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Kampen for 8-timersdagen

I 1919 fikk arbeiderne i Norge innfridd kravet om «åttetimersdagen». Åtte timer jobb, åtte timer fri, åtte timer 
søvn, var parolen. Det kom ikke av seg sjøl. I USA organiserte arbeidere tusenvis av streiker, mange av dem ble 
blodige slag. Allerede i 1867 hadde flere delstater og byer innvilget åttetimersdag for sine ansatte. I Norge og i 
Europa for øvrig ble 1.mai en kampdag for åttetimersdagen fra 1891. Men først etter første verdenskrig, i 1919, ble 
den innført i Norge.   

Forholdene var vanskelige for arbeidsfolk under første verdenskrig (1914 – 1918). Også på Notodden og Rjukan 
merket folk de dårlige tidene.  Matvareprisene steg kraftig og lønningene strakk ikke lenger til. Det ble rasjon-
ering av matvarer og delt ut brødmerker tilpasset antall medlemmer i familiene. Samtidig kom nyheten om den 
russiske revolusjonen i 1917. Denne kom til å påvirke mange industriarbeidere. Det viste seg mulig å ta makta fra 
kapitaleierne! På Notodden ble det opprettet arbeiderråd etter russisk forbilde. De skulle fungere som en trussel 
om radikal arbeidermakt mot statsmakt og næringsliv. 

Ingen arbeider særlig godt med lite mat. Arbeiderne var slitne. Vanlig arbeidstid var 12-timers dag. Reduksjon til 
8-timers arbeidsdag ble oftere nevnt som en utvei. På vårparten 1918 ble kravet stilt i Oslo (den gang het byen
Kristiania).Det spredde seg til Drammensvassdraget og slo deretter inn i byene i Telemark.

I 1918 gikk 2000 i 1.mai-tog på Notodden under parolen «Frem for 8-timersdagen». På et møte seinere på dagen 
fattet arbeiderne en resolusjon om øyeblikkelig gjennomføring av 8-timersdagen. 

Arbeiderne var utålmodig. Det ble holdt et møte mellom 10 fagforeningsledere, der de bestemte seg for ikke å 
vente lenger, men forberedte åtte timers arbeidsdag fra neste dag. På Hydro gjorde arbeiderne ord til handling. 
Fabrikkfløyta blåste to timer etter alle var gått hjem. Det samme skjedde snart ved anleggene på Rjukan. 

Industrilederne reagerte og Arbeidsretten gav pålegg om å følge tariffen – avtalt arbeidstid. Men arbeiderne 
neglisjerte pålegget. 

Samtidig begynte Arbeidsgiverforeningen å forhandle med en delegasjon fra Notodden og Rjukan. Resultatet 
ble en enighet om 51 timers arbeidsuke, i påvente av et statlig utspill i saken. Resultatet ble forelagt arbeiderne til 
avstemning. På Rjukan var det tilslutning, men på Notodden ble overenskomsten forkastet. 

To av fagforeningslederne gikk også til statsminister Gunnar Knudsen og krevde et løfte om en rask lovendring. 
Den kom først sommeren 1919. For oppvigleriene ble de ti fagforeningslederne fra Notodden dømt til bøter på ti 
kroner hver i Arbeidsretten. Det var en forsiktig reaksjon – og bøtene ble visstnok aldri betalt.

Kilde: www.hydro.com/no. 2015. 

Eliassen, Ingeborg: Harde tider. Det nye arbeidslivet i Europa. Spartacus Forlag 2014.

Tekst av Trond Aasland.
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TELEMARKS DOKUMENTARV: HYDROS SVARTEBOK FRA RJUKAN

Protokollen inneholder lister med personer som ikke skulle gis ansettelse av Hydro, og dokumenterer 
svartelisting av avskjedigede arbeidere ved Rjukan Salpeterfabrikker.

Rjukan har en sentral plass i norsk industri- og arbeiderhistorie. Protokollen synliggjør sider ved arbeidslivkultur 
og forholdet mellom arbeidere og arbeidsgivere under etableringen av vår moderne storindustri. Protokollen er 
tatt inn som del av Norges dokumentarv, er del av de historiske arkivene etter Hydro Rjukan som er bevart på 
Vemork.

Fra Telemarkskilder. Hele dokumentet kan du laste ned fra sida www.telemarkskilder.no.

Oppgave til elevene: Med hvilke begrunnelser blir arbeiderne oppsagt?
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