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andag 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.l Pressen skrev om "de vold-

somste gadekarnpe siden krigen",2 to dødsfald, adskillige anholdte samt to havnearbejdere sigtet for brandstiftelse og en tredje sigtet
sorn hovedmand.

I

arliklen gennemgås konfliktens hovedtemaer, men inden da en kort beskrivelse af det
benyttede materiale samt en præsentation af
nogle karakteristiske træk ved havnearbejdernes livsform.

Af Klous Erik Hqmqnn Hqnsen
Mqferiole
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 beskæftigede sig med havnestrejken og situationen på
arbejdsmarkedet ved 1 98Oemes begyndelse.3
De mere traditionelle Danmarkshistorier,
Gyldendals Danmarks historie og Gyldendals
og Politikens Danmarkshistorie, er på mange
måder kendetegnende for oversigtsværkemes
behandling af udviklingen på arbejdsmarkedet, og jeg vil med disse to bøger ganske kort

of de hårdeste og mesf dromq'
tiske orbeidskonflikter i efterkrigsriden fondt sted i 1982 og
1983, dq hovneorbeidere i flere
donske byer deltog i en omfqffen'
de orbeidskomp. Konflikten, der i
intensifef og spænding kom ril ot
overgå, hvqd mon indfil do hovde
oplevet i Donmcrrk, blev fæt fulgf
og beskrevet of dqnsk pressse,
der gengov el begivenhedsforløb,
hvor en forholdsvis lille gruppe
fogligt oktive i godt I O uger blev
hovedoktørerne i et hondlings'
mætfef drqmq.
En

eksernplificere den stedmoderlige og til tider
fejlagtige behandling, der ofte gives af faglige

konflikter i 1980eme.
Hvor tidligere år1ier behandles forholdsvis
udførligt i Gyldendals Danmarks historie,
bind B kan forfatteme nøjes med 3 ll2 side,
når vi kommer tættere på vor egen tid. Udover
at dette medfører en voldsom skæwridning i
beskrivelsen af periodens arbej dskarnp e, fører
det også til en række fejlkonklusioner.4 "Arbejdsmarkedet var på trods af regeringsindgrebene i overenskomsteme præget af ro. Den

største konflikt i perioden, HT-konflikten i
1984 (...) havde baggrund i en kamp mod
usolidariske kollegaer."s er blot et af de udsagn, der må siges at være præget af manglen-

de kendskab

til de faktuelle forhold i

ne, da såvel havnestrejkerne

i

1980er-

1982

-

83,
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Påskestrejkerne i 1985 og konflikten omkring
"La Cabana" må betragtes som støre, næsten
uanset hvilken rnålestok man bruger i forhold
til dette lidt diffuse begreb. Endvidere må
lnan - ved en nærlæsning af de officielle statistikker fra 1970 - 19906 konkludere, at ar-

bejdsmarkedet var alt andet end roligt i
l980erne, og i særdeleshed for denne periode
må værket siges at være præget af overfladiskhed eller en rnuligvis forud fastsat teori om,
at der var ro på arbejdspladseme i dette ådi i
n-rodsætning

til

1

970erne.

Det bliver dog endnu værre, når man ser på
den nyeste "folkelige" udgave af Danmarks
historie: Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, bind 1 5. Arbejdsrnarkedet i I 980erne
behandles her på bare 3 sider,T og der er ikke
et ord orn de omfattende strejker på de danske
havne ved l980ernes begyndelse, ligesorn en
af de største konflikter i dette århundrede
Påskestrejkerne - omtales på bare 5 linier
som en række protestdemonstrationer affødt
afet regeringsindgreb.s Ikke blot er der her tale 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 hovedsageligt været præget af studier af en lang
række primære kilder herunder bl.a. parliarkivalieq dagbladsreporlager og ikke rnindst en
lang række interviews med personer, der var
mere eller mindre direkte involveret i havnestrejken i vinteren 1982 -83.

Hovneorbeidef - en livsform
Havnearbejdet har boftset fra det seneste årti
været præget af et daglejer-system, som man
kendte det tidligere indenfor en lang række arbejdsområder: på landet, på teglværkerne, ved
banen osv. Havnearbejder på Esbjerg havn siden 1980 Henning Hyllested - berettede under et interview i 1996, hvordan mønstringen
på havnen foregik:e

"Med hensyn til mønstringsformen,...er

det

3
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de... til salg for havnearbejderne.... I praksis foregår 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 slavernarked...
Der var frit udbud, og det var arbejdsgiverne,
der suverænt - stoft set - udpegede, hvem de
ville have i gang. ... I dag bestemmer vi storl set
selv, og vi står også for den væsentligste del af
mønstringen selv via vores tillidsmænd..."10

De forskellige arbejdsopgaver, son er og var
typiske for havnearbejderen, beskrev Hyllested således:

