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Leder

«Jeg trenger vel 
ikke å være 
organisert fordi 
om du er det»

Det er jo ikke noe nytt fenomen som er oppstått 
akkurat nå.

Men det jeg ser, er at det i mye større grad skjer 
nå om dagen en tidligere.

Folk som sier rett ut at de ikke ønsker å bli orga- 
nisert, eller at de melder seg ut med samme  
argument. Jeg får jo det samme uansett, så hvor-
for skal jeg betale for det da?

Hvis man er tilstrekkelig kynisk og ikke så rik-
tig lite egoistisk så kan jeg skjønne argumenta- 
sjonen.

Men der stopper også all sympati fra min side.

Det som overasker meg mest er at våre med-
lemmer som trofast betaler sin kontingent på 
hver eneste lønning, jobber side om side med de  
samme folkene som ikke vil organisere seg.

Jeg vet om flere av våre tillitsvalgte som også 
til en viss grad hjelper disse folkene i større eller 
mindre grad når behovet oppstår. (dette gjelder 
selvfølgelig IKKE alle på langt nær) Men det fore-
kommer altså.

Med fare for å virke politisk ukorrekt, tar jeg  
allikevel sjansen.

Nå er det faen meg nok!!!!

Vi må slutte å finne oss i dette uvesenet, å be-
gynne å sette krav til våre kolleger.

Det her hele tiden vi som legger ut for spleisen til 
«jubilanten» hver gang, men vi blir sittende igjen 
med å dekke regninga selv.

Dette kan neppe være i vår interesse fremover.

Nå mener ikke jeg at vi skal starte med trusler  
eller utfrysing av kolleger på vår arbeidsplass. 
Men vi må tørre å si i fra at vi er fagorganisert for 
å trygge å videreutvikle vår egen arbeidsplass. 
Og det vil vi gjerne at også du skal være en del av.

Vi er alle invitert på fest å da er det vanlig å 
spleise på gaven. Videre så er det bare vanlig  
folkeskikk å betale for seg til den som legger ut 
for dette, nemlig fellesskapet.

Har DU spurt en kollega i det siste om han eller 
hun er tilbudt medlemskap i fellesskapet i det 
siste?

Det kan nemlig også hende at de ikke er blitt 
spurt. Jeg velger å avslutte med et sitat fra  
en plakat i Norsk Bygningsindustriarbeiderfor- 
bund (off 31 bokstaver  ) som vi kanskje  
smiler litt av i dag, men det er mer aktuelt en 
noen gang:

«Enhver fagorganisert er tillitsmann».

Rune Ask, Leder avd 614

Av Rune Ask
leder avd. 614 Byggfag 
Drammen Bærum

Fellesforbundet og Bygge-
næringens Landsforening (BNL) 
anbefaler at bygningsferien – 
kjent som fellesferien – legges til 
tiden fra og med mandag 
11. juli til og med fredag 29. juli
2022 (uke 28, 29 og 30).

Partene anbefaler at ferien, 
21 virkedager og 4 avtalefestede 
feriedager, samlet 25 feriedager 
(basert på 5 dagers arbeidsuke) 
plasseres på følgende måte: 

1. Påsken 2022 (3 feriedager)
For påsken anbefaler partene at
3 feriedager legges til
mandag 11.04, tirsdag 12.04 og
onsdag 13.04 i påskeuken.

2. Fredag 27. mai 2022
(1 feriedag)
Partene anbefaler at en feriedag
legges til fredag 27. mai 2022.

3. Sommerferien 2022
(hovedferie – 3 uker,
15 feriedager)
Sommerferien 2022 anbefales
lagt til tiden fra og med

mandag 11. juli til og med
fredag 29. juli 2022.
(uke 28, 29 og 30).

4. Jula 2022
Partene anbefaler at 4 feriedager
legges til 27., 28., 29. og
30. desember 2022.

5. Øvrige feriedager
(2 feriedager)
Plassering av 2 feriedager
avtales lokalt.

KONTAKTINFORMASJON:

Bygningsferien 
2022

Vi tar gjerne i mot innlegg. Stoff må være 
undertegnet med navn, og artikkelen 
bør ikke være lenger enn en A4 side. 
(maskinskrevet). Vi tillater oss å rette opp 
skrivefeil før stoffet trykkes.
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Ken Gordon Solfjeld, Magne Glimdal, 
Joachim Espe og Helge Breistein.
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Forsidebilde: 
26. august arrangerte bygnings-
arbeiderne politisk streik med krav om
å forby bemanningsbransjen.
Foto: Harald Braathen

Fellesforbundet Avdeling 1 Oslo 
Akershus
Nannestadgata 2b, 2000 Lillestrøm
Telefon: 23 06 18 90, Telefaks: 23 06 18 91
E-post: avd001@fellesforbundet.org
hjemmeside:
www.fellesforbundet.no/avd001
Kontortid: 08.00-15.30, sommertid
kl. 08.00-15.00
Leder: Magne Glimdal

Fellesforbundet avdeling 601 
Tømrer og Byggfagforeningen
Østre Aker vei 24, 0581 Oslo
Telefon: 22 99 28 70, Telefaks: 22 99 28 71
E-post: post@byggfag.org
http://www.byggfag.org
Kontortid: M-T: 0800-1530, F: til 1330
Leder: Alexander Hopland-Wøien

Fellesforbundet avd 600  
Bygningsarbeidernes fagforening
Møllergata 24, 0179 Oslo
Telefon: 22994740
e-post: post@bygnngsarbeider.no
Hjemmeside: www.bygningsarbeider.no
Kontortid: Mandag-fredag 8.00-15.30
Leder: Joachim Espe

Fellesforbundet avd 600 
Bygningsarbeidernes fagforening
Fra midten av august 2020 vil 
avdelingene 603 og 605 være slått 
sammen under dette navnet. Inntil 
videre kan den gamle kontakt-
informasjonen brukes.
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Vi hedrer våre

Høsten er som oftest tida hvor fagforeningene arrangerer fest for å hedre de som har vært 
medlemmer i et «rundt» antall år. Fellesforbundet har i vedtektene at det skal utdeles hederstegn 
til de som har vært medlemmer i 25, 40 og 45 år. Har man vært medlem i 45 år blir man sågar æres-
medlem. Noen foreninger har også bestemt at de skal vise ære til jubilanter ut over dette. 

I høst arrangerte både Fellesforbundets avdeling 1 og Bygningsarbeidernes fagforening jubilantfest i 
Folkets Hus. Det var forbundssekretær Per Skau fra Fellesforbundet som hadde det ærerike oppdraget 
å dele ut merkene på begge arrangementene. Her bringer vi bilder av noen av jubilantene. 
Det er dessverre ikke plass til å få med seg alle. Fullstendig liste over alle jubilantene vil bli 
offentliggjort i foreningenes årsberetninger.

Det var ni av 50- og 60-års jubilantene til 
Bygningsarbeidernes fagforening som møtte fram 
på festen for å få sine hederstegn. Fra venstre 
Terje Johansen (60 år), Jan Ørnevik (50 år), 
Finn Fearnley (50 år), Peder Brandal (50 år), 
Kjell Martinsen (60 år), Gunnar Fallet (50 år), 
Knut Hoel (50 år), Joachim Espe (foreningens 
leder), Bjørn Erik Samuelsen (50 år) og 
Villy Arthur Due (60 år).

Fellesforbundets avdeling 1 kunne også 
hedre Rolf Utgård med innsatsen som 
tillitsvalgt sammenhengende i 25 år. 
Her er han fl ankert av forbundssekretær 
Per Skau og nestleder i Fellesforbundet 
avdeling 1, Stig Roger Sjøenden.

Fellesforbundets avdeling 1 feiret sine jubilanter i 
Folkets Hus. Her er de som har vært medlemmer i 45 år og 
dermed er æresmedlemmer: Arne Blikset, Svein Erik Larsen, 
Kåre Martin Thoresen, Arild Nordby, Rolf Utgård, 
Øystein Kristoffersen, Morten Helmeriksen, Olav Hovda og 
Ragnar Røsok. I tillegg er nestleder Stig Roger Sjøenden 
med på bildet.
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Det bygges i massivtre  

3.000 kvadratmeter 
og 258 millioner
De av dere som husker tilbake til Bygningsarbeideren nummer 2 i 
2019, vil huske at vi hadde en reportasje om et bedriftsbesøk hos 
Splitkon AS på Åmot i Buskerud.
Dette prosjektet er levert i sin helhet fra Splitkon , altså kortreist 
materialleveranse og ikke minst fornybare ressurser, noe som 
gleder i denne klimadebatten.

Og det er ikke bare en liten skolebrakke som 
skal settes opp. Det er snakk om et skolebygg på  
totalt 3000 m2 over tre etasjer som skal inneholde 
både klasserom, atrium og arbeidsrom for lærere. 
Splitkon leverer tilsammen ca. 66 m3 limtre og  
ca. 1150 m3 massiv tre som skal brukes i skole- 
bygget.

– Grunnflata er på 1.000 kvadratmeter. Første 
etasje rommer fem klasserom og et atrium som 
går over to etasjer. Andre etasje har også fem 
klasserom og dette atriet, mens tredje etasje be-
står av fire klasserom og arbeidsrom for lærere, 
forteller Kyrre Hagen, prosjektleder i Drammen 
Eiendom KF. Totalprisen for hele skolebygget er 
på 258 millioner kroner.

Vi har bedt oss selv ut på byggeplassen som ute-
gående og gravende journalister for det kjente 
tidsskriftet Bygningsarbeideren.

Vi møter opp i brakka i lunsjen og blir tatt imot 
av en trivelig gjeng. De kaller seg selv for trønder 
mafiaen, nettopp fordi de kommer Trøndelag. På 
dette tidspunktet var de fire mann, men vanlig-
vis så er de sju stk. Av dem er det to som opprin-
nelig kommer fra Polen, men som har etablert seg 
her i Norge og den ene av dem har også norsk 
fagbrev. Det er også en tysker blant dem, og han 
har også norsk fagbrev.

De jobber akkord etter en intern akkordavtale i 
Hent. Guttene er ukependlere og reiser frem og 
tilbake en gang i uka. De har jobbet med det 
samme i ca tre år nå, helt siden Hent opprettet 
en egen avdeling som kun driver med element-
montasje.

Guttene stortrives med den måten å jobbe på. De 
kom fra forrige prosjekt som var en skole uten-
for Bergen, Borgafjell barneskole. Før det var det 
var det Båsmo barneskole i Mo i Rana, og før det 
igjen Nepåkeren bussdepot i  Bodø. Neste massiv- 
tre prosjekt blir på Eidsvoll, men det har først 
oppstart til neste år. Fram til det så blir det kon-
vensjonell tømring på Tusafjellheimen ungdoms-
hjem i Ålesund.

Vi må også passe på å nevne at alle sammen er 
organisert i Fellesforbundet.

Vi takker for en interessant omvisning på bygge-
plassen og ikke minst for praten med en hyggelig 
arbeidsgjeng. Vi ønsker dem lykke til videre på 
deres ferd rundt omkring i Norge.

Nye Brandengen skole i Drammen Tekst og foto: 
Rune Ask og Helge Breistein

Montering av trapp, her med 30 cm montasjeskruer. De lengste skruene som benyttes er hele 60 cm lang.

Guttene stortrives med 
den måten å jobbe på.

Vi må også passe 
på å nevne at alle 
sammen er organisert 
i Fellesforbundet.
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Fra brakka. Enrico Hoffmann, Jarek Kosici, Per Hernes og Lagbas Petter Engløkk. 
Arthur Suchudolski Christoffer Klinge og Jonny Lånke var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Fasade i massivtre som vil bli forblendet med tegl.

Vil du ta 
fagbrev som 

BETONG-
FAGARBEIDER?
Sammen med Veidekke/
Skole på byggeplass kan 
vi tilby teorikurs i betong-
faget. Kurset vil sette deg 
i stand til å gjennomføre 
teorieksamen. Kurset vil 
foregå en ettermiddag i 
uken, fra mars til mai. 
Eksamen og all undervis-
ning vil foregå på norsk. 
Viktige forklaringer vil 
også bli gitt på engelsk.

Med teoretisk eksamen i 
betongfaget og fem års 
praksis kan du ta praktisk 
fagprøve.

Kurset koster 10 000 kr 
pluss bøker og eksamens-
avgift. Hvis du har vært 
medlem i ett år kan du søke 
stipend fra LOs Utdan-
ningsfond. Da blir kurset 
i praksis gratis.

Hvis du vil melde deg på 
eller spørre om noe: 

E-post: 
post@bygningsarbeider.no
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LOs lærlingpatrulje 2021 
er gjennomført
Årets lærlingpatrulje ble gjen-
nomført 25.-29. november. 
Avdelingene fra byggmiljøet i 
Oslo og omegn var godt repre-
sentert gjennom uka med Red-
wan Abdilahi, rørleggerlærling 
og tillitsvalgt i Caverion, Oskar 
Lindøe fra avdeling 1 og under-
tegnede.

