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Indledning 

»Tidligere i belysningsvæsenet, der havde vi helt 

klart den opfattelse, at vore kunder skulle overhove

det ikke lægge mærke til os. Strømmen skulle altid 

være i kontakten, servicen skulle være ptl et ekstremt 

højt niveau, uden at de opdagede det ... vi gik aldrig 

ud og rekiamerede, vi lod os aldrig omtale<< 

(Tidligere ledende medarbejder i Københayns Belys

ningsvæsen) 

Et årligt kort til selvaflæsning af el- og gasmå

ler samt et girokort pr. kvartal af standard

typen er sikkert så nogenlunde, hvad de fleste 

hovedstadsbeboere kommer i tanke om, når 

man siger Københavns Belysningsvæsen. Lidt 

ældre københavnere vil kunne huske det halv

årlige besøg af en af belysningsvæsenets unifor

merede målerkontrollører. Under alle omstæn

digheder en afmålt formel kontakt uden mange 

omsvøb. 

Det kan blive helt anderledes i fremtiden. Om 

få år kan situationen nemt være den, at slagtil-

. bud på elpriserne skal præge vores stillingtagen 

til, om vi nu vil købe vores el hos en tysk, 

fransk eller jysk leverandør eller om vi vil være 

tro mod det gamle Københavns Belysnings- · 

væsen - som for øvrigt forlængst, i december 

1999, har skiftet navn til det mere tidssvarende 

Københavns Energi I. 

Situationen er den, at Københavns Belysnings

væsen undergår gen'nemgribende og dybtgåen -

de ændringer i disse år. Fremover skal elektrici

teten kunne leveres på almindelige markedsbe

tingelser. For at overleve skal belysningsvæse

net kunne konkurrere med andre indenlandske 

og udenlandske elleverandører. Ja, udviklingen 

er allerede godt i gang. De største aftagere -

som lufthavnen i Kastrup og Carlsberg i Valby 

- har allerede gennem et stykke tid haft valget 

mellem det gamle belysningsvæsen og andre 

forsyningsselskaber. Inden for ra år vil udvik

lingen også have nået hr. og fru Jens.en. 

Denne udvikling er ikke hverken tilfældig eller 

enestående. Til gengæld vækker den til efter-

tanke. Overalt inden for forvaltningen bliver 

områder, man har anset for naturligt at høre 

hjemme i et offentligt regi, brudt op og divisio7 

neret ud- i mange tilfælde med henblik på 

udlicitering. Det gælder både inden for stat og 

kommune, sådan som det er set på hospitaler

ne, på socialområdet, hos DSB, HT og telesel

skaberne, for blot at nævne nogle få områder. 

Forandringerne i det tidligere Københavns 

Belysningsvæsen er et skvulp blandt mange . 

andre i en flodbølge, der flyder uden at nogen 

vel rigtigt tør forudsige, hvordan vandmasserne 

igen vil falde til ro i nye aflejringer. 

De omfattende ydre forandringer sætter sig 

naturligt nok kraftigt igennem internt i de 

kommunale forvaltningsenheder. På individu

elt plan ople:ves de som ændrede arbejdsbetin

gelser, forandrede relationer til både over- og 

underordnede og som en helt ny form for til

knytning til arbejdspladsen. 

Opbruddet indenfor de gamle kommunale 

'væsener' skærper ikke bare nysgerrigheden 

efter at forstå selve omvæltningen, men vækker 

også en interesse for at komme nærmere den 

epoke, der forlades: Hvordan har forholdene 

egentlig været for de mange, der har levet en· 

tilværelse i en kommunal forvaltning? Hvad 

betød det for arbejdspladskulturen, at der ikke 

var en decideret udbud/efterspørgselsmekanis

me for 'virksomheden'? Hvordan hang virk

somhedsorganismen sammen? Hvilke overord

nede og hvilke underordnede funktioner var 

der behov for? Var der karrieremuligheder? 

Hvorfor var så mange af de ansatte tjeneste

mænd? Indgik de ansatte i vekselvirkning med 

det private arbejdsmarked? 

Denne lille bog kan kun sporadisk berøre 

sp_ørgsmål som disse, og den skal først og frem

mest ses som et første forsøg på at dykke lidt 

dybere ind i en verden, der vel generelt er ble

vet betragtet som en, der bare var der - hvilket 

de senere år viser absolut ikke er nogen selvføl

ge; en verden som er blevet anset for lidt ked

sommelig, støvet og stillestående, præget af 

paragrafrytteri og skrankepaver. En verden, der 

af mange er blevet betragtet som en grel mod

sætning til det farverige private arbejdsmarked 

med dets arbejdskampe, paroler og skarpe 

modsætninger. 

Den kulturhistoriske forskning har kun vist en 

behersket interesse for forvaltningens liv. Det 

er et felt der i vid udstrækning er blevet over

ladt til forvaltningshistorikere. Den nyligt 

udkomne Dansk forvaltningshistorie - med 

stadsarkivar Henrik Gautiers særskilte afsnit 

om Københavns forvaltning fra 1814 til 1953 

- retter dog op på skævheden, om end bidrage

ne ikke har forvaltningens indre liv som 

hovedfokus2. 

For ikke at drukne i detaljer har den under

søgelse, som bogen her udspringer af, afgræn

set sig til et afsnit af forvaltningen - belys

ningsvæsenet - og ladet materialet i hovedsa

gen bestå af interview med tidligere og 

søger nogle bud på forklaringer, forhåbentlig 

vil også andre tage bolden op, kommentere, 

korrigere og suppler~. 

Lys og varme i 150 år 

I det følgende holder jeg mig væsentligst til 

perioden efter 2. Verdenskrig, men Køben

havns Belysningsvæsens historie går meget 

længere tilbage. 

Væsenet etableres i 1857 i forbindelse med 

opstarten på kommunens første gasværk. Beto

ningen af belysningen i væsenets navn knytter 

sig naturligt til hovedformålet i de første årtier: 

at erstatte gadebelysningens tranlygter med 

gaslamper. Belysning i de københavnske lejlig

heder spiller en langt mindre rolle, og først hen 

mod 1800-tallets slutning får gas nogen væs

entlig betydning i husholdningerne. En udvik-

nuværende medarbejdere. Ikke fordi det er· den ling helt parallel til de større byer i resten af 

eneste fremgangsmåde, men fordi den ·er over- land~t, og i øvrigt i det meste af den industria-

skuelig og overkommelig i første omgang. En liserede verden, hvor København dog kommer 

håndfuld lange interview udgør hovedgrundla- no_get efter Europas største metropoler. 

get, ved siden af den eksisterende litteratur og 

gennemgange af fagblade 'og fagforeningsarki- Mod 1800-tallets slutning suppleres gassen 

valler. Som nævnt, jeg anslår nogle temaer og med elektricitet - der snart, ligesom gassen, 

En rationel virksomhed. 

Belysn ingsvæsenets hul
kortsafdeling i 1953. Den 
bedste og mest moderne 

teknologi er altid blevet 
efterstræbt i væsenet. Bru

gen af hulkort til elektronisk 
aflæsning af målerkort 

udfyldt af målerkontrollører
ne ude hos kunderne kom
mer i. brug allerede i 1951. 

Det kittelklædte personale 
g iver et nærmest labora

torieagtigt indtryk. Fra jule

kort udsendt af Københavns 
Belysningsvæsen 1953. 
Københavns Bymuseum. 
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Ansættelsesgrupper I 

Københavns Bely'snings

væsen 1933-72. 

Kilde: Københavns Kommu

nalkalender angivne år. 
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betragtes som et selvfølgeligt islæt i tilværelsen. 

Elektriciteten fortrænger efterhånden gassen 

som kilde til hjemmebelysningen, mens mange 

gadelygter langt op i 1900-tallet lyser med gas. 

I køkkenerne er det først for alvor efter 2. Ver

denskrig, elektriciteten bliver lige så betyd

ningsfuld som gassen. 

Varmeforsyning med overskudsvarme fra 

elproduktionen er det tredje hovedområde for 

Københavns Belysningsvæsen. Fra· en beskeden 

begyndelse i starten af 1900-tallet, og for alvor 

fra 1925, er fjernvarmen som bekendt blevet 

stadig mere udbredt og den står i dag for 

opvarmningen af et meget stort antal køben

havnske familiers hjem. 

Administrationen er det sidste store område 

inden for væsenet. Det er administrationen, 

man som bruger har haft en beskeden berøring 

med, det er herfra målerkontrollører sendes ud 

og regninger opkræves. Administrationen har 

siden 1912 haft til huse i belysning8væsenets 

egen bygning i Vognmagergade midt i Køben

havn3. 
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D Andre, inkl. kontorelever 

D Lønarbejdere 

• Tjenestemænd 

De kommunalt ansatte 

»Filosofien og ideen i at man ansatte nogen som tje

nestemænd, det var jo at det var en livstidsstilling. 

Det var for, at de altid var der, de gik ikke i strejke og 

de sørgede for at byen fungerede 24 timer i døgnet 

365 dage om året« 

Om noget har en ansættelse i den offentlige 

· forvaltning - såvel statsligt som kommunalt -

været forbundet med en tilknytning som tjene

stemand. En ansættelsesform, som på visse 

punkter adskiller sig klart fra forholdene på det 

private arbejdsmarked. 

Tjenestemanden kan ikke opsiges - sådan er 

forholdet i hver t fald traditionelt blevet fortol

ket; som en livslang tilknytning efter at prøve

tiden på et par år var overstået. Dertil kommer 

pensionstildelingen; i og med livsansættelsen 

har en opsparing af pension været indbygget i 

forholdet. En fast lønskala er endnu et karakte

ristisk træk. Man bevæger sig ad en fast lønska

la, dels i kraft af sin anciennitet, dels ved stil

lingsbesættelser i en højere lønramme. Skalaen 

fastsættes gennem vedtægter og lønningslove. 

Ikke alle kommunalt ansatte er tjenestemænd. 
. . 

En anden stor gruppe er såkaldte 'lønarbejde-

re'. Som det ses af figuren er denne gruppes 

andel inden for belysningsvæsenet stort set den 

samme som tjenestemændenes gennem de fire 

årtier i midten af 1900-tallet, hvor der findes 

de nødvendige opgørelser. Andelen af 'lønar

bejdere' i belysningsvæsenet er højere end i 

kommunen som helhed grundet den store grad 

af manuelt arbejde. Lønarbejderne - typisk 

håndværkere og specialarbejdere - har traditi

onelt været timelønnede, ligesom på det privac 

te arbejdsmarked. I praksis blev mange lønar

bejdere efter en årrække - længden har varieret 

gennem 1900-tallet - 'budgetmæssigt ansat', 

hvorved de fik samme rettigheder og pligter 

som tjenestemænd og oppebar pension som 

disse. I modsætning til tjenestemændene fulgte 

de budgetmæssigt ansatte imidlertid det over

enskomstmæssige lønsystem, og de havde kon

fliktret ved overenskomstfornyelser. Tjeneste-

mændene, derimod, forventedes ikke at strejke 

- filosofien var jo at »at de var stabile, de blev der, 

1,tanset om det sneede og andre strejkede, om der var 

krig eller hvad«. 

