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SEPTEMBERFORLIGET
– ARBEJDSMARKEDETS GRUNDLOV
A F T O R K I L A D S E R S E N , S K O L E TJ E N E S T E N A R B E J D E R M U S E E T

april 1899 var en ubetydelig snedkerstrejke starten på den hidtil
største arbejdskonflikt i Danmark
og i forhold til landets størrelse
den største i den industrialiserede
verden. Omkring 40.000 arbejdere blev lockoutet fra deres arbejde i løbet af sommeren. Og da
konflikten sluttede i september 1899, stod landet med det vigtigste forlig, der er indgået mellem arbejdere og arbejdsgivere. Forliget er siden
blevet kaldt Septemberforliget eller arbejdsmarkedets grundlov, fordi arbejdsmarkedet i store
træk er reguleret efter de samme principper i
dag som dengang, forliget blev indgået.

I

BAGGRUND: DE FEDE 90’ERE
1890’erne var præget af højkonjunktur. Industrien havde gode år med stigende produktion og
et marked, der hungrede efter de nye industriprodukter. Det gav fagforeningerne gode kort
på hånden i kampen for bedre løn- og arbejdsforhold. Et af de stærkeste våben, fagforeningerne havde, var den såkaldte omgangsskrue.
En skrue er det samme som en strejke. Og en
omgangsskrue betød, at arbejderne indenfor en
bestemt branche eller fag skiftedes til at nedlægge arbejdet. De arbejdere, der var i arbejde,
støttede deres strejkende kollegaer økonomisk,
så de kunne klare sig, mens strejken stod på. Når
fagforeningerne havde opnået det, de ville i en
virksomhed, ophørte strejken, og man fortsatte
til den næste virksomhed.
Der var ingen regler for varsling af strejker.
Og arbejderne valgte gerne at strejke, når det
var mest ubelejligt for virksomhedsejerne. Det
var med til at gøre strejken til et endnu stærkere og mere uberegneligt våben. Fagforeningerne opnåede flere gode resultater og oplevede
en fremgang i medlemstallet.
Arbejdsgiverne stod svagt overfor omgangsskruen. Arbejderne var organiseret i fagforeninger, der dækkede hele landet, mens arbejdsgiverne stod alene. Derfor oprettede arbejdsgiverne i 1897 Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening (DA). I 1898 dannede fagforeningerne
deres hovedorganisation De Samvirkende Fagforbund (DSF), som senere skiftede navn til LO.

EN KONFLIKT STARTES
Situationen i begyndelsen af 1899 var anspændt. Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening
ønskede at sætte fagforeningerne på plads én
gang for alle og få sat en stopper for de mange
spontane strejker. De Samvirkende Fagforbund
følte sig ikke rustet til en storkonflikt og forsøgte at undgå en direkte konfrontation med DA.
Det lykkedes frem til april, hvor snedkerne i en
række større jyske byer gik i strejke for at få den
samme løn som snedkerne i København.
Snedkernes fagforening og DSF indgik en
overenskomst den 15. april, men de strejkende
snedkere stemte imod den og fortsatte strejken.
DSF forsøgte forgæves at presse de strejkende
til at acceptere overenskomsten, men da det
ikke lykkedes, lockoutede DA alle snedkerne i
Jylland fra den 29. april. Det vil sige, at snedkerne
blev udelukket fra deres arbejde og dermed fra
deres levebrød. For at lægge yderligere pres på
blev snedkerne i hele landet lockoutet den 2. maj.
To uger senere lykkedes det at få de strejkende
snedkere til at acceptere overenskomsten.
Selvom strejken nu var afblæst, var konflikten langt fra slut. Snarere tværtimod. DA opretholdt lockouten af snedkerfaget og fremsatte en
række krav til DSF, som de ubetinget skulle
acceptere. DSF valgte at afvise kravene fra DA,
der straks svarede igen med at varsle lockout i
jernindustrien og i byggefagene. Den 24. maj
blev i alt 30.000 arbejdere lockoutet. Danmarkshistoriens største arbejdskonflikt var i gang.

