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Forord

D

er har de sidste 5-10 år været en stadig stigende interesse for
at udforske velfærdsstatens historie. Og der er kommet et stadig stigende antal historiske forklaringer på den danske velfærdsstat
spredt rundt omkring i bøger, artikler og arbejdspapirer. Formålet med
denne bog har været at samle en række markante bud på den danske
velfærdsstats historie i enbog og i en kort, polemisk form uden alt for
mange krumspring. At det har kunne lade sig gøre skyldes først og
fremmest bidragydernes villighed til at gå med på eksperimentet og
smide de sædvanlige akademiske forbehold. Og til at have fundet sig
i redaktørens stædighed i forhold til bidragenes form og omfang. Det
skal de have tak for.
Der er også andre som har hjulpet til undervejs. Lilian og Dan Finks
Fond har finansieret en del af udgivelsesomkostningerne. Iben Lundager
og Susanne Johannesen har hjulpet til med korrekturen. Og Thomas
Kaarsted fra Syddansk Universitetsforlag har velvilligt kommenteret
arbejdet, som det skred frem. En stor tak for hjælpen.
Klaus Petersen
Odense, februar 2003

Velfærdsstaten et svar på arbejdsmarkedets
reguleringsproblemer
af Nielsjul Nielsen
Indledning
For ethvert land spiller produktionslivet en vigtig rolle. Hvis et samfunds
befolkning skal forsynes med varer til en rimelig pris og landet tjene
valuta hjem gennem eksport, er det væsentligt, at varefremstillingen er
velorganiseret og uden alt for store omkostninger.
Produktion og fremstilling foregår på virksomheder - fra små værksteder til store fabrikskomplekser. De mennesker, der beskæftiges på disse
virksomheder, ejer ikke alle selv virksomheden. I dag ejes virksomheden
ofte af en kreds af aktionærer. Tilbage i 1800-tallet var det ofte en mand
eller eventuelt et par kompagnoner, der selv stod for det hele.
De mennesker, der arbejder på en virksomhed - og samtidig ikke
selv ejer den - skal have en løn for deres arbejde. Jo større løn de får,
des færre penge er der til ejerne af virksomheden og til at tilbageføre
til virksomheden, så den kan vedligeholdes eller udbygges og gøres
større. Bl.a. derfor skal der ske en organisering af forholdet mellem de
ansatte på virksomheden og dem, der har ansat dem. Arbejdsmarkedet skal reguleres. I vort samfund er vi vant til at dette sker gennem
forhandlinger mellem fagforeninger, hvor de ansatte er medlem, og
arbejdsgiverforeninger, hvor virksomhederne er organiseret.
For den velfærdsstat, der voksede frem gennem 1900-tallet, var det
meget vigtigt med velordnede forhold på arbejdsmarkedet: På den ene
side at arbejderne ikke krævede så meget i løn, at virksomhederne slet
ikke havde penge nok til at opretholde deres produktion. På den anden
side at virksomhederne ikke holdt så meget på pengene, at de ansatte
ikke kunne opretholde eksistensen eller følte sig så dårligt behandlet, at
de gjorde oprør og truede samfundets stabilitet. Sammenhængen mellem

..,..
vækst og velfærd forekommer i dag helt naturlig, men den bliver ofte
overset i historieskrivningen om velfærdsstaten. I et historisk perspektiv
er der tale om en dobbelt relation: På den ene side at arbejdsmarkedets
funktion er en 'afgørende forudsætning for opbygningen af velfærdsstaten. Både som et produktionsmæssigt grundlag og fordi en væsentlig
del af den individuelle velfærd bestemmes af arbejdsforhold (fritid,
arbejdsmiljø, pension med videre). På den anden side at velfærdsstaten
i meget høj grad var et konkret historisk svar på udviklingstendenser på
arbejdsmarkedet i årtierne omkring 1900: Lønarbejdet voksede frem i
et reguleringsmæssigt tomrum - et tomrum, der i en periode så ud til
at blive udfyldt af en socialistisk orden.

Det kan altså slås fast, at et velordnet arbejdsmarked hænger uløseligt
sammen med udviklingen af det danske velfærdssamfund op igennem
1900-tallet - og at (velfærds-)staten har spillet en vigtig brik i denne
historie; som garanten for at systemet fungerede, klar til at skride ind,
hvis man fra politisk side vurderede, at arbejdsmarkedets parter ikke
selv formåede en ordentlig regulering.

