resultaterne kan nævnes, at der er

en betydelig stabilitet fra år til år, hvad angår strejkemes fordeling på
brancher, og at forekomsten af strejker i høj grad er koncentreret på
bestemte brancher. Fem brancher - kulminerne, havnene, bilindustrien,
værfterne og stålindustrien - tegner sig for cirka en trediedel af den

britiske strejkeaktivitet, men beskæftiger kun 6% af arbejdsstyrken. Ik-

ke-manuelt beskæftigede deltager i stigende grad i strejker, skønt stadig
kun en tiendedel så hyppigt som manuelle arbejdere. På linie med den

faglige og branchemæssige koncentration af arbejdesstandsninger er det

alene fem fagforbund der er involveret i de tre fjerdedele af strejkerne,
mens omkring 90% af fagforbundene i ethvert givet år er totalt uberørt af

strejker. Strejkeme drejer sig i overvejende - og stigende - grad om

spørgsmål vedrørende lønnen.
Måske er det mest interessante aspekt af denne undersøgelse af Smith

m.fl. deres analyse af strejkemes fordeling efter virksomheder. I et »ty-

pisk« år rapporteres der kun strejker fra 2% af fremstillingsvirksomhe-
deme (omend disse 2% beskæftiger 20% af arbejdsstyrken inden for

fremstilling). Af de største fabrikker (over 1000 ansatte) rapporterer ca.

halvdelen en strejke pr. år. Blandt de arbejdspladser, der oplever ar-

bejdsstandsninger, er der en yderligere koncentration: 5% af disse ar-

bejdspladser tegnede sig i 1971-73 for en fjerdedel af alle arbejdsstands-
ninger og to tredjedele af alle tabte arbejdsdage. Derfor konkluderer for-

fatterne, at »Storbritannien ikke har et udbredt strejkeproblem, men sna-

rere et problem med arbejdsstandsninger, der er koncentreret til et lille

mindretal af fremstillingsvirksomhedeme og til visse sektorer uden for

fremstilling.«
En anden undersøgelse, der benytter sig af fortrolige data fra Depart-

ment of Employment, er Millward's (86); han når frem til, at strejkehyp-
pigheden ikke er markant højere i udenlandsk ejede virksomheder end i

andre, men at de arbejdsstandsninger, som finder sted i disse virksomhe-

der, omfatter relativt flere tabte arbejdsdage.
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Endelig kan man notere sig to forsøg på at anvende den officielle
statistik til at belyse forholdet mellem strejker og »uorganiseret« faglig
konflikt (såsom fravær og personaleomsætning). Bean (71) har stillet

spørgsmålstegn ved den opfattelse, at organiseret og uorganiseret konflikt

repræsenterer alternative udtryk for arbejderutilfredshed; han argumente-
rer for, at de to konfliktformer er direkte relateret til hinanden og gensi-
digt forstærker hinanden. Edwards (79) drager lignende konklusioner,
men understreger at dataerne må fortolkes med forsigtighed.

. Komparative undersøgelser
.

Den internationale vækst i strejkeaktivitet stimulerede bestræbelserne på
at udvikle tvæmationale sammenligninger og forklaringer, og et antal

undersøgelser har forsøgt at sammenholde de britiske erfaringer med ud-

enlandske. Aarom og Wedderbum (1) beskæftiger sig - som deres titel

antyder - primært med forholdet mellem strejker og arbejdsret. Den poli-
tiske og organisatoriske strejketeori, som Shorter og Tilly (63) har udvik-
let i deres ofte citerede undersøgelse af Frankrig, sigter på at kunne
anvendes generelt, og de henviser kort til Storbritannien med en drøftel-

se, der er mere stimulerende end den er overbevisende. Et interessant

forsøg på at afprøve en række generelle strejketeorier (heriblandt Shorter

og Tilly's) over for de britiske erfaringer er frembragt 'af Cronin (76). Ud

fra anvendelse af langtids strejkedata for forskellige britiske industribran-
cher gør han gældende, at ingen af de relativt én-dimensionale teorier, der
indtil nu er udviklet, er tilfredsstillende. Han konkluderer, at »kernen i en

ny strejketeori måtte bestå i en anderkendelse af, at den ujævne udvikling
i den økonomiske vækst ligger bag den tilsvarende ujævnhed i arbejds-
konflikter.« To nylige antologier om udviklingstræk i de vestlige lande (6
og 70) består af en generel redaktionel diskussion og nogle nødvendigvis

korte nationale beretninger (Storbritannien behandles af Goodman i Bar-

kin-bindet og af Roberts og Rothwell i ILO-publikationen). Crouch og

Pizzomo's (24) to-bindsværk tillader mere ekstensive diskussioner af de

nationale udviklinger (Crouch diskuterer selv Storbritannien). Af disse er

de mest nævneværdige måske Dubois om nye konfliktformer og Soskice

om den økonomiske kontekst for den faglige kampaktivitet.
Dertil kommer adskillige undersøgelser af individuelle forfattere, hvis

komparative synsvinkel er noget mere snæver. Clegg (18) skitserer en

generel tese. om, at de grundlæggende karakteristika ved arbejdsmarkeds-
rela'tioneme i vestlige økonomier i afgørende grad afspejler strukturen i
de kollektive forhandlinger, og strejkemønstre fortolkes i overensstem-

melse hermed. Ingham (42) henfører de kontrasterende strejkemønstre i
Storbritannien og Skandinavien - der, som det ofte er blevet bemærket,
hænger sammen med væsentlige forskelle i fagforeningemes og arbejdsgi-
verorganisationemes centraliserede kontrol - til kapitalstrukturen i deres

respektive økonomiske omgivelser. Endelig findes der to detaljerede
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komparative undersøgelser af -arbejdspladsrelationen hvor strejker udgør
et af elementerne i analysen. Dore (25) kontrasterer den britiske maski-

nindustri med dens japanske modstykke, mens Gallie (32) sammenligner
olierafñnaderier i Frankrig og Storbritannien; begge lægger vægt på be-

tydningen af de særlige nationale kulturelle og politiske traditioner, som

formidles af meget uensartede arbejdsmarkedsinstitutioner.

Arbejdsmarkedsforhold generelt

Generelle tekster om arbejdsmarkedsforhold har reageret på den popu-

lære opfattelse af strejker som et centralt og stigende »problem« ved at

bevæge sig ud over den traditionelle fokuseren på institutioner og »regu-

lering«. Det er ikke muligt at give en detaljeret vurdering inden for ram-
_

merne af denne oversigt, men som værker, der lægger betydelig vægt på
konflikt inden for arbejdsmarkedsforhold, kan lige nævnes teksterne af

Clegg (17), Hawkins (36 og 37), Jackson (44) og - og fra et meget ander-

ledes perspektiv - Hyman (41).

Staten og den faglige konflikts politik

Sammenlignet med de fleste andre lande har arbejdsmarkedsforholdene i

Storbritannien traditionelt været kendetegnet af statens relative tilbage-
holdenhed over for de daglige relationer mellem arbejdsgivere og fagfore-

ninger og af et begrænset niveau af retlig regulering. Det må dog fremfø-

res, at opfattelsen om »frivillighed« som et centralt karakteriStikum ved

de britiske arbejdsmarkedsforhold altid har været en oversimplifrcering.
Denne opfattelse er bestemt ikke længere anvendelig i lyset af den offent-

lige sektors fremvækst som en væsentlig arbejdsgiver i sig selv, erfarin-

gen siden 1964 med næsten uafbrudt indkomstpolitik fra regeringens side

samt den substantielle vækst i positiv arbejdsretslig lovgivning. Denne

tendens i retning af mere direkte og eksplicit regeringsindblanding, i

sammenhæng med fremkomsten af hidtil usete konflikter i de traditionelt

strejkefri områder i den offentlige sektor, har tiltrukket betydelig op-

mærksomhed i litteraturen.

Hyman (83) dokumenterer alle de vigtigste britiske arbejdsstandsninger
mellem 1960 og 1971 og forsøger at forklare det bevægelige mønster for

britiske strejker i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Som

den vigtigste årsagsfaktor peger han på den britiske kapitals forringede

stilling i verdensøkonomien, som fremprovokerede regeringsindblanding i

de traditionelle lønforhandlingsmekanismer og bestræbelser fra arbejdsgi-
verne på at intensivere kontrollen med lønomkostninger og udnyttelsen af

arbejdskraften.
'

'

De økonomiske kilder til det øgede faglige kontliktniveau undersøges i

detaljer i et indflydelsesrigt studium af Glyn og Sutcliffe (35), mens Cliff

(19) analyserer betydningen af en ændret ledelsesstrategi. Udarbejdelsen
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af statslige indkomstpolitikker siden krigen og deres generelle implikati-
oner for relationerne mellem fagforeninger, arbejdsgivere og staten udgør
emnet for undersøgelser af Panitch (59) og Crouch (22). Begge lægger
vægt på betydningen af disse forandringer for strejketendenserne, specielt
inden for den offentlige sektor. Temaet om voksende faglig aktivitet i den
offentlige sektor tages også op til kritisk overvejelse af Clegg (74), mens

Jackson, Turner og Wilkinson (43) udvikler det ofte citerede argument, at
den kombinerede effekt af inflation og beskatning, der klemmer arbejder-

“

nes' disponible realløn, hjælper til med at forklare det generelle opsving i
lønkonflikter i slutningen af 60”eme.

Den konservative regering 1970-74 blev valgt på et aggressivt anti-fag-
forenings-program og dens politik fremprovokerede en hidtil uset række
konfrontationer mellem britiske fagforeninger og staten. Disse kampe di-
skuteres af Moran (56), mens de detaljerede virkninger af de konservati-
ves arbejdsmarkedslovgivning bliver analyseret af Weekes og hans kolle-
ger (67). Noget sensationsprægede fortolkninger af disse års konflikter er

indeholdt i de historiske undersøgelser af Macdonald (51) og Wigham (68)
og i den kommercielle fidus af Ferris (29). Perioden med den »sociale
kontrakt« mellem fagforeningerne og den Labour-regering, der blev valgt
i 1974, og specielt det kraftige fald i strejkeniveauet efter gennemførelsen
af en stram løntilbageholdenhed det følgende år, har affødt kommentarer
fra en række forskellige synsvinkler; for kontrasterende tilgange se Elliot
(27), Crouch (23) og Cliff (20). De årlige »Reports« fra »Trade Union
Congress«udgør også en vigtig dokumentarisk kilde til relationerne mel-
lem fagforeninger og regering.

V

Ledelse og strejker

I 1960'erne herskede der en generel enighed blandt britiske politikere,
mediekommentatorer og arbejdsmarkedsakademikere om, at det britiske

strejkemønster udgjorde et alvorligt økonomisk problem. Det blev gjort
gældende -tydeligst i rapporten fra »Royal Commission on Trade Unions
and Employers' Associations« under Lord Donovan i 1968 - at fremkom-
sten af små, kortvarige og uofficielle arbejdsstandsninger skabte alvorlige
forstyrrelser og hæmmede ledelsens initiativer og kontrol. Selv om strej-
kemes karakter ændredes afgørende i det efterfølgende årti, fulgte 60”er-
nes debatter med over i den nyere litteratur. Artiklen af McCarthy (84)
fastholder Donovan”s fortolkning over for den kritik, som H. A Turner
havde udviklet i Is Britain Really Strike-Prone? (Cambridge University
Press, 1969). En række analyser af de centrale »problemer« i de britiske
arbejdsmarkedsforhold og af de »reformer« i det kollektive forhandlings-
system, som blev foreslået af Donovan-kommissionen, er indeholdt
i Kessler og Weekes (48). Goldthorpe (81) har udviklet en radikal udfor-
dring til det ortodokse perspektiv på arbejdsmarkedsforhold. Han frem-
hæver, at den »uorden«, der så hyppigt blev diagnosticeret i 1960”eme,
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snarere må ses som arbejdernes rationelle forfølgelse af deres egne sær-

lige interesser; derfor er udsigterne for konsensus-»reformer« langt rin-

gere end antaget af Donovan.

I en senere vurdering af virkningen af forandringerne i arbejdsmarke-

dets procedurer peger Turner, Roberts og Roberts (66) på, at den forma-

lisering af forhandlingsrelationeme, som blev anbefalet af Donovan, me-

get vel kan virke mod sin hensigt. I nogle tilfælde kan de mere bureaukra-

tiserede procedurer, som vil blive resultatet, føre til en stigning i util-

fredshed og strejker snarere end et fald.

T0 sager: statsf'manciering og medierne

En række undersøgelser drejer sig om et emne, der aktuelt er omgærdet

af intense politiske kontroverser i Storbritannien: den såkaldte »statsstøt-

te-teori« om strejker. Det britiske sociale bistandssystem udelukker spe-

cifikt enhver betaling til dækning af strejkendes personlige behov, men

tillader derimod, at afhængige familiemedlemmer kan få deres fornøden-

heder dækket, og det gøres ofte gældende, at dette opmuntrer arbejdere«

til at strejke og til at forlænge deres konflikter.
'

Durcan og McCarthy (77) undersøger aggregerede tendenser i strejker

og i udbetalingen af sociale bistandsydelser og fremhæver, at materialet

direkte modsiger idéen om, at strejketallene er steget som et resultat af

mere liberale bistandsydelser. Hunter (82) er mere forsigtig i sin fortolk-

ning, men er enig i, at dataene ikke understøtter statsstøtteteorien. En

tilgang til spørgsmålet er at undersøge de faktiske budgetter hos arbejde-

re, der er involveret i større strejker; dette er gjort af Cole (75) for

bygningsarbejdemes strejke i 1972 og Gennard og Lasko for postarbej-

derstrejken i 1971 og strejken blandt elektrikeme hos Crysler i 1973. Selv

om omstændighederne varierer betydeligt for de enkelte strejkende og

deres familier, finder de, at bistandshjælp i de fleste tilfælde højst udgør
et mindre bidrag til husstandens indkomst. I hovedsagen trak de strej-
kende på deres opsparing, lod deres gæld vokse og var afhængige af

intjeningen hos andre af husstandens medlemmer. Senere har Gennard

- (33) samlet en række artikler, der skitserer udviklingen i statslige udbeta-

linger til strejkende (hvilke han viser ikke er mere er mere generøse i

Storbritannien end i mange andre lande) og i fagforeningemes støtte til

medlemmer i konflikt.

Skønt »statsstøtteteorien« er fuldstændig uden støtte i akademiske an-

alyser, betragtes den som selvindlysende af de fleste kommentatorer i

pressen, og den generelle behandling af strejker i medierne er sædvanlig-

vis både fjendtlig og sensationspræget. Glasgow University Media Group

(34) har produceret en længere indholdsanalyse af behandlingen af strej-

ker i aviser og tv-nyhedsudsendelser. Den afslører en systematisk skæv-

hed i udvælgensen af de behandlede konflikter, i præsentationen af spørg-

smålene og i det sprog, som anvendes. Beharrel og Philo (8) har samlet
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en række artikler af både fagforeningsfolk og de involverede fra me-

dierne, og hen' behandles nogle af de mere generelle spørgsmål på områ-
det.

Hvorledes påvirkes fagforeningsmedlemmeme selv af det billede af
deres aktioner, som de konfronteres med i aviser og TV? Blumler og
Ewbank (72) undersøger fagforeningsmedlemmemes holdninger til uoffi-
cielle strejker og forsøger at relatere disse til deres udsathed i forhold til
aviser og TV's nyhedsformidling. De finder, at de fleste fagforeningsmed-
lemmer behandlede aviskommentarer med skepsis, men var mere påvir-
ket af radio og TV. Tillidsrepræsentanter og fuldtids-fagforeningsfolk var

meget mindre påvirket af medierne.

Arbejdskampens politiske økonomi

Den nylige vækst i »radikale« og marxistiske tilgange til arbejdsmarkeds-
forhold i Storbritannien har haft en vis indvirkning på litteraturen om

arbejdskonflikter. Hyman (39) står for den eneste undersøgelse, der ude-
lukkende fokuserer på strejker. Den behandler tendenserne i britiske ar-

bejdsstandsninger og undersøger kritisk de mest populære forklaringer på
konflikter. Hyman gør gældende, at de samfundsmæssige produktions-
forhold inden for kapitalismen forklarer både den fortsatte eksistens af
konflikter og den populære definition af dem som et »samfundsmæssigt
problem«.

To værker undersøger historisk samspillet mellem kapitalistiske strate-

gier til kontrol af arbejdsprocessen og arbejdernes forsøg på kollektiv
modstand. Brown (l 1) har produceret en fascinerende, men noget sprin-
gende undersøgelse, hvis analytiske styrke svækkes af, at han behandler
alle former for modstand under mærkatet »sabotage«. Vigtigst er måske

hans behandling af efterkrigens kampe i kulmineme og i bilindustrien.
Friedman's værk (31) er også ambitiøs og vidtrækkende, og også her

udgør motorindustrien et nøglepunkt for de empiriske henvisninger. Hans

grundlæggende tema er, at de forskellige industribranchers skiftende
økonomiske stilling opmuntrer til enten en repressiv eller en integrativ
ledelsestilgang over for arbejderne, og at dette på sin side præger ud-

formningen af arbejdernes organisationer og kampe.
En lang række marxistiske skrifter Om fagforeninger, jobkontrol og

arbejdskamp er bragt sammen af Clarke og Clements (16). Forfatterne
står selv for artikler, der analyserer relationerne mellem faglig aktivitet og

arbejdernes referencegrupper samt de nyere forslag om »industrielt de-
mokrati« som en strategi til at dæmpe arbejdskonflikter.

Brancheundersøgelser -

Forskellige forfattere har analyseret brancher og beskæftigelser, der har
tradition for høj faglig aktivitet, enten med særlig fokus på strejker eller
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med en mere generel interesse for arbejdsmarkedsforhold. Wilson (69)

opsporer den historiske udvikling i beskæftigelsen og fagforeningsvirk-
somheden i havnene og peger på grunde til dette områdes høje strejke-
hyppighed i efterkrigstiden, mens Mellis (54) undersøger virkningen af de

drastiske ændringer i bemanding, lønsystemer og arbejdsorganisation,
som fulgte efter Devlin-rapporten i 1967.

De traditionelle akkordlønsystemer i den britiske matalindustri (som
ironisk nok blev indført som følge af arbejdsgivernes vedholdenhed over

for fagforeningemes modstand) er almindeligvis blevet betragtet som en

vigtig kilde til stærke tillidsmands-organisationer og hyppige, mindre ar-

bejdsstandsninger. Brown (13) undersøger forholdet mellem lønfastsæt-

telse, jobkontrol og kollektive aktioneri Coventry-området, mens Hyman
(40) undersøger samspillet mellem formelle forhandlinger og strejkeaktivi-
tet i det samme distrikt.

Som havnene og metalindustrien oplever de landsdækkende aviser ›

talrige konflikter i de enkelte afdelinger, og også her har nylige forandrin-

ger i lønstrukturer og arbejdsmetoder fremkaldt nye konflikter. Sisson

(64) viser det komplekse forhold mellem faggrupper og arbejdsfunktioner
i Fleet Street og de eksplosive virkninger af ledelsens angreb (som svar

på alvorlige økonomiske problemer) på arbejdernes traditionelle kontrol
over arbejdet.

Fire undersøgelser drejer sig om grupper af arbejdere, der først for

nylig er begyndt at forholde sig til strejkevåbnet. Postarbejdeme i Storbri-
tannien har længe været fagligt organiseret, men den landsomfattende

strejke i 1971 var den første betydelige arbejdsstandsning, de har deltaget
i. Moranis noget prætentiøse undersøgelse (55) af postarbejdemes fagfo-
reninger (stort set baseret på en undersøgelse i én afdeling) indeholder en

diskussion af strejken. Også lærernes militante aktioner i 1968 brød ny

jord. Den holdningsundersøgelse, som blev udført af Margerison og E]-
liott (85) kort før konflikten, afslører stærk utilfredshed med løn og status,
men også store tvivl med hensyn til det etisk forsvarlige i at gribe til

strejkevåbnet. Teknisk og lavere ledelsespersonale i industrien har orga-
niseret sig hastigt i de senere år, og foruden at have deltaget i strejker er

de gået i spidsen med en række mindre drastiske, men dog effektive

sanktionsformer. Undersøgelsen af Roberts, Loveridge og Gennars (61)
anfører, at den faglige aktivitet blandt funktionærer har udviklet sig under

betydelig bekymring fra de deltagendes side, og at den ikke indebærer

solidaritet med de manuelle arbejderes fagforeninger, snarere harme over

det, der betragtes som de organiserede manuelle arbejderes relative frem-

gang. Endelig er der piloteme, somler højtlønnede og politisk konservati-

ve, men dog samtidig er fagligt organiseret og aktive (i en fagforening,
som nu i et stykke tid har været tilsluttet TUC). Dette paradoks forsøger
Blain (10) at forklare i et værk, der på uheldig vis byggerpå Dunlop's
» systemteori« .

