
Mandag den 6. december 1982 nedlagde
havnearbejderne i Århus havn arbejdet og gav
dermed startskuddet til en arbejdskamp, der
skulle blive en af de barskeste i nyere dansk
arbejderhistorie.1 Pressen skrev om “de vold-
somste gadekampe siden krigen”,2 to døds-
fald, adskillige anholdte samt to havnearbej-
dere sigtet for brandstiftelse og en tredje sigtet
som hovedmand. 

I artiklen gennemgås konfliktens hovedte-
maer, men inden da en kort beskrivelse af det
benyttede materiale samt en præsentation af
nogle karakteristiske træk ved havnearbejder-
nes livsform.

Materiale
Min forskning i konflikten på de danske havne
i 1982 – 83 tog sit afsæt i en del sekundær lit-
teratur, der mere eller mindre direkte beskæfti-
gede sig med havnestrejken og situationen på
arbejdsmarkedet ved 1980ernes begyndelse.3

De mere traditionelle Danmarkshistorier,
Gyldendals Danmarks historie og Gyldendals
og Politikens Danmarkshistorie, er på mange
måder kendetegnende for oversigtsværkernes
behandling af udviklingen på arbejdsmarke-
det, og jeg vil med disse to bøger ganske kort
eksemplificere den stedmoderlige og til tider
fejlagtige behandling, der ofte gives af faglige
konflikter i 1980erne.

Hvor tidligere årtier behandles forholdsvis
udførligt i Gyldendals Danmarks historie,
bind 8 kan forfatterne nøjes med 3 1/2 side,
når vi kommer tættere på vor egen tid. Udover
at dette medfører en voldsom skævvridning i
beskrivelsen af periodens arbejdskampe, fører
det også til en række fejlkonklusioner.4 “Ar-
bejdsmarkedet var på trods af regeringsind-
grebene i overenskomsterne præget af ro. Den
største konflikt i perioden, HT-konflikten i
1984 (…) havde baggrund i en kamp mod
usolidariske kollegaer.”5 er blot et af de ud-
sagn, der må siges at være præget af manglen-
de kendskab til de faktuelle forhold i 1980er-
ne, da såvel havnestrejkerne i 1982-83, Påske-
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strejkerne i 1985 og konflikten omkring “La
Cabana” må betragtes som større, næsten uan-
set hvilken målestok man bruger i forhold til
dette lidt diffuse begreb. Endvidere må man –
ved en nærlæsning af de officielle statistikker
fra 1970 – 19906 – konkludere, at arbejdsmar-
kedet var alt andet end roligt i 1980erne, og i
særdeleshed for denne periode må værket si-
ges at være præget af overfladiskhed eller en
muligvis forud fastsat teori om, at der var ro
på arbejdspladserne i dette årti i modsætning
til 1970erne.

Det bliver dog endnu værre, når man ser på
den nyeste “folkelige” udgave af Danmarks
historie: Gyldendals og Politikens Danmarks-
historie, bind 15. Arbejdsmarkedet i 1980erne
behandles her på bare 3 sider,7 og der er ikke
et ord om de omfattende strejker på de danske
havne ved 1980ernes begyndelse, ligesom en
af de største konflikter i dette århundrede –
Påskestrejkerne – omtales på bare 5 linier
som en række protestdemonstrationer affødt
af et regeringsindgreb.8 Ikke blot er der her ta-
le om faktuelle fejl, men om en behandling af
området, der ikke burde være mulig i et værk
udarbejdet af en faghistoriker.

Min udforskning af strejkerne på de danske
havne ved 1980ernes begyndelse har dog ho-
vedsageligt været præget af studier af en lang
række primære kilder herunder bl.a. partiarki-
valier, dagbladsreportager og ikke mindst en
lang række interviews med personer, der var
mere eller mindre direkte involveret i havne-
strejken i vinteren 1982 -83.

Havnearbejdet – en livsform
Havnearbejdet har bortset fra det seneste årti
været præget af et daglejer-system, som man
kendte det tidligere indenfor en lang række ar-
bejdsområder: på landet, på teglværkerne, ved
banen osv. Havnearbejder på Esbjerg havn si-
den 1980 – Henning Hyllested – berettede un-
der et interview i 1996, hvordan mønstringen
på havnen foregik:9

“Med hensyn til mønstringsformen,…er det jo
sådan, at arbejdsgiverne udbyder noget arbej-

de… til salg for havnearbejderne…. I praksis fo-
regår det på den måde, at vi har en tavle herinde
i mønstringslokalet, hvor arbejdsgiverne skriver
på, hvad der kommer af arbejde, så langt som de
nu kan … kigge frem. Så har vi mønstring kl. 7
om morgenen og kl. 10, og der mønstrer vi så ud
til de skibe, som der skal møntres ud til. Der er
der så sket en ændring over årene…; i sin tid,
det er sådan tilbage i 60erne, 70erne, der var det
jo på det nærmeste et regulært slavemarked…
Der var frit udbud, og det var arbejdsgiverne,
der suverænt – stort set – udpegede, hvem de
ville have i gang. … I dag bestemmer vi stort set
selv, og vi står også for den væsentligste del af
mønstringen selv via vores tillidsmænd…”10

De forskellige arbejdsopgaver, som er og var
typiske for havnearbejderen, beskrev Hylle-
sted således:

“Det vi arbejder med, det er … alt, hvad der hed-
der lastning og losning af skibe. Det spænder fra
konventionel lastning og losning, hvor tingene
håndstuves i skibene eller losses via håndkraft.
… Man får f.eks. … fetaost, som er en meget
stor artikel på Esbjerg Havn …, den bliver jo
hejst ned i skibene v.h.a. skibskraner, som vi og-
så selv kører, og så bliver det, via truck, kørt ud i
skibslasten, og der … håndstuvet af …, det er i
princippet på samme måde med sækkegods osv.
… Det er en væsentlig del af vores aktivitet. 