"Det vi arbejder rred, det er ... alt, hvad der hedder 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 arlikel på Esbjerg Havn ..., den bliver jo
hejst ned i skibene v.h.a. skibsklaner, som vi også selv kører, og så bliver det, via trr.rck, 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 containergods - andet end ude ved DFDS, og det er de fastansatte havnearbejdere ved DFDS, der selv tager det. Vi supplerer dem, når dem mangler folk
i ferier og i det hele taget. Og, det har fan'me
sidste år været en afvores 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,..."1t

jo

sådan, at arbejdsgiverne udbyder noget arbej-

Havnearbejdeme har som andre arbejdere på
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Århusianske havnearbejclere til morgenntøcJe orienteres af tilliclsmantlen tmcler konflikten.
(Land og Folks billedarkit, ABA).
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store arbejdspladser organiseret sig

i

arbejds-

pladsklubber under lokalafdelingerne af SiD.
Hvordan denne organisationsstruktur og forholdet til SiD-afdelingen er opbygget, skitseredes på følgende vis:

". . .Vi har en selvstændig klubbestyrelse ..., og
vi gør ligesom alle andre arbejdspladsklubbeq vi
holder øje med overenskomsten, forholdene og
sikkerheden. Og så sørger vi for , at mønstringen
foregår efter regleme. Det er ... klubben, der suverænt bygger de regler op, ... under skyldig
l.rensyntagen til, at afdeling T. ... også har nogle
regler, de bruger. Det er sådan meget overordnet
ramfilen 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."r2
Havnearbejdet har ændret karakter igennem
de seneste årtier - ikke mindst med baggrund
i maskinelle forandringer - men beskæftigelsen på havnene er stadig præget af meget
hårdt arbeide:

"... vi (har) faktisk

en del fysisk arbejde tilbage,

netop fordi vi har en del konventionel lastning
og losning, hvor vi stuver det afmed håndkraft.
... M 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 udviklet i alle nlulige ... former. Den kan anvendes
som små gaffeltrucks i en skibslast og de store
containeftrucks, som løfter store, tunge containere på 40 tons ..., den har taget meget afdet
hårde fysiske arbejde. Men jeg må så sige, at det
tempo, vi ... anvender på E,sbjerg Havn til at laste ...og losse med, når vi losser og laster konventionelt, det er så højt, at det også er meget
nedslidende."l3

Det faktum, at sliddet, faren og usikkerheden i

jobbet som havnearbejder stadig var et fundamentalt livsvilkår ved 1980ernes begyndelse,

korn klart

3 2OOO

til udtryk i en række interview uni 1982 - 83:

der konflikten

"Havnens risiko ses på hændeme. Et fingerled
knust og fladt et andet led mangler delvist. Sådan er vi mange. M mangler fingre, brækker
knogler - og mister livet, ...andre er invaliderede. 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 yrgre kræfter klarer det hårdeste i skibenes
last. Så kan man blive på havnen nogle år rnere.
Jeg vedjo ikke, hvad de næste år byder. ...
Det slider at være havnearbejder - sygdom og
ulykker - man ved ikke, hvornår det ramrner en.
Og sker det, så betyder dagpengene noget."l4

De mennesker, der arbejdede og arbejder på
havnen, er ofte blevet havnearbejdere ved en
tilfældighed: arbejdsløshed, et ønske om "frihed" eller manglende evne og lyst til at tilpasse sig på det øvrige arbejdsmarked før1e folk i
havnen:
"Havnen har kunnet opsuge forskellige lrenneskeskæbner lige fra professorer og så til bønderkarle. Mennesker, som ikke rigtig har kunnet tilpasse sig noffnerne i sarnfundet. Vi har protesteret og er endt på havnen, hvor man kunne mønstre eller lade være."ls

Det polifiske Donmorkr6

I

september 1982 valgte statsminister Anker

Jørgensen

at indgive sin afskedsbegæring til

Dronningen uden udskrivelse af valg, og de
konservatives leder, Poul Schliiter, dannede en
borgerlig mindretalsregering bestående af de
konservative, Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparli.
Den nye regerings økonomiske politik tog
udgangspunkt i, at der skulle ske en forbedring af statens finanser. Dette skulle bl.a. ske
ved løn- og avancestop, suspendering af dyrtidsreguleringen og indførelse af en karensdag
ved første sygedag. Derudover skulle der fo-

retages kraftige nedskæringer på dagpengeområdet, hvilket blev den direkte anledning

6l
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til havnearbejdemes strejke et par måneder senere. 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 havnearskulle nedsættes til dimittendsatbejdernes
sen, hvilket i praksis kunne betyde en lønnedgang på 10 15.000 kr.17
Regeringens udspil blev modtaget med
rnassive protester fra fagbevægelsen og arbej-

-

-

derpadieme, og førte overalt i landet til store
protestdemonstrationer i midten af oktober.