Nogle brancher og beskæftigelser glimrer ved deres fravær på denne
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liste. Bortset fra afsnittene hos Brown (11) er der ingen detaljerede un-

dersøgelser for kulmineme, trods denne branches lange dominans i strej-
ketabelleme og de dramatiske landsomfattende strejker i l970”eme. Ny-
lige publikationer om stål- og byggeindustrien er marginale i forhold til

denne oversigts ærinde. Detaljerede akademiske undersøgelser af »radi-

kalisering« af grupper, som tidligere stort set var strejkefn', er få og

sjældne. Der er meget arbejde, som trænger til at blive gjort (eller i det

mindste offentliggjort).

Case-studier

Inden for det sidste årti er der kommet en række beretninger om enkelte

konflikter eller om konflikters dynamik og deres inddæmning på den

enkelte virksomhed. En kilde, som ikke er medtaget i denne oversigt,
men som ikke desto mindre må nævnes består af rapporter fra statslige og

quasi-statslige institutioner. Mest nævneværdige er »Committees« og
»Courts of Inquiry«, som udpeges ad hoc af ministeriet, »Commission on

Industrial Relations« (hvis rapport nr. 22 om Shipbuilding and Shiprepa-
iring var dens mest substantielle undersøgelse), og dens efterfølger »Ad-

visory Conciliation and Arbitration Service« (hvis rapport nr. 5 om Ind-
*

ustrial Relations in the Newspaper Industry og nr. 8 om Industrial Rela-

tions in the London Fire Service begge er større undersøgelser). Ved

deres udgivelse gengives hovedindholdet af sådanne rapporter i tidsskrif-

teme »Department af Employment Gazette« og »Industrial Relations

Review and Report«.

Mange af beretningerne 0m enkelte strejker er polemiske i deres hen-

sigt, journalistiske i deres stil og har enten en lovprisende eller fordøm-
mende karakter. Leeson (50) giver en udfoldelse i mundtlig historiefortæl-

ling med korte beretninger af strejkeledere og -deltagere, der spænder
over næsten et århundrede. Bøgerne af Amison (2 og 3), Beck (7), Bu-

chan (14) og Mathews (53) er fortællinger set med de strejkendes øjne, Og
det samme gælderadskillige af artiklerne i »Trade Union Register« (12 og

21). Den mest analytiske fra denne genre er pjecen fra Clarke (15), som

undersøger en af de meget omtalte fabriksbesættelser i begyndelsen af

1970'erne, hvor arbejdere modsatte sig virksomhedslukninger.
Af de to små bøger af Johns repræsenterer den første (45) et kritisk,

men sekterisk modstykke til Buchan's skulderklappende fortælling om

Upper Clyde værftsarbejdemes »work-in«. Den anden (46) giver et par-

tisk billede af, hvorledes ledelsen på Britisk Leyland's Cowley-fabrik i

Oxford frk væltet en ledende fællestillidsmand, som i øvrigt var tilknyttet
samme politiske organisation'som Johns. Fisk (30) giver et journalistisk
overblik over en strejke, som var utvetydig politisk, fuldtændig effektiv,
men alligevel fuldstændig i modsætning til den britiske venstrefløjs ide-

aler: de protestantiske arbejderes aktion i Nordirland i begyndelsen af .

1974. Mindst medfølende af strejkefortællingeme er Rogaly”s bog (61) om
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den dramatiske, langtrukne og i sidste ende mislykkede konflikt på
Grunwick film-laboratoriet i Nordlondon; strejkekomitéens egne syn-

spunkter er udtrykt i en senere undersøgelse af Dromey og Taylor (26).
Tilbage er der nogle case-studier, som er mere substantielle hvad angår

videnskabeligt formål og resultater. Af disse er det kun et mindretal, der

har strejker som deres hovedemne. Lane og Roberts (49) analyserer den

langvarige arbejdsstandsning i 1970 på Pilkington-fabrikkeme i St. Helens

(Storbritanniens største fremstiller af glasplader). De indfanger atmosfæ-
ren af uvished og befrielse hos en arbejdsstyrke, der er uden traditioner

for faglig kamp, men bogen lider af en forhastet nedskrivning og et pom-

pøst forsøg på at drage generelle sociologiske konklusioner. Eaton (78)
diskuterer en anden strejke af arbejdere, som ikke har tidligere erfaringer
med kollektive aktioner; han trækker på antagelseme om relativ depriva-
tion for at forklare konflikten ved Newmarket-væddeløbene i 1975. Porter

(87) tager et andet udgangspunkt, nemlig opfattelseme og holdningerne
hos koner, hvis mænd er i strejke. Hendes artikel sammenligner tillids-

mænds og almindelige 'arbejderes koner i to fagforeninger under en ar-

bejdsstandsning og konkluderer - korrekt - med at understrege vigtighe-
den af yderligere forskning på dette område. I tre case-studier om kon-

flikter inden for fagforeninger søger Hemingway (38) at vise strejker som

både årsag til og resultat af interne fagforeningskonflikter. Mest nævne-

værdigt undersøger han fremvæksten af oppositionen i National Union af

Seamen - en proces, der kulminerede i en landsomfattende strejke i 1966.

Beynon's beretning (9) om organisering og kamp på Fords Halewood
samlefabrik har hurtigt opnået status af klassiker. Han undersøger for-

bindelsen mellem proñtjagten inden for et gigantisk multinationalt selskab

og kampen for kontrol over produktionsbåndet. Ved at bruge Halewo-

od-arbejdemes og tillidsmændenes egne ord viser han oprindelsen til ak-
tiv faglig organisering, men slutter pessimistisk ved at understrege dennes

begrænsninger: de hyppige konflikter er i det væsentlige defensive og
deres mål overskrider ikke fabrikkens horisont. I et senere værk sammen

med Nichols (58) er temaet ikke mindre mørkt. Arbejdere på et nyt
kemisk værk i Avonmouth i nærheden af Bristol manipuleres af en avan-

ceret ledelse, som i det store og hele har integreret den faglige organisa-
tion; individuel resignation erstatter den kollektive kamp. Sammen med

Armstrong (57) behandler Nichols for den samme virksomhed de splittel-
ser, som hindrer kollektivisme og leder konflikter over i individualiserede

former. I en særlig diskussion om sabotage angriber han Taylor og Walt-

son's romantiske tilgang og gør gældende, at sabotage på arbejdspladsen
ofte er til ulempe eller ligefrem skade for arbejdskammerateme, hvorved

splittelsen forværres,
_

Splittelse mellem sorte og hvide arbejdere var et af problemerne på
Avonmouth-virksomheden, og dette er i fokus hos Rimmer (60) i hans

undersøgelse af støberiarbejdere. Han finder, at faglige og racemæssige
aspekter ofte overlapper hinanden i konflikter, og nogle strejker kan være
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vendt mod andre grupper af arbejdere lige så meget som med ledelsen.

Splittelser af en anden slags er centrale på det skibsværft, som Brown og

hans kolleger (73) har studeret. Der eksisterede modsætninger mellem de

forskellige fag og mellem faglærte i almindelighed og ufaglærte. Af 24

registrerede strejker i en femårs periode afspejlede mange konkurrence-

kampe om, hvem der skulle ligge i spidsen af lønhierarkiet; forståeligt
nok var der derfor »meget klare begrænsninger i udstrækningen af den

solidaritet, som blev udtrykt over for andre fag og beskæftigelser« Hin-g
dringer for solidaritet er også et vigtigt anliggende for Martin og Fryer
(53), der undersøger masseafskedigelser på en fabrik i Lancaster. Mod-
stand forekom muligt i begyndelsen, men den udkrystalliserede sig ikke:

delvis på grund af mangelen på en stærk fagforeningstradition i det rela-

tivt isolerede lokalsamfund, delvis også på grund af, at de enkelte arbej-
dere fik udbetalt afskedigelsesløn, hvilket virkede undergravende på et

kollektivt svar.

Det sidste case-studie beskriver en stor traktorfabrik i Coventry, hvor

strejker eller trusler herom er et regelmæssigt træk ved arbejdspladsrela-
tioneme. Ved at trække på interviews, dokumentariske kilder og omfat-

tende observationer analyserer Batstone, Boraston og Frenkel (4) tillids-

mandsorganisationens rolle og struktur. De understreger spændingen mel-

lem de enkelte afdelingers autonomi og en centraliseret koordinering af

den faglige aktivitet for hele arbejdspladsen, og de analyserer det kom-

munikationsnet og den viden og kontrol, som gør det muligt for en kreds

af heltidstillidsmænd og fællestillidsmænd at dominere. En anden bog af

de samme forfattere (5) fokuserer på 24 strejker eller »næsten-strejker«

(hvor der gøres forberedelser til en arbejdsstandsning, som dog ikke fin-

der sted): halvdelen af bogen drejer sig om en konflikt omfattende en hel

virksomhed, hvor en strejke undgås i sidste minut ved at selskabet ænd-

rer politik. Bagens hovedtema er, at strejker ikke er spontane begivenhe-
der, men forudsætter en kompleks social mobiliseringsproces, hvor op-

inionsledere medvirker til at artikulere de ord og stemninger der udtryk-
ker kollektivisme og kamp. De ledende tillidsrepræsentanters rolle i

denne proces er ofte tvetydig: til tider er det dem, der tager initiativet til

en mobilisering til kollektive aktioner, men hyppigere forsøger de at

»nedkøle« konflikter, som opstår i de enkelte afdelinger.

Håndbog for strejkende

Når de britiske tilgange til arbejdsmarkedsforhold ofte kritiseres for deres

pragmatisme, så er fraværet af recepter for kollektive faglige aktioner og

strejker bemærkelsesværdigt, men dog måske ikke overraskende. Inden

for det sidste årti, er der imidlertid fremkommet et værk, som udfylder
dette hul. Johnston (47) trækker på praktiske eksempler og personlige
erfaringer og tilbyder strejkende nogle råd byggende på almindelig sund

fornuft. Han forklarer i detaljer de forskellige funktioner, som en strejke-
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komité skal varetage, diskuterer hvordan en strejkevagt skal gribe tingene
an, og behandler andre former for kollektive aktioner strækkende sig fra

overarbejdsvægring til fabriksbesættelser. Blandt de problemer, som un-

dersøges, er organiseringen af uorganiserede arbejdspladser og koordine-

ringen af aktioner inden for selskaber med mange forskellige arbejdsplad-
ser. Bogen understreger hele tiden det, som mange akademiske forfattere

overser: at arbejderorganisationemes succes i sidste instans afhænger af

deres vilje og evne til at indgå i effektive kollektive kampe.
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ITALIEN

Oversigt over forskning i italienske arbejdskampe
efter 2. verdenskrig

1

Af Viggo Bank Jensen

Der er udkommet utrolig meget litteratur om arbejdskampe i Italien efter

1943 - men det meste af denne er kun tilgængeligt på italiensk. Udvalget
her er derfor foretaget efter to kriterier: 1) dels er der medtaget centrale

og/eller typiske udgivelser, der kun forefindes på italiensk; 2) dels er der

lidt mere ukritisk medtaget litteratur, der findes på mere tilgængelige
sprog (skandinavisk, engelsk, tysk og delvist fransk) - herunder også
nogle undersøgelser foretaget af ikke-italienere.

/

Forskningsudviklingen vedrørende arbejdskampe er i italien meget

snævert knyttet til den faktiske udvikling på arbejdsmarkedet - og gen-

nemgangen af litteraturen er derfor sat i forhold til fabrikskampenes ud-

vikling efter 2. verdenskrig. Gennemgangen er tillige præget af et andet

væsenstræk ved den italienske situation, nemlig den tætte sammenhæng
mellem fagforeninger og arbejdskamp-forskning. Dette er i høj grad et,
resultat af den italienske fagbevægelses udprægede konfliktkarakter,

'

sammenlignet med f.eks. de skandinaviske og tyske; de italienske fagfor-
eninger er derfor som oftest deltager i arbejdskampene.

Oversigtsværker
»Problemi del movimento sindacale in Italia 1943-73« (Problemer om-

kring fagbevægelsen i Italien 1943-73) Feltrinelli 1976, er et værk på ca.

1000 sider. Det består af 29 artikler, hvor man kommer meget vidt om-

kring vedrørende fagbevægelsen, overenskomstsystemet, forholdene på
fabrikkerne, den økonomiske udvikling, arbejdskampene osv. Artiklerne,
hvoraf mange er fortrinlige, er skrevet af fagforeningsfolk, økonomer,

'

sociologer, arbejdsmarkeds-jurister mil. - og er præget af en ret bred

politisk spredning. Nedenfor vil der under de enkelte afsnit blive omtalt

forskellige af artiklerne. Her må dog fremhæves udgiveren, kommunisten

Arts Accorneros indledning, der er en omfattende oversigt (100 5.) over

forskningssituationen vedrørende den italienske fagbevægelse; den giver
samtidig en samlet oversigt over den reale udvikling i perioden. Bogen er

forsynet med en kort omtale af artiklernes forfattere, et navne-stikordsre-

gister - samt ikke mindst en meget omfattende og grundig litteraturliste

(fylder 35 tospaltede sider).
En mindre, men også meget fortrinlig og informationsrig bog, er »Sin-

dacatie e lotte operaie 1943-1973« (Fagforeninger og arbejdskampe
1943-1973) Loescher 1975, udgivet af den mangeårige venstresocialistiske

fagforeningsleder Vittoria Foa. Den består først og fremmest af en sam-
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ling på 85 kilder, der dækker hele perioden. De indeholder analyser af

arbejdskampe, overenskomstforhold, centrale fagforeningsresolutioner
osv. Kildeme er ordnet kronologisk inden for 5 tidsafsnit (1943-48, 1949-

59, 1960-67, 1968-69, 1970-73). Hvert tidsafsnit indledes med Foas korte,
men meget præcise og problemorienterede oversigt over periodens cen-

trale træk og begivenheder, samt en litteraturliste for den pågældende
periode. Desuden indledes bogen med en 9 siders kronologi over de

vigtigste begivenheder 1943-73.

På tysk ,findes oversat en samling artikler,l skrevet af folk der direkte

arbejder i eller er knyttet til fagbevægelsen. Der er ingen analyser decide-
ret af arbejdskampe, men bøgerne giver en god indsigt i fagbevægelsens
selvforståelse, og dermed dens forhold til arbejderklassen. Bøgerne har

dog den ulempe, at de enkelte forfattere ikke er præsenteret og politisk
placeret. Der er et 30 siders efterskrift, som diskuterer centrale ting i

teksterne. Det er skrevet af Jürgen Hofmann og Christel Neusüss fra

tidsskriftet »Probleme des Klassenkampfs«.
Endelig er på dansk netop udkommet Viggo Bank Jensens »Arbejder-

kontrol eller medbestemmelse. Italiens fagbevægelse efter '68 (Fagtryk
1979), som undertitlen angiver, behandles især perioden efter 1968, hvor
der lægges vægt på en analyse af de ny kampkrav, kampformer, organise-
ringsformer (fabriksråd mv.) - sat i sammenhæng med den generelle øko-
nomiske, politiske og fagforeningsmæssige udvikling. Med udgangspunkt
i bl.a. englænderen Hymans teorier undersøges, hvordan den italienske

udvikling efter 1968 har været præget af visse tendenser til en slags auto-

nem arbejderkontrol, men også i høj grad af modsatrettede tendenser i

retning af integrering af fagbevægelsen og arbejderklassen (medbestem-
melse, medadministration« af krisen). Bogen indeholder tillige en kort

gennemgang af fagbevægelsen og dens forhold til arbejderklassen i perio-
den 1943-68. Der er litteraturliste og en 3 siders kronologi over 1943-1977.

På dansk er tillige netop udkommet Carsten Juhl: »Italiens historie fra
enhedsstatens oprettelse til det historiske kompromis« (Suenson, 1979).
Bogen behandler ikke direkte arbejdskampe, men bidrager alligevel til at

belysegkampudviklingen på det italienske arbejdsmarked. Det sker ved, at

Carsten Juhl historisk analyserer den økonomisk-politiske baggrund for,
at Italien ikke har gennemløbet en _reformistisk udvikling svarende til de

nordeuropæiske lande. Bogen er i øvrigt bl.a. tilføjet en skematisk over-

sigt over samtlige regeringer 1948-76.

Rekonstruktionsperioden 1943-48
Den 5. marts 1943 udbrød der på FIAT i Torino en strejke, der bredte sig
til adskillige andre regioner. Det blev det afgørende vendepunkt for den
italienske anti-fascistiske modstandsbevægelse, der'nu fik et voldsomt

opsving. I løbet af de flg. 2 år blev Italien befriet - i Syd alene af de
allierede styrker, i Nord delvis af partisanbevægelsen. I marts 1944 fandt

i

en kæmpemæssig generalstrejke sted i det af tyskerne besatte Norditali-
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en. Med befrielsen blev det fascistiske styre afløst af en samlingsregering
spændende fra de liberale til kommunisteme (PCI). Med undviklingen af
den kolde krig ved slutningen af krigen voksede modsætningeme i rege-

'

ringen, og i december 1947 blev kommunisteme og socialisteme smidt ud

af den kristeligbdemokratiske leder de Gasperi. Som konsekvens blev

fagbevægelsen et par år efter splittet i 3: det kommunistisk-socialistiske

CGIL, den katolske CISL og den socialdemokratisk-socialistiske UIL.
I 50”emes PCI-prægede forskning satte man som regel lighedstegn mel-

lem arbejdskamp og national anti-fascistisk kamp - og fremstillede arbej-
derklassen som den bevidste kerne i den væbnede kamp for national
befrielse og for national genopbygning. I 70”erne er der imidlertid kom-
met en kritisk revision af denne historieopfattelse, idet man nu i højere
grad peger på de tendentielle modsætninger inden for den anti-fascistiske

kamp - mellem arbejderklassens spontane kampe og arbejderpartiemes
nationale samarbejdslinje, mellem arbejdernes økonomiske og politiske
krav.

Hos Bianca Beccalli-.S'alvati2 findes en meget markant analyse af for-

holdet mellem arbejderklassen, PCI og den gendannede fagbevægelse i

denne periode. Beccalli-Salvati er ganske skarp i sin analyse/kritik af
PCI's og fagbevægelsens tilbageholdende nationale samarbejdspolitik, der
ofte medførte en undertrykkelse af arbejderklassens økonomiske krav og
lokale kampe. På linje hermed, omend lidt mere afdæmpet', er Soave i sin

analyse af årene 1943-45 ,3 samt Gobbi4 og forfatterne til »Operai e conta-

dim' nella crisi italiana del 1943-44« (Arbejdere og bønder i den italienske
krise l943-44)5 i deres meget informationsrige bøger. Hos Liliana Lan-

zardo6 findes en grundig analyse af forholdet mellem arbejderklasse og
PCI på FIAT i årene umiddelbart efter krigen. '

Den repressive periode 1949-59

Dette er de sorteste år i den italienske arbejderklasses og arbejderbevæ-
gelses efterkrigshistorie. De socialistiske partier blev holdt uden for rege-
ringssfæren, lønniveauet forblev lavt, arbejdsløsheden var enorm og på
virksomhederne herskede arbejdsgiverne næsten enerådigt, selv om ar-

bejderne gennemførte visse forsvarskampe. De aktive arbejdere blev for-

V flyttet eller fyret - og de traditionsrige kommunistiske arbejdere blev
således mange steder erstattet af 1. generationsarbejdere fra landet (og fra

Syditalien) - ofte udvalgt nøje af de lokale præster. De lokale CISL- og

UIL-repræsentanter var som oftest arbejdsgivernes trofaste støtter - og

arbejdsgiverne spillede de to organisationer ud mod den traditionelt stær-

keste CGIL, der mistede en stor del af sin tilslutning, men dog forblev
den største af organisationerne.