Ved siden af disse to store grupper har der 

været en mindre gruppe af 'funktionærer', som 

man har kunnet ansætte og afskedige, når ·der 

blev behov for ændret personalesammensæt

ning. Funktionærerne optræder i figuren sam

men med kontorelever. 

»Inden for kommunen« 

Det er spørgsmålet om, hvorvidt der knytter 

sig særlige forhold til en ansættelse inden for 

kommunen, der fremfor alt står i centrum for 

det følgende. Er der tale om en særlig 'kultur' 

for kommunalt ansatte? Dette at være ))inden 

for kommunen« har altid haft en særlig, lidt 

odiøs klang, med modsætningsfyldte konnota

tioner, på den ene side af stor tryghed og en vis 

prestige, på den anden side af begrænsede for

dringer, noget i retning af at gå »ind tilden 

evige hvile«. 

For at det, der eventuelt er specifikt kommu-

nalt, kan træde i karakter, drager jeg i det føl

gende paralleller til det private arbejdsmarked, 

hvor forholdene i efterkrigstiden på nogle 

områder faktisk er over~askende sammenfal

dende med de kommunale, mens de netop 

adskiller sig på andre områder4. 

Hvordan begrunder folk selv den kommunale 

ansættelse? Med skyldig hensyntagen til det 

islæt af tilfældighed, der altid er involveret i 

menneskers karrierevalg, er der et hyppigt til

bagevendende svar på spørgsmålet om det 

attraktive ved en ansættelse i kommunen. Sva

ret angår den sikkerhed, der var forbundet med 

ansættelsen, ikke"mindst for den generation, 

der enten selv eller via deres forældres gengi

velser har kendskab til 1930ernes kriseramte 

arbejdsmarked. En ansat fortæller her om sin 

far og om den betydning, der knyttede sig til 

en offentlig ansættelse i 1930erne. 

»Så han blevtjenestemand i 1930erne ... tjeneste

mand, det var jo et agtværdigt job dengang ... det var 

velestimeret. Kunne man blive ansat indenfor stat 

eller kommune, så var man godt hjulpet(( 

Et tilsvarende syn - men her udsprunget af 

egne erfaringer - fremgår af følgende udsagn 

E ksped it io nskontoret. 

Målerkontrollørerne skul le 

føre bog over, hvor de 

opholdt sig i byen. Opdage

de en overkontrollør, at 

t iderne ikke passede stod 

man til en reprimande på 

kontoret her. 

»Ja, fuldmægtigen sad inde 
i buret derinde bag glasset, 

og når vi så skulle til samta
le, så stod vi i række, op t il 
en halv snes mand herude 

foran og ventede og vente

de på at komme ind og få 
en skideballe, eller hvad vi 
nu skulle have«. 

Billedet er fra 1936. Ved 

skrivebordene sidder assi

stenterne. Affotografering 

af Mogens Fentum. 

Københavns Bymuseum. 
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Belysningsvæsenets modvil
je overfor en reklameagtig 
promovering af sine ydelser, 
har ikke forhindret at man 
faktisk siden 1920erne, 
bl.a. i samarbejde med hus
moderforeningerne, har 
gjort et stort nummer ud af 
at oplyse borgerne. I form 
af pjecer eller plakater har 
man fortalt om fordelen ved 
at lade installere gas, om 
den mest hensigtsmæssige 
brug af gas og el osv. I 
1927 indrettede man sim
pelthen et Demonstrations
lokalet for Gas og Elektrici
tet. Her kunne forbrugerne 
. få gratis vejledning i hus
holdningsapparaters rette 
anvendelse. På billedet er 
københavnske husmødre 
mødt op for at få opdateret 
deres kundskaber. 
Fra Kelbjørn 1957. 
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om de fordele, der knyttec;les til en ansættelse i 

kommunen: 

»Ja, det var noget jeg tænkte på, fordi der var meget 

arbejdsløshed, og jeg var jo forlovet dengang, så jeg 

skulle jo tænke på en skønne dag at giftes. Så jeg 

snakkede jo med min forlovede om det, og hun sagde: 

det syntes jeg du skulle gøre, for sd har vi da sikker

hed for, at der løber penge ind hver måned til husleje 

OSV.« 

Manden her ansættes som målerkontrollør på 

prøvetid i belysningsvæsenet i 1941. Med en 

kommunal ansættelse er han sikret en vis øko

nomisk stabilitet. Med til billedet hører, at han 

faktisk har en faglært uddannelse og dermed 

ikke er henvist til at overleve på den mest 

lavtlønnede del af 1940ernes usikre arbejds

marked. Med en 7 år gammel typografuddan

nelse har han udsigt til en god indtjening, men 

altså en indkomst der kan risikere kun at kom

me drypvis, som følge af problemerne med at 

opnå stabil ansættelse. Den høje typografløn 

står for ham ikke mål med en lavere, men til 

gengæld stabil og varig løn i kommunen. 

Den udvikling, der sætter ind i 1950erne og -

60erne, hvor der sker en markant vækst i løn-

niveauet på det private arbejdsmarked- jf. 

senere - medfører et stadig større offentligt 

lønefterslæb, som man kun i begrænset 

omfang formindsker ved tildeling af dyrtidstil

læg_til tjenestemænd. Ikke desto mindre har en 

ansættelse i kommunen stadig en vis til

trækning også ind i 1970eme. Flere nævner, 

hvordan det også i 1960erne og -70eme blev 

betragtet som fint at komme i kommunen, og 

ræsonementet om at foretrække en lav løn i et 

staq_ilt ansættelseforhold, fremfor det modsatte, 

er stadig gangbart, sådan som det f.eks. frem

går af følgende udsagn fra en person, der søger 

ind i belysningsvæsenet i 1970ernes start med 

en baggrund i butiksbranchen: 

»På det tidspunkt havde jeg mødt min kone, og vi 

stod der som en 20-25 drige og skulle stifte hjem, og 

sd "sagde jeg: 'Det her tf et gider jeg ikke, når du den 

ene måned har 800 kr, så har du 3000, og så har du 2 

måneder, hvor du ikke har noget at lave'. Der fore

trak jeg en fast løn. At det sd før var en højere løn, 

det var lige meget, for på årsbasis var det det sam-

me«. 

For nogle var en ansættelse i belysningsvæsenet 

attraktiv, fordi man her kunne sikre sig en 

praktisk erfaring, der senere kunne omsættes 

til en bedre stilling i det private erhvervsliv. 

Følgende udsagn er fra en nyuddannet elektro

ingeniør med ambitioner om at blive ingeniør, 

der i 1952 søger til belysningsvæsenet for at få 

den fornødne praktiske erfaring. Han havde 

ingen intentioner om en tilværelse i kommu

nalt regi: 

»Overhovedet ikke, jeg havde ikke drømt om det. Jeg 

begyndte faktisk i belysningsvæsenet fordi jeg skulle 

bruge noget tid som elektriker for at have den til

strækkelig praktiske uddannelse for at kunne blive 

ingeniør« 

Belysningsvæsenet - klog af tidligere erfaringer 

med folk, der forlader væsenet efter at have 

indhentet den fornødne praktik - kræver imid

lertid af manden her, at han binder sig for 

mindst to år. Kort forinden udløbet af de to år 

tilbydes han en fastansættelse som ledningsas

sistent i 7. lønklasse, og det forandrer hans 

holdning: 

»Jeg var lige bl.evet gift og så siger du: Jah, lige plud

selig fdr du mere i løn, og du bliver fast ansat og alt 

det der, og så hoppede jeg jo på den« 

Det endte med 40 år hos Københavns Belys

ningsvæsen. 

Hvorfor en livslang ansættelse? 

De særlige vilkår, der knytter sig til tjeneste

mandsansættelsen - og tjenestemandslignende 

ansættelsesformer - i kommunen, skal ikke 

overbetones. I princippet kan tjene.stemænd 

afskediges, det viser de seneste tyve år. Der har 

b lot været en praksis om det modsatte. 

Og omvendt er det ikke ukendt med arbejds

pladser i det private erhvervsliv, hvor ansættel

sen har været stort set lige så sikker, i hvert fald 

når vi kommer ind i 1950ernes begyndende 

opgangskonjunktur. Jeg vender senere tilbage 

til, hvordan de skiftende økonomiske konjunk

turer igennem anden halvdel af 1900-årene 

spiller j.nd på de ansattes tilknytningsformer og 

forandrer opfattelsen af fordele og ulemper ved 

henholdsvis privat og offentlig ansættelse. 

Forinden vil jeg se på, hvorfor mange er endt 

med, i nærmest et livslangt perspektiv, at være 

knyttet til Københavns Belysningsvæsen? De 

personlige erfaringer er naturligvis ligeså man

ge, som der har været ansatte, men nogle 

hovedtræk kan alligevel godt drages frem. 

Belysningsvæsenet forekommer i hovedsagen 

som en god arbejdsplads som den udviklede 

sig i efterkrigstidens velfærdsstatslige ramme. 

Et forhold, der kan have sammenhæng med, at 

materialegrundlaget her udgøres af samtaler 

med folk, der alle har mindst et kvart århun

dredes ansættelse bag sig. Andre kan have haft 

mindre positive oplevelser, hvorefter de hurtigt 

har forladt arbejdspladsen. Det er selvsagt ikke 

deres stemme, der bliver hørt her. 

Tilsyneladende har det været sådan, at faldt 

man først til, så blev ansættelsen for livet: 

Københavns Belysnings
væsens administrationsbyg
ning. Den imposante byg
ning - fra 1912- mani
festerer på markant vis 
kommunen som varetager 
af forsyningssikkerheden for 
sine borgere. Her afbildet 
på en platte som i en perio
de er blevet givet ti I med
arbejdere, der har fejret 
40-årsjubilæum. 
Københavns Bymuseum. 
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Plakat for Københavns 
Belysningsvæsens Idrætsfor

ening stiftet 1935. Afbildet 
på belysningsvæsenets per
sonaleblad Vort Væsen ved 

idrætsforeningens 50-å rs 

jubilæum i 1985. Ligesom 
også i mange private firma
er har sportsaktiviteter for 

de ansatte været udbredt 
inden for kommunen. Belys

ningsvæsenets Idrætsfore
ning havde frem i 1980erne 
næsten 40% af væsenets 

ansatte som medlemmer. I 
de senere år er medlemmer

ne blevet færre, og ligesom 
inden for de.t private er
hvervsliv skal fritidsaktivite
ter relateret til arbejdsplad
sen finde en ny form i disse 

år, hvor arbejdstilrette.læg~ 
ningen og tilknytningen til 

arbejdspladsen ændrer sig. 

8 

»Hvis man havde været der i fem år, så holdt man Når tilknytningen i årtier har været så stabil, 

også jubilæum, så fik man også pension, det plejer vi hænger det også sammen med andre forhold. 

at sige« Københavns Belysningsvæsen har været et sted, 

hvor man ikke blot som ansat selv var sikret, 

En del af forklaringen på de mange livslange 

ansættelser ligger i det, der peges på i <;:itatet 

her: opsparingen af pension. Forholdene 

omkring pensionen har varieret, men har 

generelt været sådan, at det var attraktivt at 

forblive i væsenet: Pension tildeles udfra en 

slutlønsbetragtning - pensionsalder og løntrin 

på sluttidsspunktet bestemmer pensionens 

størrelse. Sagde man farvel til belysningsvæse

net, før man nåede pensionsalderen, fik man 

først sin årlige pension som 67-årig- fastsat på 

grundlag af det trin man var på, da man forlod 

væsenet og (indtil for få år siden) uden hensyn 

til eventuel efterfølgende inflation. Hvis man 

omvendt holdt ved hele vejen igennem, drog 

man fordel af både det høje slutløntrin og den 

lange ansættelsesperiode. 