Hovnestrelkens fiorløb
En lille notits i en række dagblade bekendtgjorde 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 supplerende dagpenge. Hele landets havnearbejdere var
indstillede på, at der skulle aktioneres, hvilket

bl.a. fremgik af udtalelser fra en tillidsmandskonference afholdt i Fyns Forum i begyndelsen af december,le samt af en række udtalelser
afgivet af havnearbejdemes talsmænd og fagforeningsformænd op til den 14. december,
hvor Landsarbejdsnævnet skulle træffe afgørelse om en evt. dispensation for havnearbejderne fra de nye dagpengeregler.2O
Mandag d. 13. december lammedes arbejdet i landets store havne af endnu en 24 timers
protest mod regeringens nedskæringer2l "som
en understregning over for Landsarbejdsnævnet (...), at havnearbejdernes protest skal tages alvorligt."22
I Esbjerg besluttede havnearbejderne, at de
først ville genoptage arbejdet den følgende
mandag, og de esbjergensiske havnearbejderes pressetalsmand Karl Jørgensen udtalte:
"Esbjerg Havn kommer ikke til at fungere normalt, før regeringen kommer til besindelse. Vi
vil "sprælle" indtil de nye dagpengeregler ændres. ...Men det er ikke slut med den igangværende 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 strejken skulle have karakter af en omgangsskrue,

der gjorde det muligt for arbejderne at dels
ramrne mere effektivt med punktstrejker dels
opretholde et økonomisk grundlag for strejken,
da de arbejdere, der ikke strejkede, kunne understøtte deres strejkende kollegaer.

I

dagene

op til jul udvikledes strejken dog til at have
landsomfattende karakteq hvilket sandsynligvis 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 muligt at foretage en detaljeret gennemgang af
konfliktens forløb; på de følgende sider vil jeg
derfor kun beskrive nogle af de mest markante begivenheder under havnestrejken i vinteren 1982183.2+
På alle landets havne blev der i løbet af december etableret blokader fra havnearbej derne
af losning og lastning, og fra slutningen af december omfattede konflikten alle landets havne.2s På de mindre havne var det ofte nødvendigt med hjælp udefra, da politiet i tiltagende
omfang blev pålagt at bryde blokademe og beskytte de skruebrækkere, der blev sat ind fra
stevedorernes side. Hjælpen til de små havnes
arbejdere blev enten etableret via havnearbejdernes koordineringsudvalgz6 eller direkte via

kontakt mellem talsmændene på havnene.2T
De fysiske blokader forløb frem til jul med
en række småepisoder mellem politi og arbejdere på flere af landets havne, men alt i alt var
strejken i denne fase forholdsvis fredelig.

Konfliktens udvikling
mellem iul og nyrår
Ulykken i Hirtshals; hændeligt uheld eller?
Urniddelbart efter jul fik konflikten et overordentlig tragisk forløb på havnen i Hirtshals,

hvor et halvt hundrede ålborgensiske havnearbejdere var på besøg hos 18 kollegaer for at
hjælpe med opretholdelse af blokaden mod det
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Containertransport stoppes ved blokade i Esbjerg Havn,janttar 1983. Foto: Ulfb Bølling, Land og
Folk. (Land og Folks billedarkiv, ABA).

færøske skib "Lomur", der i flere omgange var

blevet forsøgt losset af strejkebrydere.

I

for-

bindelse med blokaden var der indgået en aftale mellem de strejkende og ledelsen fra firmaet
"Nyfrost" om, at der kunne aflrentes varer fra
selskabets lager, når chaufføreme fremviste et
fragtbrev ved arbejdemes afspærring. Der op-

stod her tilsyneladende en misforståelse mellem 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 lastvognstoget i at komme ind på havneområdet
var den ålborgensiske havnearbejder Kaj Aage
Nielsen så uheldig, at han faldt ind under lastvognen. Han blev dræbt på stedet!zs
Man må ved en gennemgang af sagsforløbet konkludere, at der var tale om et tragisk,
hændeligt uheld, også selv om dele afpressen

og fagbevægelsen fremstillede det som et drab
eller endog overlagt mord!2e

Konfliktens udvikling på udvalgte havne
ntellent.jul og nytår
I de tre store provinshavne Esbjerg, Århus og
Ålborg fastholdtes blokademe, og alene i disse tre havne ventede 35 skibe på atfå lastet eller losset. Især på foderstofområdet kunne
konflikten mærkes, og de borgerlige avisers
overskrifter og artikler blev i stigende grad
præget af, hvor store ornkostningerne var ved
konflikten, f.eks.: "Sultne lqtllinger ceder hinanden",30 og "Blokade koster el/brbrugere
200.000 kr". døglig."3l Derudover omdirigerede 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.::

I

Åbenrå forsøgte Enstedværkets ledelse
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ved flere lejligheder at ffi losset det norske kulskib "Nanny Onstad", ligesom det blev prøvet
at 1å losset foderstoffra skibe i trafikhavnen. I
begge tilfælde lykkedes det dog de lokale havnearbejdere med hjælp fra kollegaer fra Horsens og Esbjerg at opretholde blokademe.::

landbrugseksporten. Hvis regeringen ikke bøjer
sig, forelægger der en ny situation, siger Karl
Jørgensen og Carl Marloth, talsmænd for henholdsvis havnearbejderne og terminalarbejderne..."36