Arbejdsmarkedet i 1800-tallet-

og patriarkalismen

Gennem 1900-tallet har opfattelsen været, at den for samfundet så
vigtige regulering af arbejdsmarkedet var noget som »arbejdsmarkedets
parter« - arbejderne (gennem fagforeningerne) og arbejdsgiverne (gennem arbejdsgiverforeningerne) - selv sørgede for, selv forhandlede sig til
rette med. Man har kaldt systemet for »den danske model«. En model
der blev grundlagt formelt i 1899 ved det såkaldte Septemberforlig, hvor
arbejdernes organisationer anerkendte arbejdsgivernes ret til at lede og
fordelearbejdet samtidig med, at arbejdsgivernesorganisationer anerkendte
arbejdernes ret til at gå i strejke for at sætte magt bag deres krav.
Et så vigtigt samfundsanliggende som stabilitet på arbejdsmarkedet
blev dog, selvfølgelig, ikke helt overladt til parterne selv. Ved Septemberforliget og i årtierne efter får man også fastslået statens rolle som
en overordnet instans, der står i kulissen og derfor kan træde ind på
scenen, hvis forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter går alt
for meget i hårdknude eller bryder sammen. Samtidig med Septemberforliget etableres således en voldgiftsret, der kan nå frem til - hvad der
fra politisk side på et givent tidspunkt anses for - en samfundsmæssig
forsvarlig løsning på opståede stridigheder mellem arbejdsmarkedets to
parter. Statsmagten kan også gennem lovgivningen kræve at bestemte
forhold - såsom ferie, arbejderbeskyttelse og andet - ordnes på en bestemt måde. Traditionelt har man dog i Danmark - ligesom i Sverige
og Norge, men i modsætning til i mange kontinentaleuropæiske lande
- søgt at undgå direkte lovgivning om arbejdsforhold. Men det betyder
altså ikke, at man ikke har anset området for vigtigt, men simpelthen,
at systemet var mere stabilt, når parterne»selv«regulerede det og dermed
også selv havde ansvar for dets succes.

Septemberforliget i 1899 vokser naturligvis ikke ud af den blå luft. Det
er derimod resultatet af en meget broget og spændende udvikling på
arbejdsmarkedet gennem de foregående årtier. Forliget i 1899 udfyldte
et tomrum, som havde præget perioden fra midten af 1800-tallet og
frem - i reguleringen af arbejdsmarkedet og arbejdsforholdene på
virksomhederne.
Det er udfyldelsen af det tomrum, vi skal se nærmere på i det følgende.
Hvordan har arbejdere og arbejdsgivere egentlig kunne forholde sig til
hinanden i denne periode på et halvt århundrede, hvor der ikke var faste
regler og procedurer for, hvordan man regulerede løn og kom overens
om arbejdsforhold? Hvorfor blev det gennem 1870'erne, -80'erne og
-90'erne mere og mere tydeligt, at man måtte have mere velregulerede
arbejdsmarkedsforhold, og at staten måtte have mere hånd i hanke med,
hvad der foregik på landets virksomheder?
Perioden 1850-1900 må deles i to for at tydeliggøre, hvad det var for
kræfter, der var på: spil. Selv om historisk udvikling i sagens natur er
noget, der foregår hele tiden, er der nemlig et markant historisk brud
omkring året 1871, og omstændighederne omkring dette brud er vigtige
for at forstå de forandringer, der skete omkring år 1900.
Men inden vi vender os mod statens regulering af arbejdsmarkedet,
bliver vi nødt til også at inddrage andre forhold. For det er nemlig ikke
kun reguleringen af arbejdsmarkedet - forholdet mellem ansatte og
arbejdsgivere - der forandrede sig ved indgangen til det 20. århundrede.
Samtidig skete der også store ændringer inden for selve produktionen.
Meget groft sagt skete der en udvikling fra småproduktion baseret på
håndværksmæssig fremstilling med brug af få maskiner til storproduktion præget af en industriel fremstillingsmåde med en stor andel af
maskiner. Det er med andre ord også i 1800-tallets anden halvdel, at
industrialiseringenfor alvor slår igennem på bekostning af håndværket
- selv om der stadig, og endnu i dag, er nicher på fremstillingsmarkedet,
hvor små, mere fleksible, håndværksprægede enheder kan overleve.
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Laugenes regulering af arbejdsmarkedet

mere. Og hvis det heller ikke var nok, kunne de bare søge hen på en
anden virksomhed, hvor arbejdsgiveren vidste, at man skal behandle
sine folk ordentligt, hvis de skal yde en god indsats.
Men holdt denne liberalistiske tese så stik? Kunne tingene regulere sig
selv på en fornuftig og for samfundet hensigtsmæssig og stabil måde?
Svaret er et klart nej!
Men det var ikke tydeligt for enhver lige med det samme. Og det er
derfor, der er grund til at skelne mellem, hvad der skete før 1871, og
hvad der skete senere.

