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LINJEGODS
STREIKEN

J
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Den 23. april 1976 gikk ca. 80 arbeidere ved Linjegodsterminalen på Alnabru i Oslo til streik. I de nærmere tre uker
streiken varte, ble den møtt med noen av de hardeste angrep som
noen streik er blitt utsatt for i norsk etterkrigstid. Hetskampanje
i massemedia, politivold og arrestasjon av streikevakter, streikebryteri, Arbeidsrettsdom, lockout og krav om «slavekontrakt» er
noen stikkord. Etter at streiken ble nedlagt, ble tre av våre klubbtilitsmenn suspendert fra foreninga, Oslo Transportarbeiderforening.
Denne hvitboka er ingen grundig oppsummering av streiken og
de erfaringene vi gjorde. Til det kreves atskillig mer tid og krefter. Det vi har ønsket å oppnå med dette heftet er en framstilling
av streikens gang og noen av lærdommene vi gjorde. På den
måten håper vi at andre kan lære av oss og vår streik, og at vi
gjennom det yter et bidrag til arbeiderklassens er/aringer i vårt
land.
Klubbstyret
Linjegodsterminalen/Alnabru

Ansvarlig utgiver: Glen Ost/ing, tidligere formann i
Streikekomiteen.
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«Huset» er en gjennomrasjonalisert arbeidsplass hvor gods-

ekspederingen skjer i høyt tempo og
etter samlebåndsprinsipnet.

BAKGRUNNEN FOR 'STREIKENLinjegods-terminalen på Alnabru
i Oslo hadde våren -76 ca, 80 fast
ansatte transportarbeidere og rundt
50 funksjonærer. De fleste transportarbeidere er godsekspeditører
som losser /lesser gods ut og inn fra
jernbanevogner, containere eller
lastebiler. Blant de 80 er også noen
truck-førere og sjåfører.
Den største «avdelingen» på terminalen er godshuset, som ble
åpnet 2. januar 1976. Dette er Linjegods' stolthet den nyeste,
dyreste, største og mest moderne
terminal i Norge for spedisjon av
gods, For oss som jobber der, er det
først og fremst en gjennomrasjonalisert arbeidsplass, hvor
godsekspederingen skjer i høyt tempo og etter samlebåndsprinsippet.
Arbeidsplassen består også av en
«utedel», plass-lessinga som den
kalles, hvor vi står i jernbanevogner
og tar imot gods fra lastebiler .

Ingen «harmonisk»
arbeidsplass.
Alnabru-terminalen har aldri
vært noen såkalt «harmonisk» arbeidsplass, prega av «det gode samarbeid» mellom arbeidere og bedriftsledelse. Tvertimot har det
vært stadige småkonflikter, som til
slutt kulminerte i en streik.
Lønna har alltid vært dårlig. I
1975 var gjennomsnittet omtrent
40.000 kr. i året. Mange unge eller
nyansatte tjente mindre. Faktisk
hørte vi til blant de dårligst lønte innafor vårt yrke.
For denne sultelønna utfører vi et
tungt arbeid, til dels i høyt oppdrevet tempo pga. trafikkmengde
og samlebåndsprinsippet. Vi jobber
i et uoppvarmet og trekkfullt godshus, eller ute i glisne jernbane-

vogner. Dette fører til mye sjukdom
og fravær. Lønna og arbeidsforholdene fører til at mange slutter etter kort tid, og ledelsen har store
problemer med å skaffe arbeidskraft. Terminalen har derfor vært
konstant underbemanna, noe som
betyr ekstra utbytting av oss som
jobber på Alnabru .
Dårlig lønn og dårlige arbeidsforhold gir i seg sjøl grunnlag for
misnøye og konflikter. Ennå verre
blir det når man må slåss med
bedriftsledelsen for hver minste forbedring av forholdene, sjøl hvor
liten den måtte være.
I korthet kan vi nevne noen
eksempler fra de siste to åra på
Alnabru. Vi kunne nevne mange
flere saker av større og mindre omfang, men disse er representative.
- Hver vinter kommer nordavinden blåsende nedover Groruddalen der bedriften ligger, og mange
mener at Alnabru må være det
kaldeste sted i Oslo. De som jobber
ute på plass-lessinga har k.revd
hovedsakelig tre ting: En foret vinterjakke å jobbe' i, et sted hvor de
kan varme seg av og til, og skikkelig
brøyting og sandstrøing av det islagte området hvor lastebiler,
trucker og ekspeditører ferdes.
Disse krav skulle regnes som en
selvsagt ting utfra vern av helse og
liv, men hittil har vi bare oppnådd å
få innfridd kravet om vinterjakke,
og det med nød og neppe gjennom
en hestehandel under årets tariffforhandlinger. (Til gjengjeld fikk
Linjegods utvidet rammen for arbeidstida.)
- Vi sliter med dårlig utstyr,
f.eks.
er
gaffeltrucker
og
jekketraller som fungerer riktig, en
mangelvare. Truckførere måtte

klage i flere måneder for å få
hørselvern og nyrebelter.
- Ledelsen overrasket oss stadig
meØ autoritære tiltak, som f.eks. å
stenge røykerommet inne på terminalen for ei tid som straff for påståtte forsømmelser. Eller koble ut
den brusautomaten som vi måtte
sloss så lenge for å få, fordi det
<<fløt over med tomflasker», som
det het fra bedriftsledelsen. Hver
for seg kan disse sakene kalles
bagateller, kanskje, men når det
blir mange- av dem, utgjør de et
stadig irritasjonsmoment. Bl.a. på
grunn av disse mange irritasjonsmomentene gjennom lang tid, har
klubben ved terminalen alltid stått i
en kampstilling overfor bedriftsledelsen. Det har også ført til en god
ting: høy kampmoral og godt
kameratskap blant de som arbeider der.