Derimod lykkedes det arbejdsgiveme at ffi
slået de første små huller i havnearbejdernes
afspærringer i Kolding og Sønderborg. I Kolding blev der den 27. og 28. december - undermassiv politibeskyttelse losset foderstof
og cement rned DlG-funktionærer og HK-or-

Fanden er løs i Lakegade
Den 3. januar blev der så langt om længe af-

ganiseret arbejdskraft som "havnearbejdere".
Det lykkedes dog de koldingensiske havnearbejdere 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 kyllingefoder 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.3a

holdt et officielt møde i Arbejdsministeriet
mellem Grethe Fenger Møller og konfliktens
parler og deres organisationer. På rnødet meddelte arbejdsministeren, at havnearbejderne
var løst ansatte uden fast tilknytning til en bestemt arbejdsgiver; et forhold, hvor ministeren
indtil dette tidspunkt havde haft den modsatte
holdning. Havnearbejdeme ville dermed kun
fa udbetalt dimittendsatsen i de uger, hvor de
havde haft en vis beskæftigelse, hvorimod de i
uger med fuld ledighed ville ffi den højeste
dagpengesats. Hvem der
dage.

SiDs forhandlere var frustrerede og formanden

B
s

aconeksporten friholdes, men truende
e I s e af konfl ikt en

kcerp

i øvrigt skulle have
i de følgende

dispensation ville blive afgjort

-

Hardy Hansen

-

sagde efter mødet:

"Hvem kan efter dette vide om ministeren igen

I

har skiftet mening på mandag"3z
"Det er klar1, ... 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

arbejdet, og fordi

Streikens hovedfose
4.1.1983 - 16.1.1983

slutningen af december afholdtes der et møde mellem de strejkende esbjergensiske havnearbejdere og deres kollegaer på DFDS' baconcontainefterminal, der indtil dette tidspunkt ikke havde deltaget i arbejdsnedlæggelserne, ifølge deres tillidsmand - Carl Marloth
- fordi det ikke gavnede sagen at nedlægge

"det kan betyde nedlæggelse afvor arbejdsplads, hvis vi aktionerer, ..."3s

En holdning, der ikke var udelt tilfredshed
med blandt de løst ansatte, hvorfor man af-

Begravelse i Ålborg
Dagen efter mødet i Laksegade blev af havnearbejdere fra hele landet og store dele af fagbevægelsen brugt til en manifestation ved den

holdt et møde mellem de to grupper, hvor man
enedes orn at se tiden an frem til den 3. januar,
hvor der skulle afholdes et møde mellem arbejdsministeren, SiD, repræsentanter for hav-

ålborgensiske havnearbejder Kaj Aage Nielsens begravelse. På en lang række arbejdspladser blev arbejdet nedlagt en time dels til
minde om den dræbte arbejder dels til en di-

nearbejderne og deres arbejdsgivere.

skussion af de nye dagpengeregler.:e

"Det bliver

så op

til arbejdsminister Grethe Fen-

ger Møller. ..at afgøre, hvad der skal ske med

Konflikten skcerpes
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. januar iværksattes en blokade af landbrugseksporten til England på Esbjerg hayn,att og den efterfølgende dag blev det efter et 6 timer langt
møde i havnearbejdernes landskoordinationsudvalg i Århus pointeret, at strejken skulle effektiviseres. Som svar på udvidelsen af strejken forsøgte DFDS og ESS-Food at få forsyningerne af smør og bacon frem via landevejen til Hamborg, hvorfra vareme så skulle ud-

3
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Med de massive politistyrker på havnen i
Åbenrå var der effektivt skabt et storl hul i
havnearbejdemes blokade, og der korn hurligt
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 øvrige del af landet, og fra landbrugets side udtryktes der i stadig kraftigere vendinger be-

kymring over manglen på foder til især kyllinger og svin.

skibes.+t

Den 6. januar bredte konflikten sig til landets fiskeindustri, hvor man i solidaritet med
havnearbejderne nedlagde arbejdet i protest
mod de nye dagpengeregler. Konflikten i "fisken" blev dog kortvarig, allerede efter få dage gik man

i arbejde igen:

"Nu har vi markeret vor holdning til dagpengeloven, og konflikten slutter ikke, fordi vi accepterer dagpengeloven, men bl.a. af hensyn
virksomhederne"a2

til

Åbenrå havn havde været præget af ro efter
arbejdsgivernes mislykkede forsøg på at får
losset i slutningen af december; en ro, der på
dramatisk vis blev brudt mandag den 10. januar. Kajen ved to foderstoffinnaer blev - på opfordring fra formanden for havnens arbejdsgivere Carlo Daus-Pedersen - afspærret af kampuniformerede politibedente, og man påbegyndte losningen afto skibe. Et halvt hundrede havnearbejdere og sympatisører forsøgte
gentagne gange at bryde "ordensmagtens" afspæning, og det kom til en række voldsomme

slagsmål mellem de to grupper, hvor politiet
flittigt brugte såvel hunde som knipler rnod
havnearbejderne, der i dagens anledning var
udstyret med partisansøm, saltsyre og køller.
Arbejdeme måtte dog - efter nogle timers forgæves forsøg på at stoppe losningen - erkende, at slaget var tabt, og allerede dagen efter
startede Enstedværket - også her under beskyttelse af en stor gruppe kampklædte "ordenshåndhævere" - med losningen af kul fra
det norske skib "Nannv Onstad".