Og der er yderligere et forhold, der er vigtig for at forstå det tomrum,
der opstod. Det »gamle« håndværk - altså før midten af 1800-tallet
- havde ikke været uden regulering. Så langt fra. Faktisk havde alt
fra antallet af håndværksmestre, over kvaliteten af det fremstillede, til
svendelønninger - alt det vi i dag kalder arbejdsmarkedsforhold - været
nøje regulerede gennem de såkaldte håndværkerlaug. Laugene, der i visse
tilfælde går helt tilbage til 1200-tallet, var en slags brancheorganisationer, der regulerede forholdene inden for hver deres fag.
Laugenes regulering blev imidlertid fra midten af 1800-tallet opfattet
som stadig mere i modsætning til den nye industrielle og kapitalistiske
produktionsmåde, hvor det blev anset for vigtigt for samfundet, at det
var nemt at starte en virksomhed uden indblanding fra et laug. Og
hvor der samtidig opstod en forestilling om, at konkurrence mellem
virksomheder, der fremstillede de samme produkter, ville få priserne til
at falde, så forbruget voksede og satte gang i endnu mere virksomhed og
aktivitet. Laugenes traditionelle regulering af antallet af virksomheder
indenfor et fag og deres regulering af priser faldt i den sammenhæng i
unåde. Resultatet blev, at landets politiske ledelse i 1857 bestemte, at
laugene helt skulle ophæves frem til 1862. Samtidig indførtes Lov om
Næringsfrihed,der skulle gøre det nemmere at etablere virksomhed.
Men med afviklingen af laugene fjernede man imidlertid også en meget stor del af reguleringen på arbejdsmarkedet, og laugene havde ikke
blot reguleret forhold vedrørende produktion og arbejdsliv, men også
organiseret sygekasser, pensionskasser, begravelseshjælp, enkehjælp og
meget mere for laugsmedlemmerne, ikke blot for mestrene, men også
for lærlinge og svende. På denne måde opstod for nogle grupper ganske
tidligt en slags isolerede vugge-til-grav-samfund.
Da laugenes detaljerede regulering bortfaldt efter midten af 1800tallet, opstod der et gevaldigt reguleringshul på arbejdsmarkedet. For
hvordan sikrede man nu ordnede forhold på arbejdsmarkedet generelt
og på de enkelte virksomheder? Gik det bare af sig selv? Eller krævedes
der en erstatning for laugenes bortfald?
Samtidens svar på disse spørgsmål var klar: Den fremherskende
ideologi var liberalistisk, og ifølge liberalismen ville den slags regulering komme af sig selv, uden statslig eller anden offentlig indblanding.
Virksomheder, der ikke var rentable, ville lukke og gøre plads for mere
rationelle foretagender, og på arbejdspladserne ville folk, der ikke synes,
den løn de fik var rimelig, lægge sig mere i selen, så de kunne tjene noget