… Men der er ikke noget, vi ikke betjener,
men vi har f.eks. ikke ret meget containergods,
fordi Esbjerg Havn har ikke ret meget container-
gods – andet end ude ved DFDS, og det er de fa-
stansatte havnearbejdere ved DFDS, der selv ta-
ger det. Vi supplerer dem, når dem mangler folk
i ferier og i det hele taget. Og, det har fan‘me
sidste år været en af vores største arbejdsgivere,
… de har brugt rigtig mange folk heromme fra
sidste år.… Så vi deltager i alt, hvad der hedder
lastning og losning. Så organiserer vi også nogle
klubmedlemmer som truckfører rundt omkring
på de forskellige pakhuse og terminaler. … Der
bliver … også i sjældne [tilfælde] … mønstret til
at arbejde inde på pakhusene,…”11

Havnearbejderne har som andre arbejdere på
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store arbejdspladser organiseret sig i arbejds-
pladsklubber under lokalafdelingerne af SiD.
Hvordan denne organisationsstruktur og for-
holdet til SiD-afdelingen er opbygget, skitse-
redes på følgende vis:

“…Vi har en selvstændig klubbestyrelse …, og
vi gør ligesom alle andre arbejdspladsklubber, vi
holder øje med overenskomsten, forholdene og
sikkerheden. Og så sørger vi for , at mønstringen
foregår efter reglerne. Det er … klubben, der su-
verænt bygger de regler op, … under skyldig
hensyntagen til, at afdeling T. … også har nogle
regler, de bruger. Det er sådan meget overordnet
rammen om det. …

Det er en selvstændig arbejdspladsklub under
afdelingen, vi er ikke nogen selvstændig afde-
ling, men vi har stor selvstændighed sådan i det
daglige. Vi ordner selv mange af tingene uden at
blande fagforeningen ind i det.”12

Havnearbejdet har ændret karakter igennem
de seneste årtier – ikke mindst med baggrund
i maskinelle forandringer – men beskæftigel-
sen på havnene er stadig præget af meget
hårdt arbejde:

“… vi (har) faktisk en del fysisk arbejde tilbage,
netop fordi vi har en del konventionel lastning
og losning, hvor vi stuver det af med håndkraft.
… Vi bruger selvfølgelig både kran og truck,
men i sidste ende, der bliver det altså revet af
pallerne med håndkraft. …

Det store teknologiske gennembrud, det var
selvfølgelig gaffeltrucken, som er blevet udvik-
let i alle mulige … former. Den kan anvendes
som små gaffeltrucks i en skibslast og de store
containertrucks, som løfter store, tunge contai-
nere på 40 tons …, den har taget meget af det
hårde fysiske arbejde. Men jeg må så sige, at det
tempo, vi … anvender på Esbjerg Havn til at la-
ste …og losse med, når vi losser og laster kon-
ventionelt, det er så højt, at det også er meget
nedslidende.”13

Det faktum, at sliddet, faren og usikkerheden i
jobbet som havnearbejder stadig var et funda-
mentalt livsvilkår ved 1980ernes begyndelse,

kom klart til udtryk i en række interview un-
der konflikten i 1982 – 83:

“Havnens risiko ses på hænderne. Et fingerled
knust og fladt – et andet led mangler delvist. –
Sådan er vi mange. Vi mangler fingre, brækker
knogler – og mister livet, …andre er invalidere-
de. Støvet ødelægger lungerne. … Heldigvis har
vi så godt et sammenhold på havnen, at de ældre
i flokken får det lettere arbejde på kajen, mens
de yngre kræfter klarer det hårdeste i skibenes
last. Så kan man blive på havnen nogle år mere.

Jeg ved jo ikke, hvad de næste år byder. …
Det slider at være havnearbejder – sygdom og
ulykker – man ved ikke, hvornår det rammer en.
Og sker det, så betyder dagpengene noget.”14

De mennesker, der arbejdede og arbejder på
havnen, er ofte blevet havnearbejdere ved en
tilfældighed: arbejdsløshed, et ønske om “fri-
hed” eller manglende evne og lyst til at tilpas-
se sig på det øvrige arbejdsmarked førte folk i
havnen:

“Havnen har kunnet opsuge forskellige menne-
skeskæbner lige fra professorer og så til bønder-
karle. Mennesker, som ikke rigtig har kunnet til-
passe sig normerne i samfundet. Vi har proteste-
ret og er endt på havnen, hvor man kunne møn-
stre eller lade være.”15

Det politiske Danmark16

I september 1982 valgte statsminister Anker
Jørgensen at indgive sin afskedsbegæring til
Dronningen uden udskrivelse af valg, og de
konservatives leder, Poul Schlüter, dannede en
borgerlig mindretalsregering bestående af de
konservative, Venstre, Centrum-Demokrater-
ne og Kristeligt Folkeparti.

Den nye regerings økonomiske politik tog
udgangspunkt i, at der skulle ske en forbed-
ring af statens finanser. Dette skulle bl.a. ske
ved løn- og avancestop, suspendering af dyr-
tidsreguleringen og indførelse af en karensdag
ved første sygedag. Derudover skulle der fo-
retages kraftige nedskæringer på dagpen-
geområdet, hvilket blev den direkte anledning
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til havnearbejdernes strejke et par måneder se-
nere. Forslaget ville bl.a. kunne betyde en
kraftig indkomstnedgang for dem, der havde
en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet og
som følge deraf fik supplerende dagpenge.
Disse gruppers dagpenge – herunder havnear-
bejdernes – skulle nedsættes til dimittendsat-
sen, hvilket i praksis kunne betyde en lønned-
gang på 10 – 15.000 kr.17

Regeringens udspil blev modtaget med
massive protester fra fagbevægelsen og arbej-
derpartierne, og førte overalt i landet til store
protestdemonstrationer i midten af oktober.

