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1. bind af Jubilæumsskriftet Arbejdsretten gennem 100 år 
handler om årene 1910 -1963, da Arbejdsretten hed 
»Den faste Voldgiftsret«.
 
Arbejdsrettens sager er meget varierende og vedrører alle 
mulige samfundsmæssige problemstillinger. Ofte kan de 
føres tilbage til bestemte historiske og politiske begivenheder.
Arbejdsrettens sager afspejler således den samfundsmæssige 
udvikling, og Arbejdsrettens historie er derfor også en del 
af Danmarkshistorien. 
 I jubilæumsskiftet er denne historie fortalt af Arbejds-
retten selv, idet der for hvert år er udvalgt en afgørelse fra 
retten, der viser et glimt af livet i Danmark det pågældende 
år, og som refereres relativt udførligt.  
 Herudover indeholder jubilæumsskriftet år for år bl.a. 
et antal kortere referater af afgørelser fra Arbejdsretten, 
der skønnes at have særlig arbejdsretlig interesse. 
 Desuden indeholder skriftet en kort beskrivelse af de 
personer, der blev udpeget til retsformænd eller fagdom-
mere i Arbejdsretten i perioden 1910 -1963.

De refererede afgørelser og det øvrige stof er indsamlet, 
udvalgt og kommenteret af næstformand i Arbejdsretten 
fhv. retspræsident Niels Waage.
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Forord

Den faste Voldgiftsret, der i 1964 fi k navneforandring til Arbejdsretten, 
blev oprettet ved lov nr. 81 af 12. april 1910 og kan således fejre 100 års 
jubilæum i 2010. 

I den anledning har bestyrelsen for Dansk Forening for Arbejdsret 
besluttet at udgive dette jubilæumsskrift.

Det er hensigten med jubilæumsskriftet, at Arbejdsrettens historie 
først og fremmest skal fortælles på den måde, at Arbejdsretten selv 
kommer til orde gennem referater af dens domme og kendelser. Disse 
har naturligvis især haft betydning for udviklingen af dansk kollektiv 
arbejdsret og dermed forholdene på det danske arbejdsmarked generelt. 
Men de begivenheder og forhold, der har givet anledning til sagerne i 
Arbejdsretten, er meget varierende og vedrører direkte eller indirekte alle 
mulige samfundsmæssige problemstillinger, som Arbejdsretten ofte har 
redegjort detaljeret for i sine afgørelser. Derfor er Arbejdsrettens historie 
også en fortælling om udviklingen i det danske samfund og danskernes 
livsvilkår gennem de sidste 100 år. 

Denne historie fortælles på den måde, at der for hvert år er udvalgt 
en afgørelse fra retten, der refereres relativt udførligt, uden at den 
nødvendigvis har den store interesse set ud fra en teoretisk kollektivt 
arbejdsretlig synsvinkel. Men afgørelsen er valgt, fordi den på en eller 
anden måde viser en side af livet i Danmark det pågældende år. 

Herudover indeholder jubilæumsskriftet – foruden oplysninger om 
relevant lovgivning mv. – år for år et antal kortere referater af udvalgte 
vigtigere afgørelser fra Arbejdsretten af særlig kollektiv arbejdsretlig inte-
resse. Der er fokuseret på afgørelsernes historiske interesse, og de er ikke 
alle nødvendigvis udtryk for gældende ret i dag. Der er også medtaget 
referater af enkelte afgørelser afsagt af de almindelige domstole, som 
kan have særlig interesse i kollektiv arbejdsretlig sammenhæng. Det har 
imidlertid ikke været tanken med dette jubilæumsskrift at supplere de 
efterhånden ret talrige fremstillinger af dansk kollektiv arbejdsret, der 
især inden for de sidste 20-30 år har set dagens lys. Det er heller ikke 
formålet med jubilæumsskriftet at bidrage til debatten om Arbejdsret-
tens placering og rolle i samfundet ud over, hvad der kan udledes af de 
refererede afgørelser.

 Desuden gives en kort beskrivelse af de personer, der i årenes løb 
har medvirket som fagdommere eller retsformænd i Arbejdsretten i det 
omfang, det har været muligt at fremskaffe oplysninger herom.
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Nærværende 1. bind af jubilæumsskriftet dækker årene 1910-1963, 
d.v.s. den periode, hvor retten bar betegnelsen Den faste Voldgiftsret. 

2. bind, der vil dække resten af de 100 år, forventes udgivet i slut-
ningen af 2011. 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for Dansk Forening for Arbejdsret, som 
har betroet mig den spændende opgave at udarbejde jubilæumsskriftet, 
herunder at indsamle, udvælge og kommentere de af Arbejdsrettens 
afgørelser, der er medtaget. Det siger sig selv, at det beror på et skøn 
hvilke af mange tusinde afgørelser, der er bedst egnede til fortælle Ar-
bejdsrettens historie, og der fi ndes givetvis andre afgørelser end dem, 
jeg har udvalgt, der også kunne have været brugt. 