Selv om den industrielle produktionsmåde var ny, kom der hurtigt
mange nye fabrikker til i 1850'erne og -60'erne. Dampmaskiner, der
kunne trække mange maskiner på en gang, leverede den drivkraft, der
var nødvendig for en sådan produktion. Ja, nogle steder, hvor der var
strømmende vand og dermed vandkraft, havde man allerede i årtier
haft store industrivirksomheder med over hundrede ansatte. Det var
især klædefabrikker, der med engelsk inspiration blev tidligt mekaniserede. Men også i Danmarks hovedstad blev der flere og flere af de nye
store industrivirksomheder. Der var fx alene inden for metalindustrien
gennemsnitlig næsten 100 mand på hver af de største jernstøberier og
maskinfabrikker. Og så var der jo også foretagender som bryggerier og
tobaksfabrikker, der i visse tilfælde voksede ud over den lille virksomhed
med få svende.
Der var med andre ord temmelig mange arbejdspladser, der beskæftigede et stort antal fra den nye befolkningsgruppe: lønarbejdere. Det
der gjorde lønarbejderne til en ny kategori var, at de i modsætning til
svendene i laugene ikke havde udsigt til senere at blive mestre og dermed virksomhedsejere. Det var nyt, at så stor en del af den arbejdende
befolkning havde udsigt til at være lønarbejdere gennem hele livet.
Og det samtidig med at der ingen egentlig regulering var bygget op
omkring dem. De havde således ikke laugsmedlemmernes udsigt til
velfærdsordninger og social tryghed i forbindelse med deres erhvervsarbejde. Ganske vist var der mulighed for at opnå fattighjælp, og på
enkelte virksomheder fandtes sygekasser, der kunne holde folkene oven
vande. Men der var ingen instanser, der systematisk kunne tilkaldes,
hvis man ønskede regulering afløn og arbejdsforhold. Idealet var jo, at
hver enkelt person var sin egen herre, der med dygtighed og flid blev
honoreret, som han fortjente.
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1850'erne og 1860'erne: Lønarbejderne kommer til

~I'

I

Men hørte man så en masse til disse mange folk, der tjente deres
brød i den nye industrielle arbejdsverden? Blev der i samtidens medier
- aviser, tidsskrifter, ugeblade - talt om, hvordan industriarbejderne
klarede sig, nu hvor laugene blev opløst, og arbejderne skulle begå sig
ved maskiner i de nye fabrikker?
Nej, rent faktisk hørte man ikke en lyd om, hvordan forholdene var
på de nye arbejdspladser. Hverken fra de involverede selv, fra politikere
eller fra andre dannede borgere, der ellers nok havde meninger om
næringsfrihed og industriproduktion. Det eneste der rigtig interesserer
var, om der måske med den mere liberale samfundsorden blev voksende
skarer af forarmede og uformuende folk, der på længere sigt kunne true
den samfundsmæssige stabilitet. De mest ihærdige sociale reformatorer
talte vedholdende om at forbedre boligforholdene for arbejderne, hvilket
også skete i nogle tilfælde fx med etableringen af Lægeforenings Boliger
på Østerbro (Brumleby). Man kan også pege på, at der i forbindelse
med afviklingen af laugene fra statslig side blev nedsat en kommission
til at undersøge sygeforsikringsforholdene og muligheden for at erstatte
den tidligere af laugene opretholdte underhold under sygdom. Hvad
socialt armod kunne føre til, havde man hørt fra Paris ved flere lejligheder - sidst i 1848, hvor der endnu engang havde været revolutionære
optøjer. Men nogen alvorlig bekymring fik aldrig rigtig lov at bundfalde
sig i de »dannede« lag.
Konsekvensen var, at livet på de nye industrielle arbejdspladser stort
set var helt uden for offentlighedens søgelys og interessefelt. Og arbejderne selv? Dem hørte ingen fra. De havde intet talerør. De opfattede
sig knap nok som en særskilt kategori, der kunne formulere en fælles
menmg.
Nu er det ikke nødvendigvis sådan, at forholdene på landets industrielle arbejdspladser var den rene elendighed. Nogle arbejdsgivere sparede
ganske vist lovlig meget på lønnen, især når arbejdskraften var rigelig
nok, men det udelukkede ikke, at der også var steder, hvor arbejderne
blev ret godt betalt, og hvor der blev gjort en del fra virksomhedens
side for, at arbejderne med deres familie skulle føle en nær tilknytning
til deres ansættelsessted. På de enkelte virksomheder skulle ledelsen
naturligvis til stadighed håndtere spørgsmål vedrørende deres arbejdere,
men det var ikke noget, der i øvrigt var opmærksomhed på i samtiden,
ikke noget der var et egentligt debatemne. Det klarede den enkelte fabrikant selv efter bedste evne og udfra hans naturlige formynderskab som
virksomhedsejer; som »fabriksherre«, som man sagde i datiden. Denne