ARBEJDSGIVERNES KRAV
Det stod klart, at DA søgte en større konfrontation. Fagforeningernes magt var for stor, og det
var på tide at trække en streg i sandet. Siden
fagbevægelsens spæde begyndelse i 1870’erne havde mange arbejdsgivere ønsket fagforeningerne opløst. Det var også holdningen
blandt flere arbejdsgivere i 1899 – særligt indenfor metalindustrien. Men flertallet af arbejdsgiverne havde indset, at fagforeningerne var en
forudsætning for, at de kunne indgå bindende
aftaler med arbejderne.
Formålet med lockouten var ikke at nedkæmpe fagforeningerne, men derimod at få
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Næstformand Kaspar Rostrup var en af høgene i Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening. Han var snedkermester og er her portrætteret som en skånselsløs
arbejdsgiver, der undertrykker sine ansatte ved hjælp af strikse værkstedsregler. Det var netop dette, DSF frygtede kunne ske, hvis de ubetinget anerkendte
arbejdsgivernes ubegrænsede ledelsesret. Tegningen er fra det satiriske tidsskrift Ravnen fra 1899.

lavet nogle spilleregler for fremtidens arbejdsmarked. Og det skulle gerne være på arbejdsgivernes betingelser.
Især to krav blev afgørende i de efterfølgende forhandlinger. Det første omhandlede kravet
om centrale forhandlinger mellem DA og DSF.
Dansk Arbejdsgiverforening var en centralistisk
organisation, der forhandlede på alle medlemmernes vegne. Når DA havde opnået et forhandlingsresultat, var medlemmerne forpligtet
til at følge det. Denne centralisering ønskede
DA også på arbejdersiden. DSF havde ingen
forhandlingskompetence overfor de enkelte
fagforbund, som forhandlede overenskomster
direkte med arbejdsgiverne. Det betød, at DA
var nødt til at forhandle med alle forbund, og det
gav de enkelte forbund alt for meget magt. Det
ene forbund kunne ikke drages til ansvar for en
strejke i et andet forbund. Det var medvirkende
til, at der opstod strejker, som DSF ikke kunne
drages til ansvar for. Ja, faktisk kunne arbejdere, der ikke var ramt af konflikten, støtte de
strejkende, uden at det fik konsekvenser for
dem. Det var situationen, når arbejderne iværksatte en omgangsskrue. DA ønskede centrale
forhandlinger med DSF, der forpligtede alle forbund. Arbejdsgiverne krævede også, at der ikke
måtte finde arbejdsstandsninger sted i en overenskomstperiode, og at overenskomsterne kun
kunne opsiges med tre måneders varsel til den
1. januar.
Det andet hovedkrav var retten til at lede og
fordele arbejdet. Der var blandt mange arbejdsgivere en frustration over, at de mistede indflydelse på deres egne virksomheder til fagforeningerne. Derfor krævede DA, at “Arbejdsgivernes
ret til selv at lede og fordele arbejdet, samt at
anvende den efter deres skøn til enhver tid passende arbejdskraft, fuldt ud anerkendes og
garanteres af arbejdernes hovedorganisation.”
Udover disse centrale krav, der pegede fremad mod fremtidens arbejdsmarked, stillede DA
en række krav, som mere eller mindre var knyttet til den aktuelle konflikt. Bl.a. krævede DA, at
arbejderne skulle vende tilbage til de virksomheder, hvor de arbejdede, når lockouten blev
ophævet.