Der er ingen tvivl om, at pensionsordningen 

har virket bindende, men det er misvisende at 

forklare de mange livsansættelser alene med 

den. Det er dens størrelse desuden for beske

den til. 

~:.C~~~~;:.~::,; ;·~:,~· ··;;~~~1>~·{0.:\/-;·::=( 

~f~f"' lt.·~.*~-·~~0,;,:,~( 
"·, .;:~~ 

:_'~, ;·· 

··". 

men hvor man også havde gode muligheder for 

at la sin familie ind. 

»Du flir nærmest et familieforetagende, fordi hvis en 

i familien som i forvejen er derinde ikke er helt ånds

svag oven i hovedet; ja, si! kunne man godt forestille 

sig afkommet heller ikke var det. Så er det nogen, 

man ved står op om morgenen og kommer på arbej

de og laver et godt stykke arbejde og går hjem". det 

var en helt klar·politik man brugte« 

Den familiemæssige tilknytning, som er almin -

delig indenfor forvaltningens, og i øvrigt er 

meget udbredt også på private arbejdspladser, 

kan ses som en markant udvidelse af tryghe

den - ikke alene er man sikret sin egen livsind~ 

komst, man har også mulighed for at skabe 

gode vilkår for ens egen slægt i bredere for

stand. Rationalet set fra arbejdspladsens side 

har været, at man på dcmne måde fik loyale og 

forpligtede medarbejdere, hvis opførsel ikke 

kun vedkom dem selv, men havde indflydelse 

også på deres families renomme. 

En tiltrækkende arbejdsplads 

Et omfattende socialt liv, kombineret med 

følelsen af at udfylde en vigtig samfundsmæs

sig funktion, hører til de grundlæggende træk 

som flere peger på. Der synes i efterkrigstiden 

at blive opbygget et bredt net af aktiviteter, der 

ikke direkte er møntet på den produktive virk

somhed, men nærmere på sammentømringen 

af de ansatte. I hvor vidt et omfang der er tale 

om en intensivering i forhold til tidligere, kan 

jeg ikke afgøre på det foreliggende materiale, 

men en forandring synes der at være tale om. 

En senere ledende medarbejder peger her på 

nogle af de' træk, der springer i øjnene, når 

belysningsvæsenets fortrin skal fremhæves: 

»For det første er det en god arbejdsplads. Emnet i 

forhold til andre arbejdspladser, er meget tiltrækken-

de, fordi det er et produkt som alle kan være stolte af. 

Der voksede en meget, meget social virksomhed sam

men derinde. Vi har haft et foreningsliv, som man 

ikke finder i ret mange virksomheder averhovedet. 

Det gælder nok først og fremmest idrætsforeningen, 

men også musikforeningen, sangforeningen. Masse-

. vis af foreninger, som knyttede folk sammen på kryds 

og tværs og også lod de mange faggrupper komme til 

at kende hinanden« 

Det er værd at tilføje, at også mange private 

arbejdspladser gennemgår en sådan udvikling i 

efterkrigstiden. Perioden præges af mange 

bestræbelser på samarbejde mellem arbejdsgi

ver- og arbejderorganisationer - bl. a. fremmet 

oppefra ved loven om samarbejdsudvalg fra 

1947. Københavns Belysningsvæsen indfører 

som en af de tidligste o ffentlige arbejdspladser 

samarbejdsudvalg i 1949. Fra ledelsesside 

befordres tendensen af den rationaliseringsbøl

ge (kraftigt finansielt understøttet af den ame

rikanske interesse i at knytte Vesteuropa tæt t il 

sig i efterkrigstiden), som især kommer til at 

præge l 950erne og -60erne, en udvikling, der 

kræver visse ofre over for arbejdersiden. Fra 

arbejderside - med en generelt styrket fagbe

vægelse -: fremmes samarbejdstendensen af 

muligheden for en forbrugsstigning, og for 

indførelsen eller udvidelsen af netop sådanne 

aktiviteter, som' der nævnes ovenfor: virksom

hedsstøttede foranstaltninger som foreningsliv, 

kantiner og andre goder knyttet til arbejds

pladsen. 

Men sjovt nok fremhæver mange - også arbej

dere på det private område - fortrinnene ved 

netop ens egen arbejdsplads6, uagtet tendensen 

synes at være ret generel. Måske har et karakte

ristisk træk ved denne udvikling været den 

stærke betoning af at de berørte parter inddra

ges i processen - og at det er derfor, at mange, 

hver for sig, anser udviklingen som særlig for 

netop dem. 

Som særligt fortrin i Københavns Belysnings

væsen nævner mange indførelsen i 1951 af et 

personaleøkonomikontor. Kontoret var en 

virksomhedsinitieret hjælpekasse, hvor de 

ansatte kunne la bragt orden i deres økonomi 

gennem lån af mindre pengebeløb til en fordel

agtig rente. Mange lod kontoret administrere 

hele husholdøkonomien og fik betalt husleje, 

afdrag og terminer inden lønudbetalingen. 

Man brugte det som en praktisk foranstaltning 

og »for ligesom at støtte firmaet". du kunne jo bare 

når du kom ind, gi! ned med dine girokort og dine 

Målerkontrollørernes ekspe
dit ion. Her koord ineredes 

arbejdsopgaverne. En 

målerkontrollør fortæller: 
»Så sad vi så der. Så sad 

overkontrollanten bagved 

der ved skranken. Og der 

afleverede vi så vores pak

ker og så kørte vi ud og 

ordnede arbejdet«. 

Affotografering af Mogens 

Fentum. Københavns 

Bym useum. 
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H.C. Ørstedværket- påbe
gyndt 1920 - er Køben
havns første større kraft

værk. Det supplerer ved 

etableringen Gothersgade 
Elværk fra 1892, Vestre 
Elværk fra 1 898 og Østre 

Elværk fra 1902. Allerede i 

1920erne optages også en 
fjernvarmeproduktion, der 
udnytter varmen fra elpro
duktionens kedelanlæg. 

Som generelt indenfor 

belysningsvæsenet har 
ansatte på H.C. Ørstedvær
ket følt et særligt tilhørsfor
hold til netop deres afde

ling. En ansat fortæller om 
H.C. Ørstedværket fra 
1970erne. »Det var et 
pragtfuldt sted. Det var for 

det første en virksomhed i 
virksomheden, altså på kon

toret derude, der var eget 
indkøb, der var egen faktu
rabehandling, der var egen 

personaleregistrering, 

jamen, altså det hele kørte 
som en /i/le virksomhed i 
virksomheden. Og hvad der 
foregik inde på de bonede 
gulve i Vognmagergade 
[Administrationsbygningen]. 

det anede vi ikke en dyt 
om, og alle var lykkeligt uvi

dende om det'<. Ca. 1970. 
Københavns Bymuseum. 
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regninger og hvad ved jeg, og så betalte de det. Så det 

virkede som en bank og du kunne ogsd gå ned og 

hæve penge, hvis du havde nogen st~nde dernede. 

Så det var faktisk som du havde bank i huset« 

Der var i en længere årrække afsat et lokale 

med to mand til at varetage ordningen. Natur

ligvis var rationalet bag kontoret ikke alene de 

ansattes velbefindende, rrien også at man her

med kunne spare personalekontoret for en del 

besvær med folk der havde skatterestancer eller 

var bagud med terminerne. Det er imidlertid 

værd at bemærke at det kun er i en sammen

hæng, hvor man konsekvent fastholder alle 

typer af ansatte - og ikke kun plejer de mest 

attraktive medarbejdere - at det er hensigts

mæssigt at bruge ressourcer på en sådan foran

staltning (jf. note 6). 

Til billedet af livsperspektivet i ansættelsen 

hører brugen af skånetjeneste for udtjente 

medarbejdere, der ikke kunne overkomme 

deres hidtidige funktioner. I den· slags tilfælde 

overførtes folk til budtjeneste, hanesmøring på 

værkerne, forefaldende hjælp på arkiver og lig

nende. 

Faglige organisationer 

Som nævnt er der på mange områder - måske 

overraskende - fællesstræk mellem den offent

lige arbejdsplads Københavns Belysningvæsen 

og forholdene på store private arbejdspladser, i 

hvert fald under efterkrigstidens højkonjunk

tur. På et punkt er forskellen imidlertid 

udpræget. 

På de private arbejdspladser virker det fagpoli

tiske arbejde stærkt strukturerende på daglig

dagen. Ikke i den forstand, at privatansatte . 

arbejdere generelt og over en kam er meget 

fagpolitisk engagerede, men på den måde, at 

løn- og arbejdsvilkår på det private arbejds

marked i langt højere grad og i detaljer er 

afhængig af den fagpolitiske styrke. Uagtet gra

den af faglig 'bevidsthed' er der på private 

arbejdspladser derfor afkrævet de ansatte en 

vidt udstrakt disciplin knyttet til fagpolitiske 

hensyn. Man behøver ikke nødvendigvis møde 

op til faglige møder (hvad mange ikke gør), 

men alle skal efterkomme formelle og infor

melle fællesbeslutninger - om arbejdstempo, 

omgangsformer, relationer til ledelse osv. Kun 

herigennem sikres fagp~litisk gennemslagskraft 

- betingelsen for højere løn og bedre arbejds

vilkår. 

" 

Forskellen kan illustreres ved følgende historie 

om, hvordan en ansat ved Belysningsvæsenet 

har oplevet omgangsformen blandt nogle af de 

privatansatte arbejdere, der af og til hentes ind 

til opgaver, typisk ved arbejde på forsynings

nettet. Udsagnet handler om et af de gravesjak, 

som belysningsvæsenet har hyret i forbindelse 

med gravning til kabler omkring 1960. 

»Og så er der jo en helt anden kultur, når det er 

sddan et sjak. Alle de mange mennesker, der arbejder 

der med sådan en sjakkarl og en skurbogsmand, du 

ved." de to regerede enevældigt ... hvis, der var nogen 

der ikke levede op til det der, hvis ikke de bestilte 

noget, så var det ud. Altså, de havde meget hård 

justits« 

En anden for tæller fra H.C. Ørstedværket 

engang i 1970erne, hvordan havnearbejdere, 

hyret udefra t il at losse bådene der kom med 

kul fra Polen, simpelthen holdt op med at 

arbejde, hvis de ikke var tilfredse med lønnen 

,,-- igen et middel, der kun virker, hvis man har 

skrap intern justits og i øvrigt magt t il at holde 

andre arbejdergrupper væk fra området. 

Den form for interne relationer mellem med

arbejderne afkræves ikke med samme nødven

dighed i et offentligt system med en fast løn

skala. Når løn- og arbejdsvilkår er fastlagt gen

nem l ønningslov og tjenestemandsvedtægt, er 

der ikke strukturelt set de samme krav til at 

optræde som en enhed. 