Havnestrejkens forløb
En lille notits i en række dagblade bekendt-
gjorde den 7. og 8. december 1982,18 at 150
havnearbejdere i Århus Havn havde været ude
i en 24 timers arbejdsnedlæggelse i protest
mod regeringens forringelser af de suppleren-
de dagpenge. Hele landets havnearbejdere var
indstillede på, at der skulle aktioneres, hvilket
bl.a. fremgik af udtalelser fra en tillidsmands-
konference afholdt i Fyns Forum i begyndel-
sen af december,19 samt af en række udtalelser
afgivet af havnearbejdernes talsmænd og fag-
foreningsformænd op til den 14. december,
hvor Landsarbejdsnævnet skulle træffe af-
gørelse om en evt. dispensation for havnear-
bejderne fra de nye dagpengeregler.20

Mandag d. 13. december lammedes arbej-
det i landets store havne af endnu en 24 timers
protest mod regeringens nedskæringer21 “som
en understregning over for Landsarbejdsnæv-
net (…), at havnearbejdernes protest skal ta-
ges alvorligt.”22

I Esbjerg besluttede havnearbejderne, at de
først ville genoptage arbejdet den følgende
mandag, og de esbjergensiske havnearbejde-
res pressetalsmand Karl Jørgensen udtalte:

“Esbjerg Havn kommer ikke til at fungere nor-
malt, før regeringen kommer til besindelse. Vi
vil “sprælle” indtil de nye dagpengeregler ænd-
res. …Men det er ikke slut med den igangvæ-
rende strejke – der kan ventes uroligheder i alle
landets havne fremover. Ikke konstant, men uro-

lighederne vil komme på tidspunkter, hvor de
har stor effekt…”23

Der var med disse udtalelser lagt op til, at strej-
ken skulle have karakter af en omgangsskrue,
der gjorde det muligt for arbejderne at dels
ramme mere effektivt med punktstrejker dels
opretholde et økonomisk grundlag for strejken,
da de arbejdere, der ikke strejkede, kunne un-
derstøtte deres strejkende kollegaer. I dagene
op til jul udvikledes strejken dog til at have
landsomfattende karakter, hvilket sandsynlig-
vis skyldtes møder blandt repræsentanter for
landets havnearbejdere i Århus, hvor der blev
lagt op til en blokade af al losning og lastning.

Det vil som tidligere nævnt ikke være mu-
ligt at foretage en detaljeret gennemgang af
konfliktens forløb; på de følgende sider vil jeg
derfor kun beskrive nogle af de mest markan-
te begivenheder under havnestrejken i vinte-
ren 1982/83.24

På alle landets havne blev der i løbet af de-
cember etableret blokader fra havnearbejderne
af losning og lastning, og fra slutningen af de-
cember omfattede konflikten alle landets hav-
ne.25 På de mindre havne var det ofte nødven-
digt med hjælp udefra, da politiet i tiltagende
omfang blev pålagt at bryde blokaderne og be-
skytte de skruebrækkere, der blev sat ind fra
stevedorernes side. Hjælpen til de små havnes
arbejdere blev enten etableret via havnearbej-
dernes koordineringsudvalg26 eller direkte via
kontakt mellem talsmændene på havnene.27

De fysiske blokader forløb frem til jul med
en række småepisoder mellem politi og arbej-
dere på flere af landets havne, men alt i alt var
strejken i denne fase forholdsvis fredelig.

Konfliktens udvikling 
mellem jul og nytår

Ulykken i Hirtshals; hændeligt uheld eller?
Umiddelbart efter jul fik konflikten et overor-
dentlig tragisk forløb på havnen i Hirtshals,
hvor et halvt hundrede ålborgensiske havnear-
bejdere var på besøg hos 18 kollegaer for at
hjælpe med opretholdelse af blokaden mod det
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færøske skib “Lomur”, der i flere omgange var
blevet forsøgt losset af strejkebrydere. I for-
bindelse med blokaden var der indgået en afta-
le mellem de strejkende og ledelsen fra firmaet
“Nyfrost” om, at der kunne afhentes varer fra
selskabets lager, når chaufførerne fremviste et
fragtbrev ved arbejdernes afspærring. Der op-
stod her tilsyneladende en misforståelse mel-
lem de strejkende og ledelsen fra firmaet, da
en hollandsk chauffør kom til afspærringen.
Han blev vinket frem af chefen for “Nyfrost”,
åbenbart inden arbejderne havde kontrolleret
fragtbrevet, og under forsøget på at hindre la-
stvognstoget i at komme ind på havneområdet
var den ålborgensiske havnearbejder Kaj Aage
Nielsen så uheldig, at han faldt ind under last-
vognen. Han blev dræbt på stedet!28

Man må ved en gennemgang af sagsfor-
løbet konkludere, at der var tale om et tragisk,
hændeligt uheld, også selv om dele af pressen

og fagbevægelsen fremstillede det som et drab
eller endog overlagt mord!29

Konfliktens udvikling på udvalgte havne 
mellem jul og nytår
I de tre store provinshavne Esbjerg, Århus og
Ålborg fastholdtes blokaderne, og alene i dis-
se tre havne ventede 35 skibe på at få lastet el-
ler losset. Især på foderstofområdet kunne
konflikten mærkes, og de borgerlige avisers
overskrifter og artikler blev i stigende grad
præget af, hvor store omkostningerne var ved
konflikten, f.eks.: “Sultne kyllinger æder hin-
anden”,30 og “Blokade koster elforbrugere
200.000 kr. daglig.”31 Derudover omdirigere-
de A.P. Møller-koncernen otte forsygningsski-
be, der sørgede for bl.a. mad og udstyr til
Nordsøens olieboreplatforme, fra Esbjerg til
den hollandske havn Den Helder.32

I Åbenrå forsøgte Enstedværkets ledelse
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ved flere lejligheder at få losset det norske kul-
skib “Nanny Onstad”, ligesom det blev prøvet
at få losset foderstof fra skibe i trafikhavnen. I
begge tilfælde lykkedes det dog de lokale hav-
nearbejdere med hjælp fra kollegaer fra Hor-
sens og Esbjerg at opretholde blokaderne.33

Derimod lykkedes det arbejdsgiverne at få
slået de første små huller i havnearbejdernes
afspærringer i Kolding og Sønderborg. I Kol-
ding blev der den 27. og 28. december – un-
der massiv politibeskyttelse – losset foderstof
og cement med DLG-funktionærer og HK-or-
ganiseret arbejdskraft som “havnearbejdere”.
Det lykkedes dog de koldingensiske havnear-
bejdere at få genetableret en total blokade af
havnen efter de to dages losning. 