Lønnskampen
Selvfølglig har den dårlige lønna
vært vår største ' kampsak. Vi har
vært tvunget til å selge vår arbeidskraft til Linjegods for dumpingpriser. Hvorfor skulle vi det? For
oss var spørsmålet: Hvordan rette
på det? På kort sikt fins det to
m~ter: individuelle løsninger som å
søke ny jobb, eller den kollektive
løsningen - slå oss sammen og
kjempe for bedre lønnsavtaler. Det
siste var å foretrekke. Forutsetningen var at vi bygget opp en
sterk klubb og at vi organiserte oss
alle sammen.
Sommeren 1975 sa vi opp en
gammt:l «bonusavtale» vi hadde
med bedriften og krevde forhandlinger
om ny - «bonus».
Bonusen var egentlig en akkordavtale som ga oss mindre enn 100
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ALNABRUTERMINALEN ble offisielt åpnet 16. mars. Ti'I stede var representanter for Storting og Samferdselsdepartement, Fylkestrafikksjef, NSB og Rutegods, et større antall kunder i Region
Østlandet, foruten pressen i Oslo-området. En rekke talere gratulerte Linje-

gods med anlegget og understreket betydningen av den effektivisering som nå
er muliggjort. Etter frokost i kantinen
(-som av Dagbladet ble karakterisert
som overdådig gjestfrihet) , ble gjestene
vist rundt i terminalen og demonstrert
dens forskjellige funksjoner.

Alnabruterminalen ble åpnet den
2/1-76, men denførsteperioden var

preget av kaos. Derfor ventet
ledelsen til den 16. mars med å åpne
det nye terminalhuset offisielt.
Mens de høye herrene ble behandlet
med «overdådig gjestfrihet», måtte
vi utsette spisepausen fordi kantinen ble stengt for personalet. Ar. tikke/en er saksetfra «LG».

kr. pr. mnd . Faktisk ble klubben på
Alnabru bygd opp gjennom kampen for en ny bonus sommeren og
høsten 1975. Vi krevde 400 kr. pr.
mann pr. måned den gangen, som
et fast lønnstillegg, ikke som en
akkordavtale. Etter harde forhandlinger ga bedriften oss et tilbud
på en ny akkordavtale som ville gi
oss gjennomsnittlig ca. 170 kr . pr.
mnd. Men den skulle bare gjelde til
1. jan. 1976. Siden bedriften ikke
var forpliktet gjennom tariffavtalen
til å gi oss noen «bonus» eller
akkord i det hele tatt, sa de 170 kr.
eller ingenting .
Vi stemte over bedriftens forslag
på et klubbmøte den 29.9.75, med
det resultat at vi med stort flertall sa
nei til tilbudet, «heller ingenting
enn å godta et gammelt kjøttbein de
kaster til oss» som et medlem sa.
Bitterheten over den gamle bonusavtalen var stor. Så stor at vi heller
ville fortsette med den i et par
måneder til, enn å bite på en ny avtale som var nesten like ille. Siden
åpningen av det nye terminalhuset
skulle skje ved årsskiftet, bestemte
vi oss for å forhandle på ny når
godsekspeditørene fra andre Osloterminaler ble flyttet til Alnabru.
Da ville klubben bli tre ganger så
stor. De nye bonusforhandlingene
kom i stand i desember. Tillitsmenn
fra Alnabru-, Østensjøveien- og
Østbane-terminalene var til stede .
På forhånd hadde alle blitt enige
om å fremme på ny Alnabruklubbens krav om 400 kr. Bedriften
tilbød 100 kr. fast pr. mnd. i bonus
i stedet for den gamle akkordavtalen. På tross av den store avstanden mellom krav og tilbud, ble
vi tvunget til å godta bedriftens
tilbud. Den gangen var vi ikke
sterke nok til å ta opp kampen for å
tvinge vårt krav igjennom. Mange
satte sitt håp til tariffoppgjøret til
våren. Da måtte vi vel endelig få en
skikkelig lønnsforbedring?

Tariffoppgjøret skapte
forbitrelse
Tariffoppgjøret våren -76 ga
mange håp om en skikkelig lønnsforbedring. Nå måtte tida være inne
til et skikkelig lønnstillegg - før
prisstigninga spiste opp det lille vi
hadde.
På et klubbmøte på terminalen
høsten -75 ble tariffoppgjøret
diskutert, og det ble vedtatt krav
om 30 OJo lønnsøkning ved oppgjøret. Dette mente vi var et helt
nødvendig krav, som ville bringe

oss opp i ei årslønn på ca. 56.000
kr. om det ble innfridd. Men Oslo
Transportarbeiderforenings representantskap vedtok kombioppgjøret og gikk med på å la Kleppe,
Aspengren og Selvik legge opp til et
av de verste lønnsoppgjørene i etterkrigstida.
Allikevel skulle det være tariffforhandlinger innenfor en viss rammeavtale som ble ført direkte med
Linjegods. Delegater ble sendt til
Oslo fra forskjellige Linjegodsterminaler og Alnabru fikk delta
med to forhandlere. De to prøvde å
få alle til å forhandle ut fra vårt
krav, men Forbundsledelsen henviste til rammeavtalen og nektet å
fremme kravet. Linjegods vant enda to år med garantert billig arbeidskraft. Resultatet ble elendig: et
anbefalt forslag på kr. 1,74 pr.
time, ca 8 OJo lønnsøkning, og hele
22 OJo under kravet vårt. Våre to
forhandlere var de eneste blant forhandlerne som gikk imot forslaget.
Seinere under streiken, sa Walter
Kolstad til Norsk presse at forslaget
var enstemmig vedtatt, vedtatt også
av våre delegater. Dette er altså
løgn.