Imidlertid udelukker denne forskel ikke, at fæl

les fodslag kan være et vigtigt virkemiddel for 

de kommunalt ansatte. Det spiller blot en langt 

mindre.rolle i den daglige omgangsform, i 

arbejdspladskulturen. Næsten fra den kommu

nale forvaltnings start har der været faglige 

organisationer til at tale de ansattes sag, når det 

grelder den mere overordnede fastlæggelse af 

arbejdsvilkår. 

Københavns Kommunalforening, dannet i 

1898, organiserer under sig fra 1909 assisten

terne i kommunen og fra 1914 folk over fuld

mægtigniveau i Københavns Kommunes 

Embedsmandsforening. Senere organiseres i 

særforeninger - blandt andre - også kommu

nens teknikere og maskinmestre under denne 

hat. Belysningsvæsenets målerkontrollører er 

organiseret under Dansk Kommunalarbejder

forbund gennem det meste af 1900-tallet. 

De hyppigste sager fra disse organisationer 

knytter sig naturligt nok ikke til selve løndan

nelsen. Et tilbagevendende emne er derimod 

tilstedeværelsen af avancementsstillinger, idet 

sådanne er forudsætningen for at stige i løn. 

Målerkontrollørerne leverer kort efter 2. ver

denskrig et eksempel på denne genkommende7 

Kabeltrækning over Sorte

damssøen 1976. 

11 



Meterkontoret - det senere 
Regningskontor - i 1912. 
Københavns Bymuseum. 
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problemstilling: Omtrent 100 målerkontrol

lører havde som deres eneste avancements

mulighed to overkontrollørstillinger, med det 

resultat at folk stod stille på højeste løntrin i 

år.tier uden udsigt til yderligere stigninger. 

I den situation lod fagforeningen sig inspirere 

af Københavns Kommunes brandmandskorps, 

der som mellemniveau havde fået indført en 

stillingskategori som 'underbrandmand'. 

Målerkontrollørerne ansøgte efterfølgende 

Københavns Magistrat om oprettelse af et antal 

avancementsstillinger som 'underformand'. 

Efter en længere årrække lykkedes det at få 

oprettet seks sådanne stillinger. I disse indtråd

te naturligt nok de ældste kolleger. 

Andre fagorganisationsemner kunne vedrøre 

tildeling af diæter, fordeling af distrikter for 

målerkontrollørernes vedkommende, person

sager osv. På Kommunalforeningens niveau 

eller i paraplyorganisationen FTF vedrørte for

handlingerne mere direkte indtjeningsforhol

dene, som f. eks. tildelingen af dyrtidsportioner 

som det sker i slutningen af l 940erne. Det er 

også på dette niveau, at man har forhandlinger 

vedrørende de lønrevisioner, der finder sted 

med store mellemrum, hvor lønskalaerne bli

ver lagt fast for de følgende mange år. 

Hierarki 

Til billedet af ansættelsen i kommunalt regi 

hører naturligt en karakteristik af hierarkiet i 

personalegruppen. I den senere behandling af 

de fordele og ulemper der knytter sig til tjene

stemandssystemet og den faste lønskala kom

mer jeg tilbage til avancementsforholdene -

her skal blot kort skitseres den udprægede , 

rangordning på belysningsvæsenets arbejds

pladser. 

Der var en helt fast taktfølg~ i stillingerne. 

Inden for administrationen var avancements

forløbet, når man var »inde på linjen«, dvs. 

havde overstået prøvetiden, typisk to år, for at 

blive tjenestemand: underassistent. assistent, 

overassistent, fuldmægtig, ekspeditionssekre

tær, vicekontorchef, kontorchef, direktør. Den 

samme rangfølge gjaldt også i kommunens 

andre administrative forvaltninger. Der var et 

stort antal underassistenter, assistenter og over

assistenter; en fuldmægtig var der for omtrent 

15 af assistentgruppen, en ekspeditionssekretær 

for hver 2-3 fuldmægtige og endelig en kontor

chef for hver 2-3 ekspeditionssekretærer. Man 

får generelt indtryk af, at der til niveauforskeI

lene hørte en stor distance også i omgangsfor-

• 

men, indtil i hvert fald et stykke ind i' 1970-

erne. Fra sine tidligste år i 1960erne husker en 

senere ledende medarbejder: 

»Jeg oplevede en utrolig afstand op til min afdelings

chef [kontorchefen]. Først havde jeg jo en overassi

stent, der sad og fordelte og ledte mig, hvad der nu 

skulle ske. Så var der en fuldmægtig på kontoret, og 

lidt længere henne, i næste kontor ved et lidt større 

skrivebord, der sad så ekspeditionssekretæren. Og så 

Snarere er der tale om, at udviklingen i - navn

lig - 1970erne fører til en meget, meget stor 

bemanding. Det samme gælder også på mange 

private virksomheder, hvor stærke fagforenin

ger kan fastholde deres medlemmer på 

arbejdspladsen. På nogle virksomheder natur

ligvis mere end andre: Bryggerierne, der 

næsten er i en monopolsituation i denne perio

de, kan få dækket stigende udgifter og mang

lende produktivitet ved at lægge et par øre på 

endte du endelig oppe ved kontorchefen. Man vidste øllet, mere udsatte brancher som f. eks. skibs-

jo ikke hvilket ben man skulle stå på, hvis kontorche- værftsindustrien er i perioder tvunget ud i 

Jen henvendte sig« 

Inden for driften - f.eks. ved forsyningsnettet -

kunne forløbet være ledningsassistent, 

distriktsinspektør, ingeniør, overingeniør; 

under direktørniveauet, der var fælles for hele 

væsenet. Overingeniørerne, der også kunne 

kaldes chefingeniører, var en slags vicedirek

tører og således på stor afstand af de fleste 

medarbejdere. En senere ingeniør fortæller om 

sit indtryk af overingeniøren ved ansættelsen i 

starten af 1950erne: 

»Den overingeniør jeg blev antaget af, han havde 

sddan et stort kontor, meget mørkt sådan." i Vogn

magergade. Han regerede som en konge i det der. De 

havde meget stor respekt for ham. Om morgenen du 

ved, så fik han nyspidsede blyanter du ved. Så var der 

en tegner, der havde spidset hans blyanter, og de blev 

overrakt med buk og sådan« 

Slendrian? 

Når folk i dag skal karakterisere dagligdagen i 

forvaltningen i 1970erne - og til dels også i 

60erne og 80erne - har de gerne et stort arse

nal af eksempler på slendrian, uhensigtsmæssi

ge arbejdsgange eller slet og ret dovenskab. Bil

led~t er ikke helt misvisende, men det er pro

blematisk at forstå det som generelt gældende 

og forkert at forklare det med, at der er tale om 

en offentlig arbejdsplads. Mange tilsvarende 

eksempler kan hentes fra det private erhvervs

liv, lige så snart man kommer lidt ind bag 

fabriksporten. 

større rationaliseringstiltag, men understøttes 

med statsmidler, når krisen bliver for dyb. Som 

jeg tidligere har været inde på, synes samfun

det, eller statsmagten, i denne periode utilbøje

lig til at lade store grupper af borgere udstøde, 

måske af frygt for en øget politisk radikalise

ring. 

Den offentlige forvaltning er ikke underlagt en 

markedskalkule om omkostningsdækning, som 

i det private erhvervsliv. Netop Københavns 

Belysningsvæsen har imidlertid altid været 

overskudsgivende - og har altid haft mulighe~ 

den for at forhøje taksterne i tilfælde af forøge

de udgifter. I lighed med, hvad der sker på pri

vate arbejdspladser præges Københavns Belys

ningsvæsen, vel som den øvrige kommunalfor

valtning, af en relativt stor overbemanding i 

l 960erne og 70enie. 

»Der var for mange mennesker. Men vi kunne jo få 

dækning for vores omkostninger. Det var bare at sæt

te taksterne lidt op, hvis det endelig skulle være. Men 

salget steg jo hele tiden. så det var jo ikke nødvendigt 

at sætte taksterne op. Med et stadig stigende saig får 

du jo dækket dine grundomkostninger stadig bedre« 

Udsagnet synes at udpege rammen om 

arbejdspladsens dagligdag i 1960erne, i 1970-

erne og endog ind i 80erne. Det gav, som også 

på mange private arbejdspladser, en særlig 

stemning og omgangsform, som retrospektivt 

kan synes kuriøs og eksotisk, men som ikke har 

været ualmindelig på en meget stor del af dan

ske arbejdspladser. Det følgende udsagn fra en 

tidligere medarbejder tegner situationen meget 
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Belysningsvæsenet hører til 

de vitale samfundsinstanser. 

Forsyningen med el, gas og 

varme vil aitid være under 

myndighedernes særlige 

bevågenhed. Et forhold, der 

har medvirket til at aftvinge 

væsenet ærefrygt og de 

ansatte en vis respekt. På 

billedet illustrerer en af 

belysningsvæsenets overas

sistenter den nødbelysning 

man har i beredskab i tilfæl

de af forsyningsvanskelighe

der - et eksemplar er 

ophængt i standeren. 1940. 

Københayns Bymuseum. 
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skarpt op, og ikke alle vil kunne genkende 

sådanne forhold. Men udsagnet peger meget 

præcist på en i denne periode almindelig stem

ning omkring arbejdspladsen: 

»Men det var jo dengang". hen mod sidst i 1970erne, 

der var rigtig god tid, så der skete mange skægge ting 

og sager ... Ja, hvad sker der med unge mennesker der 

ikke havde noget at lave, jamen du ved så lå der jo 

Kongens Mønt ovre i Møntergade, og så måtte man 

jo over og have en bajer ind imellem, altså dagen 

skulle jo gå med et eller andet. Lange frokoster og alt 

det pjat der ... Normalt, sddan en halv ti om formid

dagen, så når man 'hmmm-hnimm' - hostede - så 

sagde fuldmægtigen, der sad nede for enden: ja, tak, 

det sædvanlige, og så røg vi jo over til kiosken, og så 

var det en elef antøL. og så til frokost, der kunne der 

godt gd tre kvarter, og der sad_ vi ved seks-mands-

borde, ja, det var da nogen gange, der blev givet en 

omgang fra hver, og så kaffen, det var jo så over i det 

lokale værtshus to gader længere væk«. 

Et udsagn blandt mange med en karakteristik 

af forholdene - som de kendes også i mange 

andre dele af forvaltningen og i det private 

er hvervsliv8. 

Hvorfor tjenestemænd? 

I det foregående er forholdene mest set fra de 

ansattes synsvinkel. I det følgende vendes per -

spektivet til forvaltningens eget. Særlig tjene

stemandssystemet og den faste lønskala tiltræk

ker sig opmærksomhed som specifikt knyttet 

til den offentlige forvaltning. Hvorfor har man 

overhovedet haft et sådant system? 

Standardsvaret vil være, at man via tjeneste

mandstilknytningen råder over en stående, 

loyal stab. Og endvidere, at en sådan ansættel

sesform er vigtig, når det drejer sig om vitale . 

samfundsfunktioner - de klassiske eksempler 

er statstjenestemænd i politikorps og militær. 

1900-tallets kraftigt ekspanderende offentlige 

sektor tydet på, at denne argumentation om 

loyalitet og stabilitet også har gjort sig gælden

de inden for mindre liv&nødvendige sektorer 

og sat sig igennem bredt inden for både den 

statslige og kommunale forvaltning. 