I Sønderborg lykkedes det kornfirmaet
“Brdr. Ewers” at få losset 200 tons kyllingefo-
der under beskyttelse af “ordensmagten”, og
et halvt hundrede havnearbejdere fra Åbenrå,
Esbjerg og Horsens måtte – til trods for flere
forsøg – med en vis bitterhed opgive at få
stoppet arbejdet på Sønderborg havn.34

Baconeksporten friholdes, men truende 
skærpelse af konflikten
I slutningen af december afholdtes der et mø-
de mellem de strejkende esbjergensiske hav-
nearbejdere og deres kollegaer på DFDS‘ ba-
concontainerterminal, der indtil dette tids-
punkt ikke havde deltaget i arbejdsnedlæggel-
serne, ifølge deres tillidsmand – Carl Marloth
– fordi det ikke gavnede sagen at nedlægge
arbejdet, og fordi 

“det kan betyde nedlæggelse af vor arbejds-
plads, hvis vi aktionerer, …”35

En holdning, der ikke var udelt tilfredshed
med blandt de løst ansatte, hvorfor man af-
holdt et møde mellem de to grupper, hvor man
enedes om at se tiden an frem til den 3. januar,
hvor der skulle afholdes et møde mellem ar-
bejdsministeren, SiD, repræsentanter for hav-
nearbejderne og deres arbejdsgivere.

“Det bliver så op til arbejdsminister Grethe Fen-
ger Møller…at afgøre, hvad der skal ske med

landbrugseksporten. Hvis regeringen ikke bøjer
sig, forelægger der en ny situation, siger Karl
Jørgensen og Carl Marloth, talsmænd for hen-
holdsvis havnearbejderne og terminalarbejder-
ne…”36

Fanden er løs i Laksegade
Den 3. januar blev der så langt om længe af-
holdt et officielt møde i Arbejdsministeriet
mellem Grethe Fenger Møller og konfliktens
parter og deres organisationer. På mødet med-
delte arbejdsministeren, at havnearbejderne
var løst ansatte uden fast tilknytning til en be-
stemt arbejdsgiver; et forhold, hvor ministeren
indtil dette tidspunkt havde haft den modsatte
holdning. Havnearbejderne ville dermed kun
få udbetalt dimittendsatsen i de uger, hvor de
havde haft en vis beskæftigelse, hvorimod de i
uger med fuld ledighed ville få den højeste
dagpengesats. Hvem der i øvrigt skulle have
dispensation ville blive afgjort i de følgende
dage.

SiDs forhandlere var frustrerede og for-
manden – Hardy Hansen – sagde efter mødet:

“Hvem kan efter dette vide om ministeren igen
har skiftet mening på mandag”37

“Det er klart, … at vi ikke kan leve med, hvad
man her vil gennemføre. Vi sætter nu vores lid
til, at arbejdsmarkedsudvalget i Folketinget vil
være med til at ændre disse forhold.”38

Strejkens hovedfase 
4.1.1983 – 16.1.1983

Begravelse i Ålborg
Dagen efter mødet i Laksegade blev af havne-
arbejdere fra hele landet og store dele af fag-
bevægelsen brugt til en manifestation ved den
ålborgensiske havnearbejder Kaj Aage Niel-
sens begravelse. På en lang række arbejds-
pladser blev arbejdet nedlagt en time dels til
minde om den dræbte arbejder dels til en di-
skussion af de nye dagpengeregler.39

Konflikten skærpes
Alt imens man fra parlamentarisk side søgte
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at gennemføre en ændring af dagpengelovgiv-
ningen, skærpedes konflikten på de danske
havne ganske betydeligt. Allerede den 5. janu-
ar iværksattes en blokade af landbrugsekspor-
ten til England på Esbjerg havn,40 og den ef-
terfølgende dag blev det efter et 6 timer langt
møde i havnearbejdernes landskoordinations-
udvalg i Århus pointeret, at strejken skulle ef-
fektiviseres. Som svar på udvidelsen af strej-
ken forsøgte DFDS og ESS-Food at få forsy-
ningerne af smør og bacon frem via landeve-
jen til Hamborg, hvorfra varerne så skulle ud-
skibes.41

Den 6. januar bredte konflikten sig til lan-
dets fiskeindustri, hvor man i solidaritet med
havnearbejderne nedlagde arbejdet i protest
mod de nye dagpengeregler. Konflikten i “fi-
sken” blev dog kortvarig, allerede efter få da-
ge gik man i arbejde igen:

“Nu har vi markeret vor holdning til dagpenge-
loven, og konflikten slutter ikke, fordi vi accep-
terer dagpengeloven, men bl.a. af hensyn til
virksomhederne”42

Åbenrå havn havde været præget af ro efter
arbejdsgivernes mislykkede forsøg på at få
losset i slutningen af december; en ro, der på
dramatisk vis blev brudt mandag den 10. janu-
ar. Kajen ved to foderstoffirmaer blev – på op-
fordring fra formanden for havnens arbejdsgi-
vere Carlo Daus-Pedersen – afspærret af kam-
puniformerede politibetjente, og man påbe-
gyndte losningen af to skibe. Et halvt hundre-
de havnearbejdere og sympatisører forsøgte
gentagne gange at bryde “ordensmagtens” af-
spærring, og det kom til en række voldsomme
slagsmål mellem de to grupper, hvor politiet
flittigt brugte såvel hunde som knipler mod
havnearbejderne, der i dagens anledning var
udstyret med partisansøm, saltsyre og køller.
Arbejderne måtte dog – efter nogle timers for-
gæves forsøg på at stoppe losningen – erken-
de, at slaget var tabt, og allerede dagen efter
startede Enstedværket – også her under be-
skyttelse af en stor gruppe kampklædte “or-
denshåndhævere” – med losningen af kul fra
det norske skib “Nanny Onstad”.

Med de massive politistyrker på havnen i
Åbenrå var der effektivt skabt et stort hul i
havnearbejdernes blokade, og der kom hurtigt
så meget gang i arbejdet på havnen – ganske
vist uden de “faste” havnearbejdere – at det
lokale dagblad kunne meddele: “Skibs-køen i
Åbenrå Havn er snart væk.”43

Strejken var dog stadig effektiv i den øvri-
ge del af landet, og fra landbrugets side ud-
tryktes der i stadig kraftigere vendinger be-
kymring over manglen på foder til især kyllin-
ger og svin.