Disse år er bl.a. behandlet i Aris Accornero: »Gli anni cinquanta in

fabbrica« (Soleme på fabrikkerne) De Donato 1973, samt for FIAT's

vedkommende hos Pugno/Garavini7 og hos Carocci.K Della Rocca9 har

analyseret arbejdsgivernes offensiv i perioden.
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Arbejdskampenes opsving og tilbageslag 1960-67. »Quaderni Rossi«

50”emes lave lønniveau sikrede de italienske arbejdsgivere rigeligt med

kapital til at udvide produktionsapparatet. Og da de gode afsætningsmu-
ligheder fortsatte nogle år endnu, udvidedes produktionen til stadighed og

efterhånden opsugede's store dele af arbejdskraftreserven. Arbejdsløshed-
struslen begyndte derfor flere steder at mindskes omkring årti-skiftet.

Samtidig begyndte socialistpartiet at blive inddraget i regeringssfæren

(centrum-venstre-samarbejdet). Også i PCI var der Opbrud, bl.a. som

følge af den liberaliserede udvikling inden for den kommunistiske ver-

densbevægelse efter det sovjetiske kommunistpartis kongres i 1956. Di-

skussionen i PCI blev friere, og man vendte i stigende grad opmærksom-
heden mod nationale forhold i takt med frigørelsen fra Sovjet. PCI'erne

så optimistisk på den ekspanderende industri og troede nu endelig på en

økonomisk fremgang for det tilbagestående Italien, og dermed for det

italienske folk. Hvis de teknologiske fremskridt kombineredes med de-

mokratisk planlægning var man godt på vej til socialismen, i flg. PCI. Det

mildere politiske klima og den svækkede arbejdsløshed dannede baggrund
for en voldsom opblussen af arbejdskampene i de norditalienske byer.
Arbejderne opnåede store lønforbedringer og fagforeningerne styrkedes.
Men samtidig var kampene meget præget af de ny 1. generationsarbejdere
uden faglige og politiske traditioner.

Disse ting udgjorde baggrunden for et epokegørende fænomen i den

italienske forskning af arbejdskampe - nemlig erfaringerne omkring tids-

skriftet »Quaderm' Rossi«, der udkom i Torino med i alt 6 numre i perio-
den 1961-65.'0 Den centrale skikkelse var Panzieri, en intellektuel fra

socialistpartiets venstrefløj - mens der i øvrigt var mange brydninger og

udskiftninger i gruppen bag tidsskriftet.ll Der var - især i starten - mange

forbindelser til folk fra fagbevægelsens og de traditionelle arbejderpartiers
venstrefløj.

Panzieri kritiserede arbejderpartiernes optimistiske mekaniske opfat-
telse af sammenhængen mellem planlægning og socialisme, og deres op-

fattelse af teknologien som neutral i klassekampen. Panzieri opfattede
tværtimod den teknologiske udvikling og planlægning som midler til en

styrkelse af kapitalismen, fordi de to ting forøgede kontrollen over arbej-
derklassen samt kunne medføre en forøget integration af arbejderklassen i

det kapitalistiske System. Men samtidig mente Panzieri, at den kapitalisti-
ske udvikling frembragte modsatrettede tendenser, nemlig en voksende

s ibjektiv ikke-indordning (ulydighed) hos arbejderne - og dette udgjorde
det potentielle grundlag for en socialistisk omvæltning byggende på ar-

bejderkontrol (et begreb som Panzieri for alvor slog fast i debatten). Man

satte især sin lid til den »ny arbejderklasse«, de unge ufaglærte, der

manifesterede sig så stærkt og pludseligt i denne periode.
Inden for rammerne af denne overordnede opfattelse bestræbte qu-

ademi Rossi-folkene sig på konkret at undersøge 1) de teknologiske og

arbejdsorganisatoriske ændringer på fabrikkerne, 2) ændringerne i arbej-
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derklassens sammensætning og de forskellige arbejdsgruppers bevidsthed

og forhold til de traditionelle organisationer, 3) forskellige arbejdskampes
forløb - samt sammenhængen mellem de 3 forhold.

Men Quademi Rossi-gruppen stod ikke alene for indholdsmæssig, men

også for metodologisk nytænkning. De påpegede (og praktiserede) nød-

vendigheden af en tæt sammenhæng mellem de teoretiske undersøgelser

og en politisk praksis i forhold til arbejdskampene. Analyseme- skulle

først og fremmest laves for at blive stillet til rådighed for de kæmpende

arbejdere. Og kriteriet for en undersøgelses kvalitet skulle være dens

anvendelighed for arbejderne - og ikke graden af overensstemmelse med

den dogmatiske marxisme.

Denne holdning medførte også, at Panzieri og de andre i gruppen men-

te, at marxisteme skulle overvinde deres afvisning over for den borger-

lige sociologi og i stedet lære at anvende den - omend kritisk - sammen

med arbejderne, i arbejderklassens tjeneste. Gruppen udviklede derfor

analysemetoder, hvor de på baggrund af en marxistisk inspireret sam-

fundsopfattelse benyttede spørgeskema- og interviewundersøgelser i

samarbejde med de berørte arbejdere, som fik resultaterne stillet til rå-

dighed (»conricerca« = »med-undersøgelse«)_

Quademi Rossi-folkene kaldes ofte »arbejderister«. Og man kan med

rette kritisere dem for i deres generelle strategiopfattelse at fokusere for

meget på fabriksforholdene og undervurdere de andre samfundssektorer

(stat, offentlige institutioner osv.), samt undervurdere nødvendigheden af

alliancer med andre lag. Men de har haft en afgørende, varig betydning for

italiensk forskning i arbejdskampe 1) ved at fremhæve sammenhængen
mellem den kapitalistiske teknologi, arbejdets organisering, klassesam-

mensætningen og arbejdskampene, 2) ved konsekvent at fastholde den

nødvendige sammenhæng mellem teoretisk og praktisk-politisk arbejde,
3) ved at fastholde den videnskabelige værdi af arbejdernes egne erfarin-

ger og udtalelser vedrørende arbejdsforholdene over for »objektive« tek-

nologisk-videnskabelige data.

Fra 1963-66 var Italien ramt af en kraftig økonomisk recession. Som

følge af den påny forstærkede arbejdsløshed skete der en tilbagegang i

omfanget og intensiteten af arbejdskampe. Denne udvikling kan bl.a. af-

læses iAccomeros korte kronologisk-analytiske gennemgang af de vigtig-
ste strejker op gennem 60'erne'2 - samt hos Grisoni/Portelli: »Les luttes

ouvriêres en Italie (1960-1976)« (Paris 1976), hvis bog generelt er en god

indføring i de italienske klassekampe 1960-76.

, Arbejdsløshedstruslen blev udnyttet af arbejdsgiverne til en voldsom

forøgelse af arbejdernes udbytning - med tempoopskruning, dekvalifice-

ring af arbejdet og kun ubetydelige lønforhøjelser. Samtidig voksede ar-

bejdernes sociale problemer uden for fabrikkerne; det gjalt ikke mindst de

mange syditalienske arbejdere, der ofte var samlet i ghettoer i de nordita-

lienske industribyer. Skuffelsen over centrumvenstre-samarbejdets util-

strækkelige reformarbejde var stor.
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Eksplosionen i ,68-”69 og bølgen af arbejdskampe i 70,erne (1968-76)
På den ovennævnte baggrund skulle der kun en svag lettelse af arbejds-
løshedstruslen til, for at arbejdernes utilfredshed kom til at eksplodere i
en bølge af arbejdskampe i ”68-'69, en bølge der med vekslende intensitet
har varet ved langt op i 70”eme. Kampene var ikke alene bemærkelses-

værdige ved deres kvantitative omfang, men også ved deres kvalitative
træk - med en stor opfindsomhed vedrørende krav, kampmetoder og
organiseringsformer.13 '68-'69-eksplosionen på arbejdsmarkedet og de

samtidige radikale ændringer på universiteterne medførte et fornyet op-
sving i studiet af arbejdskampe.

Generelle oversigter over kampenes forløb
En grundig kronologisk analyse af kampenes udvikling 1968-69 findes hos
Emilio Reyneri, '4 der især behandler forholdet mellem de forskellige ar-

bejdsgrupper, samt forholdet mellem arbejdere og fagbevægelse. Han vi-
ser, hvordan mange kampe opstod uden for fagbevægelsens kontrol,
bl.a. pga. fagbevægelsens svage organisatoriske forankring på fabrikkerne

'og deres ringe tilknytning til de ny, unge ufaglærte arbejdsgrupper. På

nationalt plan mistede fagbevægelsen dog aldrig fuldstændig kontrollen.
Allerede ved kampbølgens start udøvede den en vis kontrol via ledelsen
af de landsdækkende kampe mod regionale lønforskelle og for en pen-
sionsreform. Og fra efteråret 1969 (»det varme efterår«) ñk fagbevægel-
sen situationen endnu mere under kontrol, idet den gik i spidsen for de
nationale overenskomstkampe, kaldte ud til generalstrejker for sociale
reformer og opsugede arbejdernes spontane organisationsformer på fa-
brikkerne.

Hos Det/eV Albers,lS der analyserer perioden 1968-71 er der noget
mere end-hos Reyneri fokuseret på sammenkædningen mellem fabrik-

skampe og reformkampe, samt på strejkebølgens sociale forudsætninger.
Albers”s artikel er grundig og informationsrig, men noget ukritisk over for
PCI og den kommunistiske del af fagbevægelsen. En mere fagforenings-
kritisk tilgang er der i en artikel af den venstresocialistiske PSIUP-celle
på FIAT, samt i Francesco Giafulonis gennemgang af kampene i Tori-
no.” En kronologisk-analytisk gennemgang af kampene 1970-75 findes
hos Accornero[Garda/Ii;'7 her ses', hvordan kampniveauet, med visse

svingninger, forblev højt langt op i 70'erne.

Analyser af konkrete arbejdskampe, arbejdsorganisering, klassesammen-

sætning
På linje med Quandemi Rossi-traditionen har mange af 70”emes analyser
været centreret omkring sammenhængen mellem arbejdernes aktioner,
arbejdets organisering og arbejderklassens sammensætning.

T0 vigtige træk i kampene efter '68 har været kampen mod akkordsy-
stemet og kampen mod arbejdets dekvaliñcering. Disse to temaer behand-
les grundigt hos Regini/Reyneri. '8

Vedrørende akkordsystemet peger de
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»Æ

på, at det umiddelbart blot fremstår som en aflønningsmetode, men for

arbejdsgiverne indgår akkordprincippet som et led i den samlede (kapita-
listiske) arbejdsorganisering: arbejderne får via akkordsystemet en vis

økonomisk medinteresse i produktionens regelmæssige forløb - og det

kan svække arbejdernes modstand mod eventuelle tempoopskruninger,
samt give arbejderne interesse i at få produktionen hurtigt i gang igen ved

produktionsstop i stedet for at opnå en ekstra pause. Til gengæld har

akkordsystemet ofte mistet sin oprindelige direkte temposkruende funk-

tion, idet tempoet i dag ved mange produktioner sættes af maskinerne

(arbejdsgiverne) og ikke af den enkelte arbejder. Regini/Reyneri refererer

til nogle kampe om akkordsystemet og diskuterer, hvordan fagforenin-

gemes linje har udviklet sig på dette punkt: dele af fagbevægelsen gik
efter 68-69-kampene ind for en afskaffelse af akkordsystemet.

De italienske arbejdere er indplaceret i løngrupper ud fra et komplice-
ret kvalifikationssystem, hvor der er en mere flydende skelnen mellem

faglærte og ufaglærte end i Danmark. I mange af 68-69-kampene rejste

arbejderne kritik af kvaliñkationssystemet. Regini/Reyneri diskuterer,

hvorfor disse kampe kom netop da - og de diskuterer desuden forskellige

fagforeningsforslag til nye kvalifikationssystemer. _

Vedrørende begge temaer understreger Regini/Reyneri, at problemerne
rækker ud over spørgsmålene om løn, sundhed, arbejdstilfredshed 0.1. -

idet de to temaer indgår i spørgsmålet om magten på fabrikkerne - om

hvordan arbejderne kan bekæmpe den kapitalistiske arbejdsorganisering
(og opnå en form for arbejderkontrol med egen arbejdssituation). Regi-

ni/Reyneris bog er kommet i en' noget rodet tysk oversættelse med visse

uangivne udeladelser. Samtidig er bogen præget af en vis indforståethed i

beskrivelsen af det italienske kvalifikationssystem. Imidlertid behandles

væsentlige, teoretiske problemstillinger, der ikke kun vedrører italienske

forhold.

Hos tyskeren Rahbek, '9 behandles akkord- og kvalifikationsspørgsmå-
let noget mindre teoretisk-analyserende, men til gengæld mere konkret og

overskueligt i en analyse af FIAT-kampene 1968-69.

Under ledelse af sociologen Alessandro Pizzorno har en gruppe for-

skere for instituttet ISSOCO gennemført en undersøgelse af arbejdskam-
penes udvikling i perioden 1968-72. Der er tale om en eksplorativ under-

søgelse på 11 fabrikker i Lombardiet (Milanos region), alle inde for jern-

og metalområdet. Forskerne har forsøgt at analysere de 11 virksomheder

ud fra et ensartet skema og derpå udgivet »monografier« i 5 bind, samt et

sammenfattende bind, der også redegør for metodologien.20
Man har først og fremmest benyttet lange interviews med arbejdere

(ofte folk med tillidshverv), samt fagforeningsfolk - af forskellig politisk

afskygning. Derudover har man benyttet såvel lokale som nationale fag-

foreningsblade, samt overenskomster og valgtal fra valg til arbejdernes

organer (indtil 1968: »interne kommissioner«, der blev valgt efter listevalg
mellem de tre fagforeninger).
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Udgangspunktet for undersøgelsen er, at der i kampene er sket en

udvikling af arbejdernes klassebevidsthed. Man mener, at klassebevids-
thed kun udtrykkes i klassens aktioner, dvs. man undersøger ikke indivi-
duelle holdninger eller politisk-ideologiske tilkendegivelser. Man under-

søger altså de rejste krav, de opnåede forbedringer, de strategier og tak-
tikker der er blevet benyttet for at opnå dem, aktionsformer, aktivitetsni-
veau, organiseringsformer, og splittelse/modsætninger blandt arbejderne
og deres repræsentanter. Disse processer bliver så analyseret i lyset af to

hovedvariable: l) klassesammensætningen (mht. kvalifikationsniveau,
placering i produktionsprocessen, alder, regional oprindelse, uddannel-
sesniveau); 2) faglige og politiske traditioner på virksomheden (fagfore-
ningemes tilslutning, forholdet mellem de forskellige fagforeninger, fagfor-
eningemes overenskomstpolitik, forholdet mellem fagforeninger 0g poli-
tiske grupperinger). 'Andre vigtige faktorer som f.eks. den teknologiske
udvikling, situationen på arbejdsmarkedet og arbejdsgivernes ledelsespo-
litik analyseres ikke selvstændigt, men kun via de effekter, de har på de
to ovennævnte hovedvan'able; teknologien inddrages således kun, som

“

den giver sig udtryk i klassesammensætningen.2l
Denne lidt spidsñndige afgrænsning opretholdes dog ikke konsekvent i

de konkrete fremstillinger, der er struktureretnogenlunde ensartet. Jeg
vil eksemplificere det via et referat af Laura Luppis undersøgelse af
» Autobianchi« :

l. kap. indeholder en kort oversigt over ejendomsforhold og teknolo-

gisk udvikling (2 sider), samt en analyse af arbejderklassens sammensæt-

ning (2 s.). Virksomheden er hovedsagelig præget af samlebåndsarbejdere
(det er bilproduktion), domineret af ufaglærte, hvoraf mange kun har haft
kort ansættelse, idet der er en betydelig udskiftning af arbejdskraft.
Mange af de ufaglærte er syditalienske »emigranter«.

2. kap. (12 s.) beskriver systemet af industrille relationer op til 1968.

Først beskrives sammensætningen og den politisk/faglige udvikling i ar-

bejdernes valgte organer (især de »interne kommissioner«), dernæst virk-

somhedsledelsens vekslende politik over for arbejderne og deres repræ-
sentanter - og endelig arbejdernes kampaktivitet. Generelt har virksom-
heden været præget af ringe fagforeningskOntrol med løn- og arbejdsbe-
tingelser, en omfattende ledelsesmagt og ubetydelig kampaktivitet blandt

arbejderne.
'

I 3. kup. gives så en kronologisk-analytisk fremstilling af kampene
1968-72 (28 sider). Det er de faglærte med visse faglige traditioner, som

åbner op for kampene; meninitiativet bliver derefter overtaget af de
'ufaglærte l. generationsarbejdere. Det er på dette tidspunkt, at der, med
visse spontane strejker, er den største afstand mellem fagforeningsrepræ-
sentanter og basis. Men derefter går fagforeningerne for alvor i spidsen
for kampene, samtidig med at de overtager meget af kontrollen med dem.
Dette sker bl.a. via dannelsen af et udbygget net af delegerede i de

forskellige afdelinger. Først på dette tidspunkt bliver fagforeningerne for
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alvor anerkendt af arbejdsgiveren som jævnbyrdig overenskomstpartner.
Samtidig får fagforeningsrepræsentanteme visse privilegier, og der sker
en vis centralisering fra afdelings- til virksomhedsniveau af overenskomst-

forhandlinger og strejkebeslutninger.
I4. kap. (6 s.) opsummeres kampcyklens vigtigste karakteristika ve-

drørende a) participationsniveauet i kampene, b) kampkravene, c) kamp-
formeme, d) graden af fagforeningskontrol.

Og endelig i 5. kap. (20 s.) beskrives, hvordan det ny system af indu-

strielle relationer ser ud efter kampene på »Autobianchi«. Blandt andet

har arbejdsledeme mistet meget af deres autoritet; det bliver nu alminde-

ligt, at en arbejdsleder må trække disciplinære forholdsregler tilbage,
fordi arbejderne går til deres delegerede, der altid har truslen om strejke i

baghånden.. Generelt går ledelsen Væk fra den gamle autoritære ledelse til
en linje præget af »samarbejde«. Desuden beskrives udviklingen inden for

de faglige organer (arbejdermødet, delegerede, fabriksråd), hvor der sker

en betydelig centralisering, idet magten i fabriksrådet forskydes hen i en

eksekutivkomite. Herved sker der en todeling af delegerede - de centralt

placerede delegerede i eksekutivkomiteen, der i stigende grad bliver
trukket ud af produktionen - og de øvrige »menige« delegerede, der

mister meget af deres oprindelige indflydelse. Kapitlet, og monografien,
afsluttes med en kort beskrivelse af det ny forhold mellem virksomheds-
hierarki og de faglige repræsentationer, hovedsagelig om hvilket niveau

de forskellige forhandlinger om løn- og arbejdsforhold finder sted på in-
den for virksomheden.

'

Den valgte undersøgelsesmetode har forskellige fordele og ulemper.
Monografi-formen har givet gode muligheder for at gå i dybden vedrø-
rende betydningen af arbejdets organisering på de pågældende virksom-
heder og i det hele taget gode muligheder for at få alle de relevante lokale

aspekter med. Til gengæld er der en fare for at de ydre forhold (feks.
nationale overenskomstkampe, reformkampe, den parlamentarisk-politi-
ske udvikling, økonomisk udvikling) får for ringe plads. Kontrollabilitets-

problemet vedrørende de anvendte informationer, der hovedsagelig er

mundtlige og indsamlede efter kampenes ophør, har man bl.a. forsøgt at

løse ved, at den færdige monografi er blevet diskuteret i det pågældende
fabriksråd - med alle dets politiske afskygninger.