ARBEJDERNES AFVISNING
DSF afviste kravene fra DA, da der var nogle
fundamentale problemer med dem. Det største
problem var kravet om centrale forhandlinger.
DSF var hovedorganisation for en række selvstændige fagforbund, som hver sad med forhandlingsretten for deres fag. Den forhandlingsret ønskede forbundene ikke at give fra sig. Derfor havde DSF slet ikke kompetence til at indgå
centraliserede overenskomster med DA.
Et andet problem var kravet om, at overenskomsterne kun kunne opsiges med tre måneders varsel til den 1. januar. I vintermånederne
var arbejdsløsheden størst, og fagforeningerne
stod svagt, hvis de kun kunne forhandle overenskomster i vintermånederne. Kravet om tre
måneders varsling var en alvorlig svækkelse af
strejkevåbenet.
Kravet om ledelsesretten var også et følsomt
punkt. Principielt var DSF ikke imod arbejdsgivernes ledelsesret, men kravet om, at fagbevægelsen skulle garantere arbejdsgivernes ubegrænsede ret til at lede og fordele arbejdet, var
uacceptabelt. På mange
“Lockouten lå tung og knugende som et uvejr,
virksomheder havde man
de såkaldte værkstedsder aldrig udløstes. Fattigdommen i arbejderregler. Værkstedsreglerne
kvartererne udartede til forhold, der lå på
indeholdt bestemmelser
grænsen af hungersnød.”
om arbejdstid, aflønning,
anvisninger på brug af værktøj, opførsel på
arbejdspladsen mm. I nogle tilfælde var værkstedsreglerne så omstændelige, at de i praksis
var umulige at efterleve. DSF frygtede derfor, at
arbejdsgiverne ville udforme værkstedsreglerne
sådan, at arbejderne kunne fyres ved blot den
mindste overtrædelse. På den måde ville
arbejdsgiverne få mulighed for at skaffe sig af
med besværlige arbejdere, der f.eks. stillede krav
om bedre arbejdsforhold eller var fagligt aktive.

HUNGERKRIGEN
Lockouten var den tids mest omfattende
arbejdskonflikt. Flere har senere kaldt konflikten
for Hungerkrigen, fordi den fik så store konsekvenser for de konfliktramte og deres familier.
Tegneren Anton Hansen beskrev situationen
således: “Lockouten lå tung og knugende som
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et uvejr, der aldrig udløstes. Fattigdommen i
arbejderkvartererne udartede til forhold, der lå
på grænsen af hungersnød.”
De konfliktramte modtog en ugentlig understøttelse fra fagforeningerne på 7 kr. plus 50 øre
for hvert barn. Det rakte sjældent langt og var
under halvdelen af den normale løn, som var
mellem 15 og 20 kr. om ugen. Vejen gik derfor
hurtigt til lånekontoret med alt, hvad der kunne
undværes af møbler og andet indbo. Først var
det de pæne møbler, der røg, men senere var
det også familiens tøj og sengetøj. Når der ikke
var mere, som kunne pantsættes, holdt folk op
med at betale husleje, og så var de på den
måde helt afhængige af husejernes nåde. Nogle
satte folk på gaden med det samme, andre
valgte at give deres lejere langstrakt kredit.
Nøden blandt de lockoutede og deres familier var reel. Det bekymrede bl.a. stadslægen i
København, som udtrykte bekymring for de sundhedsmæssige konsekvenser af konflikten. Han
konstaterede, at der den 22. august døde 36 børn
under ét år. Det var det højeste tal, der nogensinde var blevet anmeldt på ét døgn i København.
Fagforbundene havde ikke råd til at understøtte deres medlemmer gennem længere tid.
Derfor betalte de, der fortsat var i arbejde, 50 øre
om ugen til de lockoutede. Det var et stort offer,
når man kun lige kunne få økonomien til at løbe
rundt i forvejen Men det var slet ikke nok til at
finansiere understøttelsen. Rundt om i landet
arrangerede fagbevægelsen koncerter, fester
og lignende, hvor overskuddet gik til de konfliktramte.