Klubben krever 800 kroner
Resultatet av tariff-forhandlingene ble lagt fram for klubben på
et møte 12. april i år. Diskusjonen
avdekket raskt stor forbitrel se over
resultatet, og det ble fattet et enstemmig vedtak om at dette ikke var
tilfredsstillende. Det var klart av
samtlige som var tilstede på klubbmøtet ville stemme nei ved uravstemingen over resultatet. Videre
ble det enstemmig fattet vedtak om
å kreve lokale forhandlinger med
Linjegods om en ny særavtale eller
bonusordning. Dels hadde dette
vedtaket bakgrunn i den eksisterende bonusordning på kr. 100 pr .
mnd., som nå utløp, men først og
fremst var hensikten å rette opp det
elendige tariff-resultatet ved å kreve
et skikkelig lønnstillegg gjennom en
lokal særavtale med Linjegods .
Denne gang krevde vi det dobbelte
av det vi krevde et halvt år tidligere,
800 kr. pr. mnd. i tillegg til
resultatet ved ·årets tariffoppgjør.
Dette kravet lå innenfor rammen av
vårt opprinnelige krav på 30 0/o
lønnsøkning. Det ble dessuten valgt
et forhandlingsutva lg på 4 personer, som i et brev dagen etter
presenterte klubbens krav for
bedriftsledelsen . Brevet lød som
følger:
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1975 ble et godt ar for LmJegods. De
totale 'salgsinntekter var 410' mill.
kroner, og dette representerer en økning på 24 % i forhold til 1974. Resultatet av selskapets tredje driftsår,
etter at regnskapet er blitt belastet
fulle avskrivninger, ligger på 4,7 mill.
kroner i overskudd fØr skatter. Resultatet må karakteriseres som godt, særlig på bakgrunn av den svake konjunktursituasjonen i 1975.
Innenlandstrafikken Økte med vel
4 % . Utenlandstrafikken, som har et
mindre omfang, har hatt en betydelig
vekst. Den 65 prosents Økning som
man her kunne registrere skyldes i
hovedsak overtagelsen av Nordiske
Godscentralers tidligere trafikk. Dette
skjedde som kjent 1. september 1974,
og 1975 var derfor det første året der
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konkurranseevne 1 markedet. Her skal•
··'
·'
bare nevnes trafikkoppleggene mellom I
0
Syd- og Nord-Norge som jo har hatt.
en meget positiv effekt, styrking av I
trafikkoppleggene mellom Oslo-om-.
rådet og Sørlandet og mellom Oslo- I
lnj9Q0 S
området og Bergen. I forbindelse med •
det siste !fiinner vi om Piggy-back 1
opplegget som ble satt igang mellom •
Klar trafikkøkning
Osterøya/Bergen og Oslo fra; våren 1
j koniunktursvakt
1975. I . utenlandsrelasjoner ble det
kd
opprettet nye linjer og Linjegods' .nye •
mar e
tolisystem i forbindelse med ·aeklara-1
_.._._"-"____..,.....,.........._....._.
sjonsfort9llingen ble en realitet.
•
På terminalsiden ble nye anlegg tatt i I
denne trafikk eksisterte i hele periobruk i begynnelsen av året i Tromsø•
den.
og Bergen, og gjennom hele 1975 på-I
I 1975 gjennomførte vi en rekke forgikk arbeidet med storterminalen på•
skjellige tiltak for å bedFe transportAlnabru. Byggearbeidene her var avkvalitet og dermed også styrke vår
sluttet på senhøsten, og siste halvår•
ble brukt ti,J planlegning av driftsopp- I
- legg og rutiner i forbindelse med•
O\l\l~
Alnabru. I tillegg til dette pågikk pror innte1<.tsåret
sjekteri~g
av andæ term!nalanlegg,
10nnsta1<.e~
bl.a. Heimdal ved Trondheim.
~n1n9
1111
n og rød g1enpa.rt
0
GUL:
Sc0de" ,nn'<'ri 3\ 1al"ua.r
I vårt driftsopplegg inngår kombi- I
\(asscreren \ønnstakerens !.¼at
\or
5 _ Qppga."' ene s\l.al li nerte transporter som et vesentlig ele- •
197
,\geskri11
ment, og hovedvekten er lagt på 20
avrunde s i,.cdover til
fots conta.inere. Imidlertid har con-•
~
. 5\<,.attetre\.<.\.<.~PP9a'-'e
tainere i denne størrelsen visse be------r·----14 .2
grensniQger og Linjegods Lastbærer•
I
p (e 9 gst,•1 ble satt i prøvedrift ifjor. Dette er
'·
- ------\.3 . . ,1,e¼K
, - - som kj_ent en nyskapning, uty_iklet av
.2 B•~~ti·,,egsTogd
Linjegods, med tanke på å dekke enPre mie
0050,
_
t,1 do,o9
\ •,'' a b,d,a9 _ _
pens\ de<
,ygdl
___
_, ,:.i;'\~
\\""lerun rbe1dert
\•- - - ~ - - - ·-d del av de transportoppgaver selskapet
\ skogs>
-- ·
- -----f mc"~', har på det norske innenlandsmarke- •
det. De tekniske prøver som ble ut- I
--- ---\
_ _ --\~~,:~ 5
ført med prototypen var vellykket, og•
på slutte?- av året ble et større antall
modifiserte LLB'er .satt inn i utvidet ■
prøvedrift med tanke på Økonomisk
beta\\
resultatvurdering.
• Ill

Godt ar
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- . «1975 ble et godt år for Linjegods» står det i Linjegods persona/blad «LG», men det var ikke
et godt år fot de vanlige ansatte,
som tjente rundt 40.000 kr. brutto.
(se lønns- og trekkoppgaven)