Et afgørende problem i analysen er den snævre afgrænsning af »klasse-

bevidsthed«. Hermed udelukkes på forhånd en behandling af spørgsmålet
om, hvordan militans på fabriksgulvet kan udvikle sig til en mere general
politisk bevidsthed om dagens kapitalistiske samfund. Det giver sig også
udslag i en meget ubetydelig behandling af de forskelle, der var mellem

de strategier/taktikker/vurderinger, som blev fremsat af de forskellige
faglige og politiske grupperinger - idet forskerne som nævnt ser bort fra

de »ideologiske meningstilkendegivelser«.
Disse aspekter inddrages noget mere hos Mariane/la Sclavz'22 - selv om

hun i øvrigt ligger meget på linje med ISSOCO-undersøgelsen og den
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tidligere nævnte Regini/Reyneri-bog. I sin analyse af OM-FIAT i Brescia

1954-72 tager Sclavi udgangspunkt i den teknologiske udvikling op gen-

nem perioden - og hvordan den har givet sig udslag i ændrede arbejdsbe-
tingelser. På denne baggrund analyserer hun så henholdsvis den kommu-

nistiske dominerede fagforening FIOM-CGIL, henholdsvis den katolske

fagforening FIM-CISL's organisatoriske og faglige politik gennem årene -

og sætter denne politik i forhold til arbejdskampene. Sclavis analyse af

Pirelli Biocca går noget mere i dybden end OM-FIAT-analysen, idet

Sclavi på Pirelli kun behandler den to-årige periode 1968-69. Pirelli-analy-
sen har ellers nogenlunde samme struktur som den anden, men der er her
et vigtigt nyt element, idet der på Pirelli i '68 opstod en autonem arbej-
derkomite (CUB) af militante arbejdere, som i perioder spillede en større

rolle end fagforeningerne. Denne CUB's betydning, analyser og vurde-

ringer inddrages- derfor på linje med fagforeningerne. Sclavis udgangs-
punkt er på linje med Panzien', at »de kapitalistiske magtforhold udtrykker
sig igennem maskinerne igennem arbejdets organisering i akkordta-

belleme, i kvalifikationssystemet osv.« (s. 110). Hendes kritik af fagfore-
ningemes og CUB”s politik er derfor gennemgående, at deres analyser er

præget af et for dybt skel mellem deres abstrakte kritik af kapitalismen og

deres konkrete taktik på virksomheden, hvor de opstiller en isoleret poli-
tik over for hver af de enkelte arbejdsbetingelser - i stedet for, i sammen-

hæng med Pirellis investeringspolitik, at se arbejdsbetingelseme som ef-

fekter af en samlet kapitalstrategi. Sclavis materiale svarer til meget til

ISSOCO-folkenes. Men det må tilføjes, at hun selv i høj grad har overvæ-

ret centrale begivenheder (fabriksråds- og arbejdermøder), og at Pirel-

Ii-analysen er vedføjet en dag-for-dag-kronologi.
Udviklingen på Pirelli-fabrikkeme er blevet analyseret af adskillige for-

skere. PCI'eren P. Bolchim'23 har ud fra en fagforeningsvenlig synsvinkel
grundigt analyseret Pirelli-koncemens udvikling 1943-66 med hensyn til

økonomiske forhold, teknologi/arbejdsmæssig organisering og arbejds-
kampe/fagforeningsorganisering. En gruppe Pirelli-arbejdere med tilknyt-
ning til det »ny venstre« har analyseret kampene 1968-72, med særlig
henblik på de ny venstregruppen'ngers holdninger og aktiviteter under

kampene.24 I tidsskriftet »Classe« har E. Pietrapaalo25 bragt en kort

analyse af Pirelli-kampene i 1968 - efterfulgt af en omfattende samling af

dokumenter fra perioden.
»Classe« har også bragt andre analyser og dokumentsamlinger bl.a.

Angelo Dinus om Olivettiarbejdemes kamp i efteråret 1967,26 der dan-

nede optakten til 68-69-eksplosionen. Angelo Dina har i »Classe« også
analyseret FIAT-KAMPENE.27 - Det samme har en af Il Manife-

sto-gruppens ledere Luciana Castel/Ma,28 tyskeren Helmuth Haasis29 og

Rønzo Gia/10m' i sin bog »Lotte 6 organizzazione di classe alla FIAT

(19484970)« (kampe og klasseorganisationer på FIAT 1948-70), De D0-

nato 1970.

Tutiuna Pipztn-ll' har på en fabrik i Genova undersøgt udviklingen i de
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industrielle relationer 1967-74. Hun undersøger bl.a., i hvor høj grad den

lokale udvikling på fabrikken svarer til den generelle nationale udvikling.
Hun når frem til, at overenskomstforhandlingemes voksende betydning
og voksende decentralisering bliver et middel til at opfange arbejdernes
krav og holde mulige konflikter under kontrol. Fagforeningernes øgede
indflydelse er således med til for arbejdsgiverne at gøre de industrielle
relationer mere stabile og forudsigelige. Bruno Manghi/G. Montani har

bragt en ofte citeret analyse af en avanceret kamp på Candy-fabrikken
1968-69.3'

Teknikemes og funktionæremes særlige rolle i arbejdskampene er bl.a.

behandlet hos Lelli, Mingione og i en analyse af kampe på 3M-fabrik-

ken.32 Landarbejdemes kampe er behandlet iE. Cottone: »Lotte bracci-

antili in Italia (1971-1974)« (Landarbejderkampe i Italien 1971-1974), Sa-

velli 1974. Om kvindernes rolle i arbejdskampe og andet fagligt arbejde
kan man generelt se i »Quaderm' Rassegna Sindacale«, nr. 54-55, [975.
På dansk findes desuden en analyse af Anna Maria Para/i Clausen33 af

den kvindedominerede arbejdskamp på Crouzet-fabrikken.

Et afgørende træk ved de italienske arbejdskampe er, at de ofte er

blevet kædet sammen med boligkampe, kampe for børneinstitutioner osv.

Det kan man bl.a. læse om hos tyskeren Haasis34 og hos Grisoni/Ponelli
(op. cit.).

Juridiske tilgange
De store ændringer i Italiens industrielle relationer efter 1968 er også
blevet grundigt analyseret af jurister. Man har i Italien længe haft en

stærk tradition for, at ledende arbejdsretseksperter var knyttet til venstre-

fløjen. I spidsen for denne gruppe står Gino Guigni, derjævnligt har givet
oversigter over de italienske industrielle relationer i »International La-
bour Review«.35

En vigtig kilde til vurdering af, hvor meget arbejderne egentlig konkret

opnåede via kampene efter '68 er en anden jurist Gaetum) Venetas

»Contrattazione e prassi nei rappori de lavoro« (Overenskomstforhold og
praksis i arbejderforholdene), Il Mulino 1974. Veneto undersøger udvik-

lingen af såvel arbejdernes overenskomstmæssige rettigheder som de ret-

tigheder de opnår i praksis ved kamp (eller trussel om kamp) - i forhold
til ansættelsesforhold, kvaliñkationsproblemet, lønsystemer (især ak-

kord), arbejdsmiljø, arbejdstid, faglig organisering, disciplinære forhold

m.v. Veneto påpeger bl.a. konkret, hvordan arbejdernes rettigheder i

praksis forøgedes med arbejdskampene - og hvordan disse »praksisret-
tigheder« ofte efterhånden er blevet formaliseret. Udover historisk-jun'-
disk baggrundsstof bygger analysen på empiriske undersøgelser på jern-
værker og skibsværfter.

Strejkeformer - strejkeomfang -

Joseph Halevi36 har i 1972 foretaget en analyse af strejkeudviklingen i
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Italien 1949-71. Han undersøger bl.a. antallet af strejketimer, strejkedel-
tagere osv. - og 'fordelingen på sektorer, på regioner, på årsager, på

varighed m.v. Et specielt problem ved strejkestatistikken i Italien er, at

de (ret hyppige 0g udbredte) politiske strejker indtil 1975 ikke har været

inkluderet i statistikken.
'

Italien har ikke alene været præget af en omfattende strejkeaktivitet,
men også en utrolig opfindsomhed med hensyn til strejkeformer. Histo-

risk hænger det bl.a. sammen med, at man aldrig har haft strejkekasser.
Man har derfor måttet udvikle strejkeformer, der ikke kostede for store

løntab, dvs. forskellige former for punktstrejker og arbejd-langsomt-ak-
tioner m.v. En kortfattet oversigt over disse former findes hos Del Tur-

co37 - samt en endnu mere kortfattet, men på dansk, hos Sophie Alf. 38

Et særligt problem behandles hos Bianchi/Bugt)/Martinelli, der i »As-

senteismo, oran'o di lavoro e scioperi nell”industria italiana« (Fravær,

arbejdstid og strejker i den italienske industri), (Franco Angeli 1972) bl.a.

påviser, at strejketimeme i 1967 kun udgjorde 3,78% af den samlede tabte

arbejdstid som følge af fravær, i 1968 4,94%, i 1969 derimod 22,67%, men

i 1970 påny for nedadgående med 8,41%. Bianca Becalli39 har statistisk

undersøgt udviklingen i Milano 1950-70 med hensyn til strejkeaktivitet,
fagforeningsmedlemsskab og valg til »interne kommissioner« på fabrik-

kerne. Hun foretager forskellige korrelationer, bl.a. i forhold til beskæfti-

gelsesudviklingen, og når frem til, at strejkeaktiviteten især synes influ-

eret af kombinationen af 3 variable: niveauet'for arbejdsløsheden, de

tidsmæssige variationer i arbejdsløsheden, samt fagbevægelsens poli-
tisk-organisatoriske styrke.

De ny organiseringsformer (delegerede, fabriksråd, arbejderkomiteer)
Den mest overskuelige fremstilling af hele problemkomplekset omkring

arbejdernes og fagforeningemes ny organiseringsformer på virksomheds-

plan findes iA. Forbice/R. Chiaberge: »Il sindacato det' consigli« (Råds-

fagbevægelsen), Bertani 1974.*'0 Efter en historisk oversigt over forudgå-
ende organiseringsformer beskrives delegeretsystemets fremvækst i

sammenhæng med arbejdskampene og de ny kampkrav. Parallelt hermed

refereres de diskussioner om delegerede og råd, som fandt sted blandt de
_

forskellige faglige og politiske grupperinger. Og derpå behandles fabriks-

rådenes udbredelse, struktur, opgaver m.v. En anden oversigtsmæssig

fremstilling findes hos S. Seçhi/F. Anderlini.4' Begge fremstillinger er

imidlertid resultatet af andenhåndsundersøgelser.
G. Romagna/i,42 A. Castegnaro43 og Aiello m.fl.44 har derimod foreta-

get egne spørgeskema-undersøgelser omkring fabriksrådenes karakter,

sammensætning, struktur og opgaver. Delegeretsystemets første frem-

vækstperiode er indgående beskrevet i case-studies hos R. Agneta/G.
Bianchi/P. Merli-Brandini45 og i »Quaderni Rassegna Sindacale, nr. 24,
Rom 1969. I »Il Manifesmwhogen” findes desuden på dansk en diskus-

sion blandt FIAT-arbejdere om delegeretsystemets opståen på FIAT.
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PCI'eren F. d'Agostim'47 har - ud fra et ensartet spørgeskema - samlet

interviews med 295 arbejdere på 13 fabrikker om arbejdsforhold og fa-

briksråd; han har derefter samlet og ordnet interview-uddrag omkring de

forskellige spørgsmål. Centralisen'ngstendenserne inden for fabriksrådene

behandles klarest hos Ida Regalia,48 der bygger på den tidligere nævnte

ISSOCO-undersøgelse af 11 jern- og metalvirksomheder i Lombardiet.

Et særligt aspekt af organiseringstemaet erde arbejderkomiteer (CUB),
der stod helt uden for det faglige apparat. De spillede flere steder en

meget central rolle i 1968-69 som samlingspunkt for militante arbejdere og

havde i perioder større indflydelse end fagforeningerne. Efterhånden mi-

stede de deres centrale rolle, og mange blev i stedet i praksis til particelle
for venstrefløjsgruppen Avanguardia Operaia. På dansk findes en bog
udgivet af Avanguardia Operaia.' »Arbejderkomiteemes oprindelse, ud-'

vikling og perspektiver«, Viborg 1974, (Modtryk), der er temmelig præget
af sin meget partiske holdning. Den mest centrale fremstilling er ellers: »I

CUB: Comitan' Unitari di Base«, 1971 (Coines).

Arbejdskampe og politisk/økonomisk/arbejdsmarkedsmæssig udvikling
De forbindende afsnit i denne oversigt har været præget af en postuleret
sammenhæng mellem arbejdskampenes omfang og udviklingen i arbejds-
løsheden. Den korte fremstilling medfører imidlertid, at denne sammen-

hæng fremstår mere bastant, end der er basis for - dels er sammenhæn-

gen mellem arbejdskampe og arbejdsløshed ikke vanvittig godt belyst i

Italien (bl.a. pga. dårlige statistikker om arbejdsløsheden) - dels peger

meget på, at det er relevant at tale om forskellige delarbejdsmarkeder,
som er temmelig isolerede fra hinanden. 4

Cé[la/Provasi/Romagnoli49 er netop ved at afslutte et storstilet projekt:
»Union Action, Economic Cycle and Political Change in the Twentieth

Century. (A Comparative Study of Western Europa and the United Sta-

tes)« (USA, England, Tyskland, Frankrig, Italien). Forfatterne sætter

strejkeudviklingen (frekvens, participation, volumen i forhold til dels den

»økonomiske cyklus«, dels »politisk-institutionelle forhold«. En af forfat-
ternes hovedteser er, at disse to variable ikke i tilstrækkelig grad kan

forklare strejkeforløbet, hvilket kunne pege på, at strejkerne udvikler sig
med en vis autonomi. Denne tese kunne evt. være med til at give en

forklaring på, hvorfor de italienske arbejdskampe fortsatte langt op i

70”eme, selv om der allerede i 1970 kom et økonomisk tilbageslag med

voksende arbejdsløshed til følge. -

Dette fænomen er dog også blevet delvist forklaret ved en påpegning af

de enkelte delarbejdsmarkeders relative autonomi, bl.a. hos Massimo

Paci5° og Michele Salvati.51 De peger bl.a. på, at »de stærkeste grupper« i

arbejderklassen - nemlig mænd mellem ca. 20 og 40 år, i Norditalien -

ikke har været så hårdt ramt af arbejdsløshedstruslen; mens andre grup-

per, de helt unge, hvindeme og de gamle, har haft stigende problemer
med overhovedet at komme ind på arbejdsmarkedet, og at blive der. Den
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store arbejdskraftreserve i disse grupper skulle i flg. disse teorier ikke

have været nogen afgørende trussel for de »stærke grupper«, da de ikke

umiddelbart var i stand til at overtage disses arbejde.
Efterhånden er det dog lykkedes arbejdsgiverne at spille de to grupper

ud mod hinanden: i 70ieme har der i høj grad fundet en omstrukturering
sted - bl.a. i retning afdecentralisering i mindre produktionsenheder (ofte
placeret på landet), helt ud til hjemmearbejdet; derved får de svagerestil-
lede grupper (både fagligt og socialt) nemmere adgang til arbejdsmarke-
det, men. truer til gengæld i stigende grad indirekte den »stærke kerne« i

byerne.
Erkendelsen af denne udvikling har øget forskernes og fagforeninger-

nes interesse for decentraliserings- og hjemmearbejds-problemerne (som
har lange traditioner i Italien, men altså har fået et betydeligt genopsving i

de senere år). Et omdiskuteret spørgsmål er, om decentraliseringen er et

arbejdsgiversvar på arbejdskampenes styrkelse af arbejderklassen eller

mere er et fænomen, der er iboende i den teknologiske udvikling. Diskus-

sionen om disse problemer kan man bl.a. finde i en bog udgivet af meta-

larbejderforbundet i Bergamo.52 Om forholdene og kampene i hjemmein-
dustrien kan man bl.a. læse i »Il lavoro a domicilio« (Hjemmearbejdet).53
Endelig kan nævnes bogen »Le lotte dei disoccupati« (De arbejdsløses
kampe), (Nuove Edizioni Operaie 1976), der dækker kampene i 1975 i

Napoli - den by, hvor de arbejdsløses organisering har haft størst udbre-

delse og virkning.

Tilbageslag for arbejderklassen 1976-1979

Efter parlamentsvalget i_1976 kom PCI ind i regeringssfæren, 0g partiet
og det meste af fagbevægelsen bestræbte sig på at lægge en kraftig dæm-
per på strejkeaktiviteten. Der mangler endnu grundige undersøgelser af, i

hvor høj grad denne dæmper har slået igennem - men i alle tilfælde har

den autoritære og reaktionære udvikling siden valget været et slag i ansig-
tet på store dele af det »ny venstre«. Inden valget havde disse grupper

meget optimistiske forventninger om mulighederne for radikale, progres-

sive ændringer af det italienske samfund. Denne optimisme bygger bl.a.

på 1) en undervurdering af de kristlige demokraters styrke, 2) en vis

fejlvurdering af mulighederne for at ændre,PCI”s klassesamarbejdslinje,
3) en overvurdering af arbejderklassens styrke på fabrikkerne pga. en

'for kraftig fokusering på de »stærke arbejdsgrupper«. Det »ny venstre«s

omvurderinger har ikke blot måttet behandle disse 3 spørgsmål, men også

inddrage hele terrorisme-problemet, der jo har været stadig voksende i de
seneste år.54

Forskningssituationen
Den italienske forskningssituation er, udover sin frodighed, karakteriseret
af forskellige særlige træk:

1) en generel italiensk universitetstradition for historisk-filosofiske ana-
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lyser fremfor positivistiske tilgange. De generelle linjer i den italienske

arbejderklasses og arbejderbevægelses historie er derfor ofte beskrevet,
men tit med et stærkt ideologiske præg

- man mangler facts om mange

konkrete ting.55
'

2) den tilspidsede klassekampsituation og Quademi Rossi-traditionen,
der tilsammen har præget megen italiensk arbejdssociologi efter 1968 i

form af en »neo-empirisme fra venstre«56 - d.v.s. fortsat også med visse

ideologiske overtoner (feks. over-optimistiske forestillinger om »arbej-
derkontrol«, »arbejderautonomi« osv.).

3) marxismens relativt kontinuerlige udvikling i Italien, fordi de to store

arbejderpartier - i alfald Verbalt - har bevaret deres karakter af marxisti-

ske. Næsten al italiesnsk arbejdssociologi 0.1. er derfor præget af mar-

xismen; til gengæld har så også den stalinistiske dogmatisme visse steder

sat sine spor meget dybt, ikke mindst i megen PCI-orienteret forskning.
4) den udbredte sammenfletning af arbejdsmarkedsforskere og faglige

ledere, der bl.a. er et resultat af det store antal intellektuelle i de italien-

ske fagforeninger, også på ledende poster.
Forskningen i arbejdskampe finder sted -- dels på universiteterne,57

dels i fagforeningsregi,58 dels ved forskellige partitilknyttede instituti-

oner,59 dels ved mere selvstændige forskningsinstitutter.60
Af løbende informative udgivelser kan bl.a. nævnes: i det kvartårlige

PCI-tidsskrift »Politica ed Economia« kan man oversigtsmæssigt følge
den aktuelle udvikling i arbejdskampe i den lille rubrik »Le lotte del

lavoro in Italia« (Arbejdskampe i Italien), redigeret af Accomero og Car-
dulli. I det kvartårlige, socialistpartiorienterede »Economia e lavoro« kan
man jævnligt finde oversigtsmæssige gennemgange af de seneste nationale

og lokale overenskomster. I de ligeledes kvartalsvise »Quademi Ras-

segna Sindacale« (udgivet af CGIL, redigeret af Accomero og »Prospet-
tiva Sindacale« (udgivet af den stærkt venstreorienterede CISL-Milano)
kan man finde udmærkede analyser af forskellige faglige forhold, herun-
der også af arbejdskampe. Det samme gælder de uafhængige, omend »ny

venstre-tilknyttede« »Classe« (Milano) »Quademi Piacentini« (Piacenza),
og »Praxis«.

Noter

1. CGIL/CISL: Zur Geschichte und Theorie der italienischen Gewerkschaftsbewegung.
› (2 bind), Berlin 1973 - oversat efter »Quademi rassegna sindacale«, nr. 31-32.

2. Bianca Beccalli-Salvati: The Rebirth of Italian Trade Unionism, i The Rebirth of Italy
(red. S. Woolt), London 1972, s. 181-211.

3. Emilio Soave: Azione antifascista e iniziativa rivendicativa nel Nord (Antifascstistisk
aktion og overenskomstkrav i Norditalien) i »Problemi del movimento sindacale in

Italia 1943-1973«, s. 135-166.

4. Romolo Gobbi: Operai e Resistenza (Arbejdere og modstandskamp), 1973, (Musoli-
no).

. Operai e contadini nella cn'si italiana del 1943-1944, 1974 (Feltrinelli).
6. Liliana Lanzardo: Classe operaia e Panito Communista alla FIAT. La strategia della
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Emilio Pugno/Sergio Garavini: Gli anni dun' alla FIAT (De hårde år på FIAT), 1974
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. Giovanni Carocci: Inchiesta alla FIAT (Undersøgelse på FIAT), 1960, (Vallecchi).
. Giuseppe Della Rocca: L'offensiva politica degli imprenditor'i nelle fabbriche (Ar-

bejdsgivernes politiske offensiv på fabrikkerne) i »Problemi del movimento sindacale

in Italia 1943-1973«, s. 609-638.