“Landbrugsorganisationerne vrider deres hænder
af frygt for foderstofforsyningen…, og der tales
nu direkte om dyrplageri, hvis ikke der gribes
radikalt ind.”44

Politiaktion i Padborg og Esbjerg45

Det gods, der normalt blev ind- og udskibet
fra danske havne – herunder foderstof, blev i
stigende omfang transporteret til og fra tyske
havne, en transport der langsomt begyndte at
udhule effekten af havnearbejdernes blokader.
Det blev derfor besluttet at lave en aktion ved
grænseovergangen til Padborg søndag den 16.
januar dels for at gøre chaufførerne opmærk-
somme på, at de transporterede strejkeramt
gods dels for at lave en blokade og få denne
gruppe af ufaglærte arbejdere til at solidarise-
re sig med havnearbejdernes konflikt.46 For
flertallet af havnearbejdere var udgangspunk-
tet, at aktionen skulle forløbe fredeligt,47 men
“det gik jo fuldstændig grassat dernede”,48

som en havnearbejder senere meget rammen-
de udtrykte det.

De godt 500 havnearbejdere og sympati-
sører fra hele landet, der var mødt op ved
grænsen, forsøgte at etablere en blokade af til-
kørselsvejen til grænsen, hvilket mislykkedes,
da politiet åbenbart havde fået et tip om aktio-
nen, og var i stand til at hindre en egentlig
blokade. Havnearbejderne afholdt herefter et
kort møde med en gruppe chauffører og deres
fagforeningsformand, der dog ikke var villige
til at deltage i en solidaritetsaktion med de
strejkende arbejdere, men forlangte aktionen
afbrudt. 
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“Mens de frysende demonstranter ventede i reg-
nen, voksede antallet af politibetjente til ca. 130.
Og da politiet kort efter midnat konstaterede, at
en del af demonstranterne var gået i gang med at
brække granrafter…af for at bruge dem som
knipler, besluttede man at rydde pladsen”49

Kl. 0.20 opfordrede politikommissær Kr.
Møller folkemængden til at forlade stedet. Da
demonstranterne ikke reagerede gav han ordre
til at rydde pladsen. Og så gik det hurtigt. På et
par minutter var området som blæst for demon-
stranter.”50

Det, der i den lokale presse kunne beskrives
på en enkelt linie, blev hovedhistorien i for-
middagsbladene, hvor overskrifterne bl.a. var:
“Blodige slag på landeveje” og “Blodigt slag,
da 400 havnearbejdere angreb chauffører”.51

Det er hævet over enhver tvivl, at det gik hårdt
for sig, men ifølge et stort antal øjenvidner,
lægeerklæringer og reportager i de følgende
dage og måneder var det havnearbejderne og
deres koner, der kom fra Padborg med brodne
pander, hvilket førte til voldsomme udfald og
anklager fra såvel havnearbejdere som sympa-
tisører imod politiet for at have brugt unødig
megen magt ved aktionen i Padborg.52

Dagen efter havnearbejdernes forsøg på at
blokere landegrænsen havde statsminister Po-
ul Schlüter følgende kommentar:

“Den seneste optrapning af havnearbejderkon-
flikten er nu kommet tæt på gangstermetoder,
…vi er meget, meget tæt på, at det er vold og
terror mod andre mennesker i samfundet… 99,9
procent af danskerne vil ikke acceptere, at kon-
flikter optrappes til noget, der er det danske sin-
delag fremmedartet.”53

Allerede to dage efter begivenhederne i Pad-
borg var “ordensmagten” igen parat til en ny
aktion, denne gang var det den vestjyske ho-
vedstad, der skulle være prøvesten for styrke-
forholdet mellem parterne. Mens de esbjergen-
siske havnearbejdere afholdt morgenmøde i
mønstringshuset, tog begivenhederne fart ude
på havnen, da en 40 mand stor politistyrke
uden dramatik brød arbejdernes blokade og be-

satte to områder på havnen.54 Losningen af en
række skibe blev sat i gang, og de følgende da-
ge afspærrede politiet flere områder på havnen,
hvorefter der under deres beskyttelse blev los-
set i næsten normalt omfang af strejkebrydere.

Landskoordinationsudvalget opfordrer til 
generalstrejke
Dagen efter, at politiet var gået i aktion i Es-
bjerg, afholdt havnearbejdernes koordinati-
onsudvalg møde i Århus. De godt 40 havnear-
bejdere drøftede, hvordan konflikten skulle gå
videre, og efter mødet blev det meddelt:

“Vi opfordrer samtlige arbejdere i Danmark til
generalstrejke den 28. januar.”55

Samtidigt med denne opfordring blev det
meddelt af en talsmand for koordinationsud-
valget, at man forventede, at fagbevægelsen i
meget stort omfang ville støtte opfordringen
til generalstrejke.

Konflikten i øvrigt
Det var ikke kun Esbjerg og Åbenrå, der ople-
vede meget voldsomme begivenheder på hav-
nene den første måned af 1983; i Ålborg kom
det ligeledes til voldsomme sammenstød med
“ordensmagten”, og også i Skagen, Århus og
København blev havnearbejdernes blokader
brudt med politiets hjælp.56

I København udvikledes der derudover en
strejke i strejken, da ledelsen på B&W forsøg-
te at få losset 1700 tons stål fra skibet “Ham-
monia”. Havnearbejdere fra hovedstaden hav-
de i første omgang succes med at få stoppet
losningen med indirekte hjælp fra B&W-ar-
bejderne.57 Der var dog langt fra enighed på
værftet om, hvordan man skulle forholde sig
til havnearbejdernes strejke, og et forsøg fra
arbejdspladsens kommunister på at få indkaldt
til et arbejdermøde om konflikten på havnene
blev