Oslo, 12. april 1976
Linjegods AIS
Alnabru
Att.: Personalsjef Sjåstad
På et klubbmøte på Alnabru den 12.04. 76 biefølgende vedtatt:
I. Klubben krever forhandlinger i forbindelse med opprettelse av særavtale angående lønn.
2. Kravet er kr. 800 pr. måned pr. mann.
3. Forhandlingene skal begynne seinest onsdag 21/4-76.
4. Følgende er valgt tilf-orhandlingsutvalget: Glenn Ost/ing, Arne Lund, Per Østvold, Steinar
Pedersen.
For forhandlingsutvalget
Arne Lund
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Onsdag 21. _april kom representanter for klubben og Linjegodsledelsen sammen til forhandlingsmøte om klubbens lønnskrav.
Direktør Vågen åpnet møtet. Han
var overrasket over tidspunktet for
lønnskravet, i og med at tariff-forhandlingene nylig var avsluttet med
et anbefalt forslag, som han sa.
Men han innrømte villig at dette
med mer lønn var et sentralt
spørsmål. «Det er et problem som
vi alle ham, som han generøst uttrykte det. Derimot var bedriften
svært interessert i å diskutere andre
forhold ved bedriften, og gjerne litt
uformelt. Alnabru var en arbeidsplass med spesielle problemer, fikk
vi høre, og løsningen på disse var av
interesse for alle medarbeiderne. Et
meningsfyllt og trivelig arbeid var
her viktigste stikkord. Kunne vi i
stedet drøfte dette sammen?

Ledelsen ville innføre
trynetillegg
Seinere under møtet kunne
bedriftsledelsen avsløre at de satt på
en psykolog-undersøkelse som viste
at utover ei viss minimumslønn var
mer lønn av underordnet betydning
for trivselen på arbeidsplassen (!) .
Dette hadde bedriften tatt konsekvensen av, og istedet for et
generellt lønnstillegg foreslo de
følgende:
1) For å øke trivselen foreslo de å
dele alle godsekspeditørene inn i
grupper og utnevne enkelte til gruppeformenn.
Gruppeformennene
kunne få litt bedre lønn, men
bedriften kunne ikke antyde noe
beløp.
2) For å løse hva bedriften kalte
opplæringsproblemet, foreslo de å
utnevne enkelte til opplærings- og
kontaktansvarlige for nyansatte.
Disse skulle, ifølge bedriften, være
en slags faddere for nyansatte, og
kunne få litt høyere lønn, men
bedriften kunne ikke antyde noe
beløp.
. 3) På plass-lessinga ute på Alnabru-terminalen foreslo de å utnevne
enkelte til vogn-ansvarlige, og disse
kunne få litt høyere lønn, men
bedriften kunne ikke antyde denne.
4) Som et siste punkt mente
bedriften at man også kunne ta opp
bonussituasjonen som egen sak,
men da i tilfellet i den hensikt å
forandre den faste bonusen på 100
_kr. pr. mnd. som utløp 1/ 4, med en
bonus basert på akkordsystem.
Det sier seg sjøl at etter dette utilslørte forsøket på å skussle bort
lønnskravet vårt, ble stemninga etterhvert nokså amper. Klubbens
forhandlere gjorde det klart at de
ikke ville gå inn på en diskusjon om
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FORHANDLINGSMØ·TET
OG PROTOKOLLEN
bedriftens forslag . Vi hadde kommet for å forhandle om en bonus
eller særavtale som ville gi oss 800
kr. pr. mnd., ikke noe annet.
Dessuten ble det pekt på at bedriftens tre første forslag i realiteten innebar et trynetillegg, en måte
bedriften kunne splitte arbeiderne
på ved å premiere enkelte framfor
andre. Når det gjaldt punkt 4, var
det klart at vi ikke var interessert i å
slite mer for den hundrelappen vi
hadde i bonus til 1. april. Vi hadde
ikke kommet for å få en akkordavtale med omtrent samme utbetaling som den faste bonusen på
kr. 100 som utløp 1/4, men en
heving av denne faste bonusen til
800 kr. pr. mnd.
Det ble lange og harde diskusjoner. Bedriftens representanter
stod på at de ikke ville diskutere
vårt krav, og vi sto på vårt. Til
slutt, da videre diskusjon var åpenbart formålsløst, foreslo bedriftsrepresentantene en protokoll som
innebar at klubbens forhandlere
skulle anbefale overfor klubben
videre forhandlinger om bedriftens
4-punkts
forslag.
Klubbens
forhandlere nektet blankt.

Et arbeidsmøte blir foreslått
Etter tre fraksjonsmøter kom
bedriftsledelsen med et nytt forslag,
der de, altså bedriften, foreslo et
nytt møte i uke 18. Dette møtet ble
fra bedriftens side klart presisert
som et arbeidsmøte for en arbeidsgruppe som de foreslo opprettet, og
altså ikke et nytt forhandlingsmøte.
Klubbens forhandlere ville selvsagt
ikke binde seg til å anbefale dette
overfor klubben, i og med at det innebar å skyve lønnsforhandlingene
ut i det uvisse. Men på bedriftens
forslag, godtok man å legge bedriftens tilbud fram for et klubbmøte.
Dette kom også med i protokollen:
«Forhandlingsutvalget ville forelegge
slik arbeidsform for klubben».
Seinere, etter at streiken ble vedtatt
viste det seg at denne
protokollen var såpass UJ?resis i formuleringene, at bednftsledelsen
kunne framstille utfallet av forhandlingene som de selv ville - og
bli trodd. Da het det seg at vi var
blitt enige om videre forhandlinger
(arbeidsmøte, som i protokollen
står som « møte», ble framstillt som
et nytt forhandlingsmøte), streik

k /Ifra for han
Avs k n'fl av proto ·o
«Tilstede:

' d 2114 - /976
d/ingsmøte 1· Storgt • 19, en

for bedriften:

for arbeidstakerne
Glenn Ostling
Arne Lund
Per østvold
Steinar Pedersen

Erling Wågen
Olav Sjaastad
Arild Løken

val på Alnabru .
luttede 1ønnsf orhandlingsut. I gt·11 de netto PP avs
/ 4 76 f ra et
.
og vis e
t t var brev av 12 t generell 11llegg
nledningen til mø e ne drøfte kravet som e forslag.
ttes
.~~:men fant ikke å
resultert i et_anb:~~'!æravtaler kan
m~d tariff~vtal;;;hOld på Alnabru
handlingene som
in en må foreligge . e må opprettes 1 .
opplærings
0
~;sulta tet av ura~s~~~en11.at evt. s3:ravt~le~;~~om vedrører arbeids· g
beidsordninger som
Dessuten hevdet . e nt forskjellige s1tuas10
å Alnabru og andre ar
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·tt bonussystem p
.
og dermed tilknyt~e!t den arbeidet med et n)
r var etablert.
evt. andre arbeids:
Bedrift_en opP:~!\ønnsforbedring~r. betalt inntil nye syste~eom bonussystemer og
'Ile •ortsall bh ut
d \ta i drøftelse
k unne mneho
d bonus v, '
burde e
18
d •
Nåværen e
t tillitsmennene
m dette i uke .
bben
. e innen 1.6. .a.
Partene men~ :riften foreslo et møt~-~ arbeidsform for k:"er for~tsettes å foreligg
ordninger og e lget ville forelegges I g/ eller tilleggsyte s
forhandlingsutva I r bygget på bonus- o
forslag til særavta e
for bedriften:
ndlingsutvalget:
for f or ha.
Erling Wågen si~n
Olav Sjaastad. sign
Per Østvold ~ign
Arild Løken sign
Arne Lund sign:

:::iie

~~~;i~

Glenn Ostling s,g~Steinar Pedersen sign.
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hadde blitt vedtatt mens vi ennå sto
i forhandlingsposisjon osv. osv.
Disse løgnene ble spredd aktivt i
store deler av pressa og gjorde til
dels inntrykk på mange folk.

Vi undervurderte betydninga av
protokollen
Nå, etter streiken, kan vi oppsummere at vi undervurderte Linjegodsledelsen når det gjaldt
protokollen. Så amper som stemninga var på Alnabru pga. lønnsforholdene, var mulighetene for
streik stor, og vi burde ha innsett at
formuleringene i protokollen var av

svært stor viktighet. Realiteten i
forhandlingene var at bedriften
blankt hadde avvist vårt lønnskrav.
Valgte klubben å ta kamp på dette,
ville sympatien være stor blant andre fagorganiserte pga. de dårlige
lønnsforholdene våre. Dette visste
bedriften like godt som oss. Den
eneste muligheten de hadde til å snu
opinionen til sin fordel, var å
«tuske» med protokollen og framstille oss som folk som ga fanden i
alle spilleregler og streiket uten engang å ha prøvd forhandlingsmuligheter.
Folk som streiker for streikens
egen skyld, var det .s templet de satte

KLUBBMØTET
SOM VEDTOK STREIK
Etter at forhandlingsmøtet 21/ '+
ikke førte fram, ble så og si alle på
Alnabru forbanna. Etter flere års
misnøye med lønna og «bonusen» .
blant godsekspeditørene i Oslo, etter flere runder med forhandlinger
om «bonusen» over en lengre
periode, hadde kravene blitt avvist
enda en gang. Mens Linjegods
høstet inn bra overskudd og investerte og bygget nye terminaler i
ei krisetid, måtte vi fortsette å jobbe
for ei sultelønn. Dette kunne ikke
tolereres lenger. LO-ledelsen sa at
alle måtte vise tilbakeholdenhet og
godta kombioppgjøret. Vi hadde
ikke tillit til disse som prøvde åvelte
byrdene fra de dårlige tidene over
på oss .

ingen var interessert i å få gjennomført noe trynetillegg. Alle hadde
krav på mere lønn, ikke bare noen
få som Linjegods kunne tenke seg å
kjøpe opp gjennom å gi dem
stillinger som «fadder» eller vognansvarlige.
Når det gjaldt et arbeidsmøte
som
kunne
drøfte
ny
akkord/ bonussystem var det heller
ingen som ønsket det. Ifølge
protokollen fra forhandlingene
måtte klubben da droppe kravet om
800 kr og sette igang med drøftelser
over nye systemer uten noen garanti
for mer enn at disse «kunne inneholde lønnsforbedringer».
Vi gikk til avstemning. 72 stemte
for å stå på kravet og avvise bedriftens forslag , 5 stemte ikke.

Klubbmøtet i arbeidstida
På Alnabru ønsket alle et klubbmøte snarest. Siden mange var
pendlere, ble det bestemt å holde
klubbmøte midt i arbeidstida , slik
at alle kunne være med.
Den 23 . april kl. 14 droppet alle
arbeidet og gikk opp til kantina . Da
alle var samlet ble dørene låst.
Stemningen var høyspent. Ingen
hadde bedt om lov til å holde klubbmøte i arbeidstida klubben
bestemte sjøl. Bare en håndfull formenn og uorganiserte deltok ikke i
arbeidsnedleggelsen. 77 mann var
til stede.
Forhandlingsutvalget redegjorde
for hva som hadde skjedd to dager
før på forhandlingsmøtet. Protokollen ble lest opp. Det var klart at

Etter Hovedavtalen måtte
klubbstyret gå av.
Så begynte klubben å diskutere
spørsmålet om streik. Klubbformannen opplyste at tillitsmenn var
forpliktet etter Hovedavtalen til å
advare mot en streik som kunne bli
dømt «ulovlig » i Arbeidsretten.
Hvis klubben ønsket å diskutere
streik for alvor, ville tillitsmennene
fratre sine verv.
Ny avstemning - denne gang om
å diskutere streik eller ikke. Igjen
telte vi 72 armer i været og diskusjonen om streik fortsatte . Tillitsmennene meddelte at de gikk av.
En tillitsmann, Arne Lund , gikk
. bort til kantinas telefon og ringte til
foreningsformann Arne Herman-

på oss. Og fordi respekten for avtaleverket er stor blant folk, - dette nettverk av lover og regler som
baster og binder arbeidsfolk på hender og føtter gjorde denne
argumentasjonen
fra
bedriftsledelsen inntrykk på mange.
Fordi vi hadde skrevet under på
en protokoll som var såpass upresis,
kunne Linjegods fritt drive sitt skitne spill i avisenes spalter. Der vi
kom til og kunne fortelle sannheten
om protokollen, fikk vi støtte. Men
hva hjalp det når Linjegods hadde
NRK / TV og 99% av avisene på sin
side?

sen. Lund fortalte at klubbstyret
hadde gått av etter klubbens ønske
og at vi antageligvis ville gå til
streik.

76 mot 1 - streiken igang
I mellomtida ble et streikevedtak
foreslått og stemt over. 76 mot I avholdende for å gå til streik! Hermansen kunne høre applausen i
telefonen fra hans kontor nede på
Youngstorget.
Han ba om lov til å komme opp
til Alnabru for å delta på møtet.
Dette ble også stemt over - enstemmig vedtak på at han ikke var
'
ønsket på dette streikemøtet.
En streikekomite på ca. 10 mann
ble valgt. Komiteen var et representativt utvalg avdelingsmessig og
aldersmessig. Fire fra komiteen
skulle offentliggjøres, mens de andres navn skulle hemmeligholdes
for å begrense represalier.
Nå var vi ute i streik. Skulle vi
stille streikevakter med en gang?
Skulle de stå døgnet rundt over
helga? Det var uenighet om nød- ·
veridigheten av dette. Mange undervurderte Linjegodsledelsens evne til
å reagere raskt.

Terminalen legges åpen
for streikebryteri
Siden få meldte seg på streikevaktliste som skulle dekke helga,
ble det besluttet å stille de første
streikevaktene først fra mandag
morgen av. Dette var en beslutning
som vi siden skulle få angre bittert.
Linjegods benyttet seg av denne
muligheten til å tømme terminalen
for gods i løpet av helga og gjorde
alt klart for å starte opp streikebryteriet fra en tidligere. nedlagt terminal i Østensjøveien.
Et nytt streikemøte ble innkalt
førstkommende mandag.
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Alle forlot kantina og dro hjem.
Streikekomiteen møtte sammeno for
første gang umiddelbart etterpa og
ansvar for forskjellige oppgaver ble