Quademi Rossi 1-6, 1961-1965, genoptrykt hos forlaget Sapere. På tysk findes forskel-

lige udvalg: »Spätkapitalismux und Kiassenkampf«, i serien »Arbeiterbewegung« på
EVA-Verlag, Frankfurt am Main 1972 & »Arbeiteruntersuchung und kapitalistische
Organisation der Produktion«, Trikont-Verlag, Schriften zum Klassenkampf, nr. 24,
München 1972 & Romano Alquati: Klassenanalyse als Klassenkampf. Arbeiterunter-

xm-hungen bei FIAT und Olivetti (udgivet og informativt indledt af Wolfgang Rieland),
Fischer-Verlag, Frankfurt am Main 1974.

Om brydningeme i gruppen, se W. Rielands indledning til Alquati-bogen (se note 10).
Aris Accomeo: Le lotte operaie dein anni '60 (Arbejdskampene i 60'erne), i Quademi
Rassegna Sindacale, nr. 31-32, 1971, s. 113-138.

For en oversigt, se bl.a. Grisoni/Portelli og Viggo Bank Jensen, op. cit.

Emilio Reyneri: Comportamento di classe e nuovo ciclo di lotte (Klassefærd og ny

kampcyklus), i »Problemi del movimento sindacale in Italia 1943-1973«, s. 839-872.

Detlev Albers: Italien - i Albers/Goldschmidt/Oehlke: Klassenkämpfe in Westeuropa.
England, Frankreich, Italien, Hamburg 1971, Rowohlt (ro-ro-ro), s. 109-192.

Dossier 2: Chronologie der Kämpfe in Italien (1967-1970), s. 72-108 & F. Ciafaloni:

Die Gewerkschaften und der Kampf der Arbeiter in Turin, s. 51-71 - begge i Kurs-

buch 26: Die Klassenkämpfe in Italien, Berlin 1972.

Accomero/Cardulli: Le lotte in Italia 1970-75, Quademi Rassegna Sindacale, nr. 51,
1974.

Marino Regini/ Emilio Reyneri: Lotte operaie e organizzazione del lavoro, 1971, (Mar-

silio). På tysk: »Akkord, Lohn, Qualifikation als Kampfmhalte italienischer Arbe-

iter«, München 1973 (Trikont).
Johannes Rohbek: Rationalisierung und Arbeitskampf bei FIAT -i »Das Argument«,
Sonderband 2, Gewerkschaften im Klassenkampf, s. 175-229; Berlin 1974.

»Lotte operaie e sindacato in Italia« (Arbejdskampe og fagbevægelse i Italien), Bo-

logna 1974-75, red. af A. Pizzomo: bind 13 L. Luppi/E. Reyneri: I1 settore dell'auto-

mobile (Innocenti _e Autobianchi), bind 2: M. Regini/E. Santi: Il settore degli elettro-

domestici (Candy e Ignis), bind 3: L. Dolci/E. Reyneri: Il settore electtromeccanico
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telecomunicazioni (Sit-Siemens e CGE), bind 5: G. Carabelli/G. AbbatecolajB. Be-
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sindacato: il ciclo 1968-1972 in Italia.
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Marianella Sclavi: Lotta di classe e organizzazione operaia Pirelli Bicocca Milano

('68-'69). OM-FIAT Brescia ('54-'72), (Klassekamp og arbejderorganisering, Pirelli

Biocca Milano ('68-'69). OM-FIAT Brescia ('54-'72), 1974 (Mazzotta).
Piero Bolchini: La Pirelli. Operai e pardroni (Pirelli. Arbejdere og herrer) 1966, (Sam-
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En gruppe arbejdere og funktionærers praktiske erfaringer og politiske udvikling gen-
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Ottaviano Del Turco: Una tipologia delle forme di lotta oggi in Italia (En typologi
over strejkeformer i dag i Italien), i Quademi Rassegna Sindacale, nr. 25, Rom 1970.

Sophie Alf: Den nye syndikalisme, i Socialistisk Politik, nr. 1, dec. 1975, s. 11-19.

Bianca Beccalli: Scioperi e organizzazione sindacale: Milano 1950-1970 - i Rassegna
Italiana di Sociologia, 1971, nr. 1, s. 83-120.
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Fausto Anderlini/Salvatore Sechi: Dalle Sezioni sindacali ai Consigli di fabbrica (Fra
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Guido Romagnoli: Consigli di fabbrica e demcrazia sindacale (Fabriksråd og fagfore-
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problemer omkring fabriksråd og zoneråd), i Quademi Rassegna Sindacale, nr. 49,
1974, s. 151-169.

Aglieta/Bianchi/Merli Brandini: I delegati operai. Ricerca su nuove forme di rappre-

sentanza operaia, 1970 (Coines), (en ISRIL-undersøgelse).
. 11 Manifesto: Klasse, parti, arbejderråd (red. Jørgen Stender Clausen), Viborg 1973,
Røde Bane, s. 118-135. -

Fabrizio d'Agostini: La condizione operaia e i consiin di fabbrica (Arbejdsbetingelser
ofg fabriksråd), 1974, (Riuniti).

. Ida Regalia: La Formazione di una nuova rappresentanza di base (Dannelsen af en ny

basisrepræsentation), i Qudemi Rassegna Sindacale, nr. 51, 1974, s. 150-157.
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skolen i Kbh. Undersøgelsen skulle snarest udkomme på »11 Mulino«-for1aget.
Massimo Paci: Mercato del lavoro e classi sociali in Italia (Arbejdsmarked og sociale

klasseri Italien), 1973, Il Mulino. '

M. Salvati: Il sistema economico italiano: analisi di una crisi (Det italienske økonomi-
ske system: analyse af en krise), 1975, (11 Mulino) & M. Salvati: Politica economica e

relazioni industriali dal »miracolo« economico ad oggi (Økonomisk politik og ind-

ustrielle relationer fra det økonomiske »mirakel« til i dag), i »Problemi del movimento

sindacale in Italia 1943-73«, s. 685-736.

/
FLM-Bergamo: Sindacato e piccola impresa. Strategia del capitale e azione sindacale

nel decentramento produttivo (Fagbevægelsen og de små virksomheder. Kapitalens
strategi og fagforeningsaktion over for produktions-decentralisering), Bari 1975, De

Donato.

Quademi Rassegna Sindacale, nr. 44-45, Rom 1973.

Det venstreorienterede, forenede metalarbejderforbund FLM's opfattelse af terroris-

mens udvikling 1969-78 findes hos Vibeke Sperling: Italien: Terrorens politik, i »Ve-

jen til socialisme«, nr. 9. juni 1978.

Jfr. Accomeros indledning til »Problemi del movimento sindacale in Italia 1943-73«,
5. 2-3.

Jfr. Michele la Rosa: Lotte operaie, autonomia e organizzazione. Ipotesi di sociologia
crittica del lavoro (Arbejdskampe, autonomi og organisation. Hypoteser til en kritisk

arbejdssociologi), 1976, s. 135 ff. (Sapere).
Bla. kan fremhæves universiteterne i Milano, Torino, Trento og Modena.

Udgivet af fagforeningemes »uffici studi« eller »centri ricerche«.

Bl.a. »Istituto Gramsci« knyttet til PCI og »Cendes«-instituttet knyttet til venstrefløj-

spartiet »Democrazia Proletaria«. v

Bl.a. ISRIL (institut for studier i industrielle relationer og arbejdsforhold) og ISSOCO

(institut for studiet af det nutidige samfund).
lSRIL har dog en vis tilknytning til CISL og ISSOCO til socialisteme.

Endelig kan nævnes Feltrinelli-instituttet i Milano, der har et omfattende bibliotek

og arkiv om arbejderbevægelsen.
«
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USA

Oprørskhed og naivitet: Ny litteratur om

arbejdskampe i USA

AfJohn Logue

Show me a country in which there are no strikes, an Iill show you a

country in which there is no liberty.

(Vis mig et land uden strejker, og jeg vil vise dig et land uden frihed):
Samuel Compers.

Ifølge Compers' axiom er USA et af de frieste lande i verden. I de sidste

to årtier har den amerikanske gennemsnitsarbejder brugt flere dage på at

strejke end hans kolleger i noget andet vestligt land, undtagen Italien -

dobbelt så mange som i England, tre gange så mange som i Danmark, fire

gange så mange som i Frankrig, og tredive gange så mange som i Tysk-
land og Sverige. Amerikanske strejker er længere, bitrere og langt mere

voldsomme end tilsvarende i Europa. Enhver strejke blandt lastbil-

chauffører og minearbejdere kan fremvise en liste over tilskadekomne;
enhver landarbejderstrejke øger rækken af matyrer.
Fagbevægelsens historie i USA adskiller sig mest fra den europæiske

ved at være politisk svag. Som politisk magt slog socialismen aldrig dybe
rødderi Amerika. Det amerikanske socialistpartis styrke var, selv i blom-

stringstiden lige før første verdenskrig, meget begrænset. Partiets stem-

meandel nåede sit højdepunkt ved valget i 1912 medv6% - (i 1932, under

depressionen, beløb det samlede antal stemmer til alle socialistiske og

arbejderpartier sig ikke til meget mere end 2%) - og meget af støtten før
første verdenskrig kom ikke fra industriarbejdeme, men fra oprørske
småbønder, som havde stemt populistisk i 1890”erne. Eugene Debs, soci-

alistpartiets præsidentkandidat, klarede sig bedre i 1912 i Texas, Arkan-

sas, og Louisiana, som alle var populistiske landdistrikter, end han gjorde
i det industrielle New York eller Massachusetts, og det var i Oklahoma,
familie-landmandens sidste bastion, at førkrigstidens socialistparti stod
stærkest.

Arbejdskampe i standard-historiebøgerne
Den organiserede, amerikanske arbejdsstyrkes historie er således primært
den økonomiske organiserings historie: fagforeningemes kamp for aner-

kendelse, for højere lønninger og bedre arbejdsforhold, og for politisk
indflydelse udenfor de diminutive socialistpartier. Efter europæiske stan-

darder er det en mærkværdig historie, fordi den forbinder en usædvanlig
industriel oprørskhed med politisk naivitet. Den amerikanske fagbevæ-
gelses ideologi, for såvidt man overhovedet kan tale om, at den har en

ideologi, er »business unionism«, som der ikke findes et semantisk mod-

stykke til i Europa.
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Standardfremstillingeme af den amerikanske arbejderbevægelse er der-

for i væsentlig grad om strejker og lockout'er. Den første, der udkom af

deto eksisterende fremstillinger, History of Labour in the United States,

(New York: Macmillan, 1918-35), i fire bind, af John Commons og hans

medarbejdere ved universitetet i Wisconsin, bliver stadig anset for at

være monumental, både med hensyn til detaljer og perspektiver. Den er

tydeligt fagforeningstro, men Commons foretrak den »business uni-

onism«, der fandtes i den håndværks-dominerede American Federation

of Labor, og han havde selv arbejdet med the National Civic Federation,
en gruppe, der blev organiseret i 1900 af erhvervsinteresser for at fremme

forsoningen mellem arbejdsgivere og arbejdere, med ALF-præsident

Compers som NCFs vice-præsident.l Men selv med dette perspektiv,
som Perlman og Taft skriver i det sidste bind af Commons” værk, har

»den amerikanske arbejderhistorie primært været en kamp-historie«.2

Mange af deres fraser - »industrielle slagmarker«, »føre konfliktkrig«

(conflicts waged), arbejderne, der tabte »deres Mame-krig på slagmar-
kerne« om stålindustrien i 1901, og lignende - er militære metaforer,

klassekampens sprog. Men i de kampe, som de beskriver, er etniske,

religiøse og kulturelle faktorer ofte udslagsgivende; for som de understre-

ger, den amerikanske arbejderklasse var usædvanlig i den periode, de

beskriver (1896-1932) på grund af dens heterogenitet. Den organiserede
amerikanske arbejdsstyrke var, hævder de, »arbejds-bevidst« (»job

conscious«), dvs. yderst bevidst om fag- og arbejdsplads-solidaritet,
men sjældent klassebevidst.

Den nyeste af de to fremstillinger, Phillip Foners History of the Labor

Movement in the United States (New York: International Publishers,

1947-65), i ñre bind, som dækker perioden fra kolonitiden til 1917, ligger
til venstre for Commons' værk i politisk henseende. Men i lighed med

Commons” er Foner's værk på mange punkter fundamentalt en strejkehi-
storie. Men når alt kommer til alt, er det netop sagen: den amerikanske

arbejderbevægelSeshistorie er historien om de amerikanske fagforenin-

ger, og deres historie i den periode, som Commons og Foner dækker

(henholdsvis til 1932 og 1917), er historien om kampen for anerkendelse

og overlevelse. Strejke var ofte det eneste, man kunne ty til.

Udviklingen af de amerikanske fagforeninger var hverken gradvis eller

konstant. Den fulgte snarere et mønster, der bestod i forbløffende organi-

serings-gennembrud - for eksempel Knights og Labor (der mindede om

senere industrielle fagforeninger ved at organisere både faglærte og ufag-

lærte), hvis medlemstal røg op fra ca. 100.000 i sommeren 1885 til over

700.000 et år senere, efter et par vellykkede jembanestrejker - fulgt af

næsten ligeså hastige sammenbrud. Amerikanske arbejdsgivere viste sig
at være mere umedgørlige end nogen andre, som fagforeningerne har

forhandlet med i de vestlige demokratier, og bortset fra en håndfuld

velorganiserede fag blev selve fagforeningsorganiseringens overlevelse

draget i tvivl forud for vedtagelsen af .New Deal arbejderlovgivningen
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(1933-35), som dannede basis for permanent organisering ved at fastlægge

fagforeningemes legale ret til overenskomstforhandlinger. Skematisk kan

man sige, at før 1933 var de amerikanske fagforeningers historie historien

om deres strejker.

Beretninger om arbejdskampe
Det klassiske værk om .strejker i Amerika er Samuel Yellens American

Labor Struggles (New York: Harcourt, Brace, 1936). Det blev udgivet

netop som Congress of Industrial Organizations (CIO) som led i deres

organiseringskampagne begyndte at indlemme ufaglærte industriarbejdere
i de organiseredes rækker, og dets indholdsfortegnelse lyder som en op-

remsning af tidligere forsøg på at organisere de ufaglærte: jembanestrej-
keme i 1877, som medførte oprørstilstand i mange jembanebyer, Ha-

ymarket, Homestead, Pullman, antracit-strejken i 1902, Lawrence tek-

stil-strejke, Ludlow-massakren, stålstrejken i 1919, tekstilstrejkeme i

sydstateme i 1929 og generalstrejken i San Fransisco i 1934. Det er et

litani om heltemod og nederlag. Om Lawrence-strejken i 1912, som blev

anført af Industrial Workers of the World (IWW), fordi AFL-tekstilfagfo-
reningeme ikke havde gjort forsøg på at organisere de ufaglærte, og som

blev udødeliggjort i de strejkende kvinders slogan »vi vil ha” brød og

roser«, skriver Yellen, at det var »en af de uhyre få strejker i USA, der

førte til klar sejr for arbejderne«.4 Det er selvfølgelig langt fra sandheden.

En masse strejker blandt faglærte arbejdere var en stor succes, og 'craft

unions' (fagforeninger, hvis medlemmer tilhørte samme fag, men ikke

samme industrigren) var solidt etablerede før århundredskiftet. Men

større indsatser blandt de ufaglærte førte sjældent til mere end midlertidig
succes. Yellens andre beretninger, undtagen den om havnearbejderstrej-
ken på vestkysten i 1934, handler om blodige nederlag, hvor arbejdernes
matyrer enten blev hængt af retten (Haymarket), blev skudt af politiet,
militsen og forbundstroppeme (Pullman, Ludlow) eller af private hære

(Homestead). Udøvelsen af vold var mangeartet, men målet var kon-

stant: at forhindre arbejderne i at organisere sig.
Sit-down strejkerne, der begyndte, da Yellens bog gik i trykkeri, ind-

ledte en ny epoke i arbejderkampene. Disse fabriksbesættelser gav de

strejkende magten over fabrikkerne og gjorde brug af strejkebrydere mere

besværlig. Men den vigtigste tendens var regeringens nye rolle. New

Deal-arbejderlovgivningen gjorde fagforeningerne i stand til at påberåbe

sig loven mod ubøjelige arbejdsgivere; som John L. Lewis, leder af mine-

arbejdeme og CIO, tordnede under sit-down strejkerne på General Mo-

torsi 1937, mens han forhandlede med GM, så passede det sig ikke for en

korporation, der valgte at bryde Wagner-loven, at klage over andres ulov-

lige handlinger. For første gang i Amerikas arbejderhistorie var regerinn
gen ikke længere kapitalens automatiske allierede. Mens arbejdsgiverne
fortsat appellerede til politi og hær om at gribe ind, så opmuntrede Ro-

osevelt-regeringen i nogle få vigtige år, mens de industrielle fagforeninger
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blev dannet, til fagforeningsorganisering, og fra tid til anden udmanøvre-
rede og besejrede de strejkende politiet.

Regeringens rolle i undertrykkelsen af arbejderorganiseringen er et af

temaerne i Sidney Lens' meget læsværdige billigbog, The Labor Wars

(Garden City: Dobleday/Anchor, 1973). Den fortæller om et halvt år-

hundredesstørste strejker, fra 1870'erne til 1930'erne, og Lens under-

streger samarbejdet mellem regering og kapital, den stigende meddelag-
tighed, som American Federation of Labors hieraki havde i udbytningen
af uorganiserede og ufaglærte i denne periode, og det faktum at arbejder-
nes succes ofte har stammet fra, at de har nægtet at være bundet af den

borgerlige lovgivnings diktater. Det er ikke en videnskabelig foregangs-
bog, men den er nøjagtig i detaljerne og i høj grad værd at læse. Lens

forklarer, at hans formål er pædagogisk: han skriver for den nye ameri-

kanske venstrefløj, som er ung, veluddannet og totalt ahistorisk, »uden

rødder i fortiden, uden principper nedarvet fra tidligere generationer erfa-

ringer<2.5Andre vil også finde Lens' beretning gribende.
Jeremy Brechers Strike! (Greenwich: Fawcett, 1972) gør brug af meget

af det samme materiale som Lens i en noget mere videnskabelig (dvs.
med fodnoter) populærudgave. De første 2/3 af bogen drejer sig om de

amerikanske strejkers historie fra jembaneopgøret i 1877 til depressionen.
. Ligesom Lens synes Brecher at være tilfreds med at stoppe sin histo-

rieske fremstilling af de amerikanske strejker med CIO,s masseproduk-
tions-triumf, selv om han tilføjer et efterord, der behandler strejkebølgen
umiddelbart efter anden verdenskrig. Den sidste trediedel er viet til at

drage konklusioner om massestrejkens rolle mht. at skabe solidaritet og

gruppebevidsthed inden for arbejderklassen, og til at se på nyere strejker
inden for uddannelsessektoren, postvæsenet, transport o.lign. i lyset af

de generelle socio-kulturelle forhold i slutningen af l960”eme. Mange vil

synes, at Brecher romantiserer massestrejken, og hans politiske alvor vil

skurre i ørerne på nogle, men hans kritik af arbejderhistorikere, der be-

handler enkelte strejker i ophøjet isolation, uden samtidig at give en

fornemmelse af strejkebevægelsemes kulturelle dynamik og de ændringer
i gruppebevidstheden, som de medfører, er helt sikkert præcis.

Alle tre bind understreger den rolle, volden spillede i amerikanske

strejker. Hvis vold, som det gamle mundheld siger, er ligeså amerikansk

som æblepie, så er arbejdskampe i sandhed også amerikanske. Graden af

vold i amerikanske strejker - og Lens' titel The The Labor Wars er

præcis nok - er langt højere end nogen andre steder. Hvis man overførte

den vold, der anvendes i amerikanske arbejdskampe til Europa, ville det

se ud som en indledning til revolution.