Ved udarbejdelsen af jubilæumsskriftet jeg har fået bistand af mange 
gode kræfter på mange måder. Jeg vil i den anledning gerne rette en tak til 
Kasper Worm-Petersen, Arbejdsretten, Leo Lybæk Hansen, LO, Helge 
Werner, DA, Per Kjæmpe, Bo Helsted og Morten Lemkuhl, DJØFs 
forlag, Britt Lundin Steffensen, DFDS, kontorchef Birgitte Dember, 
SALA, Henning Grelle og Freddie Nielsen, Arbejderbevægelsens Bi-
bliotek og Arkiv, museumsinspektør Thorbjørn Thaarup og museumsin-
spektør Kåre Lauring, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Søren 
Axelsen og Susanne Ringby, Københavns Byret, professor dr.jur. Jens 
Kristiansen, Ingrid Sylvest Nielsen, Søren Østergaard, Jørgen Mundt 
og Jacob Waage.

En særlig tak til Arbejdsretsforeningens formand og Arbejdsrettens 
netop afgåede formand, højesteretspræsident Børge Dahl, som har været 
hovedinitiativtager til udsendelsen af jubilæumsskriftet. 

Endelig en stor tak til Margot og Thorvald Dreyers Fond for generøs 
støtte til dette jubilæumsskrift.

Roskilde, den 1. november 2010

Niels Waage
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Indledning

Fagforeninger, arbejdsgiverforeninger 
og hovedorganisationer

Den voldsomme industrielle udvikling, der skete i Danmark i sidste 
halvdel af det nittende århundrede førte til en fuldstændig omvæltning 
af den økonomiske orden, navnlig i byerhvervene. Udviklingen havde ført 
til, at de enkelte arbejdere stod meget svagt over for deres arbejdsgivere, 
og de organiserede sig derfor i fagforeninger, som anvendte strejkevåbnet 
for at opnå bedre vilkår for deres medlemmer. Arbejdsgiverne svarede 
ofte igen med lockouter, og også arbejdsgiverne sluttede sig sammen. 
Organisationsudviklingen kulminerede med dannelsen af de to store 
hovedorganisationer på det danske arbejdsmarked: I 1896 Dansk Ar-
bejdsgiver- og Mesterforening (senere betegnet Dansk Arbejdsgiver-
forening, DA) og i 1898 De samvirkende Fagforbund (senere betegnet 
Landsorganisationen i Danmark, LO). 

Kollektive overenskomster

Et af det vigtigste mål for fagforeningerne var, at de kunne indgå som 
egentlige parter i aftaler med en arbejdsgiver om medlemmernes arbejds-
forhold, f.eks lønnens størrelse og arbejdstidens længde. I det omfang 
dette lykkedes, opstod de første egentlige kollektive (arbejds)overenskom-
ster, og dermed indførtes et begreb, der fi k overordentlig stor betydning 
for den videre udvikling af retsforholdet mellem arbejdere (lønmodta-
gere) og arbejdsgivere. 

De kollektive overenskomster adskilte sig fra de velkendte individuelle 
arbejdsaftaler derved, at de lønmodtagere, som den omfattede, ikke var 
individuelt bestemt, f.eks. ved navns nævnelse, men var angivet kollektivt 
gennem et eller fl ere kriterier, f.eks. medlemskab af en fagforening eller 
besiddelse af særlige faglige kvalifi kationer. De kollektive overenskomster 
etablerede således ikke i sig selv noget ansættelsesforhold. De fungerede 
således, at de supplerede og udfyldte de allerede bestående og kommende 
individuelle arbejdskontrakter mellem den enkelte lønmodtager og den 
enkelte arbejdsgiver. 

Der var til at begynde med stor usikkerhed om, hvorledes man skulle 
forholde sig til disse kollektive overenskomster. Var de overhovedet bin-
dende for parterne? 
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Der blev gjort forsøg på en afklaring, da de to nystiftede hovedorgani-
sationer i 1898 nedsatte et »fællesudvalg til afgørelse af arbejdsstridighe-
der« for at få etableret holdbare regler på dette vanskelige område. Men 
inden fællesudvalget var kommet rigtigt i gang, udbrød den store lockout 
i 1899. Det blev fredsslutningen efter denne arbejdskrig den 4. septem-
ber 1899, det berømte Septemberforlig, der kom til at danne rammerne 
for den fremtidige retlige ordning af retsforholdene på arbejdsmarkedet.

Septemberforliget 1899

Ved Septemberforliget enedes hovedorganisationerne først og fremmest 
om at anerkende hinanden som lovlige aktører på arbejdsmarkedet. Det 
udtales således i forligets punkt 2 bl.a.: 

»Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening og De samvirkende Fagforbund erkende 
herved hinandens Berettigelse til henholdsvis at dekretere eller godkende Arbejds-
standsning.«

Endvidere blev kollektive overenskomster udtrykkeligt anerkendt som 
gyldige og bindende, jf. Septemberforligets pkt. 3:

»Overenskomster, der maatte blive afsluttede imellem de to Hovedorganisationer, 
skulle respekteres og efterkommes af alle under dem hørende Organisationer 
under vedkommende Hovedorganisations Ansvar.«

Det blev derfor aftaler mellem organisationerne, der kom til at præge 
udviklingen på området her i landet og ikke lovgivning som i de fl este 
andre lande. Grundlaget for aftalemodellen på arbejdsmarkedet, »Den 
danske model« var etableret.