Den store forandring der indtrådte i 1871, angik lige præcis denne
ensidige autoritetsfordeling, som havde præget industrivirksomhedernes interne organisation gennem 1840'erne, -50'erne og -60'erne.
Året 1871 danner rammen om flere hændelser - og i tæt forbindelse
med, hvad der i øvrigt sker i resten af Europa. Dette år lægges kimen
til Septemberforligets endelige formelle afvikling af vilkårlig arbejdsledelse i 1899, og dermed gives en vigtig brik til forståelse af den større
statslige intervention i arbejdsmarkedsforhold, som trådte i stedet for
den rendyrkede liberalisme.
I oktober måned 1871 blev der stiftet en dansk afdeling af Den internationale arbejderforening (Internationale). Den danske offentlighed havde
desuden tidligere på sommeren - på afstand gennem dags- og ugepresse
- været vidne til rædselsbegivenhederne i Frankrigs hovedstad under den
såkaldte Pariserkommune, hvor tusinder var blevet dræbt i forbindelse
med revolutionslignende optøjer med arbejderførere i en fremtrædende
rolle. Blandt andet havde det populære ugemagasin IllustreretTidende
vist dusinvis af detaljerede illustrationer fra Paris - af optøjer, hærgen
gennem hovedstaden og nedskydninger på åben gade. I september udbrød så i København en virksomhedskonflikt af et hidtil uset omfang.
300 skibssmede på hovedstadens største virksomhed Burmeister & Wain
nedlagde arbejdet og blev efterfølgende lockoutet af de to fabriksherrer.
Dannelsen af den danske afdeling aflnternationale skete i kølvandet på
disse begivenheder, der fik længe ulmende utilfredshed - næret blandt
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måde at organisere virksomheden på kaldes »patriarkalsk«. Autoriteten
ligger et sted, hos ledelsen, typisk personificeret ved fabrikanten.
Set helt overordnet kan den patriarkalske ledelse karakteriseres som
vilkårlig.Der er ingen instanser til at træde ind med principielle holdninger til, hvad der måtte være af uoverensstemmelser om lønspørgsmål,
arbejdsforhold, sygeunderstøttelse osv. Udfaldet af stridsspørgsmål hviler
principielt set alene på ledelsens vurdering, ofte fabriksherren selv - en
vurdering der naturligvis er præget af, hvordan de ansatte i øvrigt opfører
sig, om deres anmodninger forekommer ham rimelige eller urimelige.
Der foretages ikke en overordnet principiel udredning af sagsforholdet
af formaliserede parter - i den forstand er ledelsen vilkårlig.
Det interessante er, at i perioden før 1871, så får - stort set - denne
tilstand, denne vurdering fra enpart, lov til at stå alene. Det er denne
tilstand, der udfordres i 1871.

1870'erne, -SO'erne og -90'erne: arbejderspørgsmålet rejses

andet af støt faldende realløn gennem 1860'erne - til at bryde ud i lys
lue. Nogle arbejdere begyndte at organisere sig i de »faglige sektioner«,
der fandtes under den nydannede arbejderforening.
Fagforeningsbevægelsenvar blevet grundlagt, en arvtager til de opløste
laug var ved at finde sin form. Og det der for alvor vakte bekymring
var, at den nye form for organisering som sit - ganske vist noget fjerne
- endemål havde en omdannelse af samfundet. De herskende kapitalistiske ejendomsforhold skulle nedbrydes til fordel for en statslig overtagelse
af produktionsmidlerne.
Overordnet set var det, der skete fra slutningen af 1860'erne - med
1871 som det markante omdrejningsår - at noget, der før alene blev
betragtet som et fattigdomsproblem, faren for social ustabilitet i kølvandet på armod og nød, nu var blevet til en præcist defineret problematik:
»arbejderspørgsmålet«. Det var den rammende betegnelse, tiden selv
brugte på fænomenet. Der var sat en ny dagsorden i samfundet - fra
nu af kunne man ikke tale om »arbejdere« uden at skulle forholde sig
til, at der var tale om en bred befolkningsgruppe, der skulle leve et liv
som lønarbejdere gennem hele deres tilværelse, og som havde en klar
modpart, nemlig arbejdsgiverne på de mange nye virksomheder. Alle
var klar over, at her var noget, man måtte forholde sig til - »arbejderspørgsmålet« krævede et svar. Reguleringstornrummet på arbejdsmarkedet skulle på en eller anden måde fyldes ud.
Arbejdsgiverne svarede igen på to måder.
For det første forsøgte de at bekæmpe den »nye«modparts mulighed
for at styrke sin position via fagforeningsbevægelsen. På langt de fleste
arbejdspladser var det fyringsgrund, hvis arbejdere meldte sig i fagforening i det fag, de hørte til. Ja, mange steder blev folk smidt ud, blot
de agiterede for fagforeningen.
For det andet forsøgte arbejdsgiverne at tage luften ud af sejlene
på den nye bevægelse ved at vise, den ingen berettigelse havde. Med
andre ord: Kunne arbejdsgiverne vise, at det slet ikke passede, at
de - som socialisterne sagde - undertrykte og underbetalte deres
arbejdere, ville den socialistiske sag have langt ringere mulighed for
at få tilslutning. Derfor blev perioden efter 1870 ikke blot præget af
fyringer og stram ledelsesstil men samtidig af patriarkalisme i, hvad
man kan kalde »omsorgsfulde« varianter. Budskabet var nogenlunde
som følger: Her på vores virksomhed passer skræmmebillederne i hvert
fald ikke, her tager vi os af vore folk, her tænker vi på »Arbejdernes
Vel«, som var en typisk vending i tiden. Et af de markante udtryk