Tilbakemelding fra regional ungdomssekretær 
Ragnhild Nyeggen i Region Øst var at Felles- 
forbundets avdelinger var desidert best repre-
sentert med 14 deltakere, med 30 dagsverk. Bra 
jobba! Tilbakemelding fra lærlinger som ble be-
søkt var at mange lærlinger ikke har hørt om 
LO eller Fellesforbundet, også der det allerede 
var tariffavtale og klubber. Dette viser at jobben 
med å organisere ikke stopper opp når en avtale 
er inngått, men at det krever kontinuerlig oppføl-
ging og diskusjon ute på plassene for å bevare  
organisasjonsgraden. Det samme gjaldt når 
spørsmålet om hvem som var verneombud i  
bedriften kom opp.

Tekst og foto: 
Alexander Hopland-Wøien
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Kan de utvikle 
Oslo-modellen?

Den 1. september i år etablerte Oslo kommune foretaket Oslo-
bygg KF. Dette blir en gigantisk aktør på byggemarkedet i hoved-
staden. Det nye foretaket skal nemlig ta seg av oppgavene til de 
«gamle» foretakene Undervisningsbygg, Omsorgsbygg, Kultur og 
idrettsbygg og utbyggingsoppgavene til Boligbygg.

Så å si all bygging for Oslo kommune vil altså  
fra nå av bli utført av Oslobygg, som vil bli en av 
Norges aller største byggherrer. Bare i 2022 er 
det budsjettert med at selskapet skal investere 
7,7 milliarder kroner! Blant de største entreprise-
ne er Storbylegevakta på Aker, Sentrum brann-
stasjon og nytt Tøyenbad.

Oslobygg blir også store på rehabiliterings- 
markedet, og vedlikeholdsetterslepet på Oslo 
kommunes eiendommer er stort! Det nye fore-
taket tar sikte på å redusere dette etterslepet.  
Oslobygg vil også forvalte en stor eiendoms- 
masse, nærmere bestemt 2,7 millioner kvadrat-
meter. Boligbygg KF vil fortsatt forvalte de kom-
munale leilighetene, men ellers vil de gamle fore-
takene forsvinne.

Det er nok mange fordeler med en slik konstruk-
sjon. Man får samlet den store kompetansen fra 
de gamle foretakene og det vil gjøre det lettere 
både å drifte prosjekter og å ta i bruk teknologis-
ke nyvinninger til å utvikle stadig mer avanserte 
bygg. Oslobygg skal satse på egen kompetanse 
og egne ansatte og det er en klar målsetting om 
å redusere konsulentbruken betydelig.

Ved siden av bygging og forvaltning har byrådet 
gitt Oslobygg KF en del andre oppgaver av mer 
samfunnsmessig karakter. Tanken er at en så 
stor byggherre vil ha innkjøpsmakt til å påvirke 
markedet. Derfor er for eksempel Oslobygg til-
tenkt å være en viktig aktør for å nå kommunens 
klimamål. Det skal blant annet gjøres gjennom 
fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser, materi-
alombruk og kildesortering, samt å bygge miljø-
vennlige bygg og å redusere energiforbruket i 
bygningsmassen.

Det viktigste sett fra vår fagforenings side er nok 
at Oslobygg kommer til å få en viktig rolle i gjen-

Tekst: Petter Vellesen
nomføringen av Oslomodellen som skal hindre 
kriminelle og useriøse bedrifter å vinne frem i 
byggenæringen. Byrådet mener at oppfølgingen 
av dette vil bli styrket og mer ensartet gjennom 
Oslobygg. Det er godt mulig, og det er som regel 
lettere å forholde seg til én aktør. Men byrådet 
har også ambisjoner om at dette betydelige in-
vesteringsvolumet medfører en innkjøpsmakt 
som «gir kommunen mulighet til å være en på-
driver og endre utviklingen i byggenæringen». 
Det forutsetter at man har en klar idé om hvilken 
retning man mener næringen bør gå.

Fagforeningene både i bygg og elektro vil gjerne 
samarbeide tett med denne nye giganten, og hå-
per vi blir tatt med på råd. Vi kan i hvert fall kom-
me med mange innspill til nødvendige tiltak. For 
eksempel må kommunen ha en helt klar mening 
om hva som er «arbeid av midlertidig karakter» 
for at ikke innleie fra bemanningsbyråer fortsatt 
skal florere, men under falsk flagg. Vi tror også 
at fagforeningene og de tillitsvalgte i bedriftene 
må få en direkte linje til byggherren, altså Oslo-
bygg, at de må få innsyn i mannskapslistene og 
at de får oversikt over hvilke bedrifter som er ute-
stengt etter brudd på modellen.

Ifølge byrådserklæringen fra 2019 skal kommu-
nen «utrede muligheten for å kun benytte fasi-
liteter og leverandører som har tariffavtaler og 
lærebedrifter». Vi mener dette er rett vei å gå, 
og helt i tråd med Fellesforbundets landsmøte- 
vedtak om å jobbe for at offentlige innkjøpere 
bruker leverandører med tariffavtale. Vi har 
imidlertid ikke sett noe mer til en sånn utredning. 
Kanskje Oslobygg KF kan stå i spissen for en  
slik praksis. Det ville virkelig være å «endre utvik-
lingen i byggenæringen»!

Interessen for å vite mer om fagforeningen og 
det organiserte arbeidslivet var stor blant mulige 
medlemmer, noe vi må ta med oss som veldig  
positivt.

Blant lærlingene i byggfag var det spesielt en sak 
som dukket opp: overtidsarbeid og betaling for 
dette. Samtlige lærlinger vi besøkte var usikre 
på om de fikk riktig overtidsgodtgjørelse etter 
fellesoverenskomstens bestemmelser. Jeg skal 
derfor gjøre et raskt forsøk på å forklare hvordan 
det skal gjøres.

Er du lærling og skal jobbe overtid skal du «minst 
lønnes som øvrige ufaglærte i bedriften» (Felleso-
verenskomsten for byggfag § 4-1). Du skal altså 
minst ha den timelønna ufaglærte i bedriften 
har når du jobber overtid (eller 90% av akkord-
overskuddet dersom du jobber akkord). Deretter 
skal overtidsgodtgjørelsen (50 eller 100%) regnes 
ut ifra den bestemte satsen for overtid i overens-
komsten (§ 2-3 Overtidsgodtgjørelse).

Tilbakemeldingen på om lærlingene fikk den 
opplæringen de trengte var positive. Lærlingene 
var også positive til om de kom til å få jobb etter 
endt læretid. Vi så at lærlinger blir tatt med inn i 
akkordarbeidet tidlig. Dette er positivt når vi går 
inn i en fremtid hvor bygg- og anleggsbransjen 
stadig trenger flere fagarbeidere.

Lærlingpatruljen besøkte 

lærlinger fra flere bedrifter 

og fag, blant annet rørlegger-

lærlinger i Caverion og både 

tømrer- og betonglærlinger 

Veidekke.
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Akrim, narko og 
byggenæringa
Fair Play Bygg leverer stadig varsel om kriminalitet og ugreie 
forhold i byggjenæringa til Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet 
og dei andre etatane som samarbeider i Akrimsenteret. Nokon av 
varsla er meir alvorlege enn andre, som dette eg sendte i juni. No 
har denne bedrifta gått konkurs, truleg som følgje av kontroll frå 
etatane etter vårt varsel.

Saka kom inn som eit tips både frå Frelses- 
armeens migrasjonssenter og Caritas. Begge 
desse organisasjonane er kristelege hjelpe-
organisasjonar som har eit sosialt arbeid blant 
arbeidsinnvandrarar. Særleg Frelsesarmeen er 
flinke til å vidaresende saker til oss i Fair Play 
Bygg der dei har fått lov til å dele med Fair Play 
Bygg av sin klient.

I denne saka var det ein mann som tok kontakt 
med Frelsesarmeen. Han kom frå Moldova og 

Ein dag fekk vår mann beskjed om at arbeids-
forholdet var endra og at han no arbeidde for ein 
annan person med bakgrunn frå Moldova. Dette 
var ein mann som Fair Play Bygg kjenner godt 
til frå før. Denne personen betalte noko løn over 
vipps, men ein dag var det slutt på arbeidet og 
vår kjelde vart avskjediga på dagen.

Eg undersøkte litt rundt og det viste seg at tipset 
var truverdig. Eg mistenkjer at denne bedrifta 
også dreiv med «sal» av fiktive arbeidskontraktar 
som kunne gje lovleg innreise til Noreg under 
korona-nedstenginga.

Dette er berre eit av 
170 varsel Fair Play 
Bygg Oslo har sendt 
inn i 2021

Tekst: Lars Mamen

hadde ikkje fått løn for den perioden han hadde 
arbeidd for eit firma. Han gav oss denne informa-
sjonen:

Bakmannen tilsett folk frå Estland og det er 
stor utskifting av arbeidsfolk. Berre nokre 
av dei tilsette har lovlege arbeidskontraktar, 
resten jobba svart. Fleire tilsette budde i eit 
lager ved Fornebu. Mange av kollegaene blei 
borte når dei ikkje fekk løn. Bakmannen budde 
i ei fancy leiligheit på Tjuvholmen, med eks-
kona som dagleg leiar av firmaet. 

Vår kjelde hevda også at bakmannen omsette 
narkotika i samarbeid med ein person som var 
kjent frå idretten. 

Vi er avhengig av tips frå «felten». Har du eit tips til Fair Play Bygg?  Send oss ein mail på post@fairplaybyggoslo.no

Tariffkurs for tømrer- og 
taktekkerfaget høsten 2021
Helgen 22-24 oktober fikk vi endelig holde tariffkurset på Kongs-
berg igjen. Det var godt oppmøte med 40 deltakere.

v/Undertegnede. Det ble lagt vekt på innleie/
bortsetting, lønnssystem, hvordan lag, bas og til-
litsvalgte kan samarbeide for å forbedre akkord-
jobbing og arbeidsvilkår i tillegg til lærlinger og 
utdanning.

Lørdag holdt Trond, Stian, og Ivar fra målekonto-
ret kurs i selve akkordtariffen, med forutsetnin-
ger som hovedtema. Søndag fikk deltakerne inn-
føring i utregning av akkordjobber, og kjennskap 
til hvordan man bruker akkordtariffen.

Ekstra gledelig var det at vi hadde med taktek-
kere på akkordkurset for første gang på flere år. 
Ivar hadde ansvaret for gruppearbeidet med tak-
tekkerne. Vi håper at det vil bli større deltakelse 
på taktekkerfaget de neste kursene. 

I tillegg til selve kurset hadde vi fellesmåltider. 
Det er fint å få erfaringsutveksling på tvers av 
klubber og bedrifter. Det gir også avdeling og 
målekontor en fin mulighet til å få mange erfarin-
ger og tilbakemeldinger fra medlemmene, noe 
som er viktig for avdelingen.

Det var en positiv gjeng, og tilbakemeldingene 
på kurset var gode, men vi tar med oss ønsket 
om å åpne opp mer for gruppearbeid underveis 
i kurset.

Kurset startet fredag kveld med fellesbestem-
melsene i Fellesoverenskomsten for byggfag 

Tekst og foto: 
Alexander Hopland-Wøien

Det var førti positive deltakere på tariffkurset.
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I 1624 brant gamle Oslo, som lå øst for Bjørvika, og Christian IV 
grunnla den nye byen Christiania. Den ble liggende beskyttet av 
Akershus festning, i det som i dag kalles Kvadraturen. Nettopp 
fordi man fryktet en ny bybrann bestemte kongen at den nye 
byen skulle bygges i mur. Men som tittelen på Lars Roedes bok 
Myten om murbyen antyder, ble aldri murtvangen altomfattende.

Det var aldri mulig å innføre tvang om å bygge 
kun i massivt murverk – det var bare de aller  
rikeste som kunne bygge slike hus – men alle-
rede fra begynnelsen av var det tillatt med ut-
murt bindingsverk. Dessuten var laft den domi-
nerende byggeskikken i Norge, og man fortsatte 
å bygge laftehus i Christiania, enten ved å opp-
føre dem ulovlig eller ved å omgå murtvangen på 
en eller annen måte. Nesten 150 år etter at byen 
ble grunnlagt var nesten 40% av byens bygnin-
ger trehus. Total murtvang ble ikke innført før i  
1828.

I Myten om murbyen beskriver Lars Roede mø-
tet mellom disse tre byggeskikkene, mur, laft og 
utmurt bindingsverk, hvordan danske og tyske 
håndverkere møtte norske laftetømrere og hvor-
dan det etter hvert vokste fram en egen norsk, 
eller Christiania-tradisjon. Roede gjør godt rede 
for alle tre byggeskikkene, men går kanskje  
dypest inn i bindingsverket, både når det gjel-
der historie og teknikk. Han tar også for seg de 
forskjellige bygningsdelene, fra fundamentering 
til takverk. Her er det interessant stoff for både 
tømrere og murere, særlig de som er opptatt av 
gamle bygninger og byggemetoder.

Roede har valgt ut åtte bygårder hvor han foretar 
en slags bygningshistorisk dypdykk. Hver og en 
av dem får sitt eget kapittel, hvor Roede beskri-

MURBYEN

Tekst: Petter Vellesen

ver bygningene detaljert, både historien til huset 
og byggeteknikken – eller byggeteknikkene, for 
mange av dem er oppført i flere teknikker. Ingen 
av disse husene ligger lenger på sin opprinnelige 
adresse, men noen av dem er flyttet til Folke- 
museet. Andre finnes bare som tegninger og i 
gamle dokumenter. Denne delen av boka blir 
kanskje for detaljert for den vanlige leser, men 
det er gull her for de spesielt interesserte, enten 
man er opptatt av byggeteknikk eller historie  
generelt.