Københavns Belysningsvæsen et en af de vitale 

kommunale forsyningsenheder, og umiddel

bart giver det god mening med en stor stab af 

tjenestemandsansatte her. Taler vi om sam

fundsmæssige kriseperioder - krig eller undta

gelsestilstand - er det indlysende, at man fra 

magthavernes side, forvaltningens, må bevare 

et tæt greb om forsyningen med el, gas og var

me. Her _nytter d_et ikke at have illoyale elemen -

ter i staben, ligesom strejker synes uacceptable. 

»En tjenestemand, det var jo også mægtig rart, han 

kunne jo ikke strejke, det var en god ting ... du kunne 

jo disponere over ham på alle tider, jo((. 

1 
J 

l 
J 

At prioritere en stabil forsyningssituation be

grænser sig ikke nødvendigvis til krisesituatio

ner. Der kan lige så vel være tale om et politisk 

valg, hvor lave belysnings- og varmeudgifter er 

et vigtigt programpunkt. Ifølge en tidligere 

medarbejder har man altid - siden starten i 

1800-tallet - holdt gasprisen, og senere elpri

sen, for de små forbrugere lavt, og på den 

måde fort »scx:ialpolitik over taksterne«9. Til 

gengæld har erhvervskunderne bødet lidt mere 

- en praksis, der følger af det kommunale ejet

skab 10. 

Tjenest~mandssystemet hænger godt sammen 

med den virksomheqsånd, jeg før nævnte at 
. ' 

ledelsen bestræbte sig på at skabe. Tjeneste-

mænd forventes at være et med deres embeds

giver. Tilsyneladende er det lykkedes at skabe 

en sådan enhed. En ledende medarbejder sæt

ter ord på stemningen op til og med 1970erne: 

»Når der så var strømafbrydelse, så var det jo altså 

alle mand af huse, så skete der noget lynhurtigt. Der 

var ikke nogen, der kunne finde på at sige: Jamen, jeg 

skal altså til fødselsdag i aften, nej, så er strømafbry

delsen vigtigere". altså sådan en ånd eksisterede der« 

I et vist omfang har den 'samfundsmæssige 

nødvendighed' altså i praksis udmøntet sig i, 

ikke blot forsyningssikkerhed i krisesituationer, 

men en stabil, vedvarende og umærkelig drift 

på et højt niveau - jf. det citat, der indleder 

bogen her. Den store stab af tjenestemænd pas

ser godt ind i det billede. 

Billedet synes også at holde, når man ser på, 

hvordan den begyndende afvikling af t jene

stemandssystemet sætter sig igennem. De per

soner, man længst muligt holder fast ved, er 

det livsnødvendige driftspersonale på produk

tionsværkerne. Fordi: 

»Vi havde det som grundh<>ldning, at kedelpasserne, 

de skulle passe kedlerne, selvom der var strejke i det 

omgivende samfund, så skulle de komme på arbejde, 

maskinmestre, driftspersonale, som vi kaldte dem«. 

Der synes altså at være en vis sammenhæng 

mellem sa~fundsmæssig nødvendighed - hvor 

bredt det så end defineres - og tjenestemands

ansættelser. 

Omvendt er sammenhængen ikke selvfølgelig. 

Langt hovedparten af Danmarks kraftværker er 

faktisk privatejede og har altså ikke en stab af 

tjenestemandsansatte, heller ikke ved de mest 

vitale dele af driften. 'Nødvendigheds'-kriteriet 

er altså ikke i sig selv en forklaring. I praksis, 

på den anden side, har arbejdere på privatejede 

værker traditionelt afholdt sig fra at gå i strejke 

og lamme varme og elforsyningen - antagelig 

ud fra den betragtning; at den 'samfundsmæs

sige nødvendighed' i givet fald ville sætte en 

stopper for konflikten alligevel. 

At den københavnske forvaltning er særegen, 

kan skyldes et ræsonnement om, at netop 

arbejderbevægelsen her traditionelt har taget 

mere yderliggående midler i anvendelse, når 

det drejede sig om at sætte magt bag sine krav. 

Endvidere kan der være det mål af tilfældighed 

i den særlige københ~vnske situation, at det 

københavnske-belysningsvæsen fra starten har 

et kommunalt udspring, mens mange elværker, 

der dannes i provinsen omkring 19.00, derimod 

er privat finansierede. Man har så i København 

holdt fast i tjenestemændene, måske for at fri

holde sig fra risikoen for en besværlig arbejder

stab. Og ved det meget store personaleoptag, 

der kommer i 1930erne efter en længere årræk

ke med personalestop, fortsættes en praksis 

med at ansætte folk som tjenestemænd, som 

kommer til at præge de efterfølgende årtier. 

I denne omgang når jeg ikke dybere i det ratio

nale, der kan begrunde tjenestemandssystemets 

store udbredelse i Københavns Kommune. Her 

er et oplagt område for videre undersøgelser 

med inddragelse af andre forvaltningsgrene og 

af forholdene på det statslige område, hvor 

udviklingen er meget parallel, men hvor på den 

anden side afviklingen af tjenestemandsstillin

gernekommer tidligere (se eksempelvis Bruun 

2000). 

15 



Ledningsnettet - infrastruk

turen af el-, gas-, varm eled

n inger, telefonkabler osv. -

sætter sig ikke mange spor i 

bybilledet. Nettet ligger 

udspændt under gadeplan, 

og har allerede over hun

drede år på bagen. Her ses 

kommunens folk ved gasrør 

og stærkstrømskabler i tun

nelen til Christianshavn 

under havneløbet. 1914. 

Københavns Bymuseum. 
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Udveksling med det private 
arbejdsmarked 

I et tilbageblik på udviklingen i 1900-tallet på 

både det private og det offentlige arbejdsmar

ked springer et markant træk i øjnene: den sta

tus, en tjenestemandsstilling var forbundet 

med i 1940erne og SOerne, blegner.støt i takt 

med, at vilkårene på det private arbejdsmarked 

forbedres i disse og følgende årtier. Bevidsthe

den om 1930ernes risikofyldte tilværelse "på 

arbejdsmarkedet erstattes af muligheden for at 

opnå en stadig højere materiel standard - på 

det private arbejdsmarked. Sammenlignes for

holdene for tjenestemandsansatte med disse 

muligheder, er der nærmest tale om en proleta

risering. Bundet til en fast lønskala har efter

krigstidens tjenestemænd ikke antydningsvis 

samme muligheder for at drage fordel af den 

økonomiske vækst. Selv om tjenestemændenes 

faglige organisationer tilkæmper sig en tilde

ling af dyrtidsportioner ved prisstigninger, er:· 

deres manipulationsmuligheder af en helt 

anden art end dem, der står til rådighed for 

lønarbejdere på det private arbejdsmarked. 

Situationen forstærkes markant med 1960ernes 

næsten fulde beskæftigelse·. Ansættelsestryghe-

den, som tjenestemandens traditionelle privile

gium, mister i den sammenhæng sin attrak

tion: 

»Det er klart, at når der er fuld beskæftigelse, som vi 

oplevede det i slutningen af 1960eme, hvorfor skulle 

man så have fast ansættelse? Det er jo ligegyldigt, du 

kan jo altid få et andet job. Sd der faldt vi afgørende 

af på det. Og der opstår jo nok noget, når folk føler, 

at lønudviklingen ikke er rimelig set i forhold til 

omverdenen, så sætter de altså slet ikke pris på alt 

det her, og så opstår der altså en begyndende frustra-

tion« 

Denne udvikling mod større skævvridning i 

forhold til forholdene på det private arbejds

marked kan antagelig genkendes inden for de 

fleste af forvaltningens forskellige grene efter 

efterkrigstidens første par årtier. Men for 

Københavns Belysningsvæsen er der derudover 

særlige problemer på grund af karakteren af · 

arbejdet i væsenet. 

I højere grad end indenfor mange andre for

valtningsområder har belysningsvæsenet skul

let konkurrere med det private arbejdsmarked: 

mens der ikke - endnu da - er mange sygeple

jersker, hjemmehjælpere, bibliotekarer osv. 

ansat uden for et offentligt regi, er belysnings

væsenets ingeniører, driftsinspektører, maskin -

mestre og flere andre personalegrupper særde

les attraktive på det private arbejdsmarked og 

derfor svære at holde på i en højkonjunktur. 

I sådan en situation tæller den beskedne pensi

on og udsigten til livslang ansættelse ikke 

meget. 

Der er mange eksempler på, at bely~ningsvæse· 

nets 'lønarbejdere' - altså ansatte, der følger 

det private arbejdsmarkeds almindelige løn

stigninger - opnår en højere indtjening end 

højtuddannet og ledende personale i tjeneste

mandsstillingerne. Det gælder eksempelvis 

smedene på værkerne, der i 1970erne tjener 

væsentligt mere end maskinmestrene - med 

den logiske følgevll:kning, at belysningsvæsenet 

oplever et dræn i sidstnævnte gruppe. 

Et sådant sammenfald af Uheldige omstændig

heder bliver hurtigt selvforstærkende med det 

lønsystem, der er i funktion i perioden. På aka

demikerskalaen - eksempelvis - er der 17 løn -

trin, og hvis ikke skalaen skal ende med nogle 

meget høje satser, må de nederste løntrin nød

vendigvis være meget lave. Det tilt rækker selv

sagt ikke markedets mest egnede akademikere i 

en periode med gode beskæftigelsesmulighe

der. Samtidig bliver de mindre egnede ikke 

efterspurgt udefra og forbliver derfor naturligt 

nok i væsenet, hvor de er sikret livslang ansæt

telse med pension. 

Den udbredte praksis med at undgå fyringer af 

folk- der i øvrigt også gjaldt de kommunale 

'lønarbejdere' - inden for den kommunale for

valtning har også, ud fra et ledelsessynspunkt, 

nogle uheldige konsekvenser. Da eksempelvis 

Valby og Østre Gasværk afvikledes i 1960erne, 

skulle der findes stillinger til omkring 500 gas

værksarbejdere rundt omkring i forvaltningen, 

fratrukket de, der selv fandt beskæftigelse. De 

gasværksarbejdere, der blev, hørte naturligt 

nok ikke til de mest efterspurgte og velfunge

rende, og placeringen af disse, bl. a. i belys

ningsvæsenet, forstærkede en tendens til 

demotivering i den i forvejen noget pressede 

situation. 

Avancement 

Systemet med den faste tønskala indebar, som 

vi hørte fra m ålerkontrollørerne, at folk kunne 

stå i m ange år på samme løntrin. Når man var 

steget så meget, det var muligt inden for den 

stillingskategori, man var ansat i, var der ingen 

udsigt til yderligere stigning, hvis alle avance

mentspladser allerede var besat. 

Ville ledelsen holde på dygtige medarbejdere, 

kunne det derfor kun ske gennem oprettelse af 

avancementsstillinger til højere løn. Denne 

situation udmøntede sig i, at man oprettede 

chefstillinger til folk, der var gode sagsbehand

lere, men ikke nødvendigvis egnede som lede

re. 