på den nye stil blev etableringen af pensionskasser - »alderdomsforsørgelseskasser«. På en lang række af de store industrivirksomheder
blev etableret ordninger, hvor arbejderne efter endt arbejdsliv kunne
opnå pension fra den arbejdsplads, de havde tjent. Budskabet fra
virksomhederne var klart: Vi tager os af vore folk, ikke blot for at
udnytte deres arbejdskraft, men også efter endt arbejdsliv; til glæde
for såvel arbejderne selv som for samfundets trivsel. Dette budskab
om virksomheden som velfærdsproducent blev viderebragt af den
liberale presse - her blev med glæde refereret bulletiner om juletræsfester, skovture, alderdomsforsørgelse og andre arbejdervenlige tiltag.
Den »humane« arbejdsgiver blev tidens ideal. Samtidig kritiseredes
tiltag som pensionsordninger imidlertid fra socialistisk hold for blot
at være skjulte disciplineringsredskaber. Det var nemlig alene de folk,
der i en lang årrække havde været tilknyttet en enkelt virksomhed,
der kunne opnå pension - og det udelukkede alle dem, der agiterede
for fagforeningstanken og som ikke i et og alt opførte sig loyalt over
for ledelsen, de kunne miste både arbejde og velfærdsordninger. Så
fronterne fra den nye dagsorden blev fastholdt.
Men lykkedes så patriarkalismen som ledelsesstrategi- i sin nye socialt
bevidste udformning? Genvandt virksomhedsledelsen sin monopolagtige
autoritet fra 1850'erne og -60'erne?
Nej. I løbet af 1880'erne og -90'erne kom patriarkalismen i stigende
grad til kort i den vigtige rolle som regulator af arbejdsmarkedet. Og
den gjorde det af to nært forbundne grunde.
For det første blev arbejderbefolkningens opbakning til fagforeningsbevægelsen efter en nedgang i 1870'erne støt og roligt mere markant.
Det skyldtes dels, at den samfundsomvæltende, socialistiske retorik fra
1870'ernes første år var lagt på hylden til fordel for en kamp, der meget
mere konkret gik på at sikre forbedrede og velregulerede arbejdsforhold.
Og da denne strategi så småt viste gode resultater hen i 1880'erne, støttede stadig flere op. Sideløbende var der sket det, at også de arbejdere der
i starten var direkte modstandere af fagforeningstanken - og især den
socialistiskeagitation - havde sandet, at patriarkalisternes løfter ikke altid
blev opfyldt. Arbejdernes velbegrundede ønsker om forbedringer afløn
og arbejdsvilkår blev ikke efterkommet af arbejdsgiverne. Reguleringen
plagedes i praksis af for meget af vilkårlighed. Havde man eksempelvis
opnået gode akkorder på arbejdet, kunne ledelsen ensidigt skære disse
ned, hvis den skønnede det fordelagtigt. Stadig flere arbejdere - der jo
nu, i modsætning til i 1850'erne og 1860'erne, var bevidste om deres
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styrke i samlet flok- følte sig sat uden for indflydelse; og de havde svært
ved at acceptere patriarkalismens eneherredømme.
For det andet havde den patriarkalske ledelse det problem, at den
egentlig ikke var et effektivt styringsinstrument. Når arbejderne ikke
systematisk havde kanaler gennem hvilke, de kunne formulere deres
ønsker, manglede der i hierarkiets top en fornemmelse af stemningen
i hele virksomhedsorganismen. Efterhånden som arbejderstaben blev
stadig mere selvbevidst og målrettet i sin kamp for bedrede vilkår,
savnede man i ledelsen midler til at takle og forholde sig til arbejderne
- utilfredshed kunne ulme længe, uden at det kom ledelsen for øre,
konflikter opstod spontant og pludseligt og eskalerede hurtigt. Tit endte
det i stor frustration blandt virksomhedens arbejdere, fordi alene ledelsen
havde noget at skulle have sagt, når der blev fundet en løsning.
Og et var, at reguleringen inden for de enkelte virksomheder haltede.
Den sociale stabilitet i hele samfundet magtede arbejdsgiverne slet ikke
at være garanter for. Myndighederne begyndte så småt at træde til
- uagtet den fremherskende liberale indstilling. Den første fabrikslov
kom i 1873, og i 1891 blev der suppleret med lovgivning om sygekasser og aldersrente - begge dele sociale foranstaltninger, som man i vidt
omfang havde forsøgt at organisere inden for den enkelte virksomhed,
af arbejderne selv og af de »humane« arbejdsgivere. To af de sociale foranstaltninger, der blev kernen i den senere udvikling af en velfærdsstat
- sygesikring og pension - begyndte altså så småt at blive reguleret fra
myndighedsside allerede i denne periode.
Og på selve arbejdsmarkedet kom så - da vi nåede årene omkring år
1900 - den endelige afvikling af patriarkalismen som den almindelige
måde at drive ledelse på. På landets største virksomhed Burmeister &
Wains maskinfabrik og skibsværft opfordrede ledelsen i 1898 simpelthen
alle sine arbejdere til at lade sig organisere. Når nu stadig flere arbejdere
optrådte via deres fagforening, kunne man lige så godt få alle med.
Hermed blev arbejderne forpligtet til at holde ro i egne rækker. Det
gjorde dem til medspillere på arbejdsmarkedet og i virksomhedsdriften.
Skulle arbejderne fastholde deres forhandlingsduelighed på lige fod med
ledelsen, måtte de vise, at de var tilregnelige og redelige modparter.
Dermed var det reguleringstomrum på arbejdsmarkedet, der opstod
efter laugenes afvikling, ved at være fyldt ud. Den formaliserede regulering af arbejdsmarkedet blev en realitet, da Septemberforliget blev
indgået i 1899. Selv om man selvfølgelig ikke skal tro, at denne formalisering af reguleringen udelukkede, at der på mange virksomheder
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fortsat var personalepleje (særlige velfærdsarrangementer) og personlige
relationer mellem ledelse og ansatte, og at der var mange steder, hvor
rnan forsøgte at holde fagbevægelsen stangen. Men i det lange løb blev
det den formaliserede forhandling mellem arbejdsmarkedets to parter
rned staten og velfærdspolitikere som dommere på sidelinien, der skulle
holde styr på arbejdsmarkedet gennem 1900-tallet.