Riktig interessant er boka der Roede snakker 
om hvordan tyske og danske tømrere måtte få 
hjelp av norske håndverkere. De valgte å bruke 
erfarne håndverkere, men folk fra landet som var 
vant til å bygge i laft. Når disse norske tømrerne 
etter hvert hadde lært seg bindingsverkets kunst 
var det i form av en egen byggemåte. Roede lå-
ner et uttrykk fra språkvitenskapen og kaller 
dette “kreolisering”. Når to eller flere fremmede 
kulturer møtes oppstår det gjerne et blandings-
språk, kreolsk, og Roede overfører dette til byg-
gekunsten og mener at det oppsto en egen Chris-
tiania-tradisjon. Han viser også at elementer fra 
bindingsverkshusene, for eksempel utkraget an-
nenetasje, fant veien ut av hovedstaden og ble 
overført til laftehus på landet.

Boka er rikt illustrert med både fotografier, kart, 
bygningstegninger og kunstneriske verk. Man-
ge av illustrasjonene forteller så mye om temaet 
at man kan bruke noen timer bare på å studere 
dem. De er med på å gjøre dette til en flott gave-
bok.

Lars Roede: 
Myten om 
murbyen – 
Christiania 
1624 – 1814                                                                                                                                   
Pax 2021

Sammen med Veidekke/
Skole på byggeplass kan vi 
tilby teorikurs i tømrerfaget. 

Kurset vil sette deg i stand 
til å gjennomføre teori-
eksamen. Kurset vil foregå 
en ettermiddag i uken, 
fra mars til mai. Eksamen 
og all undervisning vil 
foregå på norsk. Viktige 
forklaringer vil også bli 
gitt på engelsk. 

Med teoretisk eksamen 
i tømrerfaget og fem års 
praksis kan du ta praktisk 
fagprøve. 

Kurset koster 10 000 kr 
pluss bøker og eksamens-
avgift. Hvis du har vært 
medlem i ett år kan du søke 
stipend fra LOs Utdan-
ningsfond. Da blir kurset i 
praksis gratis. 

Hvis du vil melde deg på 
eller spørre om noe: 

E-post: 
post@byggfag.no

Vil du ta 
svennebrev 

som 
TØMRER?

Tømrer og Byggfag 
foreningen

mailto:post@byggfag.no
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Tariffoppgjøret 2022
Stopp lavlønnskonkurransen 
– sikre faste ansettelser og  
tariffavtaler!
På bransjekonferansen for byggfag i starten av november ble det 
diskutert og prioritert blant de mange hundre forslagene som var 
kommet inn fra fagforeninger og klubber. Det er ingen tvil om at 
det er et sterkt engasjement og en levende debatt rundt tariff-
avtalen vår ute i bedriftene, og innspillene til forbedringer av 
Fellesoverenskomsten for byggfag spenner seg fra reisebestem-
melser, dekking av digitalt verktøy, retten til å jobbe akkord og 
til de store spørsmålene som minstelønnssatser og seriøsitets-
bestemmelser, i tillegg til mye annet.

Bakteppet for neste års tariffoppgjør er et ar-
beidsmarked som i lang tid har vært preget 
av hard lavlønnskonkurranse og hvor ande-
len faste ansatte i produksjonsbedrifter har 
sunket, samtidig som innleie fra bemannings- 
byråer og bortsetting til underentreprenører 
med helt andre lønns- og arbeidsvilkår har 
økt kraftig. Nylig kom også FAFO-rapporten 
“Hvem er de lavtlønte?” som viser at andelen 
lavtlønte (altså de som tjener under 85% av 
gjennomsnittlig industriarbeiderlønn) har økt 

i senere tid, og at økningen av både andelen 
og antallet lavtlønte jobber har økt betraktelig 
innenfor byggebransjen. At økningen av lav-
lønte i byggebransjen er stor er ikke så over-
raskende når forskningsrapporten også viser 
at andelen lavlønte er størst blant arbeidsinn-
vandrere fra Øst-Europa. Blant de nylig an-
komne i denne gruppen er 60% lavlønte. 

Arbeidsgiverne har de siste oppgjørene for-
søkt seg med tallmagi og framført påstanden; 
“ettersom det nå har blitt så mange som går 
på minstelønna i tariffavtalen vår, så vil en 
heving av denne gå utover den økonomiske 
ramma i større grad enn tidligere.” Men hva 
er det egentlig de sier her? Arbeidsgiverne 

sier ikke annet enn det som slås fast i FAFO-
rapporten, nemlig at lavlønnskonkurransen 
har nådd langt i byggebransjen, og de er ikke 
snauere enn at de bruker det som et argument 
mot å heve de lavest lønte i bransjen vår. Dette 
må avvises med en gang, og kan ikke være 
inngangen til neste oppgjør på FOB-en. Det at 
en økende andel i vår bransje er lavlønte vi-
ser hvor nødvendig det er å ikke bare justere 
minstelønna slik den har blitt siden bygnings-
streiken i 2010, jevnt liggende på ca 77-78% av 
gjengs lønn, men at vi neste år faktisk gjør et 
løft på minstelønna opp det som har vært kra-
vet i alle oppgjør; 85% av gjengs lønn. Og som 
vi alle må være klinkende klar over, så krever 
et reelt løft at vi er klare til å streike for kravet, 
slik vi gjorde i 2010.

Det er ikke bare minstelønna som må heves 
om vi skal stoppe lavlønnskonkurransen i 
byggebransjen. Arbeidsgivernes mulighet til 
å “outsource” arbeidskrafta, enten til beman-
ningsbyråer eller til underentreprenører med 
betydelig dårligere lønns- og arbeidsvilkår, 
utgjør den største trusselen mot et anstendig 
arbeidsliv i byggebransjen. Derfor må oppgjø-
ret i 2022 få på plass seriøsitetsbestemmelser 
som faktisk endrer på den utviklingen vi har 
sett de siste 15 årene med færre egne ansatte 
og mer innleie og bortsetting. Vi krever at det 
ikke skal være adgang til å leie inn arbeids-
kraft fra bemanningsbyrå eller sette bort ar-
beid dersom det undergraver faste ansettelser 
i bedriften, og at innleie eller bortsetting kun 
er tillatt fra eller til bedrifter med tariffavtale. 
Det kan ikke være sånn at tariffbedrifter skal 
kunne bidra til lønnsdumping ved å sette bort 
arbeid til dårligere vilkår i neste ledd. 

Motvekten til lavlønnskonkurranse og lav pro- 
duktivitet, er akkordarbeid. Partenes eget  
produktivitetssystem som fremmer selvsten-
dige fagarbeidere, riktig bemanning, kompe-
tanse i alle ledd, og en rettferdig lønn. Vi ser 
en økende interesse for akkorden blant våre 
medlemmer og vi ser at dette kan være et vik-
tig verktøy for bransjen både til å heve produk-
tiviteten i bransjen, som har sunket dramatisk 
de siste 20 årene, og til å sikre lønnsdannelsen. 
Skal vi klare dette kan det ikke være sånn at 
arbeidsgiverne av latskap, kan velge å gå bort 
fra akkorden dersom laget ønsker å jobbe ak-
kord. Akkordsystemet er partssammensatt og 
fungerer dersom begge parter investerer i det, 
men da må arbeidsgiverne følge opp sin del av 
ansvaret, gjør de ikke det må vi klargjøre det 
ansvaret i tariffavtalen vår. Akkorden kommer 
til å prege oppgjøret i 2022!

Tekst: Joachim Espe
Foto: Håvard Sæbø

En ting er sikkert: Akkorden vil prege neste 
års lønnsforhandlinger. (Illustrasjonsfoto: Håvard 
Sæbø/Magasinet for Fagorganiserte)
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Hva skjer med akkorden? 
– Akkorden er ekstremt viktig for lønnsdannelsen i byggebran-
sjen, ikke bare for de som jobber akkord selv, men også fordi den 
danner rammene for hva som er akseptert lønn for en bygnings-
arbeider lønnsnivå i bransjen. Bedrifter som ikke ønsker å stri 
med akkorden må likevel forholde seg til hva akkorden måtte gi. 
Akkorden er viktig for arbeidsplasskulturen i bransjen hvor selv-
stendige akkordlag som i stor grad står ansvarlige for framdrift 
og produktivitet og som stiller krav til hvordan det må tilrette-
legges.

Bygningsarbeideren besøker forbundssekre-
tær Per Skau på hans kontor på Lilletorget. Vi 
har hørt rykter om at det skjer positive ting 
rundt måling og akkordarbeid, og de er jo Per 
som har ansvaret for dette saksområdet i Fel-
lesforbundet.
 – Over langen har vi jo hatt en trend som  
tilsier at det blir mindre og mindre bruk av ak-
kord, sier Per, – Selv om det kanskje har flata 
ut de siste åra, ja, faktisk vokst litt noen ste-
der, har vi befunnet oss i en alvorlig situasjon 
og vi er nødt til å snu trenden hvis vi vil be-
holde lønnssystemet til beste for alle som går 
på Fellesoverenskomsten for Byggfag og som 
har tariffavtale.

– Dette har jo vært tema i flere tariffoppgjør. 
Har vi kommet noe videre?
– Oppgjørene i 2010 og 2012 endte jo opp med 
at de landsomfattende akkordtariffene ikke 
lenger var vårt hovedlønnssystem. Argumen-
tasjonen var vel at det var litt merkelig å ha 
et hovedlønnssystem som ikke ble brukt av 
flertallet, men det betyr jo ikke at ikke sys-
temet fortsatt er sentralt i overenskomsten. 
Verktøyene skal jo være på plass for dem som 
ønsker å jobbe akkord. I 2016 vedtok vi uan-
sett, sammen med arbeidsgiverne, å jobbe 
for at akkordsystemet skulle være det fore-
trukne lønnssystemet i bransjen. Selv om vi 
har gjentatt dette i hvert eneste oppgjør og 
mellomoppgjør og tatt det opp i samlinger og 
workshops har det vært tungt å få dette sam-
arbeidet til å fungere konkret og aktivt.
 Derfor kom vi i tariff- og bransjerådet til at 
nå må vi ta skjea i en annen hånd og satse på 
å fremme akkorden gjennom mange forskjel-
lige tiltak. Så nå er det vedtatt en «handlings-
plan for å fremme akkord» og vi har allerede 
starta arbeidet med å gjennomføre den.

– Nå må du fortelle leserne hva denne hand-
lingsplanen går ut på.
– Ja, det er mange elementer i planen, men jeg 
kan begynne der vi starta: Snart vil vi lansere 
en Akkordportal, som vil være mer aktiv enn 
en vanlig nettside. Der vil enhver som jobber 
på akkord, har lyst til å begynne med akkord 
eller er nysgjerrig på akkord finne masse in-
formasjon, råd og tips, eksempler, maler og all 
slags verktøy som kan gjøre det enklere å job-
be akkord. Akkordtariffene vil selvsagt ligge 
her, sammen med kontaktinformasjon til må-

lekontorene for eksempel, og tilbud om kurs 
og skolering.

– Er dette et samarbeidsprosjekt?
– Nei, sier Per, ikke ennå i hvert fall. Vi har 
bare satt i gang på egen hånd, men vi legger 
allikevel opp til at portalen skal ha to «veier», 
en for arbeidstakerne og en for arbeidsgiver-
ne. Gjennom det arbeidet vi har gjort til nå har 
vi erfart at det er lurt å ha med seg arbeids-
giverne, og BNL er invitert til å være med inn.

– Hva med målekontorene?
– Oppmålerne er ekstremt viktige i dette ar-
beidet, og det gjelder ikke bare selve oppmå-
linga, men også når det gjelder skolering og i 
å etablere en akkordkultur. Dessverre er det jo 
mange medlemmer rundt i landet som ikke har 
tilgang på et slikt målermiljø. Alle som jobber 
på Fellesoverenskomstens område, skal få et 
tilbud om oppmåling og kontakt med oppmå-
lerne. Det betyr jo at de aktive målekontorene, 
som for eksempel i Oslo, må bistå de som ikke 
har det i å etablere et akkordmiljø.

– Vi skjønner at skolering er viktig.
– Ja, i dette systemet må vi løfte skoleringa, 
men det er todelt. Vi må selvsagt skolere til-
litsvalgte og baser og øke skoleringa i fagfore-
ninger som ikke har så mye kompetanse på 
området, men vi skal også ha en intern sko-
lering innen Fellesforbundets område slik at 
tillitsvalgte og ansatte i foreninger som orga-
niserer breiere enn bare i byggebransjen skal 
få økt sin forståelse for hva akkordsystemet er 
og innebærer og øke kompetansen sånn at de 
kan hjelpe folk til å begynne å jobbe akkord.
 Så skal vi ha en informasjonskampanje 
som starter til neste år, for å fremme akkord 
som lønnssystem.