fordelt.
På Alnabru sto flere hu?dre tonn
med gods igjen, mei: streikebryterarbeidet var allerede igang.•·

, STREIKEN IGANG
DE FØRSTE
REAKSJONENE

Streiken startet på en .fredag:
Lørdag kom de første r~aks~one?e I
pressa. «Linjegodsstreik I kJent
ulovlig stil», kunne · Aftenposten
fortelle i sin morgenutgave. Aftenpostens «stil» i sin første omta!e av
I
streiken, var heller ikke ukJ_ent--:Pressedekninga av Jøtulstre1ken
hadde forberedt mange P~ hva som
ville komme i massemedia av forvrengninger' usannheter og angrep
på oss. Pressa kjørte. hardt ut mot
oss fra første dag - likevel var dette bare den spede begynnelsen.
Allerede i sin første om_tale av
- Dette er en tariffstridJg streik,
sier
nestformannen
i
- Streiken
kommer . helt
streiken kjørte flere aviser ut
Norsk
Transportarbeiderfor.
overraskende på. oss, sier adm.
re sler Odd Bach til Arbeiderbla100
bond,
Odd
Bach.
Nærmere
løgner ~m forhandling~mø~et og . godseks1>edit1trer ved hovedter- direktør Viggo Johannessen I det. Derfor kunne ikke v:t hjelpø
Linjegods. Vi var Ikke klar over
til og vi har 1-kke en-gasjert oss
protokollen, og prøvde a sta me_st
lDlnalen til Linjegods på Alnab- at der forelå noen lronftlktsltuanoe mer i det som skjer.
sjon.
·
gikk til streik I gir ettermidmulig forvirring om hva som egenthg_ ru
Det er uklart hvilke konsekdag. Arbeiderne krever en lønnvenser streiken vil .få for virkNorsk
Transportarbeld"rforhadde skjedd .'
Vi •øklng På 800 kroner I måneden i
somheten
ved Llnjegods. Ledel.
bund_
fikk
melding
om
streiken
I
llllegi, til det som ble oppnådd i
sen I bedxiften har Ikke· fått noen
forutså det ikke på det tidspunktet, årets
ta,.;ffoppgjør
· · · gå,.:'tl~fble tatt ko11takt m<!d den
beskjed
fra
. arbeJder.ne. Linje.
V erltaket om streik ble gjort
men fikk snart erfare at dette skulle
lokale forening moo sikte på å
gods vil vurdei-e oin streiken
med 76 st.emmer mot en. Streiken
skal bringes Inn for Arbeidsretdrøfte problemene med de streibli et sentralt emne for bm~er- omtatter
godsekspedltørene,
kende.
ten. Avdelin,g,en på Oslo VestbaIkke d" 50 kontorfunksjoavisenes splitt- og hersk-taktikk nien
l)e og utenlandsavdelingen I Østnærene.
- Arb~lderne ville Ikke ha re Aker Vei er ikke med på akoverfor streiken. Og man~e lot seg
noe med sJ.n egen forenJ.ng å gjøsjonen?
De strelkend" sier l -.en press.,.
forvirre. «Var det ikke sl~k at dere
mekling at lønnsforholden" er
egentlig var eni~e om. videre forfor dårlige. Gjennomsnittllg årslønn er 42 000 kroner.
handlinger?», fikk v1 h_ø'.e fra
- Tilleggene - kr. 1.74 pr,
mange hold, som mente v1 ~ safall
time - vil ikke forandre vå.r stilling oom en lavtlønnsgruppe, sier
burde ha prøvd denne ':Iluh~hete~
de streikende, som også klager
over
dårltg"
arbeidsforhol4,
fullt udør vi gikk til str~1k. \ 1 ~o~ 1
tungt Og trekkfullt arbeid, høyt
begynnelsen alt for lettvint pa a tiltemp0 og konstant und€rbemannin,g.
bakevise usannhetene om protoKravet er høyere lønn I form
kollen, og da vi først kom igang,
av bonus- ell,ar særavtale. Det
var et forhandllngsmøt.e sist onsbl.a. med utgivelse av den først~
dag og der bJ" det en1ghet om at
· forhandlingene skulle fortsette i
hvitboka om streiken, var det. I
neste uke.
mange tilfeller for seint - de feilI pressemeklingen fra de strei.
kende heter det at !<!deisen ved
aktige opplysningene om protoLinjegods Ikke har vist noen v:f.
kollen hadde festnet seg hos mange.
lje til å Imøtekomme kravene.

100 arbeidere til streik

Linjegods

Krever 800 kroner
ekstra i måneden

O

Linjego s-streik
kjent ulovlig stil
Det er grunn til å frykte at den ulovlige og tariffstridige arbeidsnedleggelse blant henimot 100 godsekspeditører på Linjegodsterlllinalen på Alnabru, blir ,,anskelig å mestre. Fremgangsmåten er den vanlige ved den slags konflikter. De lovlig valgte tillitsmenn er ute av spill, og en aksjonskomite eller streikekomite tar seg av ~-treiken på
vegne av de ansatte, som har sluttet opp om den. Sa.vidt Aftenposten forstår, er det
en 27
år gammel godsekspeditør, som ble ansatt ved tenninalen sist i januar, som leder
det
hele.
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nektes kontakt med ·aksjonskomiteen

linjegods kan J,ffiiSOinmen
~vis AKP-ml-aksjon lykkes
~~Linj~gods stre-il.en
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Streik i Li11jegods: ~
... ./ f./•

lammes godstranspor_ten?
OG FAGFORENINGAS
Oslo

Transportarbeiderforening har i styremt/)te 26. april

behandlet den ~ituasjon som er oppstått ved den tariffstridige
arbeidsnedleggelsen ved Linjegods A/S, Alnabru:

Styret vil rette en inntrengende henstilling til våre medlemmer
om å gjenoppta arbeidet straks og gj e ninnsette tillitsmennene
i sine vanlige funksjoner, slik at de p&°begynte forhandlinger
med bedriften om en bonusordning kan fortsette og
sluttft/)res.
Såsnart Hovedavtalens bestemmelser igjen blir fulgt,
er forbund og forening rede til å bistå de ansatte i de
fortsatte forhandlinger."
Styrets vedtak enstemmig.

Kommentar til arbeiderbladet 24/4.
Nestjormannen i vårt eget LOf orbund, Odd Back i Norsk Transportarbeiderforbund,
var ikke
snauere enn at han dømte streiken
« tariffstridig» a/lerde i sin første
kommentar.
«Tariffstridig
og
ulovlig» skulle seinere bli gjennomgangstonen i alle kommentarer
fra forbundets ledelse. Støtte til
lønnskravet vårt eller selv et
minimum av forståelse for vår
situasjon, kom aldri fram. ·
Adm. direktør i Linjegods, Viggo
Johannessen, spiltefor anledningen
rollen som uvitende og overrasket
sjef. Rollen kledte han svært dårlig,
syntes vi som var i streik"
Kommentar til VG og Arb. 26/ 4.
Mandag 26/ 4, 2. streikedagen,
kom de første alvorlige splittelsesforsøkene på politiske skillelinjer.
VG, tett fulgt av Arbeiderbladet,
kjørte opp AKP-hetsen. Det var
AKP(m-1) som stod bak, fikk vi