"Landbrugsorganisationerne vrider deres hænder
af frygt for foderstofforsyningen. . . , og der tales
nu direkte om dyrplageri, hvis ikke der gribes

radikalt ind."aa

Politiaktion i Pødborg og Esbjergas
Det gods, der normalt blev ind- og udskibet
fra danske havne - herunder foderstof, blev i
stigende omfang transpofieret til og fra tyske
havne, en transport der langsomt begyndte at
udhule effekten af havnearbejdemes blokader.
Det blev derfor besluttet at lave en aktion ved
grænseovergangen til Padborg søndag den 16.
januar dels for at gøre chaufføreme opmærksomme på, at de transporlerede strejkeramt
gods dels for at lave en blokade og få denne
gruppe af ufaglærte arbejdere til at solidarisere sig med havnearbejdemes konflikt.+o For

flertallet af havnearbejdere var udgangspunktet, at aktionen skulle forløbe fredeligt,aT men
"det gik jo fuldstændig grassat derrlede",+8
som en havnearbejder senere meget rammende udtrykte det.
De godt 500 havnearbejdere og sympatisører fra hele landet, der var mødt op ved
grænsen, forsøgte at etablere en blokade aftilkørselsvejen til grænsen, hvilket mislykkedes,
da politiet åbenbart havde fået et tip om aktio-

i stand til at hindre en egentlig
blokade. Havnearbejdeme 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
nen, og var

afbrudt.
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"Mens de frysende demonstranter ventede i regnen, voksede antallet afpolitibetlente 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"4g
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 hurligt. På et
par minutter var området som blæst for demonstranter."5o

Det, der i den lokale presse kunne beskrives
på en enkelt linie, blev hovedhistorien i formiddagsbladene, hvor overskrifteme 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 stofi antal øjenvidner,
lægeerklæringer og repoftager 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 sympatisører imod politiet for at have brugt unødig
megen rnagt ved aktionen i Padborg.sz
Dagen efter havnearbejdernes forsøg på at
blokere landegrænsen havde statsminister Poul Schliiter følgende kommentar:

"Den seneste optrapning af havnearbejderkonflikten 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 afdanskerne vil ikke acceptere, at kon-

flikter optrappes til noget, der er det danske sindelag fremmedartet. "53

Allerede to dage efter begivenhederne

i

Pad-

borg var "ordensmagten" igen parat til en ny
aktion, denne gang var det den vesdyske hovedstad, der skulle være prØvesten for styrkeforholdet mellem parterne. Mens de esbjergensiske havnearbejdere afholdt morgenmøde i
mønstringshuset, tog begivenhederne farl ude

på havnen, da en 40 mand stor politistyrke
uden dramatik brød arbejdemes blokade og be-

satte to områder på havnen.sa Losningen af en
række skibe blev sat i gang, og de følgende dage afspærrede politiet flere områder på havnen,
hvorefter der under deres beskyttelse blev losset i næsten normalt omfang af strejkebrydere.
Lan ds ko ord in at i on s udv ct I gel opfordre r t i I
generalstrejke
Dagen efter, at politiet var gået i aktion i Esbjerg, afholdt havnearbejdernes koordinationsudvalg møde i Århus. De godt 40 havnearbejdere drøftede, hvordan konflikten skulle gå
videre, og efter mødet blev det meddelt:

"M opfordrer samtlige arbejdere i Danmark til
generalstrejke den 28. januar.":s

Samtidigt med denne opfordring blev det
meddelt af en talsmand for koordinationsudvalget, at man forventede, at fagbevægelsen i
meget stort omfang ville støtte opfordringen

til generalstrejke.
Konfliklen i øvrigt
Det var ikke kun Esbjerg og Åbenrå, der oplevede meget voldsomme begivenheder på havnene 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.so
I København udvikledes der derudover en
strejke

i strejken,

da ledelsen på

B&W forsøg-

te at få losset 1700 tons stål fra skibet "Hammonia". Havnearbejdere fra hovedstaden havde i første omgang succes med at få stoppet
losningen med indirekte hjælp fra B&W-arbejderne.sr Der var dog langt fra enighed på
værftet om, hvordan man skulle forholde sig
til havnearbejdemes 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 sitr"ration mente, det var
nødvendigt....Også deltagelse i havnearbejdernes aktionsdag...blev nedsterrt."58
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jamrEn a.f de mere tymtrltagtige blokaclescener under havnearbejderkonflikten. Her Hirtsltals Havn,
art 1983. Foto:Claus Bonnerttp, Land og Folk. (Land og Folks billeda*iv, ABA).