Alt i alt afstedkom de faste st illingskategorier 

en noget usmidig personalefordeling, også set i 
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ELEKTRISK LYS 

~lame~{i~este 
særJ.Y!, med :Jfen6liG. paa 
- ' Uindues6elgsniri9 

Nok har Belysningsvæsenet 
været en offentlig instans. 
men man har ikke holdt sig 
tilbage fra at ekspandere 
ind på det private marked. 
Pjecen her fra 1930eme 
fremhæver mulighederne 
for at bruge belysning i 
reklameøjemed og giver 
mange eksempler på. hvilke 
resultater man kan opnå ad 
den vej. Bl.a. viser man den 
kendte søfront ved Dr Loui
ses bro, der fører til Nørre
bro. 
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et . meget langt perspektiv. Ledelsesdispositioner 

taget tilbage i starten af århundredet havde 

simpelthen konsekvenser i det følgende mere 

end halve århundrede: Tilbage i 1920erne 

iværksattes et totalt stillingsstop, som resultere

de· i, at der i midten af 1930erne blev et højt 

indtag af nye medarbejdere. Under 1930ernes 

krise var der et utal af ansøgere til belysnings

væsenets stillinger og kun de absolut bedste 

blev ansat. Hermed fik man en stor stab af fag

ligt meget dygtige folk til at besætte posterne 

rundt omkring i væsenet - folk, der tegnede 

væsenet gennem de følgende tre årtier. Det var 

således et større generationsskifte, der skulle til, 

da man nåede hen i l 960erne, og i den stive 

stillingsstruktur var der ikke sket en successiv 

indslusning af yngre kræfter, endsige overdra

gelse af erfaringer til d~m; der kunne overtage 

de mere betydende stillinger i væsenet. 

Den stillingsstruktur, der gjorde sig gældende 

indtil slutningen af 1960erne, kombineret med 

den udbredte tendens til livslang ansættelse, 

havde altså den bieffekt, at der blev ophobnin

ger af ansatte, der kom ind i samme periode, 

hvorved der blev sat en prop i for nyindtaget i 

en længere årrække: 

»så havde du altså simpelthen nogle stopklodser, for.

di der var nogen som kunne komme ind i systemet et 

år efter at du havde haft en stor klump, hvor nogen 

var begyndt at avancere sd var der måske nogen som 

lige fik røven indenfor, og så M der altsd sddan en 

flok, der var en seks-syv dr ældre hele tiden foran« 

Oprykningen foregik stort set efter anciennitet. 

Når en person fik mulighed for at rykke op i 

en anden lønklasse - fordi der enten var en, 

der gik på pension eller flyttede over i en 

anden afdeling, »Så rykkede flokken«. Det vil 

sige, så var der mulighed for at rykke op i en 

stillingskategori over den man befandt sig i. 

Systemet var, at der inden for hver stillingsbe

tegnelse var to-tre løntrin, som man hvert 

andet år rykkede på; når man havde nået det 

øverste indenfor stillingskategorien, stod man 

stille, indtil man kunne avancere. 

Avancementet foregik stort set pr. automatik. 

I administrationen i Vognmagergade fortælles 

fra 1970erne, at chefen gik ind, udpegede en 

bestemt person og sagde: »du søger«. Reelt blev 

der lavet opslag.på ledige stillinger, men i de 

fleste tilfælde, vidste man, hvem stillingen var 

møntet på, en praksis som ikke alle havde ind

sigt i: 

»det var sd ikke alle, der forstod det dersen systsem, 

så nogen blev ved med at bombardere med ansøgnin

ger, og resultatet det blev at cheferne og personaleaf-

delingen sagde: 'Den der idiot, han skal sgu ikke blive ningsvæsen en ny æra. Enkelt sagt kommer 

mere, han forstår ikke hvad der foregår« markedskræfterne til at styre: Belysningsvæse

Med andre ord betød det meget, om man sad 

det rette sted på det rigtige tidspunkt, hvor der 

bød sig en lejlighed for avancement, og man 

var den næste i rækken. Dette mønster synes at 

have været udbredt og have gjort sig gældende 

for hovedparten af de ansatte. 

Så meget desto ~ere blev det bemærket, hvis 

folk sprang over i rækken af stillihgskategorier. 

Til lederstillinger som vicekontorchef og kon

torchef kunne der godt - eventuelt fra andre 

·afdelinger - være udset dygtige folk, der ikke 

var kommet helt op igennem hierarkiet. Og 

ind imellem førte det til et såkaldt 'spring

avancement', hvor den pågældende hoppede 

over en eller flere stillingskategorier - med 

mindre altså den lokale kontorchef havde held 

med at holde fast i den dygtige medarbejder i 

sin egen afdeling. 

Jeg har i det foregående på udvalgte områder 

karakteriseret nogle af de træk, der har knyttet 

sig til en ansættelse i Københavns Belysnings

væsen. Træk, der antagelig ligger tæt på forhol

dene mange andre steder i den kommunale 

forvaltning - og som i mange.tilfælde kan gen

findes på det private arbejdsmarked. Jeg har 

plæderet for en form for kontinuitet og ensar~ 

tethed på trods af forskelle mellem afdelinger 

og perioder. Det er kun forskelle i grad. De 

blegner - efter min opfattelse - i forhold til de 

kvalitative, strukturelle ændringer, som jeg vil 

hævde der er tale om inden for de seneste 10-

15 år, og som vil sætte sig endnu mere igennem 

i de kommende år. 

Fremtiden? 

»Om tre dr kan fru Jensen vælge hvor hun vil købe 

sin elektricitet".« 

Med Folketingets vedtagelse af en ny elforsy

ningslov april 1999 indleder det næsten halv

andet århundrede gamle Københavns Belys-

net, eller som det i dag hedder: Københavns 

Energi, vil bevæge sig »fra en gammeldags 

monopolis!-isk forsyningsvirksomhed til moderne 

konkurrenceudsat forretningsvirksomhed«, som 

en ledende medarbejder formulerer det. 

Processen har været undervejs gennem et par 

årtier, og den er en lille brik i en udvikling, der 

også sætter sig igennem internationalt i disse 

år. Reformerne på elmarkedet er initieret fra · 

EU, alle medlemslande skal liberalisere. I prin

cippet indebærer det, at alle køber elektricitet 

fra en stor elbørs. Den elektricitet som Køben

havns Energi. producerer skal altså afsættes på 

almindelige konkurrencevilkår. 

Liberaliseringen foregår i etaper. I 1999 har 

storkunder med et årligt forbrug på over 100 

! fo rbindelse med navneæn
dringen fra Københavns 
Belysningsvæsen til Køben
havns Energi i 1999 lance
res et nyt logo, der skal eks
poneres i den københavn
ske offentlighed. Synlighed 
er blevet vigtigere end 
nogensinde, og man lægger 
vægt på at vise, der er 
mennesker bag forsynings
virksomheden. Begge dele 
forenes i dette billede. 
Københavns Energi 2000. 
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gigawatt - i det traditionelle forsyningsområde 

er det kun Københavns Lufthavn - frit kunnet 

vælge deres elleverandør, svarende til ca 13% af 

den samlede elvolumen hos væsenet. Fra janu

ar 2000 gælder det samme for kunder med et 

årligt forbrug på mellem 10 og 100 gigawatt -

f. eks. virksomheder som Carlsberg og Den kgl. 

Porcelænsfabrik. Fra januar 2001 kunder med 

et forbrug på over 1 gigawatt om året, hvorefter 

1/3 af volumen af det gamle belysningsvæsens 

elproduktion skal konkurrere på det åbne mar

ked. Fra januar 2002 kommer resten med, 

hvorefter_ hele elproduktionen er udsat for kon

kurrence - også den, fru Jensen kan vælge. 

Et kernespørgsmål i hele denne udvikling bli

ver naturligvis, hvorvidt elproduktionen i de 

lande, der også udbyder el på markedet, foregh 

på samme vilkh som i Danmark. Det er 

eksempelvis ikke nemt for Københavns Energi 

prismæssigt at konkurrere med et fransk atom

kraftværk. Her vil man være helt afhængig af 

lovgivningen på EU-plan. Hvis ikke affaldspro

blematik og miljøhensyn overordnet tænkes 

ind i liberaliseringen og udmønter sig i ensar

tede produktionsvilkår, er det svært at se den 

langsigtede gevinst. Med andre ord: skal libera

liseringen være rationel, i betydningen at den i 

det lange løb er hensigtsmæssig for de euro

pæiske samfund, må det kræve en markant og i 

Liberaliseringen er foreløbig begrænset til gros- detaljen overstatslig styring. 

sistdelen, handelen med elektricitet. Selve for

syningsnettet, altså hele den infrastruktur, der 

knytter sig til transporten af elektricitet fra 

leverandør til kunde, er fortsat Københavns 

Energis monopol. Det samme gælder de to 

andre områder under det gamle belysnings

væsen, gas- og varmeproduktionen, og forsy

ningsnettene knyttet hertil. 

Forsyningsnettet skal fremover stilles til rådig

hed for dem, der er interesserede. 'Transpor

tørerne', som de kaldes, betaler en afgift for 

benyttelsen af nettet, når de har faet en bevil

ling. Energistyrelsen kontrollerer, om bevil

lingskrav overholdes, samt at priserne ikke bli

ver for høje. 

Liberaliseringen ændrer hele grundlaget for en 

kommunal tankegang, som den har været 

førhen. Hvor belysningsvæsenets overskud tid

ligere-indgik i den kommunale husholdning og 

kunne dække sektorer, der ikke driftsøkono

misk løb rundtll, skal der nu være vandtætte 

skodder ikke bare imellem Københavns Energi 

og andre kommunale afdelinger, men også 

mellem forsyningsnetdelen og handelen med 

el. Samtidig er man i Københavns Energi, 

noget utidssvarende synes det, underlagt en lov 

fra 1977 om ikke at måtte ophobe kapital, et 

forhold, der besværliggør langsigtet virksom

hedsdrift. 

Fra det lokalt københavnske perspektiv er der i 

øvrigt udsigt til en ganske uhensigtsmæssig 

situation, hvis Københavns Energis elsalg svin

der markant ind. Hidtil er jo de københavnske 

fjernvarmekunder blevet forsynet med over

skudsvarme fra kraftværkernes elproduktion. 

Skal værkerne fremover køre alene for at pro

ducere varme, bliver forsyningen til de køben

havnske lejligheders radiatorer helt uforholds

mæssig bekostelig. 

Elforsyning som en selvfølge? 

Den nye mere markedsbestemte forsyning rej

ser et interessant spørgsmål om befolkningens 

forhold til det, man almindeligvis forstår som 

grundlæggende og selvfølgelige goder - som 

f.eks. elektricitet. Et vigtigt argument for at 

fastholde forvaltningen af elforsyning i et 

offentligt regi med en stor stab af folk ansat på 

livsba.Sis har altid været at kunne opretholde et 

højt serviceniveau. Man bar altid prioriteret 

forsyningssituationen meget højt, som det også 

fremgår af følgende udsagn: 

)) Vi har jo altid haft, at der skal helst ikke -være 

nogen afbrydelser. Altså 2-5 timer, det er alt for 

meget. Varmen - altså lige så snart der sker noget 

med varmen - så stod der altid en kedel ved siden, 

eller en kedel d eller andet sted, som ikke var i drift, 

men som stod og-var varmet op, sddan sd at den 

indenfor en time kunne sættes ind på nettet, og dvs. 

folk kunne ikke mærke det« 

Et sådant beredskab er bekosteligt, men er ind

gået som en selvfølgelighed i den kommunale 
I 

husholdning, fqrdi man fra politisk side har 

prioriteret det højt. Fremover kan man natur

ligvis i de kontrakter, man indgår med leve

randørerne, indføje en høj forsyningssikkerhed 

som en af de forpligtelser, der skal overholdes, 

men går en leverandør konkurs, siger det sig 

selv, at der kan opstå situationer, hvor forsy

ningsbristerne ikke kan begrænses til fa timers 

varighed. Det er et åbent spørgsmål, hvorfor 

man i dag politisk kan leve med det, når man 

tilsyneladende ikke har kunnet det før? 