– Det har lenge vært snakka om et service-
kontor for målesystemet. Blir det virkelighet?
– Ja, det er i støpeskjea nå. Vi trenger et sted 
hvor både arbeidsgiver og arbeidstaker kan 
henvende seg for å få bistand og stille spørs-
mål, men det er viktig å presisere at dette ikke 
skal erstatte de vanlige tvisteløsningene. Det 
skal heller ikke erstatte målekontorene, men 
dette kontoret kan jobbe med forskjellige til-
tak for å fornye målesystemet.

– Det skal altså være et bemanna kontor?
– Som sagt er dette i støpeskjea, men det er 
jo et poeng i at kontorene har de menneske-
lige ressursene som trengs. Vi har satt ned ar-
beidsgrupper og er i kontakt med BNL. Denne 

planen vår er godt forankra i forbundsstyret 
og for at den skal bli virkelighet arbeider vi 
også med det vi kaller Retningslinjer for må-
lekontorene.

– Hva er det i retningslinjene som betyr end-
ringer for vanlige medlemmer?
– Den viktigste endringen vil være at vi vil for-
sterke fagforeningenes plikt til å gi alle med-
lemmer på Fellesoverenskomsten et tilbud om 
måling, enten gjennom eget målekontor eller 
gjennom forpliktende avtaler med andre må-
lekontor.

– Vi nærmer oss jo et tariffoppgjør, og hvor-
dan vil dette arbeidet gjenspeile seg der?
– Det er jo en del ting som ikke løser seg bare 
i Fellesforbundet, noen ting må vi jo ta i tariff-
oppgjøret. For det første må vi ha bestemmel-
ser som gjør det enklere å jobbe akkord hvis 
det enkelte laget ønsker det. Vi kan nok ikke 
ha bestemmelser som tvinger noen til å bruke 
systemet eller ikke, men vi må øke statusen 
til systemet. Dessuten må vi ta dette med ak-
kordportalen og servicekontoret inn i oppgjø-
ret, blant annet for å sikre finansieringen.
 – Det høres ut som om ryktene om en ny 
giv for akkorden stemmer, sier vi. – Ja, avslut-
ter Per. – For første gang siden jeg fikk an-
svaret for dette området i 2015 syns jeg det 
begynner å bli optimisme og nysgjerrighet for 
akkordlønnssystemet over hele landet!

Forbundssekretær Per Skau ser positivt på 
akkordtariffens framtid. -Det begynner å bli 
optimisme og nysgjerrighet over hele landet!

Intervju med Per Skau

Tekst og foto: Petter Vellesen

Akkordportal

14. desember åpner Fellesforbundets 
nye akkordportal Akkordlønn. 
Dette er en nettside både for deg 
som er vant til å jobbe akkord og for 
deg som er nysgjerrig på systemet. 
Her vil du finne akkordtariffene, 
maler og dokumenter og andre 
verktøy som vil gjøre det lettere 
å lykkes med akkorden. 

Du finner sida på akkordlonn.no

http://www.akkordlonn.no
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Murarbeideren til minne
Han Kristian Klemert og han Ola-Bertin Næss å’n Martin Føll va’ 
sånne gamle ræsera som handtlangera. Den gangen va det første 
mann og annen mann og tredje mann i stein’. Nån hadd kalken 
og nån hadd stein’, og så hørt æ om ein gang dæm jobba på  
Sentralsykehuset. Det va’ breinnvin den gangen da, veit du, og så 
bynt’n å bli litt slængan han som gikk øverst. Så det datt ned ein 
stein som han fikk over nævan han Kristian Klemert. Sykehuset 
va så vidt komme i bruk; han vart sendt inn og fikk bandasjert 
fingran og etterpå va’ det rett ut og fortsett å bær. Men når det 
lakka ut på ettermidda’n så kom det dettan enda ein stein, og 
den fikk’en Kristian i hauet. Heldigvis datt’n itj ne’, men dæm 
mått inn me’n og få’n bandasjert igjen. Dæm treft den samme  
sykepleierska, og hu sa: No må de gi dokker, vi har da anna å 
hold på med enn å forbind dokker, sa a. – Og skull no så gæli 
verra, så må de itj kom inn med samma kall’n kver gang. 

(Historie fra 20 – 30 tallet fortalt av Tor Esp i 1993)

Tekst: Ingjald Gaare
Illustrasjon: Morten Olsen

Det farligste med trestillasene var rivinga. Ofte 
hadde de stått i mange måneder, og treverket 
kunne være gjennomtrukket med vann, spikrene 
var galvanisert eller hadde rusta, i begge tilfeller 
grodd fast så det var nesten umulig å trekke 
dem ut. Og etter som rivinga gikk framover ble 
stillaset mer og mer lealaust, og det ble direkte 
farlig å balansere i høyden og prøve å håndtere 
brekkjern eller klohammer.  Da Colosseum kino 
ble bygd i Oslo i 1964, raste det 32 meter høye 
stillaset inne i kinosalen ned, det skrudde seg 
sammen til ei enorm tømmervase som fylte hele 
salen. Det var et under at ingen ble drept. Men i 
Trondheim ble det dødsfall ti år etter under byg-
ginga av nytt politihus. Fire mann hoppa ned på 
plattingen samtidig, høyt oppe i stillaset, og den 
ga etter. To av dem berga seg ved å hoppe inn 
i bygget; de to andre falt ned, en av dem døde, 
den andre ble hardt kvesta. Årsaken var at det 
ene ribordet var fjerna under rivinga av stillaset, 
dermed rauk det andre under vekta av fire mann.

På litt større byggeplasser hadde man en kalk-
benk; det var en stor lav kasse som var fylt med 
en blanding av sand, kalk og vann. Kalken herder 
bare i kontakt med luft, så kalkbenken ble holdt 
skikkelig blaut. Når mørtelen skulle blandes, tok 
murarbeideren og blanda sement og vann inn i 
denne massen med ei rørhake. Rørhaka var et 
langt skaft med ei tverrstilt jernplate med to run-
de hull i forrest, den ble brukt både til å hakke 
løs biter av sand/kalkblandinga, og til å røre den 
sammen med sement og vann etterpå, og den 
var også  grei å bruke til å menge opp kalken 
når den begynte å stivne til i båra eller i dunken. 
Murarbeideren måtte lære å blande kalken med 
riktig konsistens. Etter hvert ble rørhaka og kalk-
benken erstatta av trommelblander, sanddunge, 
og mursement, som erstatta kalken. Men fortsatt 
er det vanlig å kalle mørtelen for kalk.   

Denne vitsen forteller en del om det tradisjonelle 
forholdet mellom murere og murarbeidere.

Murerkona og den lille murersønnen var ute 
og gikk da de kom forbi en byggeplass. De ble 
stående og se på arbeiderne der, da sønnen 
spurte: Mamma, håndlangerne, er de men-
nesker de også?  Jada, gutten min, det er de, 
bare en mye simplere sort.

Murarbeideryrket oppnådde aldri å få fagstatus. 
Fagbrev som murarbeider, for en vits, alle kan jo 
klare den jobben, det er bare å hente inn folk fra 
gata! Slik var murernes reaksjon da de hørte at 

Ola-Bertin, Siggen, Kalle og alle de andre gamle 
sliterne, hvor ble det av dem? De fleste av de ekte 
murarbeiderne, murerhåndlangerne, de er døde 
nå. De som bar steinen på bærfjøla, og kalken i 
bærkasse, også den på skuldra, opp stiger eller 
trapper til mureren på flukta, for siden å menge 

kalken opp med spaden slik at den skulle være 
smidig og fin å mure med. De som bygde tre-
stillaset med doble ribord, fire firtomsspiker i det 
øverste og tre i det nederste, med den nødven-
dige skråsvertinga, både på langs og på tvers, så 
stillaset ble stødig og sikkert. Noen ganger slapp 
de litt lettere fra bæringa; Dybergheis og slisk-
gang oppover stillaset løfta både stein og kalk, 
en heisgutt stod nede og hekta på båra og dro 
drivreima inn på svinghjulet, mens murarbeide-
ren stod der oppe og tok imot. 
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Bygningsarbeidernes 
fagforening kan tilby 
teorikurs i rørfaget. 
Kurset vil sette deg i stand 
til å gjennomføre teori-
eksamen. 

Kurset vil foregå en etter-
middag i uken, fra februar 
til november, totalt 27 kurs-
uker. Det vil være en polsk 
rørlegger tilknytta kurset, 
men deltakerne kan ikke 
belage seg på at han alltid 
er til stede. Eksamen vil 
være på norsk og foregå 
i november 2020.

Med teoretisk eksamen i 
rørleggerfaget og fem års 
praksis kan du ta praktisk 
fagprøve.

Medlemmene kan 
gjennomføre kurset uten 
egne utgifter.

Vil du ta 
svennebrev 

som 
RØRLEGGER?

fagstatus ble vurdert. Så ble da også forsøket gru-
sa. Men prøv å få en murer til å manøvrere stein-
trilla på en smal vandring, eller ei full kalkbåre i 
en bratt motbakke!  Om murerens arbeid krever 
håndlag, rytme og balanse, så er det like viktig i 
murarbeiderens ulike arbeidsoppgaver. Kanskje 
enda viktigere, for dette arbeidet er mye tyngre 
enn å løfte en murstein eller en Leca-blokk. Har 
du ikke teknikken på plass, risikerer du å slite på 
deg isjias før du vet ordet av det.

Murarbeideren, tross dyktighet, styrke og yrkes-
stolthet, var i sin arbeidssituasjon dobbelt under- 
trykt. Først som lønnsarbeider underlagt en 
enerådende arbeidskjøper; men også som hånd-
langer, servitør og springpojke under murernes 
evige mas og klaging. En egen underklasse,  
under fagarbeiderne; hjemvendte sjømenn og an-
dre  mannfolk og ungdommer  som måtte ta den 
jobben som bød seg.  De var de virkelige sliterne, 
de som tok de tyngste takene. 

For eksempel Alf ‘Motvind’, som jeg jobba 
sammen de første åra mine som murarbeider. 
Han var gammel og utslitt, kom på moped fra 
Melhus hver morra uansett vær; to mils kjøretur 
hver vei. Han hadde en ryggplage som gjorde at 
han slepte med føttene når han gikk, i tillegg var 
han svært tunghørt, så når han ble spurt om noe, 
svarte han med en lyd som kunne tolkes både 
som ja og nei. En dag hadde han vært  borte et 
par timer, på legebesøk. De to murerne på laget 
murra misfornøyd da han var tilbake; kalken var 
ikke menga opp. Alf overhørte sytinga, men til 
gjengjeld begynte de å gjøre narr av ham: Odd 
spurte Stig om noe, og fikk svar med ja/nei-lyden, 
og slik holdt de på. Men Alf oppfatta mobbinga 
deres, og til slutt sprakk det for ham. «Æ har vært 
bort’ et par tima,», sa han, «og har itj klart å følg’ 
dokker opp; men æ syns det e’ dårlig gjort av  
dokker å gjør’ narr av en gammel mann!» Jeg ga 
ham straks min fulle støtte, og plutselig innså 
de vanligvis så ålreite murerne at rollefordelinga 
hadde ført dem galt avsted. Stig, basen, som var 
religiøs, adventist, ble helt satt ut. «Æ går hjæm!» 
utbrøt han og hoppa ned fra det lave stillaset.  
Vi måtte overtale ham til å bli. 

Det var et skarpt skille mellom arbeidsoppga-
vene til murerne og murarbeiderne. En murer 
kunne ikke tenke seg å utføre handlangerarbeid, 
som det foraktfullt ble kalt. Ble kalken stiv i dun-
ken, var det bare å rope på murarbeideren. Noen 
jobber var organisert slik at mureren ikke hadde 
annet å gjøre enn å sitte å vente, mens murar-
beiderne for eksempel bygde stillaset en høyde 
opp, og satte på stein og kalk til muring av neste 
høyde. Men ikke tale om at de hjalp til. 

Murarbeiderne, de måtte vel være noen skikke- 
lige kraftkarer for å klare det tunge arbeidet? 
Joda, mange av dem var utvilsomt det. Noen 
drev med styrketrening og kroppsbygging og tok 
mange tunge tak. En av de virkelige kraftkarene 
skulle bære inn sementsekker på 50 kilo; han ba 
like godt lastebilsjåføren om å lesse på to sekker 
om gangen. Kompisen kunne ikke være  dårlige-
re, så han gjorde det samme. Da førstemann gikk 
opp til tre sekker,  ville ikke den andre gi seg, men 
da den tredje sekken ble lagt på, sank han i kne. 

En av de mest legendariske av de gamle murar-
beiderne var Sven Åberg fra Ila. Han hadde vært 
norgesmester i  boksing fire ganger på femtitallet, 
siste gang i tungvektsklassen; ja, han hadde til 
og med vært sparringspartner for Ingo, Ingemar 
Johanson fra Gøteborg, som ble verdensmester i 
tungvekt i 1959. Sven var en sindig og beskjeden 
kar, han var ikke den som skrøt av sine meritter. 
Han var nestleder i Mursvennenes fagforening i 
flere år, men han ble uføretrygda av senskader et-
ter den omtalte arbeidsulykka ved bygginga av 
Politihuset i Kongensgata; han døde alt for tidlig, 

i 2003. Jeg hadde den ærefulle, men triste oppga-
ven å senke fagforeningsfana med sørgeflor over 
kista hans da den ble senka ned i grava.