Graden af vold i lønkampe er et af resultaterne af arbejderbevægelsens
politiske nederlag. Det har været arbejderbevægelsens mangel på politisk
magt (på trods af almindelig valgret i USA), som har afholdt den fra at

forhindre, at regeringen brugte magt mod arbejderne. Før New Deal var

regeringsindblanding i strejker og efterfølgende retssager mod de strej-

278



kende standard-procedure. Generelt var de strejkende arbejdere eller

deres koner og børn voldens ofre, og deres ledere kom for retten, blev

dømt og undertiden henrettet (ivf. Haymarket-retssagen). Ved sjældne
lejligheder blev de juridiske og regeringsmæssige roller byttet om. Under

I

minearbejderstrejken i 1922 gjorde offentlige embedsmænd, der skulle

håndhæve loven, således ikke noget forsøg på at bryde de strejkendes
belejring af Southern Illinois Coal Companys mine tæt ved Herrin i Willi-

amson Country, Illinois, hvor strejkebrydere forsøgte at bryde kul under

bevogtning; det lokale samfund og dets embedsmænd var hovedsagelig
sammensat af minearbejdere, tidligere minearbejdere, og minearbejderes
venner og slægtninge. Tre strejkende blev dræbt under belejn'ngen, og

minearbejdeme myrdede 19 strejkebrydere og minevagter, efter de havde

overgivet sig. Nævningene ved ligsynene henførte alle dødsfaldene til

»direkte og indirekte handlinger foretaget af selskabet, og da den statslige
regering endelig anklagede nogen for mordene på vagterne og strejkebry-
deme, frifandt de lokale nævninge alle dem, der kom for retten.6 Men

Herrin var en undtagelse. Ludlow var mere typisk: der dræbte Colora-

do-militsen to kvinder, hvoraf den ene var gravid, og elleve børn mellem
6 måneder og år (foruden det sædvanlige antal mænd og drenge), mens de

beskød og brændte en strejkelejr; tre strejkende, der blev taget til fange,
blev uden videre henrettet. Der blev ikke rejst nogen tiltale for disse

mord, men 408 minearbejdere blev tiltalt for vold under en eller anden

form. Mens Ludlow-massakren var et ekstremt tilfælde, så var mønstret

typisk. Væbnede sammenstød var almindelige og dødsfald hyppige, og en

strejkes succes afhang af, om man kunne undgå militær indgriben. Det

var den nye politik, der lå i New Deal, der medførte, at man gik bort fra

1910-20 periodens geværer og granater og gik over til knipler vs. baseball
bats og mursten i l930”eme. Graden af vold var stadig høj, men antallet
af dødsfald faldt. Men volden afspejlede den lette tilgang til våben snarere

end bevidst klassekrig.

De enkelte strejker A

På trods af Brechers pessimisme mht. muligheden for at foretage gode
studier af de enkelte strejker er der udkommet en hel del udmærkede, ja
selv fortræffelige værker, sammen med den sædvanlige mængde sekteri-

ske, selvbekræftende, propagandistiske og upræcise beretninger. De mest

videnskabelige er at finde i tidsskriftet Labour History. Nyere artikler,
der er værd at bemærke dér, tager så varierede emner op som Philadelp-
hia-lodsernes 12-dages strejke i 1792, som resulterede i både højere løn-

ninger 0g statslige vedtægter, hvorved arbejderne mistede retten til at

strejke, og hærens ofñcerers opfattelse af deres rolle som forsvarer af den

offentlige orden ved at bryde det 19. århundredes jernbanestrejker.8
Blandt større værker er der tre helt forskellige, der er værd at nævne.

Det formodentlig bedste, videnskabelige enkeltstudie af nogen strejke,
der er udkommet for nylig, er Sidney Fines Sit-down: The General M0-
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tors Strike of 1936-1937 (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1969).
Fines arbejde kommer så nær på en endelig fremstilling af United Auto

Workers, omhyggeligt iscenesatte angreb på General Motors og på for-

handlingerne og den politik, der lå til grund for den aftale, som fulgte
angrebet, som vi vil komme til at opleve. Emnet er af afgørende betyd-
ning, ikke ,kun pga. GMs og den øvrige bilindustris betydning, men fordi

GM-kampagnen blev hjømestenen i CIOs organiseringsbestræbelser; det

var GM sit-down strejken, der overtalte Morgan-interesserne til at blive

enige med CIO i stålindustrien og medførte anerkendelse fra US Steel af

Steel Workers” Organizing Committee. I Fines omhyggeligt dokumente-

rede fremstilling kan man spore den overordentligt store betydning, som

fagforeningemes nyligt vundne politiske indflydelse havde - Lewis, mi-

nearbejdere støttede Roosevelts genvalg med bidrag på en halv million

dollars, en enorm sum, som repræsenterede et. stort spring i retning af

fagforeningemes involvering i politik9 - ved at tvinge GM til forhand-

lingsbordet. Sit-down strejkerne var helt klart ulovlige, men hverken for- r

bundsregeringen eller guvemøren i Michigan, der også var valgt med

arbejderstøtte, var villige til at bruge magt for at forsvare ejendomsrettig-
heder og gøre en ende på sit-down strejkerne.

'

Walter Uphoffs Kohler on Strike: Thirty Years of Conflict (Boston:
Bacon, 1966) beskriver en helt anden slags strejke. Kohler Company, der

fremstillede badeværelsestilbehør'i Sheboygan, Wisconsin, var et møn-

ster på både oplyst og velvillig patriarkalsk ledelsesform og en prototype

på et stædigt fagforeningsfjendtlig amerikansk firma. Strejkeme på Koh-

ler (1934-1941 og 1954-1960) repræsenterer noget, der ligner en rekord i

både fagforenings- og arbejdsgiverudholdenhed. Kontrasten mellem dem

afspejler en forandring i arbejdskampens karakter.

Strejken i 1934 havde alle den industrielle krigs karakteristika. 12 dage
ind i strejken i 1934 havde Special Deputies opbrugt deres forsyninger af

tåregas og begyndte at skyde på de strejkende, hvorved de dræbte to og

sårede 47; de fleste af dem blev skudt i ryggen, mens de flygtede. Strej-
ken blev brudt, fagforeningen tabte, og en ñrmafagforening blev forhand-

lingsberettiget, men konflikten fortsatte indtil krigsudbruddet. Der blev

ikke rejst tiltale mod Special Deputies for beskydningen.
Den anden strejke, som begyndte under UAWs protektion i 1954, var

en gentagelse af den stædige og bitre strejke i 1930$eme, under nye politi-
ske vilkår. Denne gang afviste sheriffen, som havde støtte fra UAW,
blankt at benytte våben til at bryde strejken. Til syvende og sidst blev

sagen ikke afgjort på den industrielle slagmark, men i retten, som kendte
,

selskabet skyldig i gentagne overtrædelser af loven. I 1962 forhandlede

man sig endelig frem til en kontrakt; i 1965 accepterede selskabet at

betale 4,5 millioner dollars i erstatning til ulovligt afskedigede fagfore-
ningsmedlemmer. I kontrasten mellem de to strejker, mellem 30'emes

'suppekøkkener' og de 13 millioner dollars i strejkeunderstøttelse, som

UAW investerede i strejkerne i 50”eme, mellem politi-indblandingen til
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fordel for firmaet i 30'erne og neutraliteten i 50,eme, og vigtigst af alt i
domstolenes rolle, kan man se ændringen i arbejdskampenes karakter.

En tredie og helt anden slags bog er George McGovems bog om Colo-
rado kulstrejken i 1913-14. Den er baseret på McGovems doktorafhand-
ling fra 1953 The Great Coalfield War (Boston: Houghton Mifflin, 1972),
som blev omskrevet sammen med Leonard Guttridge, og den er en be-
mærkelsesværdig bog. Det er blevet almindeligt for præsidentkandidater
at bevise deres intellektuelle niveau ved at udgive en samling floskler
produceret af en *neger°. Dette er imidlertid en seriøs, omhyggelig, og
intellektuelt respektabel indsats. Den er forbavsende upartisk i sin be-
handling af modstanderne. Hvadenten det er John D. Rockefeller, som

kontrollerede minerne, mens han underviste i søndagsskole eller afpare-
rede en ældre minearbejders spørgsmål om, hvorvidt han ville få pension,
når han trak sig tilbage, med et »spøgefuldt svar - at de ville formodentlig
blive pensioneret samtidig«,'° eller politikere og fagforeningsledere, der
forsøgte at udnytte de døde for egen vindings skyld, kommer ingen af de
ledende skikkelser uskadt igennem. Det er faktisk kun minearbejdeme -

en blanding af grækere, montenegroianere, bulgarere, serbere, italienere
kroatere og australiere - som er blevet udbyttet, snydt og dræbt i hund-
redvis i minerne, fordi arbejdsgiverne undlod at foretage de mest elemen-
tære sikkerhedsforanstaltninger, der nød McGovems ublandede sympati.
Der er ingen helte i denne beretning. Organiseresede minearbejdere
brændte strejkebrydere' og minevagter ud på samme måde, som Colorado
statsmilitsen brændte minearbejdeme ud i Ludlow. Det er kun et tilfælde,
at ikke også børn blev ofre for minearbejdemes kugler og ild, mens

militsen kunne tage æren for ikke blot bevæbnede og ubevæbnede mænds
og kvinders død, men også for en 9-årig, en 8-årig, en 7-årig, to 6-årige,
tre 4-årige, en 3-årig og to spædbørn på henholdsvis 3 og 6 måneder. Det
var krig, bemærker McGovem, og militsen blev anført af officerer, der
var trænet i at bekæmpe indianere, mens nogle af de strejkende havde
lært guerilla-taktik under Balkan-krigen.

Arbejdskampe set nedefra

Strejkemes historie bliver skrevet af ikke-deltagere: professorer, senato-

rer, ministre og fagforeningsledere. Hvad der skete er klart; hvordan de

strejkende så det er ikke klart. På trods af McGovems kombination af

klarhed og moralsk ildhu, hvor meget forstår så læseren af tankegangen
hos den ældre fagforeningsorganisator, som, da han blev interviewet, tog
sin Winchester ned for at vise den, til intervieweren og håndterede den

»med en pludselig skæbnesvanger ildhu, fuldstændig som om erindringen
havde bortsmeltet hans alder og våbnet, der blev revet ned fra sin tilbage-
trukne tilværelse, endnu engang måtte gøre gavn mod Baldwin-Felts (de-
tektivñrma) bøller, der var vendt tilbage og luskede omkring udenfor i
den stille sidegade« ?“
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Gode arbejderfremstillinger af strejkerne er sjældne. En af disse få er

John Lipperts beskrivelse og analyse af en vild strejke på Cadillac-fabrik-

ken i 1976 (»Fleetwood Wildcat: Anatomy of a Wildcat Strike« Radical

American, Bind 11, nr. 5 (Sept. - Okt. 1977), pp. 7-37). Lipperts beret-

ning lyder sandfærdig, og hans beskrivelse af den fortsatte kamp om

tempoet på samlebåndet er en god modgift mod den udbredte tro blandt

venstreorienterede universitetsfolk på at en strejkevagt ved porten bety-
der arbejdskamp. De former, arbejdskampen antager inden for fabrikken,
er langt vigtigere. I dette tilfælde blev den vilde strejke en fiasko, men

den daglige kamp for at mindske tempoet på samlebåndet og få tilført

flere arbejdere, gav resultat.

Mundtlige beretninger giver nogle af svarene, selv om det sjældent er

systematisk. Alice 0g Staughton Lynd, Rank and File (Boston: Bacon

;Press, 1973) har den præcise undertitel ”Personlige oplevelser fortalt af

arbejderklassens organisatorer”. Et antal menige aktivister giver en for-

klaring på deres fagforeningsengagement, beskriver deres strejker, deres

arbejde og deres kamp mod fagforeningshierarkiet, som nogle gange sy-

nes lige så fjernt og antagonistisk som selskaberne. De er alt andet end et

tilfældigt udsnit af fagforeningsmedlemmer: de er venstreorienterede, mi-

litante, fantastisk velformulerede og helt sikkert ikke repræsentative på

mange andre områder. Deres argumenter er imidlertid stærke, og det er

indlysende, at deres visioner ikke er skrumpet ind med årene. I ameri-

kansk sammenhæng kan man næppe betegne de militante blandt kommu-

nister, socialister og trotskister som gennemsnits-arbejderklasseorganisa-
torer, men det er meget klart, at under historiske vilkår som dem, der var

fremherskende under CIOs organiseringskampagne i slutningen af

1930'erne, blev deres rolle og deres vision vigtig. Næstefter at interviewe

disse folk selv, giver Lynds værk den bedst mulige adgang til deres

synspunkter.
Mimi Conways Rise Gonna Rise: A Portrait of Southern Textile Wor-

kers (Garden City: Doubleday, Anchor, 1979) er i den samme genre, men

med en mindre præcis titel. Den kunne mere rammende kaldes: »Sådan

blev arbejderne hos J. P. Stevens organiseret.« Den kommer så tæt på

Roanoke Rapids, North Carolina - hvor en storslået kamp for at organi-
sere tekstilarbejdere i sydstateme fandt sted - som de fleste af os nogen-

sinde vil komme, og det er en af den slags førstehåndsopfattelser af

forholdet mellem lønninger, sundhed, sikkerhed, religion og fomemmel-

sen af gruppesolidaritet på lokalt plan, som meget få, bortset fra arbejde-
, rorganisatorer, nogensinde får. Her er essensen i amerikanske arbejds-

kampe: tre generationers fabriksarbejderes livshistorier, håb og frygt - og

de er mere repræsentative end Lynds organisatorer. Deres svage erin-

dringer om den landsdækkende tekstilstrejke i 1934 viser, at den histo-

riefomemmelse, som Lynd efterlyste, stadig eksisterer i hvert fald i dele

af den amerikanske arbejderbevægelse. I parentes bemærket er Earl Dot-

ters fotografier fremragende, en moderne gengivelse af et sydstatssam-

282



fund, der næsten kan sammenlignes med Walker Evans' fænomenale

portræt af sydstatsforpagtere i 1930,eme.12
Den kamp, som Textile Workers Union of America (TWUA) (siden
slået sammen med Amalgamated Clothing Workers til Amalgamated
Clothing and Textile Workers Union) førte for at organisere arbejderne
på J. P. Stevens, den næststørste tekstilfabrik i USA, minder om

1880,eme eller 1930*eme. Hvordan kunne nogen virksomhed stædigt
nægte at lade sig organisere i den sidste fjerdedel af det 20. århundrede?

Og dog er Stevens slet ikke atypisk. Næsten ethvert sydstats-lokalsam-
fund kan opvise et tilsvarende eksempel, sjældent så rigt og småligt som

Stevens, men lige så stærkt i modstanden mod organisering blandt arbej-
derne. Stevens, som modstod arbejderorganiseringsforsøg i tredive år, er

typisk for de store tekstilfabrikker fra nordstateme, der flyttede sydpå for
at få billig og uorganiseret arbejdskraft, og som efterlod spøgelsesbyer i
New England. Stevens har været mere stædig og højrøstet i sine anti-fag-
foreningsaktiviteter end de fleste, og har skaffet sig,- som appelretten
nylig afgav kendelse om, »et ry som den mest berygtede vaneforbryder
inden for arbejdsretten«. Virksomhedens vanemæssige og overlagte tilsi-
desættelse af loven har ført til, at den er blevet idømt bøder på over 1

,million dollars for mere end 100 lovbrud mellem 1963 Og 1976, og til at

den påstås at have begået over 1200 brud på National Labor Relations
Act. Men, som Conway skriver, »Stevens finder det åbenbart stadig
billigere at betale prisen for at bryde arbejderlovene end at underskrive
en fagforeningskontrakt«.13Fagforeningen vandt i 1974 en afstemning om

at blive forhandlingsberettiget på Stevens' Roanoke Rapids-fabrik, men

selskabet har konstant forhandlet med bedre vidende siden da, og har
forhindret udfærdigelsen af en fagforeningskontrakt.

Conways værk giver et usædvanligt menneskeligt portræt af de organi-
serede arbejdere på Roanoke Rapids og deres kamp for at overleve. Der
er Louis Harrell, som er ved at dø af 'brune lunger' eller byssinosis, en

lungesygdom fremkaldt af bomuldsstøv, og som fortæller Conway: »Jeg
vil vædde på, du ikke kan finde mere end 100 mennesker i Roanoke
Rapids, der er blevet gamle nok til at blive pensioneret. De fleste af de
gamle er døde. Det er den eneste grund til, at disse fagforeninger kom
derind nu.«'4 I hans tilfælde afgav den industrielle kommision i North
Carolina den kendelse, som den havde .afgivet i alle andre tilfælde, at

hans sygdom ikke skyldtes hans erhverv, og at han derfor ikke skulle

modtage nogen kompensation. Han døde, før Conway var færdig med
sine interviews. Man indser, at de tidlige fabriksejeres patriarkalske le-

delsesformer, selv om udbytteme selvfølgelig ikke kunne kaldes slaps-
vanse, var mere menneskelige, mere generøse og mindre dødbringende
end J. P. Stevens” upersonlige korporative kapitalisme. Hvide sydstatsar-
bejderes medfødte racisme er der - »Før ville de lytte til en hvid mand på
fabrikken, men nu behandler de den hvide som skidt«'5 - men det er

disse hvide arbejdere, som - organiseret sammen med sorte - har bygget
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en raceblandet fagforening op fra grunden. Man kan se religionens rolle,
f.eks. hos landpræsten, som »arbejdede for Stevens i 23 år på garn- og

farvefabrikken. Folk spørger mig: »Hvordan er det at arbejde for J. P.

Stevens?« Jeg ved, hvordan det er at blive fyret fra sit arbejde, fordi man

prædiker evangeliet,« og som beder »Vær med os og led vores gerninger i

dag. Vi kommer for at finde retfærdighed i dette uretfærdige samfund.«16

Dette er sydstatsfabriksarbejdernes verden og kamp og deres egne ord, i

deres egen referensramme, som det virkelig var - og ikke, som med

Norma Rae, som man kunne ønske det var.

Nye Våben _

Man får mistanke om, at alle disse værker vil vise sig at have deres

begrænsning, hvor interessante de end er. På trods af at de blev skrevet

for en bredere kreds, vil de fleste af deres læsere være at finde blandt de

allerede frelste. Der er imidlertid en bemærkelsesværdig undtagelse, som

vil blive tvungen læsning for enhver fagforenings-funktionær, der gerne

vil virke, som om han gør sit arbejde: Jeremy Rifkin og Randy Barbers

The North Will Rise Again: Pensions, Politics, and Power in the l980's

(Boston: Beacon, 1978). Den indeholder en nedslående række faktiske

fejl,l7 en umådelig mængde gentagelser, og en deprimerende masse spe-

kulationer. ' 8

Dog Har Rifkin og Barber på samme tid fået godt fat på det centrale

element i den nye amerikanske økonomiske konstellation, som ellers

overvejende er blevet oversetz'9 pensionskasser - som legalt repræsente-
rer tvangsopsparinger - er det største grundlag for investeringskapital i .

Amerika i dag. De er det arbejdende folks kollektive ejendom. Og dog
bliver de kontrolleret af banker og forsikringsselskaber, som gør brug af

dem uden hensyntagen til ejernes velfærd. Å

Rifkin og Barber genfortæller den nedslående historie om fagforenin-
gemes manglende evne til at svare igen på den amerikanske kapitalismes
udvikling. Automatisering har reduceret strejkemes brugbarhed som vå-

ben. I nogle højt automatiserede industrigrene, som f.eks. olierafñnering,
kan strejker blandt manuelle arbejdere simpelt hen ikke standse produk-
tionen, som let kan opretholdes af opsynspersonale. Beskæftigelsen i den

højt organiserede fabriksindustri i nordstateme falder dramatisk, mens

anti-fagforeningslove besværliggør organiseringen. Så på trods af et stort

gennembrud for fagforenings-organisering blandt offentligt ansatte er fag-
foreningemes medlemstal stagneret, mens den totale beskæftigelse er

vokset; medlemstallene blandt folk, der ikke er beskæftigetved landbrug,
er faldet fra 34% i 1945 til mindre end 25% i dag. Flytningen af fagfore-
nings-organiserede arbejdspladser til de fagforeningsfjendtlige sydstater
og fra sydstateme til andre lande fortsætter.