Hvis også forsyningsnettet en dag sættes til salg 

- hvilket altså ikke foreløbig er aktuelt - med 

henblik på, at det skal drives af private interes

senter, vil det ligeledes skulle ledsages af en 

række lovpålæg om, hvordan de tusindvis af 

kilometer el-, gas-, telefon- og varmeledninge_r 

i den københavnske undergrund, skal registre

res og vedligeholdes. Ikke desto mindre kan 

man godt være bekymret for, om en privat . 

interessent, der krakker, vil efterlade 'butikken' 

i en hensigtsmæssig stand til efterfølgeren. Man 

kunne frygte, at det ikke vil blive prioriteret 

særlig højt at sikre en ubrudt og kontinuerlig 

drift for den efterfølgende indehaver af nettet. 

Den viden, der i belysningsvæsenet er ophobet 

gennem mange, mange år - rutiner omkring 

administration og vedligeholdelse af lednings

nettet - giver en vis sikkerhed for ordnede for

hold. Med forsyningsnettet er der tale om et 

produktioµselement, der nødvendigvis skal 

indgå i en meget langsigtet planlægning. Det er 

ikke tilfældigt, at belysningsvæsenet åltid har 

brugt den på en given tid absolut teknisk opti

male løsning. Spørgsmålet er, om en sådan 

praksis kan fortsætte, hvis der er en aktionær

gruppe, der skal tilfredsstilles af det selskab, der 

ejer forsyningsnettet. 

Fremtiden og arbejctslivet 

»Fra slutningen af 60erne og hen til begyndelsen af 

90erne, var det næsten uladsiggørligt at fyre en tje

nestemand. Da var ikke løgn, den myte om at man 

skulle tage af kassen for at blive fyret. Politisk kunne 

da ikke lade sig gøre. I dag er jo helt anderledes, det 

kører bare som rene ekspeditionssager{{ 

En kabelmontør udspænder 

barduner for at fiksere de 

hængende gadelamper. Når 

medarbejdere afbildes i 

udadvendt materiale, hører 

det med til konceptet at de 

skal vises i aktive, energiske 

situationer. Københavns 

Energi 2000_ 
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Det er ~eget grundlæggende forandringer, der 

er undervejs i disse år - og Københavns Energi 

er en arbejdsplads, der virkelig mærker udvik

lingen. Men hvordan slår forandringerne ind 

internt i væsenet? Hvad indebærer de for den 

almindeligt ansatte? På hvilken måde er daglig

dagen forandret i forhold til hvordan situatio

nen har været igennem mere end et århundre

de? 

En markant forandring er afviklingen af tjene

stemandsansættelserne: Siden midten af 1990-

erne er der ikke blevet ansat en eneste tjene

stemand i Københavns Kommune. Allerede i 

l 980erne med den kraftige fokusering på for -

skellen mellem produktion i privat og offent

ligt regi påbegyndtes afviklingen så småt. 

Hovedproblemet var de omkostninger, der var 

forbundet med at komme af med en tjene

stemand, først tre års rådighedsløn, herefter 

livslang pension. Denne problematik er for 

alvor sat på spidsen i forbindelse med den 

aktuelle liberalisering. Til de nye selskaber, der 

dannes med henblik på elforsyning, som følge 

af elreformens krav, behøver tjenestemændene 

ikke at lade sig overflytte. De henhører princi

pielt under Københavns Kommune og kan 

vælge at takke nej til en· overflytning 12• Hvis 

alle gør det, vil det give kommunen en udgift 

til rådighedsløn og pensioner på henved en 

millard kroner. Det er på den baggrund ikke så 

overraskende, at man gerne ser tjenestemands

stillingerne afviklet. I et system med aktiesel

skaber er der ganske enkelt ikke plads til dem. 

Citatet ovenfor vidner om, at det, der t idligere 

var politisk sprængfarligt, i dag - (måske) lige~ 

som længerevarende strømnedbrud - er blevet 

acceptabelt. Tjenestemandsstillinger kan sag

tens nedlægges, om end omkostningerne er så 

store, at man selvfølgelig så vidt muligt for

søger kun at skille sig af med den del af medar

bejderstaben, der alligevel er tæt på pensionsal

deren. En ret høj gennemsnitsalder har her 

hjulpet processen med en kraftig reduktion af 

medarbejderstaben en del på vej. 

I grove tal er medarbejderstaben i 1990ernes 

sidste par år reduceret med 25% - fra 2000 til 

1500 personer13. Af de 500 personer, der har 

forladt tjenesten har ikke alle valgt at gå selv, 

en del har det været nødvendigt at udpege. 

Hvilke kriterier har man så brugt i denne pro

ces? Som det gælder alle steder på nutidens 

arbejdsmarked, har nøgleordene været stabili

tet, fleksibilitet og omstillingsparathed14. Med-

arbejdere med begrænset sygefravær, evne til 

omstilling og beredvillighed til at udfylde vari

erende funktioner er blevet prioriteret højt. 

Nøjagtig som det er tilfældet også på det priva

te arbejdsmarked, hvor begreberne Det Gode 

Arbejde og Det Udviklende Arbejde længe har 

været på dagsordenen m ed stort set de samme 

kerneelementer. Som i det private erhvervsliv 

sker udviklingen på bekostning af folk, der 

foretrækker faste afgrænsede arbejdsområder 

med et overskueligt ansvar: 

»Vi må nok erkende at der er jo nogen, der har indle

vet sig sil meget i det gamle system og ikke magter 

omstilingen og de falder altså af i svinget, hvad enten 

vi kan lide det eller ej« 

Det er langt fra alene de traditionelt 'dannede' 

tjenestemænd, der bliver tabere i denne proces. 

Københavns Energi er blot en af samfundets 

mange arbejdspladser, hvor en traditionel 

arbejdskultur får forandret sine eksistensbetin

.gelser grundlæggende. Som en formulerer det: 

»Det man i traditionel forstand kalder funktionær

grupperne er vældig gode også til at arbejde sammen 

- de oplever ikke der er noget der hedderfaggrænser, 

hvorimod dem man traditionelt har kaldt lønarbej

dere - specielt håndværkere og specialarbejdere, de 

vogter meget nidkært over ... altså: 'det her er mit 

arbejde, min overenskomst og det er din', altså ptlSser 

på at man ikke begynder at lappe over hinanden« 

Lønarbejderkulturen har altid haft afgrænsede 

arbejdsområder som sin forudsætning. Kun 

med det grundlag kan man fastholde indflydel

se på sine arbejdsvilkår, når det er mere eller 

mindre rutineprægede funktioner, man udby

der på arbejdsmarkedet. Efterhånden efter

spørges den slags ikke mere, i hvert fald ikke i 

de gammelkendte former is. Omvendt er indi

viduelle færdigheder kommet i høj kurs, og det 

afspejler sig altså i personalesammensætningen 

i fremtidens belysningsvæsen, såvel som på det 

private arbejdsmarked. 

En konsekvens af den nye form for tilknytning 

til arbejdspladsen er i øvrigt, at ordninger, der 

tidliger~ har fungeret med stor opbakning fra 

medarbejderne, i øjeblikket lever en mere usta

bil tilværelse. For eksempel er foreningerne 

med id ræt og andet på programmet generelt 

mindre efterspurgte end tidligere, 

»Det er klart,fordi de blev jo trukket af folk som følte 

de skulle være i væsenet i 50 år. Og jeg ved ikke om 

der er set mange, der føler det mere ... « 

Den lange tilknytning gav en tilskyndelse til 

opbygning af netværk med stor kontinuitet. 

Med en helt anden medarbejderstab end tidli

gere kommer der også nye elementer ind i løn

forhandlingerne. Tidligere har man haft en 

relativt tilbageholdende tjenestemandsstab, der 

ikke har kunnet strejke, og som kun har kun -

net opsige deres stilling med meget store 

omkostninger. Pressionsmidlerne for de ansatte 

har med andre ord været begrænsede. Til 

gengæld har de haft ansættelsestrygheden og 

udsigten til en rimelig pension, hvis de blev i 

systemet. Fremover vil man - især i perioder 

med højkonjunktur, ligesom på resten af 

arbejdsmarkedet- kunne forvente et stort løn

pres. Inden for et offentligt budgets rammer 

kan det være svært at honorere et sådant pres -

omvendt kan budgettet bruges som argument 

om løntilbageholdenhed: skal belysningsvæse

net overleve på det åbne elmarked, må alle 

udvise mådehold. Fremtiden vil vise, om det er 

en holdbar konstruktion. Som en siger om, 

hvad afviklingen af tjenestemandssystemet kan 

betyde for forsyningssituationen: 

»Det var ikke så vitalt som ·man gik og troede. Vi kan 

jo se, der har været lys i lampen lige siden« 

Nye ledertyper 

I omdannelsen til en markedsbaseret virksom

hed, der skal konkurrere med andre, har man 

haft brug for en række kvalifikationer, der hid

til har været relativt underordnede. I dag skal 

ledelsen have kendskab t il, hvordan man driver 

handel på et åbent marked og have kompeten-
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I 1998 åbner man et nyt 

brugervendt oplysningsloka

le. Det tid li gere demonstra
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placeres 1 stormagasinet 
Magasin, for at man som et 
led i den mere aktive mar

kedsføring kan komme ud 

blandt kunderne. Lokalet 
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ce indenfor virksomhedsret, ikke mindst i for

bindelse med nye selskabsdannelser. 

Hvor lederrekrutteringen hidtil har været 

intern - »egen avl« - henter man nu topledere 

udefra. Og nu til lønninger, der langt overskri

der, hvad der nogensinde tidligere er blevet 

givet. Til gengæld åremålsansættes folk, således 

at gagen kun oppebæres i ert begrænset perio

de. 

De mange nye ledere har desuden - set med 

virksomhedsøjne - lettet personaleindskrænk

ningerne, idet personlige præferencer og bånd 

vertikalt i hierarkiet ikke har virket hæmmende 

på beslutninger om afskedigelse. Et forhold, 

der naturligt nok ikke, fra personaleside, bliver 

fremhævet som særlig positivt. 

I det hele taget er holdningen i en stor del af 

medarbejderstaben, at der er store kommuni

kationsproblemer mellem de forskellige 

niveauer. Den aktuelle situation, hvor også 

mellemledere er presset og kan risikere afskedi

gelse, har paradoksalt nok ført til, at mange 

holder ekstra fast på netop deres arbejdsområ

de, hvilket jo nærmest er det modsatte af hen

sigten - naturligvis håber man der kun er tale 

om en overgang. Hvor eksempelvis målerkon

trollører og kontorfolk tidligere løbende 

udvekslede erfaringer og kunne overlappe hin

anden - en målerkontrollør kunne godt åbne 

computeren i Vognmagergade og efterse en 

adresse eller lignende - er der nu klare grænser 

mellem arbejdsgrupperne. Enhver passer sit for 

at fastholde sin egen uundværlighed i en udsat 

position. 