Kroppsarbeid, i ordets rette betydning, likevel 
var forbausende mange av murarbeiderne ikke 
imponerende kraftkarer å se til. Sterke, seige,  
senete, ja, men ikke så svære av kroppsfasong. 
Slik var for eksempel Johan, med daglig inntak 
av ei halvflaske vodka; murerne prøvde forgjeves 
å overtale ham til å droppe alkoholen. Likevel 
klarte han å holde to av de dyktigste murerne  i 
Frostfirmaet med stein og kalk, helt til han måtte 
gi seg da lungene svikta ham.

Meier, gammel veteran, også han spinkel å se til. 
Han var en ekte lademogutt med et arsenal av 
blomstrende og saftige uttrykk og historier, han 
var et fargerikt eksempel på den levende arbei-
derkulturen på La’mon.

«Det eineste vi har nok av, e’ lite pæng!» «Huss- 
på det pappa, det viktigste e’ at vi e’ frisk 
begge», sa guttungen til faren sin da han kom 
hjem med karakterboka. Eller om en som 
var så syk at han «hadd’ over førti i sjaber og 
skalv som et askebeger!» 

Siggen var enda av de gamle, stolte og klasse- 
bevisste murarbeiderne. Han var  far til fire  
staute sønner. Den eldste, «Spiker’n»,  ble europa-
mester i boksing hele fem ganger, de tre andre 
havna i murerfaget; to som murarbeidere. Siggen 
var kjapp og frekk i replikken, og også kjapp i 
vendinga som murarbeider. 

Den teknologiske utviklinga har fjerna mange 
av de tunge børene fra murarbeiderens skuldre, 
men den har også gjort mye av hans kunnskaper 
og ferdigheter  overflødige. Mørtelen kommer 
som tørrmørtel: sand, sement og kalk i kontrol-
lert blandingsforhold; på større jobber i bulk med 
blandeskrue, det er bare å trykke på knappen, så 
kommer den ferdige mørtelen rett i båra. Stillase-
ne settes opp av egne firma med de nødvendige 
sertifikater. Transport på byggeplassen er gjort 
enklere med kraner og heiser. Til og med mye av 
ryddinga utføres av egne ryddefolk som fjerner 
rasket før du får snudd deg. Alt dette er vel og 
bra. Men murarbeiderne som yrkesgruppe, med 
egen identitet og yrkesstolthet, har langt på vei 
blitt borte. Sjøl de som ble betrakta som tapere i 
samfunnet kunne få en verdighet gjennom klas-
sestandpunktet og fellesskapet; kom ikke og se 
ned på oss!  Murarbeiderne var opprinnelig en 
tallrik gruppe i Arbeidsmannsforbundet. Seinere 
godtatt i Norsk Murerforbund, i starten med sine 
egne fagforeninger. 

Nå er alle samla i det store Fellesforbundet. 
Sammen er vi sterke? Vi er vel det. Men murar-
beideren er borte i Fellesoverenskomsten for 
byggfag. Han har blitt til hjelpearbeider, under 
betegnelsen ufaglært, enten med minst ett års 
bransjeerfaring, eller eventuelt mindre. Og lønna, 
som før var minst 95 prosent av murerens lønn, er 
nå maksimum 90 prosent. 

Vi skal ikke ønske oss de gamle tidene tilbake. 
Men det vi trenger, er at fagbevegelsen og de po-
litiske partiene reiser fanen og slåss mer effektivt 
for de ufaglærte, de med usikker tilknytning til ar-
beidslivet, ungdom som ikke klarte å fullføre sko-
leløpet.  Og også arbeidsinnvandrerne, som har 
tatt over mange av jobbene med lave krav til kva-
lifikasjoner. Utleiebransjen med tilhørende sosial 
dumping har ødelagt forholdene for dem som prø-
ver å starte i arbeidslivet uten yrkesutdanning. 
Derfor har vi starta kampen for å forby denne 
bransjen. I tillegg må i fagforeningene gå i spis-
sen, organisere og styrke kampviljen og klasse- 
bevisstheten i disse gruppene. Der har vi faktisk 
mye å lære av historia.

Hvis du vil melde deg på 
eller spørre om noe: 

E-post: 
post@bygningsarbeider.no
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Berlinerne vil ekspropriere 

Tekst og foto: Petter Vellesen

drevet en kampanje for at byen skal kunne kjøpe 
tilbake private boliger for å leie dem ut direkte 
fra kommunen eller kommunale boligselskaper. 
Det var denne kampanjen som førte fram til 
folkeavstemningen og seieren i september.

Men siste ord i saken er ikke sagt. Folkeavstem-
ningen var bare rådgivende, og nå foregår kam-
pen om hvordan vedtaket eventuelt skal gjen-
nomføres - om det overhodet lar seg gjøre. Det 
er uenighet om vedtaket er lovlig, og ikke minst 
om hvilke boliger som skal kommunaliseres og 
hvor mye kommunen skal betale for dem. Alle er 
enige i at dette kommer til å koste mye penger, 
men summen spriker fra 10 milliarder  til 36 mil-
liarder Euro.

PS. Samtidig som valgresultatet ble kjent, 
kunngjorde Heimstaden at de vil kjøpe 14 000 
leiligheter i Berlin.

Kilder: haufe.de, dwenteignen.de, rosalux.de

Samtidig med det tyske parlamentsvalget 26. september avga  
hovedstadens innbyggere også stemme i en egen folkeavstem-
ning. Berlinerne stemte over om byens myndigheter skal ekspro-
priere eller «tilegne seg», utleieleiligheter fra private utleiere for å 
gjøre dem om til allmennyttige boliger. Mer enn en million deltok 
i folkeavstemningen, og forslaget gikk gjennom med solid flertall, 
57,6%.

Berlins boligmarked er prega av en stor andel  
leieboere. Av byens 1,9 millioner boliger er 1,5 
millioner utleieboliger, dvs over 80%. Mange av 
leieboerne leier privat eller gjennom boligfelles-
skap og stiftelser, men ifølge en undersøkelse 
gjort av Rosa-Luxemburg-Stiftung er over halv-

parten av Berlins utleieboliger eid av 100 multi-
millionærer, fra Private Equity-fonds med adres-
se i skatteparadiser til profesjonelle utleiebyråer. 
Norske Ivar Tollefsen og selskapet Heimstaden 
er for eksempel blitt en stor aktør.

Denne konsentrasjonen av eiendom har ført til 
stort press på leieprisene, og byregjeringen i  
Berlin har prøvd å avhjelpe dette ved å innføre et 
slags tak på leieprisene. For Berlins innbyggere 
var ikke dette nok, og de siste årene har det vært 

Berlin har også tidligere ført en aktiv sosial boligpolitikk. Boligkomplekset Wohnstadt Carl Legien ble for eksempel oppført i 1928-30 av boligsamvirket GEHAG. 
I dag står komplekset på UNESCOs verdensarvliste.
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Svensk LO sier ja til LAS 
– Byggnads stemte nei

Tekst: Petter Vellesen

arbeidsgiverne rett til å holde 15% av arbeids-
stokken utenfor ansiennitetsreglene.

LO har allikevel snudd i saken, og i november 
sa LO-ledelsen ja til at LO blir part i den eksiste-
rende hovedavtalen. De vil ikke bli sittende på 
tilskuerplass, som det sies. Det var allikevel fire 
forbund som stemte nei, blant annet Byggnads. 
«Byggnads har alltid sagt nei til en avtale som 
forverrer LAS», sier forbundets leder Johan Lind-
holm og fortsetter: «Hvis LO beslutter seg for å 
tilslutte seg hovedavtalen vil det få direkte og 
negative konsekvenser for Byggnads medlem-
mer.»

Men siste ord i denne saken er ennå ikke sagt. 
Først skal LOs representantskap godkjenne ved-
taket. Avtalen  forutsetter også at det blir gjort 
visse lovendringer før den trer i kraft. Og til  
syvende og sist skal det være opp til hvert enkelt 
forbund om de vil slutte seg til eller ikke.

Et av de store stridsspørsmålene i svensk arbeidsliv har i årevis 
vært striden om LAS – «Lag om anställningsskydd» – altså om 
lovgivningen rundt stillingsvernet.

Et av de store stridsspørsmålene i svensk ar-
beidsliv har i årevis vært striden om LAS – «Lag 
om anställningsskydd» – altså om lovgivningen 
rundt stillingsvernet. 

De borgerlige er ute etter å myke opp denne lov-
givningen, og for å få til det vanhellige kompro-
misset som ga dem lov til å danne regjering, det 
såkalte «januarforliket», har sosialdemokratene 
langt på vei gitt etter for presset.

Lovforslaget innebærer blant annet at retten til å 

stå i stilling blir svekka og at ansienniteten ved 
nedbemanning skal kunne fravikes. Svensk LO 
har prøvd å stritte imot, men når alt kommer til 
alt har de også blitt pressa fra skanse til skanse 
på veien mot liberalisering av LAS-loven. Den 
siste tida har taktikken vært at stillingsvernet 
skal sikres gjennom avtaleverket, og det har 
blitt forhandla fram en såkalt Hovedavtale.

I fjor inngikk LO-forbundene Metall og Kom-
munal og funksjonærforbundet PTK en egen 
avtale med arbeidsgiverne som regulerer blant 
annet stillingsvernet. LO har til nå vegret seg 
for å være part i denne avtalen. De har pekt på 
de store ulempene avtalen faktisk vil medføre 
for arbeidstakerne. For eksempel gir avtalen  

nes arbeidsgiverorganisasjon AGC sier at loven 
«vil få Frankrike til å fremstå som et land fylt av  
harmoni på arbeidsmarkedet sammenlignet 
med USA».

President Biden støtter loven. «Nesten 60 mil-
lioner amerikanere ville ha organisert seg om de 
fikk sjansen,» har han sagt, «men alt for mange 
stater og arbeidsgivere hindrer dem i å gjøre det 
gjennom å angripe fagforeningene.» Allikevel er 
det liten sjanse for at loven blir vedtatt. Den har 
gått gjennom i Representantenes Hus, men tren-
ger flertall i Senatet for å bli endelig vedtatt. Ame-
rikanske regler gjør at dette kan bli vanskelig. 
Minst 10 republikanere må i tilfelle stemme for.

Kilder: aflcio.org, globalconstructinreview.com, npr.org

Det er nok mange av Bygningsarbeiderens lesere som fulgte med 
på kampen de Amazon-ansatte i Alabama måtte føre for retten 
til å organisere seg. Denne kampen førte jo dessverre ikke fram, 
mye på grunn av USAs svært restriktive og innfløkte lovgivning 
på dette området.

Etter presidentvalget, og særlig etter at Demo-
kratene har fått flertall i begge husene i den 
amerikanske kongressen, blir det nå gjort alvor-
lige forsøk på å endre lovgivningen og å styrke 
det organiserte arbeidslivet.

Loven, som fagforbundet AFL-CIO kaller «nøkke-
len til Amerikas framtid», blir kalt «the PRO Act» 
– Protecting the Right to Organize. Hvis den går 
gjennom, vil den gjøre det lettere for ansatte å 
stifte og bli medlem av en fagforening og be-
grense arbeidsgivernes mulighet til å motsette 
seg fagforeningene. For eksempel definerer den 
nye loven arbeidstakerbegrepet på en mye bre-
dere måte, slik at det ikke blir mulig å «vri seg 
unna» kravet om fagforening fordi de ansatte er 
«selvstendig næringsdrivende». Loven vil gjøre 
det forbudt å sparke medarbeidere som vil orga-
nisere seg, og den vil forhindre muligheten til å 
bruke manglende amerikansk statsborgerskap 
mot arbeiderne. The PRO Act inneholder nye  
regler for forhandlinger og mekling, og den vil 
gjøre det mulig å delta i eller å støtte streiker 
uten å bli utsatt for represalier. Den vil også be-
grense arbeidsgivernes muligheter til å bruke 
det vi på godt norsk kaller streikebrytere.

«Hvis man virkelig vil rette opp ulikhetene i det-
te landet – ulikheter i lønn og formue, i makt og 
muligheter – er det helt nødvendig at PRO Act 
blir vedtatt», sier presidenten i AFL-CIO og kal-
ler loven for «a game changer». Arbeidsgiverne 
har inntatt det diametralt motsatte standpunk-
tet og kaller dette «den verste loven i Kongres-
sen». Stephen Sandherr, lederen i entreprenøre-

Tekst: Petter Vellesen
Foto: Chandler Denise/Unsplash

USA: Ny lov vil sikre 
organisasjonsretten
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– Den som har opplevd 1928, har ikke levd 
forgjeves
«Den som har opplevd 1928, har ikke levd forgjeves», het det i 
beretninga til en av Oslos bygningsarbeiderforeninger det året. 
De organiserte bygningsarbeiderne hadde stått i spissen for det 
mange opplevde som en forsvarskamp mot fascismen, som var 
på frammarsj både i Europa og i Norge, og de hadde vunnet.

streik brøt ut, og foreningene ble pålagt å gi so-
sialdepartementet og riksmeklingsmannen «en-
hver oplysning som nogen av disse måtte ønske» 
om indre forhold, hva enten det gjaldt medlem-
mer, organisasjonsvedtak eller andre opplysnin-
ger.