Rifkin og Barber understreger det ironiske i, at de, som er ved at blive

ofre for flytning af arbejdspladser også betaler de økonomiske omkost-

ninger via deres pensionskasser. Disse pensionskasser er mere end 500
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milliarder dollars værd og ejer tæt ved en fjerdedel af aktierne i amerikan-

ske selskaber og 40% af de korporative, obligationer. Omkring 200 milli-

arder dollars af dem tilhører pensionskasser i fagforeninger og for offent-

ligt ansatte i 16 nordøstlige og midt-vestlige stater, som er ofre for flyt-
ning af arbejdspladser.20

Pengene bliver imidlertid ikke kontrolleret af hverken ejerne eller fag-
foreningerne. Taft-Haitly-loven fra 1946 tildelte arbejdsgiverne 50% rep-
ræsentation ved disponeringen af midler tilvejebragt via overenskoms-

tforhandlinger (og 100% kontrol med midler tilvejebragt af arbejdsgiverne
selv), og loven krævede, at midlerne blev anvendt på samme måde, som

enhver anden investeringskapital bliver det, nemlig til at skabe den mak-

simalt sikre profit uden hensyn til de ansattes interesse i øvrigt, som

f.eks. bevarelsen af deres arbejde. Arbejdernes pensionskasser har ofte

financieret nye investeringer i sydstateme eller i udlandet, investeringer
hvis primære formål var at gå uden om fagforeningerne.

Ikke alene har pensionskassemes administratorer - hovedsagelig ban-

ker (145 milliarder dollars) og forsikringsselskaber (80 milliarder dollars) -

skadet de ansattes aktuelle interesser ved at investere uden hensyn til,
hvilken holdning de firmaer, der blev investeret i, havde til fagforenin-
gerne, de har også klaret sig dårligt mht. profit, hvilket er af afgørende
betydning for deres mulighed forat udbetale pension. Ikke alene er de
ikke fulgt med inflationen de sidste ti år, mens aktiemarkedet har været

stagnerende, men lederne af pensionskasseme har klaret sig betydeligt
dårligere end markedsgennemsnittet.” En abe, der udvalgte aktier ved at

kaste pile på Wall Street Journals aktierapport, ville have opnået større
profit. Denne usædvanligt dårlige præstation er, foreslår Rifkin og Bar-

ber, et resultat af finansmænds brug af pensionsmidleme til at afstive
deres øvrige investeringer og forretninger. Ud fra de eksisterende tal er

man tvunget til at drage den konklusion, at de, der administrerer penge,
set som helhed er inkompetente.

Rifkin og Barbers recept for arbejderbevægelsen er at benytte pen-
sionsmidleme som et nyt våben i kampen for organisering i fagforenin-
gerne og til at forbedre vilkårene i dag for de fremtidige pensionister.
Fagforeningeme skulle kræve at få kontrollen med midlerne tilbage,
holde fast på at de skal anvendes til investering i nye arbejdspladser for

deres medlemmer og ikke arbejdspladser, der flyttes til Taiwan eller

North Carolina. Det er lige så urimeligt, at fagforeningerne tillader pen-

gemænd at investere i J.P. Stevens, som at The Women°s Christian

Temperance Union (kvindelig afholdsforening) tillader de samme finan-

cielle institutioner at investere deres midler i spritfabrikker. Mens det

næppe kan kaldes en strategi, der skulle have det formål at gøre den

amerikanske kapitalisme ustabil, er det helt givet en fornuftig måde at

gribe en forbedring af de amerikanske fagforeningsmedlemmers arbejdssi-
tuation an på - og eventuelt, hvis den bliver gennemført på fornuftig vis,
også deres arbejdsforhold.
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Det er værd at bemærke, at de første, der benyttede denne strategi,
gjorde det med bemærkelsesværdigt udbytte. Ved at anvende pensions-
midlerne som pression mod Duke Power Company, tvang man dette

firma til forhandlingsbordet for at få afgjort en strejke, der fandt sted i en

af firmaets kulminer i Harlan County, Kentucky - en strejke, der havde

det formål at få fagforeningen anerkendt. Manufacturers Hanover Trust,
en stor bank, der tillige er administrator for en række fagforeningspen-
sionskasser, brød sin meget fasttømrede tilknytning til J. P. Stevens, den

_

uforbederlige arbejderlovs-bryder, som måske er det mest fremragende
eksempel på en fagforeningstjendtlig virksomhed i USA i dag, efter at

maskinarbejdemes fagforening meddelte, at de igen ville tage op til over-

vejelse, hvem der skulle administrere deres penge.

Arbejdskampe i Amerika vedbliver at være en mærkelig blanding af

gammelt og moderne. Klassekampen fortsætter uden klassebevidsthed i

kuldistrikteme. Fagforeningsfjendtlige arbejdsgivere fortsætter med at af-

vise forhandling både inden for tekstilbranchen og landbruget. På' samme

tid er sameksistensen mellem fagforening og ledelse inden for de større

industrier gået så vidt, at de vilde strejker ofte er vendt lige så meget mod

fagforeningemes manglende evne til at forsvare arbejdernes interesser

som mod ledelsens overtrædelser. Det er dog en væbnet sameksistens.

Mens dette skrives, er United Auto Workers' strejke-deadline mod Gene-

ral Motors mindre end en uge borte. De sidste fem landsdækkende aftaler

inden for bilbranchen opnåedes først efter en strejke - 1964, 1967, 1970,
1973, 1976 - og sandsynligheden for en strejke denne gang synes stor.

Hvis UAW gåri strejke, bliver det en storstrejke ligesom den i 30'erne.

Næsten en halv million GM-arbejdere vil blive direkte berørt. Selskabet

vil hverken anvende strejkebrydere eller paramilitære styrker. National-

garden vil ikke blive mobiliseret. De strejkende vil ikke bruge deres tid på
at udarbejde våben. Der vil ikke blive nogen dødsfald. Emnet er ikke

anerkendelse af fagforeningen, men pension. Der vil ikke blive oprettet

'supekøkkener”, UAW-strejkefonden har 295 millioner dollars, nok til at

betale strejkeunderstøttelse og bistandshjælp i 10 uger eller mere. Vol-

den, dramaet, heroismen fra 30'erne er passe; men arbejdskampen ved-

bliver at udgøre en betydelig del af den amerikanske virkelighed.
Oversat af Marianne Holmen og Annette Olsen

Noter

1. Et rids af nogle af Commons erfaringer med og synspunkter på denne gruppe findes i

John Commons 'Introduction', History of Labor in the United States, bind 3 (New
York: Macmillan) pp. IX-XXX.

2. Selig Perlman og Philip Teft, History of Labor in the United States, bind 4 (New
York: Macmillan, 1935), p. 623.

3. Retten til at blive organiseret og føreoverenskomstforhandlinger blev først nedfældet

i National Industrial Recovery Act i 1933. Efter at højesteret ophævede den, fordi den
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19.
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21.

blev anset for at være grundlovsstridig, blev fagforeningsrettighederne genskabt i

National Labor Relations Act (Wagner-loven) i 1935.

. Yellen, p. 171

. Lens, p. X

. En beretning om denne strejke og de følgende juridiske slagsmål findes i Paul Angle,

Bloody Williamson: A Chapter in American Lawlessness (New York: Alfred A.

Knopf, 1952).
. Kenneth Keller, 'The Philadelphia Pilots' strike of 1972', Labor History, bind 18, nr.

1 (vinter 1977), pp. 36-48.

. Jerry Cooper, 'The Army as Strikebreaker - the Railroad Strikes of 1877 and 1894',

Labor History, bind 18, nr. 2 (forår 1977), pp. 179-96.

. Jvf. David Greenstone, Labor in American Poiiticx (New York: Alfred A. Knopf,

1969).
McGovem and Guttiidge, p. 334

Ibid., p. 352

James Agee and Walker Evans, Let Us Now Praise Famous Møn (Boston: Houghton
Mifflin, 1941).
Conway, p. 25

Ibid., p. 23

Ibid., p. 27

Ibid., pp. 210-11

Overvej dette eksempel taget fra diskussionen om de amerikanske fagforeningers
manglende evne til at håndtere de multinationale selskaber:

»Amerikanske fagforeningsledere har vedvarende modsat sig en international fag-

bevægelse siden begyndelsen af den kolde krig, da AFL skilte sig ud fra United World

Federation of Trade Unions (WFTU). Mens AFL-C10 senere hjalp med til at danne

en forbunds-opposition, International Confederation of Free Trade Unions (lCFTU),
brød de senere også med den, da det nye forbund besluttede at forene sig med det

ældre WFTU.« (Rifkin and Barber, p. 32).
Denne slags løs omgang med kendsgerningerne er deprimerende. AFL kunne ikke

skille sig ud fra WFTU, da de afslog at slutte sig til: det var i stedet CIO, der deltog i

grundlæggelsen af WFTU, og det var CIO, som forlod WFTU på samme tid som

Western Social Democratic Unions forlod det. AFL og CIO var hvorfor sig involve-

ret i grundlæggelsen af ICFTU i 1949; de blev først forenet til AFL-C10 i 1955. Da

AFL-CIO brød med ICFTU i 1969, påstod Meany, at ICFTU var på vej mod at blive

forenet med WFTU - en fejlagtig beskyldning, hvilket det årti, som siden er gået, har

vrst.

Et eksempel på denne type spekulationer:
»Araberne kunne pålægge USA en ny olie-embargo, lige før en lang, kold vinter

landet måtte så sætte sin lid til Naturgas-forsyningerne. En Sunbelt-domineret kong-
res kunne imidlertid tænkes at være uvillig til at forsyne de nordlige byer med til-

strækkelige mængder naturgas, hvorved de ville tvinge dem ti1 at overleve vinteren

uden energi nok til at forsyne deres hjem, fabrikker, kontorer og skoler. Folks frustra-

tioner og vrede kunne let blusse op og blive til militant politiske handlinger. Nødsitu-

ationer af denne slags er helt klart mulige. De kunne opstå nårsomhelst. Hvis de gør

det, så taler alt for, at fagforeningsledelseme vil blive mere venstreorienterede.«

(Rifkin and Barber, pp. 231-32).
En undtagelse er Peter Drucker, The Unxøen Revolution: Hou' Pension Fuml Soci-

alism Came to America (New York: Harper and Row, 1976).
Rifkin and Barber, pp. 10-11.

Mellem 1966 og 1976 var markedsgennemsnittet en 6% profit årligt, mens midler, der

blev administreret af banker og forsikringsselskaber opnåede en profit på godt 4%.
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Tidsskriftoversigt 1978/79

Ved Gerd Callesen

10. årg. nr. 2 af Politica er et temanr. om Eurokommunismen. Niels Chr.

Sidenius har skrevet om »Verdenskommunismen efter 1945 - om nogle
teoretisk-ideologiske forudsætninger for eurokommunismen« (3. 4-51).
Han forsøger at finde nogle forudsætninger for den nye retning, som

foreløbig har sejret i et par af de kommunistiske partier, og derved diffe-
rentiere vurderingen af denne retning. Palle Jørgensen, der skriver om

»Spaniens kommunistiske Parti 1921-1978: fra politisk sekt til eurokom-

munistisk masseparti« (s. 52-79), og Gunnar Dybvad Olesen, der skriver
»Det franske kommunistpartis langsomme udvikling mod en selvstændig
identitet« (s. 80-118), inddrager begge partiernes historiske udvikling i

deres forklaring på deres nuværende politisk-teoretiske position. Det per-

spektiverer problemet og bidrager på en nyttig måde til den danske litte-
ratur om sagen. Der findes endvidere to aktuelle analyser og en del

anmeldelser inden for samme emneområde i heftet. SF's tidsskrift Her og

nu 9. årg. 1978/79 nr. 4 er et stærkt udvidet sæmr. i anledning af 20-års-

dagen for partiets dannelse - »Fornyelse i dansk politik. SF gennem 20
'

år«. Det er en slags antologi: interviews med bl.a. gamle, fhv. og nye

medlemmer af partiet og artikler af SF'ere og ikke-SF'ere. Heftet/bogen
(der er på 281 3.) giver ganske god information om SF”s selvforståelse

netop nu efter en for partiet veloverstået indre diskussion på vej mod

større afklaring.
'

Historisk Aarbog for Randers Amt har i det foreliggende bind (1978) en

del artikler om byens industrialisering, der delvis er interessante. En af

dem er Jørgen Würtz Sørensen's »Børnearbejderstrejken i Randers 1898.

Baggrund, forspil og efterspil« (s. 45-58). »Strejken kan opfattes som

et kuriosum i byens socialhistorie, men er desuden et element i hele den

industrialiseringsproces, der prægede landet i sidste halvdel af det forrige
århundrede« (s. 48). Würtz Sørensen beskriver da også hovedsagelig bør-

nearbejdet mere alment i artiklen. I Fra Ribe Amt 1976 (XX-l) har J. Th.

Arnfred en artikel om »Et forsøg på at bekæmpe ungdomsarbejdsløshe-
den« (s. 54-68). Det var det med at sende unge arbejdsløse ud på landet,
hvor de for 50 øre om dagen skulle kultivere et stykke jord. Det her

beskrevne forsøg mislykkedes, og det bliver antydningsvis klart hvorfor.

Arnfred har dog åbenbart ikke forstået det. Søren Højland har i Helsin-

gør Bymuseums Årbog 1978 skrevet en artikel »Om Socialdemokratiet i

Helsingør 1872-1912« (5. 65-80). Artiklen planlægges fortsat i et senere

bind. Socialdemokratiet oprettedes første gang i 1872, men opløstes i

slutningen af 1870'erne, hvorimod enkelte faglige organisationer overle-

vede. I 1882 byggedes Helsingør skibsværft og i forbindelse med valget
1884, hvor Socialdemokratiet fik valgt sine første folketingsmedlemmer,
genoprettedes også den politiske bevægelse i 1885. I 1892 blev en social-
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demokrat valgt til byrådet og i 1909 var partietblevet byens stærkeste. I

,

1896 gik den hidtil sikre Højre-kreds til oppositionen og Socialdemokra-
tiet har siden da haft dette mandat. Partiet har været det dominerende i

byen siden da.
'

Anders Vind/Karsten Matthiesen har i Historisk Årbog for Roskilde
amt 1978 fået offentliggjort et kort sammendrag af deres speciale (projekt)
om arbejderbevægelsen i Roskilde 1870-76. Det er »et resultat af dels den

stigende interesse for forskning i arbejderklassens historie og dels udvi-
delsen af den lokalhistoriske forskning« (s. 107). De har fundet frem til 3

faktorer, som sinkede udviklingen af en lokal arbejderklasse og dennes

organisering som klasse for sig: 1) Roskildes også for danske forhold

meget lave industrialisering, 2) lavsorganisen'ngen og dens traditioner og
3) borgerskabets offensiv mod den begyndende socialistiske bevægelse.
Disse forhold har givetvis ikke kun haft betydning i Roskilde og også på
andre områder har deres artikel relevans ud over byhistorien - »En skitse
af forudsætningerne for arbejderbevægelsen i Roskilde 1870-76« (s.
107-119). IÅrhus Stifts årbøger 1975-76 har Hans Kaae endelig fået trykt
en forkortet udgave af sit speciale om den jyske socialdemokratiske pres-
ses hovedorgan »Demokraten 1884-1915 - af en Århus-avis' historie« (s.
89-118). Det er meget godt, at artiklen nu foreligger, den supplerer de

foreliggende trykte undersøgelser udmærket. »Demokraten« havde en

hård begyndelsesperiode, indtil den i midten af 1890'erne blev provinsens
største dagblad; denne udvikling medførte, at bladets underskud i de
første år blev dækket af »Social-Demokraten«, som så overtog ejendoms-
retten til bladet. Denne konstruktiOn blev til den gældende regel i den
socialdemokratiske presse, som blev stærkt centralistisk opbygget. I for-
bindelse med partiets mere decentrale opbygning var der skabt et pro-
blematisk forhold, idet de lokale kræfter ikke kunne kontrollere redaktø-
ren. Han var ansat fra København. Det ser dog ikke ud til, at dette
forhold har ført til større konflikter. Men efter at avisen var slået igen-
nem, begyndte afhængighedsforholdet»at virke hæmmende for 'Demok-
ratens* udvikling« (s. 112). Kaae understreger korrekt avisens rolle som

partiforetagende - ikke som forretning - og medarbejdernes rolle i parti-
arbejdet i øvrigt. Det er ærgerligt, at det påstås, at Demokraten kunne
fremstå med »Karl Marx' tese: Over for socialdemokraterne er alle andre
partier en reaktionær masse« (s. 95). Marx havde netop vendt sig stærkt
mod denne lassalleanske påstand.
Sognepræst Henning Hall skriver i Historisk Aarbog for Randers Amt

1978 om »Historien bag Jens Otto Krags erindringer« (s. 101-113). Krag
var jo fra Randers, og Hall uddyber hhv. korrigerer et par af de anekdo-
ter Krag i sin tid fortalte. Illustrationeme er langt det bedste ved artiklen.
Ellen Nørgaard har i Årbogfor Dansk Skolehistorie 1978 offentliggjort en

artikel om »Ungdomsskolen og K. M. Klausen« (s. 103-15). Det er bl.a.
et bidrag til Klausens biografi og som sådant en væsentlig artikel til
forståelse af Socialdemokratiets udvikling fra ca. 1890 og frem; Klausen,
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som oprindelig var Venstremand, sad i partiets hovedbestyrelse fra 1890.

Desforuden var han medlem af folketinget og gav i sine taler her og

andetsteds udtryk for en stærk social indignation og aldrig for en princi-
piel samfundskritik. Således også i et mislykket forsøg på at få oprettet

ungdomsskoler. I Lyngby-bogen 1978 udgives »Erindringer« af Sofus

Andersen (s. 19-67). Andersen var et arbejderbam og blev selv først

ufaglært arbejder, senere meget andet. Erindringeme indeholder næsten

intet politisk og kun lidt fagligt stof, det er en mand fra den berømte

»basis« hhv. en græsrod, der fortæller om sit'liv. Især de første afsnit

indeholder relevant stof. Ute Emmrich har i det østtyske Beiträge zur

Geschichte der Arbeiterbewegung 1⁄79 skrevet en biografisk skitse om

»Kampfgefáhrte von Friedrich Engels und Wegbereiter der Kommunisti-

schen Partei Dänemarks, Gerson Trier« (s. 120-25). Den bygger i alt

væsentligt på allerede kendt materiale (omend med nogle underlige kilde-

henvisninger f.eks. til J. Lundbo/T. Morten) og den historiske interpreta-
tion er i og for sig heller ikke revolutionerende; Triers principfaste mar-

xisme understreges nok mere end den kan holde til. Der er ogsâ et par

mindre misforståelser i artiklen, alt i alt er det dog glædeligt, at den

foreligger. 2. del af Carl Heinrich Petersens interview med Aage Kjelsø

findes i ny politik 1/79 - »Dansk trotzkist i spansk borgerkrig« (s. 27-30),
en stor del behandler hans forhold til POUM og aktionen mod dette parti.
Carl Erik Bay skriver i Greifswald-universitetets tidsskrift Nordeuropa
1977 om »Die ideologischen Positionen von Georg Brandes im Spiegel zeit-

genössischer sozialistischer Kritik« (s. 79-92). Han behandler her specielt
forholdet mellem* Herbert Iversen og Brandes. »Blade af det danske folks

historie« hedder en serie af Toni Liversage i Samvirke. I nr. 5 er det en

børstenbinderfamilies historie, der behandles, i nr. 6 en jødisk families,

der kom til Danmark fra Rusland i 1912. »Ordonanns i Berlin november

1918« hedder artiklen i nr. 7, dvs. en sønderjysk krigsdeltager, der var i

Berlin i nov. 1918, fortæller enkeltheder om bl.a. revolutionen. Artiklerne

er godt illustrerede og godt fortalte. Det er også vedkommende historier.

Af og til kunne man ønske sig en mindre kommentar, når fortælleme ikke

selv rigtig ved, hvad de fortæller om, f.eks. i nr. 6 at faderen var medlem

af »Bund«. Men alt i alt er det en udmærket serie; der bl.a. fortæller

noget om, hvor sammensat trods alt det »danske folk« er.

I Fortid og nutid 1978/4 skriver Flemming Mikkelsen en artikel, som

han kalder »Kulturhistorie - etnohistorie - mikrohistorie. Et meto-

disk-programmatisk oplæg til en industrialismens socialhistorie« (s.