De mange konsulentei;-, der er hentet ind under 

omstruktureringsprocessen vækker også forun

dring: 

»Altså så har man konsulenter til at kigge på det og 

så har man konsulenter til at kigge på det ... og så 

siger folk lige pludselig: 'jamen, hvad laver alle de 

konsulenter. Vi har fået at vide vi skal spare og det 

myldrer rundt med konsulenter. De er da ikke billi-

ge'« 

Rent faktisk betyder nye medarbejdere og 

omlægning af rutiner, at sagsbehandlingen bli

ver mindre flydende, men - som i det oven

stående om kommunikationsvanskelighederne 

- håber man selvfØlgelig, at det er forhold, der 

vil falde på plads med tiden. 

Den store forandring i personalesammensæt

ningen i disse år indebærer, at man forsøger at 

skære ned på ledelsesniveauerne - det der 

populært kaldes at formindske afstanden mel

lem top og bund. Som nævnt blev mange folk 

tidligere ansat i mellemleder- og lederpositio

ner, fordi det simpelthen var metoden til at 

sikre dem en lønfremgang. Som led i omstruk

tureringerne reduceredes antallet af ledere i 

slutningen af 1990erne fra knap 50 til det 

halve. 

Igen er det en udvikling, der er meget parallel 

til strategien på det private arbejdsmarked: 

Eksternt rekrutterede ledere på topniveauet 

med almene erfaringer og kompetencer, færre 

mellemledere og en - stærkt indskrænket -

medarbejderstab, der er indstillet på og uddan

net til selv at organisere arbejdet og udføre en 

bred vifte af arbejdsopgaver. 

Slutning 

» You, you, you, are all I care for ... « 

Sådan henvender i foråret 2001 syngende DSB

arbejdere sig til kunderne i en inciterende og 

populær reklame for S-togsdivisionen i det 

danske togselskab. En enhed, der ligesom 

Københavns Belysningsvæsen i disse år præges 

af nytænkning. Indledningscitatet t il denne lille 

bog handlede også om service overfor bruger

ne. Det var en service, der skulle være umærke

lig og selvfølgelig - den skulle indgå som et 

naturligt led i den danske velfærdsstats høje 

standard. 

Måske er det karakteristisk, at man i dag inden 

for togdriften - som i de kommende år inden

for elproduktionen - højlydt og massivt skal 

betone en omsorg over for brugerne. Er det 

fordi den service netop ikke mere kan tages for 

givet? Eller er det blot, fordi man under mar

kedsbetingelser nødsages til at legitimere sin 

tilstedeværelse? 

Fremtiden_ giver svaret. Bliver elforsyningen 

kastebold for vilkårlige markedsudsving, eller 

vil der være styr på leveringer og standarder? 

Liberaliseringen er nok kommet for at blive. 

Hvis den er, må det til gengæld være tilladt at 

holde et vågent øje med, hvilken form for rati

onalitet, der kommer i højsædet: Bliver det 

både samfundets og eludbydernes? Et er imid

lertid sikkert. For de ansatte i branchen, der 

har stået i centrum her, kommer udviklingen 

ikke til at passere ubemærket. 

Noter 

1. Kun i de sidste afsnit bruger jeg den 

nuværende betegnelse Københavns Ener

gi. I øvrigt - som endnu et udtr}rk for de 

store omvæltninger, forvaltninger 

undergår i disse år - er i foråret 2001 

Københavns Energi fusioneret med · 

Københavns Vand (der allerede er en fusi

on mellem den tidligere Afløbsafdelingen 

og Københavns Vand). Før det endelige 

navn - Københavns Energi - var på plads, 

udlagde medarbejderne den nye sammen

lægning som Københavns Kortslutning; 

fremført spøgefuldt, men samtidig som 

en reaktion på de stadige forandringer. 

2. Københavns Bymuseum har altid haft 

den københavnske forvaltning som natur

ligt interesseområde, men i lyset af de 

anselige forandringer, forvaltningen gen

nemgår i disse år - med store genstands

hjemtagninger til følge (fra vandforsy

ning, kloakafdeling, hospitaler, socialfor

sorg_ osv.) - har museet opprioriteret 

forskningsindsatsen på feltet. Bogen er et 

resultat af denne pr ior itering. Der skal i 

den forbindelse lyde en stor tak til de 

medarbejdere fra Københavns Energi, der 

med stor imødekommenhed har indvilli

get i at lade sig interviewe og delagtiggøre 

andre i deres erfaringer. 

3. Fyldige oplysninger om administrationen 

samt om produktionen af og forsyningen 

med både .gas, el og varme kan med fordel 

fås i de mange jubilæumsskrifter, der er 

udgivet fra belysningsvæsenet side i dets 

snart halvandethundredeårige historie. 

Her er blot givet et nødvendigt lille ind

tryk af, hvilken form for aktivitet, der 

overhovedet er tale om. Der er ikke her 

tilstræbt en ligelig beskæftigelse med for

hold fra de fire hovedområder indenfor 

væsenet. I stedet er det formålet at forsøge 

en indkredsning af nogle generelle træk, 

især vedrørende omgangsformer, relatio

ner og arbejdsforhold. 
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4. Den aktuelle omvæltning, i belysnings-

væsenet som i andre kommunale forvalt-

ningsgrene, er i øvrigt angiveligt inspire-

ret af en privatkapitalistisk kalkule for 

rationel virksomhedsdrift. Et spørgsmål 

jeg berører senere. 

5. Se også Gautier i Ilsøe m.fl. 2000:886. 8. 

6. Se Nielsen 1997 og Adsersen og Nielsen 

1996. Jeg hævder altså her, at der foregår 

en generel udvikling af en 'arbejdsplads-

velfærd' i efterkrigstiden, men spørgsmå-

let er ikke meget belyst og kunne fortjene 

en mere fyldig undersøgelse. Hvis obser-

vationen er rigtig, hvad skyldes den så? 

Den adskiller sig fra nutidens megen snak 

om øget arbejdspladsvelfærd ved ikke kun 

at være møntet på eftertragtede og svært . 

tilknyttelige medarbejdere (der tilgodeses 9" 
med betragtelige frynsegoder), men netop 

at omfatte stort set alle, også den mindre 10. 

egnede arbejder. Er en usynlig motivation 

efterkrigstidens koldkrigsklima, hvor et 

samfund som det danske er sårbart over-

for social nød, udstødte grupper osv, der 

kan udnyttes politisk af den ydre fjendes 

- østblokkens - indenlandske håndlange-

re, kommunisterne? Den kolde krigs ind-

flydelse på vilkårene for lønarbejdere 

undersøges nærmere i det tværfaglige 

forskningsprojekt Livsformer og velfærds- 11. 

stat ved en korsvej? ved Københavns Uni-

versitet, hvor også tjenestemands-

I embedsmandsansættelsesformen under-

kastes en nøjere undersøgelse. 

7. Problematikken er aktuel hele vejen igen-

nem Belysningsvæsenets historie. I de 

første årgange af Absalon -Assistentfore-

ningens fagblad - er der tilbagevendende 

meldinger fra den såkaldte »skriversag«. 

'Skriverne' har ikke de muligheder for 12. 

avancement til 'assistenter', som de har 

forventet, på grund af manglende opret-

telse af stillin·ger. Hovedparten »er gået 

ind i Etaten under den forudsætning, at de 

derved skabte sig en stilling, hvorpaa en 
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fremtidkunde grundes«. En forudsætning, 

der langt fra holder: I 1911 berettes det, 

hvordan der vil gå omkring 20 år inden 

de sidst antagne når at blive assistenter, og 

man kæmper indædt for at få flere avan-

cementsstillinger. 

Selv om der naturligvis er forskelle. 

Blandt de områder jeg har kigget på i 

nærværende undersøgelse, ser det ikke ud 

til at der b landt målerkontrollørerne har 

været tale om eri tilsvarende situation. 

Målerkontrollørerne har ikke på samme 

vis haft overbemanding, og arbejdsfor-

men, hvor hver mand dækker sit eget 

distrikt med et givet antal kunder, har 

ikke muliggjort omgangsformer som i 

citatet ovenfor. 

Se også Kelbjørn 1957:150. 

Hvorvidt denne sammenhæng har noget 

på sig gennem hele 1900-tallet - indtil 

den nuværende og fremtidige markedsbe-

stemte p risdannelse - er yderst interes-

sant. Skyldes det den socialdemokratiske 

dominans? Hvilke argumenter har man 

brugt? Kan man undvære en offentlig sty-

ring af p risdannelsen i dag - hvad er i 

givet fald begrundelsen for det? 

F.eks. Københavns Sporveje. Da Sporveje-

nes_administration lå i samme kompleks 

som Bdysningsvæsenets, hævdede man, at 

sidstnævntes overskud lige dækkede først-

nævntes underskud. Selvfølgelig mest som 

spøg, men samtidig afspejlede udsagnet 

konceptet om, at kommunens økonomi 

bestod af en stor kasse, hvor eventuelt 

overskud ikke.blev trukket ud. Situatio-

nen er den stik modsatte i dag. 

En problematik, der foldede sig ud, da det 

stærkt underskudsgivende DSB Gods nær 

ikke var blevet overtaget af det hollandsk-

tyske togselskab Railion GmbH. Situatio-

nen krævede at mindst 85 procent af de 

omkring 600 tjenestemænd accepterede at 

lade sig låne ud til Railion - kun de få 

overenskomstansatte ville automatisk 

efter lov om virksomhedsoverdragelse føl

ge med over i det nye selskab. Overfor 

udsigten til fuldstændig lukning af DSB 

Gods accepterede tjenestemændene til 

slut betingelserne. 

13. Med afgivelsen af 'produktionen' (da den

ne fusionerede med Sjællandske Kraft

værker) i juni 2000 forsvandt der yderli

gere omtrent 500 ansatte - nogenlunde 

samme antal, som Københavns Energi 

igen blev forøget med ved fusionen med 

Københavns Vand i 2001. 

14. De faglige organisationer - Københavns 

Kommunalforening og de relevante forec 

ninger herunder (for assistenter, teknike

re, maskinmestre, embedsmænd), AC 

(med DJØFs ingeniører, jurister og øko

nomer), HK (der traditlonelt har organi

seret de ikke-tjenestemandsansatte kon· 

torfolk), Dansk Metal, Elforbundet, SID 

og FOA (for kedelpassere, kontorbetjente 

og målerkontrollører) - har været invol

veret i omst~uktureringen og de nye 

ansættelsesformer, men har ikke været 

særlig offensive i deres svækkede position. 

Når det er arbejdspladsernes eksistens, 

der er truet, er der ikke meget ræson i en 

aggressiv fagpolitik. Den situation har 

været lige sil udpræget på det private 

arbejdsmarked gennem den sidste lille 

snes år. 

15. Denne problematik har jeg behandlet på 

nutidsstof i Nielsen 1997 og på historisk 

stof i Nielsen 2001. I tidsskriftet Arbejder

historie løber fra sommeren 2001 en 

debatserie om begrebet 'arbejder' og de 

forandrede forhold på arbejdsmarkedet. 
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