Afslutning
Den for samfundet så vigtige regulering af forholdene på arbejdsmarkedet - forudsætningen for en effektiv produktion og samfundsmæssig
velfærd - fungerede ikke godt med patriarkalismen. Industrialisering og
lønarbejde havde hånd i hånd ændret samfundet dramatisk. Patriarkalismen var ikke et effektivt ledelsesinstrument, da først arbejderstaben
var blevet opmærksom på sin styrke ved en fælles fremsætning af krav.
Hvor patriarkalismen ikke slog til, måtte myndighederne træde til og
forsøge at skabe ordnede forhold og social tryghed. På arbejdsmarkedet,
hvor arbejdsmarkedets parter efter Septemberforliget 1899 formelt selv
forhandlede sig til rette, kom statsmagten i stadig stigende grad op
gennem 1900-tallet til at træde frem fra kulissen og lægge rammerne
for forhandlingerne. Den gryende velfærdsstat med sin regulering og
styring fik sin spæde debut - ikke mindst i kraft af patriarkalismens
afmægtighed i en ny tids virksomhedshusholdning.
For - og her er parallellen tydelig til de »humane« patriarkalske
virksomhedsejere - i bund og grund er velfærdsstaten jo, trods betegnelsen, ikke blot et spørgsmål om, at mennesker skal have det godt. Den
er en styreform, der skal få samfundet til at fungere hensigtsmæssigt
- ligesom de patriarkalske arbejdsgivere skulle drive deres virksomhed
profitabelt. Og her har velfærdsstaten haft mere held med sit projekt
i 1900-tallet end de patriarkalske arbejdsgivere i slutningen af 1800tallet.
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