530-44). Titlen svarer godt til indholdet og det indeholder igen nogle
interessante overvejelser om nogle mere eller mindre nye metoder, som

også historikere kunne lære noget af. Et større afsnit beskæftiger sig med

»Arbejderklassen i det industrielt-urbane system«. Det nordiske tidsskrift

for folkelivsforskning, nordnytt, har indledt en ny serie. I det første

nummer findes en oversat artikel af Paul Thompson om »Mundtlig histo-

rie og arbejderklassens historie« (5. 3-21). Det er et indlæg for at bruge
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folks mundtlige erindringeri historieskrivningen bl.a. som korrektiv til de

andre kendte kildegmpper, men også som en meget væsentlig udvidelse
af kildegrundlaget. Han beretter derefter om en undersøgelsesteknik og
sidst om forskellige problemer ved metoden. Det er en læseværdig arti-

kel. I samme nr. findes under titlen »Arbetet och kapitalets historia« et

uddrag af Sven Lindqvist's bog »Gräv där du står. Hur man utforskar ett

job«. Det er principielt det samme stofområde, der behandles og der er

rimelige overvejelser i den. I tidsskriftets nr. 4 offentliggør Flemming
Hemmersam »Folkloristiske teser« (s. 40-46); han har udarbejdet dem
efter sine forskellige afhandlinger om arbejderkultur og erfaringerne der-
fra indgår i dem. De er væsentlige ikke kun for folklorister, men lige så
vel for andre der beskæftiger sig med arbejderkultur. Senere i nummeret

skriver Inger Tolstrup om en »Udvidelse af etnologiens arbejdsfelt - stu-

diet af arbejderkultur« (s. 87-101). Hun vil med udgangspunkt bl.a. i egne
undersøgelser »vise, at studiet af arbejderkultur eret relevant arbejdsfelt
for etnologien« (s. 87). Det kan få og har fået betydning for det, man

normalt kalder historieskrivningen, hvis ikke kun historikere beskæftiger
sig med arbejderklassen.

Bal og By. Meddelelser fra Landbohistorisk selskab behandler i 2.
række 1. bind »det agrare Danmark og det industrielle gennembrud
1860-1914«. Det ser ud til, at flere af de planlagte bind i 2. række vil have
interesse ud over det direkte agrarhistoriske. I det 1. bind f.eks. Jørgen
Witte »Landarbejdemes kår 1850-90« (s. 113-39); Witte vil forsøge at

afklare, hvad man på nuværende tidspunkt faktisk ved om landarbejdeme
i den historiske litteratur. Han vil bl.a. behandle spørgsmålet om afvan-

dringen fra landet og landarbejdemes levestandard. Det er beklageligt, at
han ikke kender P. Knudsens »Sygeforsikring og alderdomsforsørgelse«,
der dog har et større afsnit om landarbejdeme. Witte foreslår en koordi-
neret indsats for undersøgelser på mikroplan. Det lyder ikke urimeligt.

Tage Kaarsted har i Historie XII, 3-4, 1978 skrevet en større afhand-

ling om »Spillet om magten 1913« (s. 257-333). Det er en noget langstrakt
afhandling, men den indeholder bl.a. nogle interessante eller måske sna-

rere morsomme dokumenter. Det er det parlamentariske spil, der mest

interesserer Kaarsted, og det var da også fyldt med spændende momen-

ter. Staunings holdning i sagen har været kendt siden nogle breve fra ham
til en »Vorwärts« - redaktør offentliggjordes i Årbog 2, her sættes den
ind i den parlamentariske sammenhæng. Kaarsteds kendskab til arbejder-
bevægelsen og dens politik er ringe, og det dokumenterer han. S. 282

refererer han en tale af P. Knudsen på Internationales kongres i 1904,
hvor Knudsen tog stilling til det dengang meget diskuterede spørgsmål
om ministersocialisme og på baggrund af Millerand-sagen fremhævede, at

socialdemokratiske ministre »kun kunne deltage i en regering som parti-
repræsentanter - »Hvad ellers, kunne man spørge« er Kaarsteds kom-
mentar. Et enkelt opslag kunne have belært ham om de andre mulighe-
der. I Socialistisk Dagblad for 26., 27. og 28. juni 1979 gennemgår Xan-
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der Truelsen »Den store arbejdskamp 1899«, hvis resultat blev grundlaget
for den specielle danske arbejdsmarkedssituation: septemberforliget 1899

består i sine hovedtræk den dag i dag. Det er en rimelig gennemgang af

konflikten og dens resultater. Truelsen påpeger endvidere, at konflikten

ikke kun skal ses i en faglig sammenhæng, men også (i hvert fald fra

arbejderside) som en politisk kamp. Det er udmærket, at han gør det,
omend han ikke får alle relevante overvejelser med: f.eks. Socialdemok-

ratiets overbevisning om via det parlamentariske flertal, som man reg-

nede med at ville opnå inden for en overskuelig fremtid, at ændre det

kapitalistiske system og dermed også Septemberforligets grundlag. I bla-

det for 10. juli 1979 forsøger Ole Puggaard at udvikle Truelsens artikel.

Herunder får han påstået, at »langt den største af kilderne til fagbevægel-
sens historie er ikke tilgængelige og da slet ikke for kritiske socialister«:

det har intet på sig. Endvidere forsøger han at konstruere en forskel

mellem den socialdemokratiske (partiets) historieskrivning og den faglige
(Jensen/Olsen og Bertolt). De var faktisk alle socialdemokrater. Desuden

har han grundigt misforstået arbejderbevægelsens udvikling i 1870'erne

og 1880”eme (eller også kender den »kritiske socialist« ikke noget til det,
han skriver om), »Myteme om den socialdemokratiske fagbevægelses

tidlige år«, som artiklen hedder, udbreder således kun flere myter.
Den røde kalenders almanakskoling 1979 er skrevet af Ebbe Sønderriis

og omfatter to hovedafsnit »Besættelse og befrielse 1940-47« hhv. »Den

kolde krig 1947-57«. Det er en udmærket gennemgang af hovedlinjeme i

arbejderbevægelsens historie i perioden. Den er skrevet, så den »kan

læses uden særlige forudsætninger«. Internationalt Forum 1/79 indehol-

der 2 artikler om de socialdemokratiske partiers internationale sammens-

lutning. Den første hedder »Socialistisk Internationale. En introduktion«

(s. 15-17) med særlig vægt på organisationens fornyede internationale

aktivitet fra 1970,eme. Det må »erkendes, at der er tale om en analyse og

en strategi [hos SI], der er forskellig både fra borgerskabets og revoluti-

onære kræfters« (s. 17). Dette undersøges nærmere i »Socialistisk Inter-

nationale og Latinamerika« (s. 18-19) af Anders Jensen, hvor SI's forhold

til de forskellige politiske grupperinger undersøges, desværre uden hen-

syntagen til den socialdemokratiske tradition i området. Carsten .Kyhn

beskæftiger sig med det hidtil bedste billed-ugeblad, arbejderbevægelsen
har frembragt, nemlig med Arbeiter-lllustrierte-Zeitung (AIZ), der i Wei-

marrepublikken opnåede meget store oplagstal. Bladet er bl.a. blevet

kendt pga. John Heartfrelds berømte fotomontager. Artiklen er godt illu-

streret og forholder sig, især til »Agitation og propaganda. Arbejdernes
illustrerede ugeblad?« - Hug! 22-23 5. 16-35. Olav Harsløf skriver i

samme nr. en artikel om »Lay-out som kampmiddel - billeder og typo-

grafi i mellemkrigstidens tidsskrifter« (s. 53-63): han mener, »at billedet

og lay-outet er et kampmiddel« (s. 63), og at det blev brugt således i

mellemkrigstidens tidsskrifter. Også denne artikel er godt illustreret. Lit-

teratur og .vamfuna' nr. 28-29 er en afhandling af Claus Engelund/Ronald
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Gernskovi/Lis Tanghøj med titlen »Arbejde og dagligt brød. Om Hans

Kirks Daglejeme og De ny Tider« (175 8.). Det er en ganske interessant

fremstilling, især hvad angår Kirks forhold til/i DKP, og hvad det betød
for disse to romaner og deres planlagte, men (bevidst) opgivede fortsæt-

telse.

Scandinavian Journal oinstory 3. årg. 1978 nr. 4 er et sæmummer om

reformismens rolle i de skandinaviske lande (der er dog ingen artikler om

Norge og Island). Niels Finn Christiansen har skrevet om »Reformism

within Danish Social Democracy until the Nineteen Thirties« (s.
297-322). Hans udgangspunkt er, at reformismen er et historisk bestemt

fænomen, dvs. dets indhold ændres sammen med den almene udvikling.
Derudfra diskuterer han den danske reformismes hovedsynspunkter og

forskellige forklaringer på dens dominans i arbejderklassen. Dog udelades
de åbenlyst mere absurde »modeller« f.eks. fra »Dansk arbejderbevægel-
se. Seks foredrag«. Det er en central artikel for den standende reformis-
me-debat. Kontext nr. 36/37 er et omfangsrigt temanr. om »Reformismen,
Socialdemokratiet - og 'det nye venstre”«, hvor hovedartiklen af John

Mortensen/Birger Steen Nielsen/Nils Rasmussen bidrager til den nyere

reformismediskussion, som den især har fundet sted i tidsskrifteme Soci-
alistisk Politik og Kurasje - »affirmation eller emancipation. Om refor-

mismediskussionen, det ”nye venstres' politiske identitet og nødvendig-
heden af en marxistisk kritik« (s. 11-163). Susi Frastein skriver om »En

rigtig kvinde. Model SD - inderst inde. Om den socialdemokratiske femi-
nisme« (s. 165-188). Det er egentligt underligt, at man kan skrive om

emnet uden at bruge de socialdemokratiske kvindeudvalgs materiale,
f.eks. »Frie kvinder«, men til gengæld bruge ministerielle pjecer, som om

de var socialdemokratiske. I øvrigt er den præget af uvidenhed om den
historiske udvikling. Palle Rasmussen skriver om »Socialdemokratietog
folkeskolen« (s. 189-228). Han kritiserer især Socialdemokratiets politik
vedr. skolebygningerne og styrelsesforholdene. På den måde vil han kon-
kretisere reformismediskussionen. Nils Bredsdorff/Jens Brinch/Leif Han-
sen kritisereri »Arbejderklassen og kapitalismen« (Kurasje 21 s. 5-ll5)
»den« socialhistoriske retning i diskussionen om reformismens indhold og
væsen. De står ganske stærkt i deres kritik, reformismen er rigtig lige så
lidt ved vejs ende som kapitalismen. Men forestillingen om, at »Arbej-
derbevægelsens teoretiske, syntetiserende samfundsforståelse udspringer
snarere af den kapitalisme (og dens udviklingsstade), som' producerer
den, og hermed også af denne kapitalsatte arbejderklasses kamp mod

kapitalistklassen« (s. 48) forekommer trods opmærksomheden på det di-
alektiske forhold i denne beskrivelse ikke at være tilstrækkelig. Den bli-
ver uforståelig, når det hævdes, »at grundbetingelsen for fremvæksten af

nye forståelsesrammer og -former er den måske kun spirende eksistens af
andre reproduktionsmuligheder end de kapitalsatte« (s. [2). I arbejder-
klassen findes en middelbar og umiddelbar forståelse af kapitalismen og

nødvendigheden af dens overvindelse.
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Historievidenskab nr. 16 er et særnummer om kvindeforskning. Birte

Broch og Lis Højgaard gennemgår nogle af de vigtigste trykte og utrykte
afhandlinger i »Mellem arbejderbevægelse og kvindebevægelse. Nogle
sider af den nyere historieskrivning om kvindearbejdet i industrien og den

kvindelige fagbevægelse 1870-1920« (5. 8-11). Lis Højgaard har i en an-

den artikel »Arbejdskraftreproduktionen - et kvindeproblem?« (s.

129-142) lagt »hovedvægten på diskussionen af konstitueringen af lønar-

bejderfamilien som reproduktionsform og den faglige konstituering« (s.
129). I Kritiske historikere 1/79 findes en god oversigtsartikel om »Kvin-

desituation og socialistisk kvindebevægelse i Weimar-republikken« af Vi-

beke Blaksteen (5. 4-16). Hendes udgangspunkt er, at krigstidens for-

øgede kvindearbejde, den sociale nød osv. medførte en vis radikalisen'ng
af kvinderne, skabte et revolutionært potentiale, der gav den radikale

socialistiske kvindebevægelse visse muligheder. Men kvinderne blev igen
fortrængt fra arbejdsmarkedet, og de to arbejderpartiers kvindebevægel-
ser formåede ikke at opfange og formidle kvindernes egentlige krav. De

kunne således ikke gribe ind over for den småborgerlige bevidsthed, som

kvinderne blev knyttet til, og som gjorde dem mere åben over for fascis-

mens propaganda.
Ebbe Sulbæk Petersen har på baggrund af sit statskundskabsspeciale

om »Den politiske fornyelse i Socialdemokratiet 1969-71/73« skrevet en

« artikel med samme titel i ny politik 3/79 5. 21-24. Den er på sin vis

morsom, han opererer bl.a. med fem forskellige reformismer, dertil

kommer noget, der uvist af hvilken grund kaldes »centristisk«, noget der

hedder »markedssocialistisk«, et meget fint skema osv. Det hele ender

med, »at der med den politiske fornyelse i Socialdemokratiet

1969-1971/73 sker en ideologisk nyorientering« (s. 24), det skal vistnok

forstås som en slags venstredrejning. Men den politiske fornyelse endte i

SV-regeringen, men da mener Petersen, at vi må afvente nogle år for at

se, om den virkelig holder. Søren Federspiel har fået offentliggjort en

artikel om den i sin tid i København eksisterende »Föreningen för soci-

alismens utbredande i Sverige 1885-1887«, Artiklen beror hovedsagelig på
arkivstudier og hører sammen med andre af Federspiels undersøgelser
om den internationale arbejderbevægelse og intemationalismens betyd-

ning og rolle. Da også andre har arbejdet med dette emne, foreligger der

efterhånden snart en del om den tidligere arbejderintemationalisme her i

landet. Det er udmærket, at dette problem bliver undersøgt så grundigt,
det er af stor betydning - det var den nævnte forening også, og det bliver

der gjort rede for, Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
nr. 7-8 5. 2-13. De andre artikler i heftet behandler det tidlige svenske

socialdemokrati.

Sumtryk nr. 4/5 marts 1979 er et temanr. om »Den kommunistiske

verdensbevægelse« fra dannelsen af 3. Internationale til 1956. De forskel-;

lige indlæg var grundlag for et seminar i efteråret 1978. Litteraturlisten

virker noget tilfældig, f.eks. er Sidenius' bog om K] 1928-1935 ikke med,
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og det svarer også til artiklemes indhold. Men som helhed er det en

indføring i forskellige problemer i forbindelse med den internationale

kommunisme, som godt kan bruges, uden at man bør overtage de enkelte

resultater. Historievidenskab 17 er et temanr. om »Marxismen og de

socialistiske lande«. Karl Christian Lammers behandler problematikken
»Om overgangen til socialisme/kommunisme inden for den marxistiske

tradition« (s. 13-41), og det er unægtelig et centralt emne. Han påpeger et

»perspektivskifte fra det 19. årh.”s revolutionære marxistiske teori til det

20. århfs revolutionære praksis« (s. 40) og sætter berettiget spørgsmåls-
tegn ved, om erfaringerne fra revolutioneme i de ikke-kapitalistiske
lande kan bruges i højt udviklede kapitalistiske samfund, fordi de ikke

giver et umiddelbart svar på en revolutionær forandring af det kapitalisti-
ske system. Men det gør historiske erfaringer jo sjældent. Skitsen må

forstås som bidrag til diskussionen. Denne fortsættes af Søren Damkjær
med en gennemgang af »Bettelheim og teorien om overgangssamfundet«
(s. 43-64), af Mogens Rüdiger/Vibeke Sørensen med »Teorier om Sovjet-
unionen som overgangssamfund« (s. 65-114) og af Kjeld 'Erik Brøds-

gaard/Søren Clausen med »Kina 0g teorierne om overgangssamfun-
det« (s. 115-160) og Søren Damkjær igen med en artikel om »Den tyske
skoles socialismeanalyse« (s. 161-175). Diskussionen om overgangen til

socialismen/kommunismen spillede og spiller selvfølgelig stadigvæk en

betydningsfuld rolle i arbejderbevægelsen, nu imidlertid beriget med en

erfaring: nemlig de faktisk stedfundne socialistiske revolutioner og deres

udvikling.
Kritiske historikere”s 2. nr. 1979 består af en artikel om »Krisen i

1930'erne, dens forløb og udtryksformer« (8. 5-53). Den beror på 5 pro-

jektrapporter hhv. er den en bearbejdning af disse rapporter og forfat-
terne forsøger at perspektivere rapporterne på forskellige områder. Artik-
len er skrevet af J. Bergholt/P. Højmark/K. C. Lammers/E. Schultz og J.
Thomsen. »Strejker i Danmark 1969-1972« hedder en oversigt af Margit
Velsing Groth i Nordisk tidsskrift för politisk ekonomi 6 (s. 61-85). Hun
behandler det opsving i strejkeaktiviteten, som kan konstateres i perioden
og som modsvares af en samtidig bevægelse i flere andre europæiske
lande. Det er en brugbar sammenstilling. I samme tidsskrift nr. 7 gen-

nemgår Carsten Koch »Klassekamp og kapitalistisk uligevægt - Isi Grün-
baums bidrag til den politiske økonomis udvikling« (s. 432). Koch me-

ner, at »Der er meget at hente ved læsning af Grünbaum« (s. 28). Det kan

der være flere meninger om.

Iver Homemann Møller fortsætter sin afhandling om »Klassekamp og
social lovgivning« i Økonomi og politik 1978 nr. 1 og 2 (s. 7-17, 140-171).
Han forsøger her at beskrive de forskellige befolkningsklassers størrelse i

Danmark fra omkring 1800 til i dag. Der er en del interessant statistisk

materiale for største delen hentet forskellige andre steder fra: styrken
ligger i, at det her findes samlet. I den sidste artikel forsøger han at

opstille et måleapparat for at måle arbejderklassens magt. Det konklude-
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res, at det ikke kan lade sig gøre umiddelbart, men at der kan være tale

om de forskellige klassers styrkeforhold over for hinanden. Artiklen in-

deholder et par gode beregninger for den faglige organisationsprocent
inden for håndværk og industri i perioden 1911-1970, hvor den steg fra

50% til 89%. Undersøgelsen er ikke afsluttet med disse artikler og de

videre resultater kan blive spændende.
LO bladet fyldte i juni 1979 75 år; det blev startet som Arbejderen i

1904, hed i perioden 1957-1973 Løn og Virke og i dag altså LO bladet.

Willy Markvad har kort beskrevet denne udvikling og hvilke opgaver
bladet havde i disse år- nr. 13/1979 s. 16-17. Politica 11. årg. 1979/2 er et

temanr. om demokrati. Curt Sørensen har heri en artikel om »Marxi og

Engels' demokratiteori« (s. 40-91). Han hævder, at »en marxistisk de-

mokratiteori vil da igen være at betragte som et delelement af den politi-
ske [marxistiske] teori« (s. 40). Han mener, at der er mindst 5 forskellige
hovedbegreber om demokrati hos Marx/ Engels. Det udvikler han så i det

følgende. Det er blevet en spændende artikel. Bent Jensen har i en artikel

beskrevet »Påskekrise og Ruslandspolitik: En mytes tilblivelse, vækst og

forfald«. Myten er ifølge artiklen skabt og udviklet af Det Nye Studenter

Samfund i 1923 og siden vedligeholdt af DKPere og i de senere år taget

op - ukritisk - af yngre folk på venstrefløjen. Jensen beskæftiger sig
udelukkende med det materiale, som er fremsat for at bevise en sammen-

hæng mellem Påskekrisen og konkurrencen mellem ØK og Transatlantisk

Kompagni. Han går ikke »ind på Påskekrisen som sådan og de poli-
tisk-økonomiske forhold i perioden mere generelt« (5. 57). Hans konklu-

sion er, at de to ting intet havde med hinanden at gøre (s. 85) - Historisk

Tidsskrift 1/1978 s. 53-86.
'

Afsluttet 31. juli 1979

Det beklages, hvis artikler, derburde have været med i denne oversigt,

mangler. Men i de senere år er det blevet. svært at følge med i de mange

tidsskrifter, der indeholder hhv. kan indeholde relevante artikler. Det er

årsagentil, at der i denne og tidligere oversigter er blevet gjort opmærk-
som på artikler, der burde have stået i endnu tidligere oversigter. Det er

"derfor vigtigt, at læserne indsender oplysninger eller endnu bedre sær-

tryk/kopier af artikler, der burde omtales, til forfatteren på Arbejderbe-
vægelsens bibliotek og arkiv, Rejsbygade l, 1759 København V - det

gælder også for ældre artikler, dvs. fra 1968 og fremefter.
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