Det var særlig dette siste forholdet som fikk LO-
advokaten til å advare mot at regjeringen for-
søkte å legge fagorganisasjonen «under offent-
lig administrasjon». «Det er arbeidskjøpernes 
håp, at det gjennom tukthus- og voldgiftsloven 
skal lykkes å føre et så avgjørende slag mot fag- 
organisasjonen, at arbeiderne selv taper troen på 
den, og i selvopgivelse lar sine organisasjoner i 
stikken», skrev Hansteen. «Arbeiderklassen må 
i denne krisetid slå ring om det mektige våpen 
som den har skapt gjennem så mange års ofre og 
kampe», og «gi slagene tilbake med renter». Om 
arbeiderbevegelsen klarte dette, ville ikke loven 
bare gjøre skade, den ville også kunne «herde og 
opøve» organisasjonene, håpet han. For mange 
var det dette bygningsarbeiderstreiken i 1928 
handlet om.

Bygningsarbeiderne angripes – og forsvarer seg
I løpet av 1920-åra hadde regjeringen flere ganger 
grepet inn i tariffoppgjørene og fastsatt avtaler 
ved lov. Våren 1928 ble det bestemt at tvistene i 
bygningsindustrien, de grafiske fagene og skred-
derfaget i Oslo skulle avgjøres ved tvungen vold-
gift, og det ble nedlagt forbud mot arbeidsstans. 
2. mai ble det avsagt 13 dommer for byggfagene, 
og voldgiftsretten kunngjorde at bygningsarbei-
dernes timelønninger skulle reduseres med 12 
prosent. Minstelønna i akkord for stein-, jord- og 
sement-arbeiderne skulle ned med hele 21 pro-
sent, mens murernes akkordtariff ble redusert 
med 15.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. I den ene byen 
etter den andre vedtok bygningsarbeiderne at 
de kom til å forlate arbeidsplassene sine dersom 
arbeidsgiverne foretok utlønning i tråd med dom-
men. Arbeiderne i Trondhjem fattet det første 
vedtaket, deretter fulgte Bergen, Oslo, Stavanger, 
Odda og Hamar. Særlig vedtaket i hovedstaden 
vakte bekymring i Norsk Arbeidsgiverforening, 
ettersom et flertall av bedriftene der var uorga-
niserte. Bedriftene som faktisk var organisert, 
hadde dessuten ikke vært sterke tilhengere av 
det drastiske lønnsnedslaget. På sentralt hold 
fryktet man derfor at en direkte aksjon fra arbei-
dernes side kunne lede til en direkte aksjon fra 
arbeidsgivernes side, med utmelding fra arbeids-
giverforeningen og påfølgende fredsslutning 
med arbeiderne, over de satsene som var fastsatt 
ved voldgiften.

Bare noen få år tidligere hadde mange trodd at 
1920-åra skulle bli arbeiderbevegelsens tiår. I 
1919 hadde fagbevegelsen fått gjennomslag for 
det tredve år gamle kravet om åtte timers ar-
beidsdag, og fagbevegelsen hadde vokst i makt 
og innflytelse. Men 20-åra viste seg raskt å bli 
preget av økonomiske nedgangstider, arbeids-
løshet, politisk reaksjon og et dramatisk fall i 
antallet LO-medlemmer. I det ene tariffoppgjøret 
etter det andre krevde arbeidsgiversida at løn-
ningene skulle ned og arbeidstida bli forlenget. 
Flere ganger stengte de arbeiderne ute i kjempe-
store lockouter, for å sulte fram innrømmelser og 
tømme streikekassene. Arbeidsgiverne hadde 
dessuten både regjering, domstoler, politi og  
militære på sin side.

Tukthusloven
Et tydelig tegn på det siste var den såkalte tukt-
husloven, som ble vedtatt av det borgerlige fler-
tallet i 1927. Både Venstre og Høyre hadde lenge 
ønsket å revidere arbeidstvistloven, og i 1927  
lyktes de blant annet med å innføre straff på inn-
til tre års fengsel for dem som bekjempet streike-
bryteri. Lovforslaget deres innebar også at fagfo-
reningene måtte erklære at arbeidsplasser som 
var rammet av tariffstridige streiker var å anse 
som åpne for «arbeidsvillige», altså streikebryte-
re, og skyhøye bøter for å delta i ulovlige streiker. 
Styremedlemmene i en fagforening kunne døm-
mes dersom de bisto en ulovlig streik, og selv det 
å offentlig gi uttrykk for at man støttet en sånn 
streik skulle bli straffbart. 

Lovforslaget om «tukthusloven» førte til store 
demonstrasjoner og mye diskusjon. I debatten i 
Odelstinget i april 1927 sa Martin Tranmæl at

Det er likeså nytteløst å vedta en beskyttelses-
lov for streikebrytere som det er å gjøre det for 
landsforrædere. Det er intet land som kan ver-
ne en landsforræder, og det finnes heller ikke 
noen nasjonalforsamling som kan beskytte en 
klasseforræder som er streikebryter.

Loven som til slutt ble vedtatt 5. mai 1927, slek-
tet direkte på en britisk lov som hadde kommet 
til etter den store generalstreiken i Storbritannia 
året før. LO-juristen Viggo Hansteen, som seinere 
kom til å bli henrettet av de tyske nazistene un-
der krigen, mente tukthusloven også måtte ses i 
sammenheng med liknende prosesser i Ungarn, 
Polen, Litauen, Frankrike og Italia. Sistnevnte 
land hadde fem år tidligere blitt overtatt av Mus-
solinis fascister, som inspirerte konservative og 
reaksjonære krefter over hele Europa, langt inn 
i den norske borgerligheten. Hansteen mente at 
den norske loven var særlig grov, fordi den forsøk-
te å omdanne fagbevegelsen, «den norske arbei-
derklasses sterkeste og verdifulleste støttepunkt 
i kampen for sine økonomiske interesser», til et 
våpen for de borgerlige. Dette var ifølge ham  
lovens hovedidé, hvilket gjorde den til «et skam-
melig attentat mot arbeiderklassen selv».

Hvordan skulle fagforeningene kunne brukes 
mot sine egne medlemmer? Det viktigste virke-
middelet var den omvendte bevisbyrden som 
ble innført i arbeidstvistloven. Også før lovend-
ringen kunne fagforeninger holdes ansvarlig for 
sine medlemmers handlinger, men arbeidsgive-
ren måtte bevise at foreningen selv var skyld i 
konflikten. Med den nye loven måtte forbundene 
og foreningene bevise at de aktivt grep inn og 
forsøkte å hindre arbeiderne i å streike. «Hvad  
betyr det?», spurte Hansteen, og svarte:

Loven opfordrer direkte foreningene til forbun-
dene til å falle de streikende i ryggen. Den  
opmuntrer organisasjonene til at de i en al-
vorlig konflikt «ved alle de midler som står til  
deres rådighet» skal søke å bringe seier hjem til  
– arbeidskjøperne!

Erstatningsansvaret ble i tillegg kombinert med 
nye straffebestemmelser. Den groveste paragra-
fen av dem alle, paragraf 40, var den viktigste 
juridiske nydannelsen. Mens overtredelser av 
arbeidstvistloven tidligere bare kunne straffes 
med bøter, ble det nå også mulig å dømme folk 
til fengsel i inntil tre måneder. Fengsel kunne 
dessuten kombineres med bøter, slik at mak-
simalstraffen ble på tre måneders fengsel og 
25 000 kroner i bot. Det tilsvarer mer enn 800 000 
kroner i nåtidas valuta, og var ikke bare en bety-
delig sum i seg selv; det lå også langt over bøte-
nivået for andre brudd på straffeloven. Fengsels- 
og bøtestraffen kunne gis til alle som iverksatte, 
fortsatte eller støttet en ulovlig streik, herunder 
samlet inn støtte til streikende, eller skrev under 
på støtteerklæringer.

I tillegg inneholdt loven en bestemmelse som 
skulle verne streikebrytere, med forbud mot 
bruk av streikevakter, offentliggjøring av navn 
på streikebrytere og å følge etter streikebrytere 
«fra sted til sted». Alt dette var en betydelig skjer-
ping av loven, men det stoppet ikke der. I tillegg 
fikk Høyre, Venstre og Bondepartiet vedtatt en 
endring i straffeloven, der folk kunne dømmes til 
inntil ett års fengsel dersom de forulempet eller 
opptrådte «påtrengende» overfor streikebrytere. 
Arbeidsgiveren kunne dessuten med politiets 
hjelp gå til aksjon mot foreningenes kasser før en 

Tekst: Jonas Bals

Lovforslaget om «tukthusloven» førte til store demonstrasjoner, som her fra 1. mai 1927 .
(Foto: Hermann Christian Neupert/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)
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Da arbeidsgiverne besluttet å gjennomføre  
lønnsreduksjon i tråd med dommen, med virk-
ning fra og med 25. mai, var streiken et faktum. 
Typografene, som også hadde fått 12 prosent 
lønnskutt, forlot arbeidsplassene sammen med 
bygningsarbeiderne. LO, som etter lovendrin-
gene året før nå var erstatningspliktige, vedtok  
17. mai at en streik ville være «tariffstridig og 
ulovlig», og påla bygningsarbeiderforbundet og 
murerforbundet å «anvende alle organisasjons-
messige midler for at forhindre en arbeidsstans». 

Juristen og dommeren Carl Bonnevie sammen-
liknet myndighetenes framgangsmåte med fas-
cistenes framgangsmåter nede i Europa, fordi 
man «på en brutal måte» grep inn i samfunnsfor-
holdene. «Lovens tvang er i realiteten rettet mot 
den ene part, arbeiderne, og mot organisasjonen 
og den kollektive kamp for gode arbeidsvilkår», 
sa han.

Sivil ulydighet
Det var imidlertid vanskeligere for arbeidsgiver-
foreningen å benytte seg av den nye loven enn 
de hadde forestilt seg. For det første ble det raskt 
klart at mange støttet streiken, til tross for at det 
både var ulovlig å «forherlige» den og å yte øko-
nomisk støtte. Ingen brydde seg om at de brøt 
loven, heller ikke husmorlagene. De arrangerte 
møter og fester, samlet inn penger og klær til de 
streikendes barn, og arrangerte utlodninger og 
ferieturer. «De synes kanskje ikke det er revolu-
sjonært å lappe sko og selge lodder, men jeg er 
kommet til at enhver gjerning som gjøres med 
den rette politiske bakgrund er revolusjonær.  
Tusen småting kan vi gjøre, men er det tuse-
ner som tar fatt kan det bli av veldig betydning  
allikevel», skrev Astrid Langseth i Norges Kom-
munistblad.

Etter at flere redaktører ble tiltalt for å ha omtalt 
streiken i rosende ordelag, initierte Ungdoms-
fylkingen til Arbeiderpartiet en masseovertre-
delsesaksjon, der over 1000 partimedlemmer 
tegnet seg for ukentlige bidrag på en krone så 
lenge streiken varte. Blant de som skrev under 
var flere framtredende stortingsrepresentanter 
som i tillegg til lederen og nestlederen i Det nor-
ske Arbeiderparti, Oscar Torp og Edvard Bull. Ar-
beiderordførerne i Hedmark brukte fylkestings- 
møtet i midten av juni til å vedta offentlig støtte 
til streiken, og etter hvert oppsto det også en hjel-
peaksjon som ble satt i gang av «en rekke frem-
tredende åndspersonligheter», som skulle sikre 
barna til de streikende arbeiderne en sommerfe-
rie der de kunne «fornye helse og livsmot», som 
det het i oppropet. Studenttidsskriftet Clarté og 
Skog- og Landarbeiderforbundet samarbeidet om 

det praktiske, og sørget for at mange barn kom 
seg ut på landet.

Politiet innkalte en lang rekke fagforeningsfolk til 
avhør for å finne ut hvem som ledet streiken, men 
famlet i blinde. Arbeidernes samhold var sterkt, 
og politiets kunnskap dårlig.  Det letteste var å 
ta redaktører og andre som skrev om streiken, 
og Norges Kommunistblad hadde nesten dag-
lig besøk av politiet under streiken. Redaktøren 
Henry W. Kristiansen ble arrestert, det samme 
ble etterfølgeren hans Arvid G. Hansen. Oslo Ar-
beiderpartis partikontor ble utsatt for en razzia, 
etter at partiets representantskap hadde vedtatt 
å støtte streiken, og både lederen, nestlederen og 
sekretæren ble bøtelagt. Lederen for Arbeidernes 
Idrettslag ble også bøtelagt, etter å ha arrangert 
et stevne der halvparten av inntektene gikk til de 
streikende.

Å sulte ut de streikende
Fra regjeringen ble det utstedt et direktiv til alle 
landets kommuner, om at forsorg ikke måtte ut-
betales til streikende og deres familier, og de 
streikende ble fratatt medlemskap i sykekassene. 
Forsorgen ble også benyttet i et forsøk på å re-
kruttere streikebrytere, ved at arbeidsløse ble 
henvist til bedrifter som var blokkert av de strei-
kende, og fratatt understøttelse dersom de nek-
tet. Alle disse forsøkene på å bryte ned de strei-
kendes kampmoral og støtte feilet, og støtten til 
streiken bare økte.