“afvist med den begrundelse, at fællesklubben
ikke i den nuværende situation mente, det var
nødvendigt….Også deltagelse i havnearbejder-
nes aktionsdag…blev nedstemt.”58
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I slutningen af januar lykkedes det B&W – le-
delsen af få losset stålpladerne under politibe-
skyttelse med funktionærer fra virksomheden,
hvilket førte til en fjorten dages strejke blandt
værftets arbejdere, en strejke, der dog aldrig
blev en integreret del af havnearbejdernes
kamp mod de nye dagpengeregler, men forløb
under hovedparolerne: “Nej til politi på ar-
bejdspladserne” og “Ingen politi på vor ar-
bejdsplads”.59

Generalstrejke – en fiasko?!
Dagen inden “generalstrejken” den 28. januar
kunne dagbladet Vestkysten overraskende
meddele, at de fastansatte esbjergensiske hav-
nearbejdere hos DFDS havde besluttet at gå i
arbejde netop denne dag.60

“Vi vil i arbejde igen. Mange af os…er bragt i
en håbløs økonomisk situation, fordi vi hverken
kan få løn eller understøttelse,…

Om vi vil arbejde under politibeskyttelse? Det
afhænger ene og alene af de strejkende havnear-

bejdere, om der skal politi på kajen. … Vi… har
sympati for havnearbejdernes konflikt, så længe
de holder den inden for deres eget område.”61

I dagene op til den forventede storstrejke fors-
tærkedes opfordringerne til at nedlægge arbej-
det, og der blev kaldt til demonstrationer i en
lang række byer fra havne, arbejdspladser og
tillidsfolk; samtidig hermed indrykkede hav-
nearbejdernes hovedforbund dagen før en an-
nonce i dagbladene, der direkte og i utvetydi-
ge vendinger pålagde arbejderne at genoptage
arbejdet.62

Om dette var årsagen til at generalstrejken,
eller som kommunisterne hellere ville kalde
den: aktionsdagen, blev en fiasko er nok tvivl-
somt, men en fiasko blev den. På landsplan
samledes der mellem 35.000 og 40.000 til
møder og demonstrationer i solidaritet med
havnearbejderne.63 Den forholdsvis beskedne
opbakning skyldtes ikke mindst havnearbej-
dernes koordinationsudvalgs alt for optimisti-
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ske tiltro til mulighederne for en udvikling af
og opbakning bag kravene om en ændring af
dagpengereglerne, samt

“Det var en lille snæver kreds af mennesker, som
satte sig ind i et rum, og diskuterede med sig
selv en 3 – 4 timer, og så gik de ud, og [sagde]
lige ind i kameraerne: Vi erklærer generalstrejke.
… Sådan spiller klaveret jo ikke nogen steder.…
Hvis ønsket havde været at få en sådan konflikt
bredt ud, måtte man jo optage diskussioner med
implicerede organisationer, folk osv.”64

Derudover spillede DKPs holdning til gene-
ralstrejken givet en rolle, da en række tillids-
mænd rundt omkring i landet var medlemmer
af partiet. Man agiterede her for en aktionsdag
i stedet for en generalstrejke, da der ikke var
tiltro til, at der kunne udvikles en sådan, hver-
ken i partiets ledelse eller blandt kommunisti-
ske tillidsfolk på havnene og andre arbejds-
pladser. Man var indstillet på at bakke havne-
arbejderne op såvel moralsk som økonomisk,
men man havde grundlæggende en mere reali-
stisk holdning til mulighederne for, hvad der
kunne opnås i den aktuelle situation.

Reaktioner på havnestrejken
Fra hovedorganisationerne – såvel på arbejds-
giver- som på arbejdersiden – skærpedes kur-
sen overfor de strejkende havnearbejdere
mærkbart i løbet af januar; hvor der frem til
aktionerne i Åbenrå og Padborg havde været
en vis omend behersket opbakning bag krave-
ne til en ændring af dagpengereglerne, satte
man nu trumf på!65 Dansk Arbejdsgiverfore-
ning indklagede SiD og en række af forbundets
afdelinger for overenskomstbrud og organisati-
onsansvar.66 Fra SiDs ledelse blev der udsendt
flere presseudtalelser, hvori forbundet på det
skarpeste tog afstand fra havnearbejdernes me-
toder og opfordrede de lokale tillidsmænd til at
sørge for at arbejdet blev normaliseret.

“Denne konflikts fortsættelse er ikke alene ska-
delig for vort samfund, for vore arbejdspladser,
men også for de faglige organisationers trovær-

dighed og dermed deres muligheder for fremo-
ver at kunne løse reele faglige problemer på en
realistisk måde.”67

Derudover pålagde forbundsledelsen de afde-
linger, der var berørt af konflikten at indkalde
til ekstraordinære generalforsamlinger, hvor
der ville være en repræsentant for SiDs ledel-
se tilstede med det formål at få stoppet strej-
kerne.68

I forhold til det parlamentariske system for-
søgte forbundsformanden – Hardy Hansen –
at få etableret forhandlinger med arbejdsmini-
steren om en toårig dispensation for havnene
fra de nye dagpengeregler; et forslag, der
vandt gehør hos en del af de strejkende:

“Vi vil se noget fornuftigt på bordet, før arbejdet
kan genoptages. Dermed mener jeg f.eks. en
dispensation fra dagpengereglerne på to år…”69

Initiativet fra SiDs top løb dog endegyldigt ud
i sandet ifølge Poul Schlüter fordi:

“Det væsentlige er, at overenskomststridige ar-
bejdsnedlæggelser, som endda garneres af vold,
ikke skal kunne give pote,…Regeringen har in-
gen planer om at ændre i dagpengereglerne.”70

Forbundet forberedte herefter en række møder
med fagforeningsformændene for fem af de
strejkende havnearbejderes lokalafdelinger.
Møder, der førte til et forhandlingsoplæg, der
dannede grundlaget for strejkernes ophør midt
i februar.71

Strejkens afslutning

“Desperadobranden” og “Karl Jørgensen-
sagen”
Natten til torsdag den 3. februar brændte en af
KFKs bygninger i Esbjerg ned til grunden.
Branden blev af politiet – sammen med tre an-
dre brande72 – sat i forbindelse med havne-
strejken, og selvom pressetalsmanden Karl
Jørgensen dagen efter udtalte, at man aldrig
kunne drømme om at gribe til den slags ulov-
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ligheder,73 stod det hurtigt klart, at det var to
af byens havnearbejdere, der stod bag KFK-
branden.

