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Septemberforliget
Skål! Danske politikere forsømmer sjældent en lejlighed til at
skamrose den danske model, hvor arbejdsgivere og lønmodtagere
forhandler og indgår aftaler om løn og ferie. Men måske er der ved
at komme ridser i den velpolerede model. I hvert fald udfordrer
Wolt, EU og globalisering den danske tradition for aftaler på arbejdsmarkedet, der ikke som i mange andre lande bestemmes af regeringer.
I Septemberforliget tager Lars Kjølhede Christensen læseren med
tilbage til de dramatiske 107 dage i 1899, hvor en storlockout lagde
Danmark ned. Sultekrig døbte arbejderne det, borgerkrig var
arbejdsgivernes udtryk. Og forfatteren trækker lange linjer til de store
arbejdskampe i det 20. århundrede og til de aktuelle diskussioner.

Forfatteren siger:
”Engang kom min far hjem og fortalte min mor, at han havde fået 25 øre mere i
timen på maskinfabrikken, hvor han var maler. Dengang forstod jeg ikke, hvad det
handlede om. Men jeg kan huske stemningen, og at de begge var glade. Som barn
af 1960’ernes velfærdssamfund er jeg vokset op med, at lønmodtagere er beskyttet
af regler og aftaler. Og at lønnen stiger med jævne mellemrum. Men sådan har
det ikke altid været. Og sådan bliver det måske heller ikke ved med at være”.

A ARHU S U NI V ERS I TE TS FO RLAG

”I 2020 er der igen overenskomstforhandlinger for det private arbejdsmarked.
Nogle gange kan den slags forhandlinger virke som ritualer. Men andre gange
bliver det pludselig alvor, og arbejdsmarkedets parter står stejlt over for hinanden.
Den danske arbejdsmarkedsmodel har 120 år på bagen. Røster taler for, at den har
overlevet sig selv. Men inden vi bare kasserer den, er det værd at studere, hvordan
den blev til, og hvorfor den har fungeret så længe”.

Om forfatteren

Lars Kjølhede Christensen er museumsinspektør ved
Museerne Helsingør.
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