I slutningen afjanuar lykkedes det B&W - le-

bejdere, om der skal politi på kajen. ... M... har
sympati for havnearbejdernes konflikt, så længe
de holder den inden for deres eget område."6l

værftets arbejdere, en strejke, der dog aldrig

I dagene op til den forventede storstrejke forstærkedes opfordringerne til at nedlægge arbejdet, og der blev kaldt til demonstrationer i en
lang række byer fra havne, arbejdspladser og
tillidsfolk; samtidig hermed indrykkede havnearbejdernes hovedforbund dagen før en an-

delsen af få losset stålpladerne under politibeskyttelse med funktionærer fra virksomheden,
hvilket førte til en forlen dages strejke blandt

blev en integreret del af

havnearbejdernes
kamp mod de nye dagpengeregler, men forløb
under hovedparolerne: "Nej til politi på arbejdspladserne" og "Ingen politi på vor arbejdsplads".so

Generalstrejke - en fiasko? !
Dagen inden "generalstrejken" den 28. januar
kunne dagbladet vestlq'sten overraskende
meddele, at de fastansatte esbjergensiske havnearbejdere hos DFDS havde besluttet at gå i
arbejde netop denne dag.6o
"M vil i arbejde igen. Mange af os...erbragt i
en håbløs økonomisk situation, fordi vi hverken
kan få løn eller understøttelse,. . .
Orn vi vil arbejde under politibeskyttelse? Det
afhænger ene og alene afde strejkende havnear-

nonce i dagbladene, der direkte og i utvetydige vendinger pålagde arbejdeme at genoptage
arbejdet.oz

Om dette var årsagen

til

at generalstrejken,

eller som kommunisterne hellere ville kalde
den: aktionsdagen, blev en fiasko er nok tvivlsomt, 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 rnindst havnearbejdernes koordinationsudvalgs alt for optimisti-
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til mulighedeme for en udvikling af
og opbakning bag kravene om en ændring af
ske tiltro

dagpengeregleme, 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 fsagde]
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 rned
irnplicerede organisationer, folk osv."6a

Derudover spillede DKPs holdning til generalstrejken givet en rolle, da en række tillidsmænd 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, hverken i parliets ledelse eller blandt kommunistiske tillidsfolk på havnene og andre arbejdspladser. Man var indstillet på at bakke havnearbejderne op såvel moralsk som økonomisk
men man havde grundlæggende en mere realil
stisk holdning til rnulighedeme for, hvad der
kunne opnås i den aktuelle situation.

Reqktioner på hovnestreiken
Fra hovedorganisationeme

dighed og denned deres rnuligheder for fremover at kunne løse reele faglige problemer på en
realistisk måde."67

Derudover pålagde forbundsledelsen de afdelinger, der var berøfi af konflikten at indkalde
til ekstraordinære generalforsamlinger, hvor
der ville være en repræsentant for SiDs ledelse tilstede med det formål at få stoppet strejkeme.6E

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

"Vi vil se noget fornuftigt på bordet, før arbejdet
kan genoptages. Dermed nTener jeg f.eks. en
dispensation fra dagpengereglerne på to år..."0s
Initiativet fi'a SiDs top løb dog endegyldigt ud
i sandet ifølge Poul Schliiter fordi:
"Det væsentlige er, at overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, som endda garneres af vold,
ikke skal kunne give pote,...Regeringen har ingen planer orn at ændre i dagpengereglerns.";o

såvel på arbejds-

Forbundet forberedte herefter en række møder

giver- som på arbejdersiden - skærpedes kursen overfor de strejkende havnearbejdere
mærkbarl i løbet af januar; hvor der frem til
aktioneme i Åbenrå og Padborg havde været
en vis omend behersket opbakning bag krave-

med fagforeningsformændene for fem af de
strejkende havnearbejderes lokalafdelinger.

-

ne til en ændring af dagpengeregleme, satte
man nu trumf på!r,s Dansk Arbejdsgiverforening indklagede SiD og en række af forbundets
afdelinger fbr overenskomstbrud og organisatisns31sy3L66 Fra SiDs ledelse blev der udsendt
flere presseudtalelser, hvori forbundet på det
skarpeste tog afstand fra havnearbeidemes metoder og opfordrede de lokale tillidsrnænd
sørge for at arbejdet blev normaliseret.

til

at

"Denne konflikts fortsættelse er ikke alene skadelig for vort samfund, for vore arbejdspladseq
men også lor de laglige organisationers trovær-

Møder, der før1e

til

et forhandlingsoplæg, der

dannede grundlaget for strejkernes ophør midt
i februar.zt

-Streikens

ofslutning

" Desperadobrqnden " og " Karl Jørgensensagen"
Natten til torsdag den 3. februar brændte en af

i Esbjerg ned til grunden.
Branden blev af politiet - sammen med tre andre brander2 - sat i forbindelse med havnestrejken, og selvom pressetalsmanden Karl
Jørgensen dagen efter udtalte, at man aldrig
kunne drømme om at gribe til den slags ulovKFKs bygninger
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ligheder,T3 stod det hurtigt klart, at det var to

af byens havnearbejdere, der stod bag KFKbranden.