Til sammen ble om lag 150 personer dømt for å ha 
støttet streiken. Noen av disse ble etter streikens 
avslutning innvilget amnesti av Stortinget, mot 
Høyres og Bondepartiets stemmer. Blant de mer 
aktivistiske arbeidsgiverne, som hadde håpet på 
den enda hardere hånd mot de streikende, var 
skuffelsen stor. I en konferanse med sosialminis-
teren 2. juni fikk arbeidsgiverforeningen opplyst 
at regjeringen hadde «den absolutte vilje til at 
slaa streiken ned, men at man stod uten effektive 
midler». 

En plikt å revoltere
Streiken var fra første stund svært effektiv. Selv 
ikke i Trondhjem, der forholdsvis mange byg-
ningsarbeidere var uorganiserte, var streikebry-
teri et problem. For første gang ble også lærlin-
gene tatt ut i streik, noe som forhindret at de ble 
satt til streikebryterarbeid. 

For arbeidsgiverne ble det mer og mer tydelig 
at en løsning måtte bli til i samarbeid med LO. 
Direktør Finn Dahl hadde helt fra starten av sett 
for seg en slik løsning, og stilt seg tvilende til om 
konflikten var av en sånn art at den kunne legi-

timere det han selv kalte «fascistiske bestemmel-
ser». Etter sonderinger mellom Dahl og LO-leder 
Halvard Olsen ble det innledet forhandlinger  
4. juli. LO fikk drahjelp fra de uorganiserte ar-
beidsgiverne i byggenæringen, som to dager før 
hadde gått med på en mindre lønnsreduksjon, på 
6,9 prosent. Det gjorde forhandlingene vanske-
lige for arbeidsgiverforeningen. Når de fem dager 
seinere likevel klarte å oppnå en forhandlingsløs-
ning – som deretter ble godkjent av et knapt fler-
tall av bygningsarbeiderne – skyldtes det først 
og fremst den rollen Arbeidsrettens formann, 
Paal Berg, spilte. For å hale forhandlingene i land 
gikk Berg til det uvanlige og sensasjonelle skritt 
å oppheve dommen fra voldgiftsretten, og oppfor-
dre partene til å oppta forhandlinger utenom de 
satsene som var blitt bestemt av retten.

Da resultatet til slutt forelå, var det en klar seier 
for bygningsarbeiderne. De hadde slått tilbake 
voldgiftsdommens reallønnsnedslag, og etter at 
resultatet av uravstemningen forelå 19. juli, hevet 
de streiken.

For mange av de streikende var det ikke lønns-
nedslaget som hadde vært det mest sentrale.  
Arbeiderbladets kvinnepolitiske redaktør Rachel 
Grepp skrev etter streikens avslutning at de orga-
niserte arbeiderne hadde «jaget lovmakerne og 
deres klasselover tilbake», fra skanse til skanse. 
«Det kan slåes fast, at de organiserte arbeideres 
solidaritet er sterkere enn loven», skrev hun.

Den ulovlige streiken hadde vist at den norske 
arbeiderklassen ikke lot seg kue. Johan Ødegård 
kalte streiken en «forsvarsaksjon mot angrep på 
elementære rettigheter». Angrepets alvorlighet 
gjorde det til «en simpel plikt å bryte loven, re-
voltere», skrev han: Loven kunne, slik som forhol-
dene lå an, blitt «en forløper og et utgangspunkt 
for en norsk fascisme». 

Utfallet av streiken viste hvilken styrke forhand-
lings- og avtale-systemet som hadde blitt bygget 
opp de siste 14–15 åra hadde fått. For Halvard  
Olsen var det vel så viktig at arbeidsgiverforenin-
gen hadde endret holdning og blitt mer innstilt 
på å finne fram til løsninger sammen med LO. I 
Signe Wullfs hovedoppgave om streiken, Tvers 
igjennom lov til arbeidsfred, heter det at Olsen 
tolket arbeidsgivernes oppførsel som et tegn 
på at de, i motsetning til regjeringen, nå hadde 
«fått forståelse for de moderne industrielle pro-
blemer og de organiserte arbeideres psykologi». 
Ifølge Wullf er det derfor grunn til å spørre om 
ikke streiken, til tross for dens «tvers gjennom  
lov-holdning», «snarere bidro til å fremme en ut-
vikling mot klassesamarbeid enn til å hemme 
den».

På den annen side hadde de streikende bygnings-
arbeiderne vist at det var noen tydelige grenser 
for hvor langt statsmakten kunne gå i sine forsøk 
på å tukte og tøyle fagbevegelsen. Etter streiken 
var det ikke lenger noen som snakket om å an-
vende seg av voldgiftsloven. «Den hadde avgått 
ved døden og hadde ingen sørgende etterlatte, 
uten kanskje innen visse kretser», skrev Johan 
Ødegård.

Det å bryte loven var ikke, slik enkelte tok til orde 
for umiddelbart etter streiken, noe arbeiderne 
hadde gjort for å kunne fortsette å bryte loven, 
men tvert imot noe de gjorde for å kunne arbeide 
videre som fagbevegelse på lovlig vis. Det var 
vanskelig å se dette klart i 1928, skrev Ødegård, 
da fascismen fremdeles bare var en vag trussel. 
«Men nå, etter annen verdenskrig, er synsfeltet 
blitt videre og det er lettere å fastslå den fulle 
verdi av den modige aksjon i 1928».

(Dette er et redigert utdrag fra boka Streik, som 
omtales på annet sted i avisa)

Flere politikere og pressefolk ble tiltalt for å ha gitt bidrag til de streikende bygningsarbeiderne. 
Her er Fredrik Monsen, Helga Karlsen, Olav Oksvik og Børge Olsen-Hagen i retten. 
(Ukjent fotograf/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)
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EN FAGBEVEGELSEN UTEN STREIK: 

Er den likevel verdt mer 
enn en dritt ?
Jonas Bals har all ære av med 
denne boka på drøyt seks  
hundre velskrevne sider å ha 
gitt en første oversikt over de 
fleste av de viktigste streikene 
i Norge de siste 150 – 200 åra, 
og dermed av å bringe videre 
et vell av opplysninger og er-
faringer som vil være til nytte 
og inspirasjon i arbeiderkamp 
den dag i dag. Men hvis boka 
skal tas på alvor som mer enn 
et oppslagsverk, må den leses 
kritisk. Bare slik kan den også 
utløse den «store» debatten som 
Bals under arbeidet med boka 
forventa at den ville.  

Ei kritisk lesing av boka kan og bør særlig ta 
utgangspunkt i det Bals sa da den blei lansert: 
Uten streik er ikke fagforeningene verdt en dritt. 
En slik uttalelse står ikke i et helt harmonisk mot-
setningsforhold til mangelen på kritisk omtale og 
analyse i boka av den såkalte norske modellen 
som særlig toppene i LO og i Norsk Arbeidsgiver-
forening, N.A.F. (i dag NHO), i fellesskap har bygd 
opp, og som med sine begrensninger av adgan-
gen til å streike allerede i over 100 år har gjort 
det nødvendig for arbeiderne å forberede seg på 
å føre kampen for sine interesser på tvers av både 
lover, avtaler og sine egne valgte ledere. 

Denne mangelen viser seg ikke minst i det utval-
get Bals har gjort av andres tidligere forsknings-
resultater og framstillinger som han i et oversikts-
verk av denne typen stort sett må basere seg på. 

Det første han ikke går nærmere inn på, er freds-
plikta i de fireårige bindende avtaleperiodene 
som Jern- og Metallarbeiderforbundet gikk foran 
med å inngå med arbeidsgiverne i den første 
Verkstedoverenskomsten fra 1907, og som i prak-
sis blei lovbeskytta i den første Arbeidstvistloven 
fra 1915, mot angrep fra en voksende fagopposi-
sjon. 

Bals gjør i det videre riktig nok, med stor fortje-
neste, utstrakt bruk av Paul Knutsens doktor-
gradsavhandling Korporatisme og klassekamp 
fra 1994, der Knutsen i et nærstudium kartlegger 
og dokumenterer utviklinga av kontakten, sam-
forståelsen og samarbeidet mellom LO- og N.A.F.-
ledelsen i perioden fra 1913 til 1930. På den an-
dre sida hopper han i omtalen av den harde og 
viktige ulovlige jernstreiken i 1923 – 1924 bukk 
over Inger Bjørnhaugs hovedoppgave i historie 
om denne konflikten, der arbeiderne i praksis 
nærmest anvendte de samme retningslinjene for 

ulovlig aksjon som først kom på trykk i Den røde 
faglige Internasjonalens såkalte Strassburgerte-
ser fem år etter, men til slutt blei utmanøvrert av 
ledelsen i eget forbund og i LO, som var ute et-
ter å ofre streiken til fordel for å få Arbeidsgiver-
foreninga med på et klassesamarbeid om å gjen-
reise den kriseridde kapitalismen. Det Martin 
Tranmæl-redigerte Arbeiderbladet konkluderte 
streiken med at det jamne byggende arbeidet var 
viktigere enn de store kampene, og at først måtte 
«landet», det vil si kapitalismen, ut av krisa.

I behandlinga av den ulovlige bygningsstreiken 
i 1928 unnlater Bals å komme inn på at den blei 
ført på tvers av ikke bare arbeidstvistloven og 
spesielt den tvungne voldgifta som regjeringa 
greip inn med, men også av både ledelsen i Byg-
ningsarbeiderforbundet og ledelsen i LO, som 
begge straks fordømte streiken og forgjeves 
prøvde å beordre de streikende tilbake på jobb. 
Dermed får han heller ikke med seg at streiken 
ikke bare vant fram mot arbeidsgivernes krav 
om lønnsnedslag, den førte også til at i resten av 
mellomkrigstida våga ingen borgerlig regjering 
å gripe inn i noen streik med tvungen voldgift. 
Streiken hadde jo vist at arbeiderne i og utafor 
Bygning ikke lenger hadde respekt for det lovver-
ket som skulle beskytte det bestående.   

Bygningsstreiken bidro dermed sterkt til at  
Arbeidsgiverforeninga på ny begynte å snu fra 
sine framstøt på 1920-tallet for å få knust fagor-
ganisasjonen til endelig å si ja takk til LOs tidli-
gere fåfengte invitasjoner til et fornya og utvida 
klassesamarbeid for å redde kapitalismen ut av 
krisa. Det starta i 1930 med samtaler i regi av 
Arbeidsrettens «far», Venstre-mannen Paal Berg, 
og endte med inngåelsen av den første Hoved-

avtalen mellom LO og N.A.F i 1935, der freds-
plikta i avtaleperiodene og de øvrige alminne-
lige bestemmelsene i Verkstedoverenskomsten 
blei gjort gjeldende i hele privat sektor, inkludert  
arbeidsgivernes styringsrett i produksjonen. 
Men nå ikke lenger som gjenstand for avstem- 
ninger ved tariffoppgjøra.  

På dette trinnet i historia avstår Bals fra å komme 
inn på at når Kommunistpartiet ved valget i 1930 
falt helt ut Stortinget, kunne de ledende kref-
tene i N.A.F. konstatere at Arbeiderpartiet med  
Tranmæl i spissen ikke lenger trengte å konkur-
rere med dette partiet om å være mest revolu-
sjonært. N.A.F.-medlemmene måtte derfor ikke 
lenger bli redde om han fortsatte å tale revolu-
sjonært på torget, men forstå at han var en høyst 
samarbeidsvillig og pålitelig partner. 

NAF gikk riktig nok til den berykta storlockout-
en i 1931, men i høy grad for å gi arbeiderne en  
lærepenge om at arbeidskamp ikke lønte seg, og 
at det var bedre å samarbeide. Samtidig hadde 
de alt innleda samtaler med LO-ledelsen om å 
innlede et nytt klassesamarbeid som endte med 
Hovedavtalen i 1935. 

Til forskjell fra sine klassefeller i Italia og Tysk-
land, satsa borgerskapet i Norge ikke på fascis- 
men, det vil si major Vidkun Quisling, som ka-
pitalismens redningsplanke, men på den sosial-
demokratisk dominerte arbeiderbevegelsen. De 
forlangte bare at LO-ledelsen sørga for ytterligere 
å sentralisere makta i organisasjonen på sine 
hender, for effektivt å opprettholde ro og orden 
i arbeidslivet. Kravet blei innfridd i vedtaka på 
LO-kongressen i 1934, noe Bals ikke kunne ha  
unngått å komme inn på hvis han hadde tatt for 
seg Kari Østvedts historiske hovedoppgave fra 
1971 om det som skjedde på denne kongressen.   

Dermed var grunnlaget lagt for ei videre utvik-
ling av den «norske» modellen, og de borgerlige 
partia trakk tilbake sine dels Mussolini- og Hitler-
inspirerte forsøk på å gripe inn i LOs indre anlig-
gende, blant anna med offentlige regler for hvor 
høy deltakelse og hvor stort flertallet måtte være 
for at avstemninger om tarifforslag skulle god-
kjennes, krav som var mindre strenge enn de LO 
påla seg sjøl i sentraliseringsvedtaka på kongres-
sen i 1934.  

Denne snedige manøvren er ikke omtalt av Bals 
i det hele tatt, heller ikke at en fortvilt Johan  

Harald Berntsen er 
historiker. Han har skrevet 
en rekke bøker,bl.a. 
Norsk Bygningsforbunds 
historie og Hotell- og 
resturantarbeidernes 
historie. Harald er i 
tilegg en ivrig debattant.