Håndhævelse af kollektive overenskomster

Det var imidlertid et spørgsmål, hvordan de kollektive overenskomster 
i givet fald kunne og skulle håndhæves og sanktioneres. Dette spørgsmål 
henhørte som udgangspunkt under de almindelige domstole. Men hvad 
angik almindelige overenskomstbestemmelser om løn og arbejdsvilkår 
var det evident, at de almindelige domstole – også dengang – var alt for 
langsomme. Man kunne ikke bruge år på at få afgjort, om en arbejdsgiver 
udbetalte den løn, der var aftalt, eller om et bestemt arbejde var omfattet 
af den eller den kollektive overenskomst. Opstod der derfor uoverens-
stemmelse om, hvorvidt en part havde brudt en kollektiv overenskomst, 
blev resultatet ofte en strejke eller en lockout. Man enedes dog også i 
nogle tilfælde om at få afgjort uoverensstemmelsen ved voldgift. Hermed 
opstod det ejendommelige, men vigtige begreb faglig voldgift.
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Den permanente Voldgiftsret 1900-1910

I Septemberforliget blev det bestemt, at sager om brud på forliget skulle 
»henvises til en permanent Voldgiftsdomstol, over for hvilken der ved Lov 
er fastsat samme Vidnepligt som overfor Landets almindelige Domstole.« 
Denne Voldgiftsdomstol skulle bestå af 7 medlemmer, af hvilke hver 
af hovedorganisationerne skulle vælge 3 uden for vedkommende orga-
nisations bestyrelse, og formanden vælges af disse 6 i forening blandt 
landets jurister.

Den permanente Voldgiftsret blev etableret i begyndelsen af året 1900, 
og den fi k lovgivningsmagtens blå stempel ved, at det ved lov og kongelig 
anordning blev bestemt, at vidneførsel i voldgiftsretten skulle ske efter 
lovgivningens almindelige regler om vidnepligt m.v.

Septemberforliget og Den permanente Voldgiftsret betød dog ikke, 
at de urolige forhold på arbejdsmarkedet omkring århundredeskiftet 
ophørte. Det stod i den forbindelse hurtigt klart, at Den permanente 
Voldgiftsret hverken havde fornøden kompetence eller tilstrækkelige 
magtmidler til at fungere som en effektiv retsinstans. Ganske vist kom 
den ind på – uden egentlig hjemmel – at tilkende en krænket organisa-
tion bøder fra modparten, men ellers manglede der faste og klare regler 
for, hvorledes brud på kollektive overenskomster i almindelighed skulle 
sanktioneres. En part, der havde fået Den Permanente Voldgiftsrets af-
gørelse for, at modparten havde brudt Septemberforliget, måtte derfor 
gå til de almindelige domstole for at få erstatning for det tab, der var 
lidt i den forbindelse. 

Dette blev der imidlertid ændret på i 1910, hvor Den Permanente 
Voldgiftsret blev afl øst af Den Faste Voldgiftsret. 

Augustudvalget 1908 

I 1908 lukkede en konfl ikt på det grafi ske område de københavnske 
dagblade. Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening truede med storlock-
out. Indenrigsminister Sigurd Berg greb ind i konfl ikten som mægler, og 
den blev bilagt. Som led i afslutningen på konfl ikten nedsatte Hovedor-
ganisationerne herefter »Fællesudvalget af 17. August 1908 angaaende 
Arbejdsstridigheder«, bedre kendt som Augustudvalget, Udvalget bestod 
foruden af formanden af 20 medlemmer, 10 fra hver af de to hovedorga-
nisationer, og Udvalgets opgave blev, at man »på grundlag af indvundne 
erfaringer skulle forhandle såvel om foreliggende forslag angående vold-
giftsdomstole som om bestemmelserne til forebyggelse af lockout eller 
strejke, mægling under konfl ikt etc.« 

Udvalgets formand blev formanden for Den Permanente Voldgiftsret 
Carl Ussing.

Carl Ussing 
(1857-1934)
Formand for August-
udvalget og således 
hovedarkitekten bag det 
stadigt gældende danske 
kollektive arbejdsretlige 
system. Han var formand 
for Den faste Voldgiftsret 
1910-1920. Cand.jur. 
1880, herefter assistent i 
Justitsministeriet. Dr.jur. 
1884, auditør 1887, 
assessor i Kriminalretten 
1891 og i Landsover-
samt Hof- og Stadsretten. 
1905. Næstformand for 
den Permanente Voldgifts-
ret 1901-1908, formand 
1909-1910. Justitiarius i 
Landsover- samt Hof- og 
Stadsretten. National-
bankdirektør i 1914. 
Omfattende forfatterskab 
af juridisk, økonomisk og 
moralsk art, en lille del af 
forfatterskabet er samlet i 
mindeskriftet Carl Ussing 
i Skrift og Tale (1934).
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