Under de efterfølgende politiafhøringer fortalte de to arbejdere:
"at der blandt havnearbejderne flere gange under
konfl ikten fblev] talt om "sabotage-aktioner":
skære trosser over på skibe, smide "partisansøm"
foran lastbiler o.l. Branden hos KFK var på samme måde sådan en "sabotage-aktion", og formålet var at give KFK "en advarsel", fordi virksomheden fortsatte med at losse og køre foderstoffer
ud på trods afhavnearbejdernes blokader."ia

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 Jørgensen - draget ind i sagen, og han blev anholdt den 17. mafis anklaget for at være hoved- 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 frafaldtes tiltalen.zr
Sagen mod Karl Jørgensen - der sad varetægtsfængslet i næsten 6 måneder - blev af
mange efterfølgende direkte forbundet med
havnearbejdernes strejke og betragtet som den
sejr:rige 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

præsentanterne Egon Carlsen,
Kjarlan Gudmundsson:

Ib Lund og

og sympatisører fra hele landet. Under rnødet. eller da mødet skal til at gå igang, bliver det pludselig meddelt, at han er frikendt - sigtelseme er
frafaldet.... Det var en meget, meget stor dag!"rs

"Der er fortsat fælles fodslag og moralen er
god... . Vi vakler ikke.. .. Dagpengeregleme skal

"Kampånden er god, og vi strejker videre"l8
Onsdag den 2. februar holdt havnearbejdernes
koordinationsudvalg møde i Århus, og på den
efterfølgende pressekonference meddelte re-

Konflikten slutter

afbordet"sO og "M vil arbejde på at få strejkebevægelsen til at brede sig."8l

Ugen efter kom der en overraskende og dramatisk vending, da et flertal af ledelsen i Esbjergs SiD-afdeling T besluttede at ekskludere
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Op mod 10.000 arbejdere i dentonstrationstog gennem byen er her.fbrsantlet pa Århtt,s Havn,
28. januar 1983. (Land og Folks billedarkiv, ABA).

-=
fire bestyrelsesrnedlemmer. Svend Erik Christensen formand for afdelingen - udtalte om
baggrunden, at de fire ikke havde magtet at få
bragt konflikten til ophør.sz Udelukkelsen fra
fagforeningsbestyrelsen

fagbevægelsens flag, og kør1 andres interesser
uden selv at få ret meget ud af det. Derfor overvejer vi stærkt at genoptage arbejdet en gang i
næste uge."r'13

kom ikke som

chok for Karl Jørgensen, der

et
kædede dern

Tre dage senere besluttede Esbjergs havnear-

salnmen rned arbejdsrettens dorn, hvor afdelingen var blevet dømt bl.a. rned baggrund i

bejdere, at arbejdet burde genoptages.

udtalelser fra pressetalsmanden.

"Om arbejdet genoptages afgøres imidlertid ikke

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

alene af esbjergenselxe. Deres talsmænd tog afsternningsresultatet med til møde i havnearbejdernes koordinationsudvalg i Århus [d.
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14.2.19831, og det er dette udvalg -...- der har
det afgørende ord at skulle have sagt"Sa

hvor alt fra tidligere landarbejdere til professorer var repræsenteret, og gruppen blev ikke
mindst svejset sammen via det daglige hårde

Koordinationsudvalget besluttede på deres
møde, at arbejdet skulle starte igen. Ib Lund,

arbejde

fra Århus havn,

sagde

på et

efterfølgende

pressemøde:

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 samvær i pauseme samt før og efter arbejdstid. De

"Der er fortsat flertal blandt landets havnearbejdere for at fortsætte konflikten. men i en stor

til tider

havn ønskede man at prøve forhandlinger, og for
fortsat at holde fælles fodslag er flertallet gået
med til atprØve den mulighed."ss

bejderne oplevede igen og igen, hvilken kraft
strejken havde som våben for en forbedring af
arbejds- og lønforholdene.

i de danske havne gik herefter i
gang med at losse og laste igen i dagene omkring den 16. t1l 11. februar. Der var dog stadig nogen uro på havnene, da det viste sig, at
2l arbejdere i Åbenrå og 8 i København var
blevet sortlistet, men havnearbejdeme havde
åbenbart ikke kræfter til at forlsætte kampen,
hvilket for 11 Åbenrå-arbejdere fik den konsekvens, at de aldrig kom til at arbejde på hav-

"Man ville

nen mere.86 I København blev sorllistningen
fastholdt i et år.87

pengeon,rådet.