Jonas Bals: Streik!                                                                                                                                   
Res Publica 2021

Tekst: Harald Berntsen



BYGNINGSARBEIDEREN 3-2021 19
Nygaardsvold i Arbeiderpartiets første varige 
regjering fra 1935 holdt på å gå av som stats- 
minister i frustrasjon over at LO-ledelsen ikke 
fullt ut klarte å holde medlemmene i tømme, men 
sammen med N.A.F. måtte tåle en bølge av ulov-
lige streiker under de bedre konjunkturene i 1936 
og 1937.

Bals får ellers med seg at Nygaardsvolds mindre-
tallsregjering fikk fjerna bestemmelsene i straf-
feloven fra 1927 mot alle former for «forfølgelse» 
av «arbeidsvillige», det vil si streikebrytere, men 
ikke den tilsvarende paragrafen i den reviderte 
Arbeidstvist- eller «tukthus»loven fra samme år. 
Den blei først oppheva etter den ulovlige streiken 
ved Torp Bruk i 1954.  

Sympatiaksjoner er et anna fenomen Bals i høy 
grad ser bort fra, trass i at det var det viktigste 
kampmidlet som Tranmæl og Fagopposisjonen 
i 1911 ville supplere streikevåpenet med. Fra et-
terkrigstida har han for eksempel ikke med den 
avgjørende rolla som Transportarbeiderforbun-
det for få år sia spilte da  arbeiderne ved utstyrs- 
bedriften Bekken og Strøm i Gjøvik vant fram 
med kravet om tariffavtale, heller ikke mot- 
eksempelet, nederlaget for det samme kravet 
fra arbeiderne som krevde tariffavtale ved mas-
kinentreprenørbedriften Pettersen og sønn på 
Jevnaker der det dro ut i evighet med effektive 
sympatiaksjoner fra Arbeidsmandsforbundets 
side.  

Underbetoninga av eksemplene på viktighe-
ten av sympatiaksjoner opptrer hos Bals sam-
tidig med at han er ganske taus om den stadig  
sterkere begrensninga som LO og NHO er blitt 
enige om å gjennomføre i Hovedavtalen av  
adgangen til å gå til sympatiaksjoner, og som  
betyr at det er blitt mer og mer nødvendig å gå  
på tvers av loven også for å håndheve klasse- 
solidariteten arbeidere imellom.  

Like mye verdt å legge merke til i Bals’ streike-
bok, er den nesten skrikende tausheten om  
utviklinga av den «norske» modellen i de første 
sju åra etter andre verdenskrig, 1945 – 1952, da 
den blei håndheva med permanent tvungen 
lønnsnemnd, særlig strengt i de fire første åra  
av Gerhardsens regjeringstid fram til 1949. Den 
fungerte da slik at hvis ledelsen i LO og N.A.F, 
ikke blei enige i samordna forhandlinger seg 
imellom, gikk tariffoppgjøra automatisk videre 
til tvungen lønnsnemnd. Denne tilstanden kun-
ne Bals ha gitt en både opplysende og drama-
tisk illustrasjon hvis han i stedet for å lene seg 
på Telemark Arbeiderblad-journalisten Øyvind  
Lindrupsens mer overflatiske beretning i 50-års-
jubileumsboka for Herøya Arbeiderforening fra 
1979, hadde basert seg på Paul Knutsens hoved-
oppgave i historie fra 1971 om den seks ukers 
ulovlige streiken på Hydro på Herøya i 1948, foru-
ten på den etterfølgende debatten mellom Knut-
sen og historikerkollegaen Terje Halvorsen i flere 
nummer av Tidsskrift for arbeiderbevegelsens 
historie for 1977 til 1980.  

Bals, som altså har sagt at uten streikevåpenet er 
fagforeningene ikke verdt en dritt, slår riktig nok 
fast at i den «norske» modellens utgave i Sverige, 
førte den til at gruvearbeiderne i Kiruna, ikke en 
eneste gang på 20 år fra 1948-49 hadde fått anled-
ning til å stemme over sine egne tariffavtaler. Og 
han følger opp med å fortelle at da de i 1969 had-
de fått nok av sitt eget forbundsstyres diktatur og 
gikk til en ulovlig streik, vant de spontan sympati 
og økonomisk støtte fra særlig arbeiderne i Norsk 
Kjemisk som kjente seg svært godt igjen, og som 
ved NORGAS i Oslo og i den elektrometallurgiske 
industrien i Odda og i Sauda i 1970 blei inspirert 
til å følge opp med starten på en lignende bølge 
av ulovlige streiker som Kiruna blei innledninga 
på i Sverige. 

Men han går ikke nærmere inn på disse streikene 
og deres forløp, på hvordan de blei motarbeida 
av til dels vellykka forsøk fra LO-toppen og tillits-
valgte lenger nede, ved gjennom å opptre med 
trusler om sympatiaksjoner, å manøvrere seg 
inn i og få kontroll med streikene, for i neste om-
gang å sørge for å få slutt på dem. Han har heller 
ikke sett noen grunn til å få med at LO og NHO i 
Hovedavtalen har forsøkt å svare på de ulovlige 
streikene med nye bestemmelser som gjør det 
mer utfordrende å komme unna erstatningsan-
svar ved å erstatte klubb- og foreningsstyrer med 
særskilt valgte streikekomiteer etter opprinnelig 
mønster av jernstreiken i 1923 – 1924. 

Bals forteller heller ikke hele historia om hvordan 
de ulovlig streikende ovnshusarbeiderne ved 
Electric Furnace Company i Sauda alt ved starten 
på streiken som sammen med streiken på NOR-
GAS skulle sprenge i stykker nok et samordna 
oppgjør som de ikke ville ha noen innflytelse på, 
som et mot-eksempel til Herøya Arbeiderforening 
i 1948, åpent sa fra om at motparten gjerne måtte 
stevne streiken inn for arbeidsretten, arbeiderne 
ville uansett gi blaffen og ikke møte fram i ret-
ten, men bare fortsette streiken til de vant fram.  
Eller historia om hvordan både heismontørene  
og tlf.sentralmontørene i formelt sett lovlige strei-
ker i det forbundsvise oppgjøret i 1974, ga offent-
ligheten utvetydig beskjed om at hvis regjeringa 
prøvde å gripe inn i streikene deres med tvungen 
lønnsnemnd, ville de ikke bry seg om det, men 
bare fortsette streikene til krava var innfridd. 

Når Bals ikke forteller disse historiene helt til  
deres slutt, unngår han å informere leserne om at 
ikke i noen av disse tilfella blei det verken  gjen-
nomført noen arbeidsrettssak eller noen tvungen 
lønnsnemnd. Både  ovnshusarbeidere i Sauda, 
heismontører og tlf.sentralmontører i Oslo hadde 
dermed, på linje med bygningsarbeiderne i 1928, 
vist hvordan det var mulig å manifestere at det 
streikevåpenet som gir fagbevegelsen større ver-
di enn en dritt, ikke behøver å bli slått ut av hen-
dene på arbeiderne med slike institusjoner.

Det er en lærdom det er all grunn til å holde fast 
ved, for eksempel sett i lys av at den rødgrønne 
Stoltenberg-regjeringa på 2010-tallet greip inn i 
ei rekke streiker med tvungen lønnsnemnd, og 
av  at i 2010 fikk streikende ISS-ansatte reinholds-
arbeidere ved IKEA på Billingstad, i samsvar 

med den «norske» modellen, streng beskjed fra 
sin egen forbundsledelse i Norsk Arbeidsmands- 
forbund om ikke å gå til aksjon mot streikebryte-
riet som foregikk ved bedriften ved hjelp av rein-
holdsbetjenter i uorganiserte reinholdsselskap, 
for det ville være ulovlig. Streikebryteri var deri-
mot, etter at Arbeiderpartiet i 1999 hadde sørga 
for å sleppe bemanningsselskapa løs på arbeids-
livet i Norge, fullt lovlig. 

Også denne problematikken glimrer dessverre 
med sitt fravær i Bals’ store streikehistoriebok. 

På side 118 siterer Bals Kværnersjefen Fredrik  
Hiorth som i 1894 tok til orde for at arbeiderne og 
kapitalistene måtte innlede et klassesamarbeid 
«for å kunne bestå i kampen mot den felles tukte- 
mester: verdenskonkurransen». Bals later til å 
synes det er noe gammelmodig, på linje med en 
sang Hiorth skreiv sjøl og sang sammen med 
arbeiderne med blant anna følgende vers: «Og 
sammen staar vi alle Mand/Fra Chef til Lære-
gutter/Saa skal vi se, om ei vi kan/Faa Mad til 
Barn og Mutter.» 

Men innholdsmessig er ikke Hiorths henvis-
ning til konkurransen på verdensmarkedet det 
spor mer gammelmodig eller paternalistisk enn 
henvisninga til det samme i begrunnelsen for 
moderasjonslinja eller det såkalte solidaritets-
alternativet til Gro Harlem Brundtland og Yngve 
Hågensen, som fra 1987 og fram til 1993, i mot-
setning til det også Bals framhever som formålet, 
førte fram til en etterkrigsrekord i arbeidsløshet 
på 180 000 våren 1993, og deretter, i sin videre 
praktisering under økte oljepriser og gode tider 
for øvrig norsk eksportindustri, ikke blei ledsaga 
av en større reduksjon i ledigheten enn ned til  
ca. 100 000, men samtidig førte til sterkt økende 
ulikhet mellom lønns- og eierinntekter som re-
sulterte i at i 2000 ville arbeiderne i privat sektor 
ikke ha noe mer av Hågensens moderasjon, men 
stemte ned det foreliggende tarifforslaget og gikk 
til en streik som i praksis ikke, som Bals sier, blei 
leda av en skuffa Hågensen, men på en glitrende 
måte av den opposisjonelle lederen i Transport-
arbeiderforbundet, Per Østvold.          

Lenger har vi ikke kommi, vi er vel snarere på 
svært mange måter tilbake på startstreken.

Robić ten fagbrev, czy nie?
Wielu migrantów zarobkowych pracuje w innym 
zawodzie niż wyuczony, nie znaczy to jednak, że są 
pracownikami niewykwalifikowanymi. Wręcz prze-
ciwnie – większość ma wystarczające doświadczenie 
zawodowe, żeby podejść do norweskiego egzaminu 
fagbrev jako tzw. praksiskandidat.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części – teore- 
tycznej i praktycznej, i to ta pierwsza jest problemem 
dla pracowników zagranicznych, ponieważ zdaje się 
ją po norwesku. Co więc można zrobić, żeby ułatwić 
sobie uzyskanie norweskich papierów?

Jeśli ma się podstawową znajomość języka warto 
zapisać się na kursy przygotowujące do egzami-
nu teoretycznego. W przyszłym roku nasz związek  
zawodowy organizuje takie kursy w zawodach:  
hydraulik, betoniarz i murarz. Dodatkowo, jeśli 
zbierze się wystarczająca grupa chętnych, planowan 
y jest kurs przygotowujący do egzaminu teoretycz-
nego dla murarzy, ze wsparciem w języku polskim.

Warto pamiętać, że na egzaminie można korzystać z 
różnych materiałów edukacyjnych, notatek z kursów, 
podręczników, słowników, a także z przydatnych  
narzędzi elektronicznych, np. translatora google. 
Żeby skorzystać z narzędzia do tłumaczenia, nale-
ży je pobrać lokalnie na swój komputer, żeby móc  
używać go bez dostępu do Internetu (offline).

Osoby, które mają szkołę zawodową z Polski np. jako 
murarz, hydraulik, czy stolarz, mogą złożyć doku-
menty do Nokutu - instytucji, która zajmuje się uzna-
waniem zagranicznego wykształcenia. Jest to droga o 
tyle łatwa, że nie wymaga znajomości norweskiego.

Uzyskanie dyplomu fagbrev jest dobrym sposobem 
na lepsze wynagrodzenie, ułatwia negocjacje stawek 
z obecnym pracodawcą lub pomaga znaleźć nową 
pracę. W układzie zbiorowym dla budowlanki (FOB) 
wykształcenie zatwierdzone przez Nokut jest uważa-
ne za równoważne z norweskim fagbrevem, co ozna-
cza większą stawkę.



Køyrer ein seksar (D6 Caterpillar),

skuvar ned Galdhøpiggen og Jotunheimen,

eg er i Kambro-Silur.

Eg er «Gud» i bulldoseren.

Eg røyker, og røyken blandar seg

med lukten av olje og timar som går langsomt.

Mine øyrer hører i takt med motorens hamring.

Eg kan køyre så bulldoseren blør.

Under ein femminutt står eg og pissar Volga i grusen.

Under ein annen fyller eg diesel og smører maskineriet.

Under ein tredje femminutt talar eg med andre arbeidarar her,

vi sit rundt på ein stein som ein stille eld.

Dette veit ingeniøren, og han er ikkje tilfreds.

Papiret hans har eit sterkt ønske om ei hundreprosentdrift,

og nedskjæring av timelønna.

På den måten hånar han oss.

Frå Skrive og tenke, 1971

Arvid Torgeir Lie:

BULLDOSERARBEID