Under de efterfølgende politiafhøringer for-
talte de to arbejdere:

“at der blandt havnearbejderne flere gange under
konflikten [blev] talt om “sabotage-aktioner”:
skære trosser over på skibe, smide “partisansøm”
foran lastbiler o.l. Branden hos KFK var på sam-
me måde sådan en “sabotage-aktion”, og formå-
let var at give KFK “en advarsel”, fordi virksom-
heden fortsatte med at losse og køre foderstoffer
ud på trods af havnearbejdernes blokader.”74

Under de følgende ugers forhør blev de to
havnearbejdere presset fra politiets rejsehold
til at angive en “hovedmand”, der havde givet
“grønt lys” for aktionen, da de dermed ville
slippe med en mildere dom.75 På den måde
blev den esbjergensiske talsmand – Karl Jør-
gensen – draget ind i sagen, og han blev an-
holdt den 17. marts anklaget for at være ho-
ved- og bagmand bag branden på Esbjerg
havn.76 Da de to anholdte senere trak deres
udsagn tilbage, faldt politiets anklage med et
brag, og på et retsmøde den 7. september fra-
faldtes tiltalen.77

Sagen mod Karl Jørgensen – der sad vare-
tægtsfængslet i næsten 6 måneder – blev af
mange efterfølgende direkte forbundet med
havnearbejdernes strejke og betragtet som den
sejrrige afslutning på konflikten.

“Det er det, der står tilbage, fordi den var så…
omtalt, og det var jo en regulær sejr.… Det gav
virkelig et løft her på havnen.… Den dag han
blev frikendt, det var en sejrens dag.… Vi var
ude i Stadionhallen …, som var propfyldt af folk
og sympatisører fra hele landet. Under mødet, el-
ler da mødet skal til at gå igang, bliver det plud-
selig meddelt, at han er frikendt – sigtelserne er
frafaldet.… Det var en meget, meget stor dag!”78

“Kampånden er god, og vi strejker videre”78

Onsdag den 2. februar holdt havnearbejdernes
koordinationsudvalg møde i Århus, og på den
efterfølgende pressekonference meddelte re-

præsentanterne Egon Carlsen, Ib Lund og
Kjartan Gudmundsson: 

“Der er fortsat fælles fodslag og moralen er
god.… Vi vakler ikke.… Dagpengereglerne skal
af bordet”80 og “Vi vil arbejde på at få strejkebe-
vægelsen til at brede sig.”81

Konflikten slutter
Ugen efter kom der en overraskende og dra-
matisk vending, da et flertal af ledelsen i Es-
bjergs SiD-afdeling T besluttede at ekskludere
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fire bestyrelsesmedlemmer. Svend Erik Chri-
stensen – formand for afdelingen – udtalte om
baggrunden, at de fire ikke havde magtet at få
bragt konflikten til ophør.82 Udelukkelsen fra
fagforeningsbestyrelsen kom ikke som et
chok for Karl Jørgensen, der kædede dem
sammen med arbejdsrettens dom, hvor afde-
lingen var blevet dømt bl.a. med baggrund i
udtalelser fra pressetalsmanden.

“Men nu skal vi havnearbejdere til at varetage
egne interesser,… Vi har i denne konflikt været

fagbevægelsens flag, og kørt andres interesser
uden selv at få ret meget ud af det. Derfor over-
vejer vi stærkt at genoptage arbejdet en gang i
næste uge.”83

Tre dage senere besluttede Esbjergs havnear-
bejdere, at arbejdet burde genoptages. 

“Om arbejdet genoptages afgøres imidlertid ikke
alene af esbjergenserne. Deres talsmænd tog af-
stemningsresultatet med til møde i havnearbej-
dernes koordinationsudvalg i Århus [d.
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14.2.1983], og det er dette udvalg -…- der har
det afgørende ord at skulle have sagt”84

Koordinationsudvalget besluttede på deres
møde, at arbejdet skulle starte igen. Ib Lund,
fra Århus havn, sagde på et efterfølgende
pressemøde:

“Der er fortsat flertal blandt landets havnearbej-
dere for at fortsætte konflikten, men i en stor
havn ønskede man at prøve forhandlinger, og for
fortsat at holde fælles fodslag er flertallet gået
med til at prøve den mulighed.”85

Arbejderne i de danske havne gik herefter i
gang med at losse og laste igen i dagene om-
kring den 16. til 17. februar. Der var dog sta-
dig nogen uro på havnene, da det viste sig, at
21 arbejdere i Åbenrå og 8 i København var
blevet sortlistet, men havnearbejderne havde
åbenbart ikke kræfter til at fortsætte kampen,
hvilket for 11 Åbenrå-arbejdere fik den konse-
kvens, at de aldrig kom til at arbejde på hav-
nen mere.86 I København blev sortlistningen
fastholdt i et år.87

Konkluderende bemærkninger
Efter mere end 10 ugers strejke på de danske
havne sluttede denne meget voldsomme ar-
bejdskamp, med det der middelbart kunne se
ud som et totalt nederlag for kampens avant-
garde: Havnearbejderne.

Ingen af de krav, der var stillet undervejs,
var blevet opfyldt. Der var ganske vist blevet
givet dispensation til en lang række andre
løsarbejdergrupper, men for havnens arbejdere
var det hverken blevet til ændringer af dag-
pengereglerne, som det blev fordret ved kon-
fliktens start, endsige en fjernelse af disse,
som kravet kom til at lyde under strejken.

En fordring, der aldrig blev eksplicit frem-
sat af havnearbejdernes koordinationsudvalg
eller af talsmændene på havnene, men som
dog til stadighed lå under overfladen, arbejds-
ministerens eller regeringens afgang blev na-
turligvis heller ikke virkelighed.

Havnearbejderne var en heterogen gruppe,

hvor alt fra tidligere landarbejdere til profes-
sorer var repræsenteret, og gruppen blev ikke
mindst svejset sammen via det daglige hårde
arbejde i sjak. Evnen til at samarbejde og det
lidt mere diffuse begreb kammeratskabsånd
kom til at spille en overordentlig stor rolle i
det daglige – også i det mere uformelle sam-
vær i pauserne samt før og efter arbejdstid. De
til tider overordentlig ringe arbejdsforhold
ændredes kun, når de selv sagde stop, og ar-
bejderne oplevede igen og igen, hvilken kraft
strejken havde som våben for en forbedring af
arbejds- og lønforholdene.