fliktramte arbejdere direkte, men de oprettede
beklædningsstuer, hvor de indsamlede og
uddelte brugt tøj til de konfliktramte. Komitéen
arrangerede også gratis bespisning af hustruer
til de lockoutede og deres børn. I midten af juni
fik omkring 10.000 kvinder og børn gratis mad i
København. Tegneren Anton Hansen erindrede
de gratis måltider således: “Mor, min søster og
jeg gik hver anden dag ned på en café på
Vesterbrogade i nærheden af apoteket. I
beværtningen, der lå inde over en gård fik vi to
retter varm mad. De andre dage vandrede vi ind
til Rundetårn, hvor der i restauranten bag Trinitatis kirke og i et stort telt, der var rejst uden for
caféen, også var bespisning af de lockoutedes
familier… Der var så festligt under den lyse solskinnende teltdug. Det var, ligesom lidt af sollyset gled ind i sindet sammen med den gode
mad, der gled ned i maven.”
Også blandt det akademiske borgerskab var
der hjælp at hente. En række akademikere og
lærere tilbød gratis sprogkurser, museumsbesøg, foredrag og koncerter til de arbejdsløse, så
de kunne få lidt oplysning og adspredelse midt
i al elendigheden.
Mange småhandlende gav de konfliktramte
langstrakt kredit, så de kunne klare sig gennem
de hårde tider, og der blev afholdt protestmøder, hvor de småhandlende opfordrede arbejdsgiverne til at indstille konflikten. De mange initiativer til støtte for de arbejdsløse var en stor
hjælp mod den konkrete nød i form af sult og
fattigdom. Men den brede opbakning i befolkningen havde også stor moralsk og symbolsk
betydning.

BEFOLKNINGENS STØTTE
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Efterhånden som tiden gik, blev nøden synlig
for andre befolkningsgrupper, og arbejderne
oplevede en hidtil ukendt opbakning fra den
øvrige befolkning. Bønder over hele landet tilbød ferieophold til børn fra konfliktramte familier, så de var sikre på at få noget at spise hver
dag. Over hele landet blev der samlet fødevarer
ind, som blev delt ud til de konfliktramte. En
kreds af borgere i København oprettede en
“Komité for indsamling til de udelukkede arbejdere”. Komitéen ønskede ikke at støtte de kon-

HJÆLP FRA UDLANDET
Konflikten fik hurtigt konsekvenser uden for landets grænser. For at begrænse antallet af arbejdere på understøttelse opfordrede fagforeningerne alle ugifte medlemmer, der var ramt af
konflikten, til at søge arbejde i udlandet. Flere
tusinde fulgte opfordringen og søgte arbejde
uden for landets grænser, særligt i Tyskland.
Arbejdsgiverne svarede igen med at kontakte
deres kollegaer i Tyskland og opfordrede dem til
at nægte danske arbejdere ansættelse. Forhol-

Grundlovsdag 1899. Det var vigtigt for arbejderbevægelsen at vise, de var en del af det danske samfund. Derfor deltog fagforeningerne sammen med socialdemokratiet
i grundlovsfesterne. i 1899 var det særlig vigtigt at vise flaget på grundlovsdag og gøre opmærksom på, at arbejderne også var en del af det danske samfund.
FOTO: ARBEJDERMUSEET OG ARBEJDERBEVÆGELSENS BIBLIOTEK OG ARKIV