Arbejderne

Konkluderende bemærkninger
Efter mere end l0 ugers strejke på de danske
havne sluttede denne meget voldsomme arbejdskamp, med det der middelbart kunne se
ud som et totalt nederlag for kampens avantgarde: 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 afdagpengereglerrre, som det blev fordret ved konfliktens start, endsige en {emelse af disse,
som kravet kom til at lyde under strejken.
En fordring, der aldrig blev eksplicit fremsat af havnearbejdernes koordinationsudvalg
eller af talsmændene på havnene, men som
dog til stadighed 1å under overfladen, arbejdsministerens eller regeringens afgang blev naturligvis heller ikke virkelighed.
Havnearbeideme var en heterogen gruppe,

overordentlig ringe arbejdsforhold

ændredes kun, når de selv sagde stop, og ar-

se resultater her og nu, og den risiko,
man løb ved at nedlægge arbejdet, var kun lille.
Havnearbejderne var derfor tilbøjelige til at blive militante og radikale i situationer med ar-

bejdskonflikl."trtr

Det var derfor naturligt, at netop havnens arbejdere kom

til at stå fonest i

kampen mod

den borgerlige regerings besparelse på dag-

i

Det specielle ved denne arbejdskamp blev,
modsætning til en normal konflikt på ar-

bejdsmarkedet, at havnearbejderstrejken i
første omgang ikke var direkte rettet mod arbejdsgiverne, men mod statsmagten. Man kan
derfor fastslå, at fra det tidspunkt, hvor arbejderne fordrede loven afbordet, fastlåstes konflikten, og den kunne med dette krav umuligt
vindes. Baggrunden for, at havnearbejdeme
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 opbakning fra andre faggrupper såvel nationalt
som internationalt. Specielt på det nationale
område var der en stor gruppe arbejdere, der

ikke havde nogen forståelse for havnearbejdemes konflikt, dens indhold og radikalitet.8e
Derudover begik man to taktiske brølere,
dels da det mislykkedes at fa B&Ws arbejdere
rned i konflikten dels i forbindelse med
proklameringen af generalstrejke. Chancen
for at få B&W med i strejken forpassede de
københavnske havnearbejderes forhandlere

7t
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ikke mindst af angst for, at den store gruppe
ville få for stor betydning for
dens udvikling; man burde nok have ladet
dem fa indflydelse både i aktivitetsgruppen og
på økonomien, da det ville have haft en kolosværftsarbejdere

sal signalvirkning, hvis en så stor arbejdsplads
havde stoppet arbejdet i solidaritet med hav-

"Baconterminalen kører, og resten af havnen
strejker. Politiet kan spærre Esbjerg havn af, og
Esbjerg havn korn til at fungere... Havnearbejderne står bag en politiafspæning og glor på, at
deres arbejde bliver udført af skruebrækkere. . . .
Det er dem på DFDS-terminalen, der lukker havnestrejken, og definitivt tager luften ud afden."e2

nens arbejdere.

Hovedårsagen til, at generalstrejken ikke
blev nogen succes, skal uden tvivl findes i det
faktum, at koordinationsudvalget uden forudgående kontakt til andre radikale dele af fagbevægelsen proklamerede generalstrejke efter
deres møde den 19. januar 1983. Man overvurderede ganske enkelt egne rnuligheder og
overså, at der i den mere radikale del affagbevægelsen var en anden vurdering af hvilke
metoder, der skulle tages i anvendelse:
"Selv om man er enige i folks kritik af de dagpengeregler, som var ved at blive lavet, selv om
man også er enige i, at man skal gøre noget i

- skal gå ud på plankens kant og
stille sig. Så er det jo ikke sikkert, at man er enig
dette samfund

i, at man skal hoppe ud over plankens kant. Og

vi delte altså ikke den opfattelse, som
nearbejderne i Århus og

til

især hav-

dels også i Esbjerg

havde."eo

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 fremlæggelsen af de meget barske indgreb på arbejdsmarkedet i septembet 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 arbejdsmarkedet, 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 hovedpaften af deltidsDen væsentligste grund til, at strejken udvikledes stadigt mere radikalt og en af hovedårsagerne 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 omkostninger på politiområdet.er Det faktum, at

det lykkedes for politiet at

fi

"ryddet op" i

skibskøen på Esbjerg havn, uden at havnearbejderne var i stand til at stoppe politiet endsige 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 havnearbejderes holdning til strejken givet en stor rolle.

og
løstansatte, hvilket næppe havde været tilfældet uden havnearbejdemes kamp.
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One of the hardest end most dramqtic industrial disptrtes in the period after the war look
place in 1982 and 1983 v,hen dockers in ct
nlunber oJ' Danish towns porticipaled in an
extensive labour conflict. The conflict, which
in sheer intensity and tension was to sLrrpass
v;hat Jtad up until that line been experienced
in Denmark, was closely.followed and recorded by the Danish press which gove the record of events, where a relatively small group
of union activists were the main actors in a I0
week-long action packed drama, resulting in
violent street fights, two deqths and nLtmerous
arrests. The article gives an accounl oJ the
major themes of the conflicl.
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