“Man ville se resultater her og nu, og den risiko,
man løb ved at nedlægge arbejdet, var kun lille.
Havnearbejderne var derfor tilbøjelige til at bli-
ve militante og radikale i situationer med ar-
bejdskonflikt.”88

Det var derfor naturligt, at netop havnens ar-
bejdere kom til at stå forrest i kampen mod
den borgerlige regerings besparelse på dag-
pengeområdet. 

Det specielle ved denne arbejdskamp blev,
i modsætning til en normal konflikt på ar-
bejdsmarkedet, at havnearbejderstrejken i
første omgang ikke var direkte rettet mod ar-
bejdsgiverne, men mod statsmagten. Man kan
derfor fastslå, at fra det tidspunkt, hvor arbej-
derne fordrede loven af bordet, fastlåstes kon-
flikten, og den kunne med dette krav umuligt
vindes. Baggrunden for, at havnearbejderne
ikke fik kæmpet en dispensation igennem for
deres egen faggruppe, skal søges i to forhold:
For det første det ultimative krav: “Loven af
bordet” og for det andet den manglende op-
bakning fra andre faggrupper såvel nationalt
som internationalt. Specielt på det nationale
område var der en stor gruppe arbejdere, der
ikke havde nogen forståelse for havnearbej-
dernes konflikt, dens indhold og radikalitet.89

Derudover begik man to taktiske brølere,
dels da det mislykkedes at få B&Ws arbejdere
med i konflikten dels i forbindelse med
proklameringen af generalstrejke. Chancen
for at få B&W med i strejken forpassede de
københavnske havnearbejderes forhandlere
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ikke mindst af angst for, at den store gruppe
værftsarbejdere ville få for stor betydning for
dens udvikling; man burde nok have ladet
dem få indflydelse både i aktivitetsgruppen og
på økonomien, da det ville have haft en kolos-
sal signalvirkning, hvis en så stor arbejdsplads
havde stoppet arbejdet i solidaritet med hav-
nens arbejdere.

Hovedårsagen til, at generalstrejken ikke
blev nogen succes, skal uden tvivl findes i det
faktum, at koordinationsudvalget uden forud-
gående kontakt til andre radikale dele af fag-
bevægelsen proklamerede generalstrejke efter
deres møde den 19. januar 1983. Man over-
vurderede ganske enkelt egne muligheder og
overså, at der i den mere radikale del af fagbe-
vægelsen var en anden vurdering af hvilke
metoder, der skulle tages i anvendelse: 

“Selv om man er enige i folks kritik af de dag-
pengeregler, som var ved at blive lavet, selv om
man også er enige i, at man skal gøre noget i
dette samfund – skal gå ud på plankens kant og
stille sig. Så er det jo ikke sikkert, at man er enig
i, at man skal hoppe ud over plankens kant. Og
vi delte altså ikke den opfattelse, som især hav-
nearbejderne i Århus og til dels også i Esbjerg
havde.”90

Den væsentligste grund til, at strejken udvik-
ledes stadigt mere radikalt og en af hovedår-
sagerne til, at strejken tabtes, var uden tvivl
det omfattende skruebrækkeri. Fra midten af
januar lykkedes det at gennemføre næsten
normal trafik på havnene i Kolding, Åbenrå
og Esbjerg – ganske vist med kolossale om-
kostninger på politiområdet.91 Det faktum, at
det lykkedes for politiet at få “ryddet op” i
skibskøen på Esbjerg havn, uden at havnear-
bejderne var i stand til at stoppe politiet endsi-
ge skruebrækkerne, og det faktum, at de løst
ansatte arbejdere kunne ane, at de var ved at
miste den hævdvundne ret til arbejdet på hav-
nen, var givet medvirkende årsager til, at
stemningen i den vestjyske hovedstad vendte.
Derudover spillede de fastansatte havnearbej-
deres holdning til strejken givet en stor rolle.

“Baconterminalen kører, og resten af havnen
strejker. Politiet kan spærre Esbjerg havn af, og
Esbjerg havn kom til at fungere… Havnearbej-
derne står bag en politiafspærring og glor på, at
deres arbejde bliver udført af skruebrækkere. …
Det er dem på DFDS-terminalen, der lukker hav-
nestrejken, og definitivt tager luften ud af den.”92

Den nye borgerlige regerings rolle inden og
under konflikten har kun nogle få brikker til
puslespillet om statsmagtens rolle. Der er
næppe tvivl om, at man fra ledende ministres
side havde forventet en reaktion efter frem-
læggelsen af de meget barske indgreb på ar-
bejdsmarkedet i september, men at der skulle
have været et decideret ønske og taktiske
overvejelser om en direkte konfrontation med
det omfang, som havnestrejkerne fik, må nok
betragtes som en uholdbar tese – man forsøgte
ikke at skabe engelske tilstande på det danske
arbejdsmarked. Regeringen fik dog et klart
signal om, at lavede man indgreb på arbejds-
markedet, ville det blive en bekostelig affære.
Havnearbejderne satte dermed et bolværk op
for, hvor langt man kunne gå. De fik ganske
vist ikke selv noget ud af strejken, men deres
kamp blev dog alligevel en delvis succes, da
de nye dagpengeregler ikke fik nogen virk-
ning for langt hovedparten af deltids- og
løstansatte, hvilket næppe havde været tilfæl-
det uden havnearbejdernes kamp.
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One of the hardest and most dramatic indu-
strial disputes in the period after the war took
place in 1982 and 1983 when dockers in a
number of Danish towns participated in an
extensive labour conflict. The conflict, which
in sheer intensity and tension was to surpass
what had up until that time been experienced
in Denmark, was closely followed and recor-
ded by the Danish press which gave the re-
cord of events, where a relatively small group
of union activists were the main actors in a 10
week-long action packed drama, resulting in
violent street fights, two deaths and numerous
arrests. The article gives an account of the
major themes of the conflict.
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