det til Tyskland var stadig anspændt efter
nederlaget i 1864. Og da det via den socialdemokratiske presse i Tyskland blev kendt, at
arbejdsgiverne havde henvendt sig til deres
tyske kollegaer, var det med til at vende folkestemningen i Danmark til fordel for arbejderne.
Konflikten var den hidtil største af sin art i
Europa og blev fulgt med stor opmærksomhed
i udlandet. Ville den danske arbejderbevægelse
bukke under, eller ville konflikten ende i oprør og
kaos? For arbejderbevægelserne ude i Europa
var det af stor betydning, at arbejderne i Danmark stod distancen. Det var nu, at den internationale solidaritet skulle stå sin prøve, og der
kom økonomisk hjælp fra hele Europa og USA.
Selv fra Afrika modtog arbejderbevægelsen
1.400 kr. Pengene kom dels fra arbejdere og
fagforeninger, som frygtede, at arbejderne i
Danmark bukkede under for presset, dels fra
udlandsdanskere, som ønskede at støtte deres
landsmænd. Der blev indsamlet næsten
700.000 kr. i udlandet, hvilket var ca. en fjerdedel af de 2,8 millioner, konflikten kostede DSF.

FORHANDLINGER OG FORLIG
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DSF forsøgte fra lockoutens start at få gang i
forhandlingerne med DA, men arbejdsgiverne
udviste ikke den store vilje til at forhandle. Trods
flere forsøg lykkedes det ikke for parterne at
indgå et forlig.
Konflikten begyndte så småt at få økonomiske konsekvenser for andre end de lockoutede.
I slutningen af juli henvendte to mænd fra bankverdenen og formanden for Københavns Borgerrepræsentation sig derfor til DA og DSF med et
mæglingsforslag. I mæglingsforslaget var der
blødt op i formuleringen af arbejdsgivernes
krav. DA godkendte forslaget, mens DSF godkendte forslaget med det forbehold, at nye værkstedsregler skulle forhandles mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne. Det accepterede DA
ikke, og lockouten blev udvidet til en række nye
fag, så i alt 40.000 var lockoutet.
Regeringen begyndte nu at presse på for at
få konflikten stoppet. I slutningen af august lykkedes det at få strikket et forlig sammen, som blev
godkendt den 5. september af både DA og DSF

TABER ELLER VINDER
Efter forligets indgåelse den 5. september udråbte begge parter sig til sejrherre. Arbejdsgivernes formand sagde, at aldrig før var der indgået et forlig, som tilgodeså arbejdsgiverne i så
høj grad. DA havde i store træk fået gennemført
sine krav. Omvendt fejrede arbejderne forliget
som en sejr for arbejderbevægelsen. Efter konflikten var arbejderbevægelsen intakt. De værste formuleringer i DA’s krav var fjernet, og DSF
havde opnået arbejdsgivernes formelle anerkendelse som ligeværdig forhandlingspartner.
I virkeligheden var det meningsløst at tale
om en taber og en vinder. På papiret opnåede
arbejdsgiverne mest. Ledelsesretten var arbejdsgivernes, og det var slut med fagforeningernes
mulighed for at sætte uvarslede strejker i gang.
Arbejdsgiverne havde også svækket arbejdernes stærkeste våben: strejken.
Arbejderne fik kun få indrømmelser, men
anerkendelsen af fagforeningerne som en ligeværdig forhandlingspartner var et stort skridt
fremad. Da de københavnske murere holdt fagligt møde på Nørre Fælled i København den 5.
maj 1872 blev de mødt af det københavnske
politi, der gav dem tæsk, uden at det medførte
nogen større reaktion hos befolkningen. Under
lockouten i 1899 mødtes de arbejdsløse med
sympati fra brede dele af befolkningen. Samtidig blev deres ret til at organisere sig anerkendt.
Dette var med til siden hen at give fagbevægelsen en indflydelse, de færreste havde regnet
med i 1899.

ARBEJDSMARKEDETS GRUNDLOV
Septemberforliget gav arbejdsmarkedet et sæt
regler, der forpligtede både arbejdsgivere og
arbejdere til i fællesskab at finde løsninger på
opståede konflikter. Hele systemet med overenskomster, som forhandles mellem arbejdsmarkedets parter, og regler for varsling af konflikter fungerer i dag på det grundlag, der blev
lagt med forliget fra den 5. september 1899. Det
er derfor, forliget også kaldes arbejdsmarkedets
grundlov. ■