vite, og Arbeiderbladet spådde Linjegods' sammenbrudd! På oss
virket ikke disse løgnaktighetene
slik de vel var ment. Vi lot oss ikke
skremme av anti-kommunismen og
bevarte enheten innad over partigrensene. Like.vel er det verdt å
merke seg taktikken bak disse
utkjørene i pressa: splitte oss på
partipolitiske skillelinjer og skremme folk Jra å støtte oss. Også på
dette området hadde Jøtul-streiken
lært oss mye - AKP skremslene i
pressa var de samme den gangen.
Mandag 26. be:handlet styret i vår
egen fagforening, Oslo Transportarbeiderforening,
streiken.
Som det går fram av vedtaket, var
det ikke mye støtte å få fra den kanten. Tvertimot ble vi rådet til å
nedlegge streiken · øyeblikkelig.
Forenings-styret kontakta oss ikke
før de fattet sitt vedtak.
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~~-J FØRSTE STREIKEMØTET:
FOR BLOKERING AV STREIKEBRYTER-TERMINALEN!
MOT ARBEIDSRETTEN!
Det første «ordinære» streikemøtet ble holdt mandag 26/4. På
dette tidspunktet hadde pressa
kommet med sine første utkjør motstreiken. Styret i vår egen
fagforening og vårt eget forbund
hadde tatt standpunkt imot oss, og
de første opplysninger om streikebryteriet på _den opprinnelige nedlagte terminalen i Østensjøveien
hadde kommet ut blant folk. Møtet
hadde så og si full oppslutning fra
alle i streik.

Enstemmig vedtatt: Steng terminalen på Østensjøveien!
Diskusjonen på møtet konsentrerte seg om, to hovedpunkter .
Det første gjaldt streikebryteriet på
Østensjøveien .
Terminalen i Østensjøveien i Oslo
ble opprinnelig nedlagt da det
nybygde godshuset på Alnabru ble
åpnet 2. januar 1976. I over fire
måneder hadde terminalen stått
ubrukt. I løpet av helga fra den 24.
til den . 26. flyttet Linjegods alt
nødvendig utstyr fra Alnabru. Alt
fra kontormaskiner til trucker ble
10

kjørt bort til Østensjøveien.
Telefon ble innlagt i en fart - en
ttlefon til en av toppene i Televerket sørget for rask innsats.
Deretter ble villige streikebrytere
blant kontorpersonalet plukket ut,
og så var alt klart til et gigantisk
streikebryteri. I løpet av 48 timer
var hele arbeidsplassen vår flyttet
fra ett sted til et annet og virksomheten igang igjen med kontorpersonale som godsekspeditører.
Meldingen om streikebryteriet
vakte raseri på møtet. Under diskusjonene, som ble holdt gruppevis,
kom det forslag fra flere om å
stenge streikebrytertermialen. Rett
og slett blokkere innkjørselsveiene
og sette en øyeblikkelig og effektiv
stopper for streikebryteriet. Vi må
forsvare arbeidsplassene våre, ble
det framholdt fra mange. Forslaget
ble grundig diskutert i plenum, og

møtet vedtok ens.temmig å stenge av
streikebryterterminalen dagen etter.

Nei til klassedomstolen
Den andre hoveddiskusjonen på
møtet gjaldt spørsmålet om Arbeidsretten . Allerede på dette tidspunktet unqer streiken hadde det
kommet antydninger i pressa om å
stille oss for Arbeidsretten og
dømme streiken ulovlig. Dette forsøket på å knekke streiken vår,
måtte tas alvorlig. Møtet oppsummerte at vi ville betrakte streiken
vår som riktig og rettferdig uansett
hvilken dom Arbeidsretten evt. ville
komme fram til. Vedtaket om å avvise en evt. dom i Arbeidsretten var
enstemmig.
Som siste punkt på møtet ble en
solidaritetsappell til Oslos Transportarbeidere vedtatt.
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Solidaritetsappell
til Oslo's tra.n sportarbeidere
'

Kamerater!
Mange av dere har kjennskap til arbeidssituasjonen til Linjegodsarbeiderne på .Alnabru. Vi har i
mange år jobbet under elendige forhold og har vært
blant de lavest lønnede innenfor vår bransje. De
fleste av oss tjente ca. 40 000 brutto i 1975.
Over 90 % av godsekspeditørene og truckførerne
p.½ Alnabru er organisert i Oslo Transportarbeiderforening. Vi oppfordrer spesielt alle organiserte i
vår forening til å støtte oss i vår kamp, for en lønn
det går an å leve på. .
Bedriftsledelsen og deres venner prøyer å.,splitte
oss gjennom å spre usaklig og misvisende informasjon om vår streik. Dette viser bare en ting - at de
vil bruke alle midler for å knekke vår streik.
I dag har Linjegodsarbeiderne ved Vestbanen
vedtatt full støtte til oss. De står bak det samme
kravet kr. 800,- pr. måned i lønnstillegg gjennom
en særavtale. Arbeidskameratene våre på Vest banen
har vedtatt å nekte å jobbe ekstra eller å tillate at
bedriften setter inn nye folk for å ta imot økt
.trafikk.
Hvis ikke både Alnabru ·og Vestbane-arbeiderne
(år innfridd kravet skal også Vestbanen ut i streik
fra mandag 3. mai .
Følg eksemplet til Linjegodsarbeiderne ved V estbanen! Støtt vårt krav! Støtt vår streik!
Vis solidaritet - ikke la dere bruke som streike•
.brytere!
Enstemmig vedtatt på streikemøte 26/4-76.

Den lave lønna og i tillegg de dårlige arbeidsforholda i form av tungt, trekkfullt arbeid, høyt
tempo og konstant underbemanning, har nå fått
yår tålmodighet til å briste.
· V i har krevd høyere lønn, i form av en særavtale
eller bonus, of prøvd å gå forhandlingsveien, uten
hittil å se noen vilje til imøtekommelse fru Linjegods-ledelsen.
Nå går vi til streik for å få gjennom vårt krav som
er kr. 800,- i lønnstillegg pr. mann pr. mnd. i
tillegg til forhandlingsresultatet ved tariffoppgjøret.
Vi trenger politisk og økonomisk støtte og oppfordrer fagforeninger, klubber; streikestøttekoinit:er og andre t.il å støtte vår kamp og vårt kra';
vare ~ne premisser.
_

r;

Vedtatt med 76 mot 1 istemme
Arbeiderne ved Linjegodsterminalen
·
Alnabru

Klubbvedtak
på- LinjegodsN estbanen

Godsekspeditører og truckførere på Linjegods
Vestbanes har på et klubbmøte mandag 26/4--76
vedtatt enstemmig å støtte kravet til kameratene
våre på Ah1abru.
Hvis bedriften setter inn ekstra mannskap her på
Vestbanen, skal vi nedlegge arbeide~ straks.
Hvis kravet om kr. 800,-, som Alnabru-arbeiderne har reist, ik.ke blir innfridd, både på Alnabru og
Oslo 23/4-- 76 Vestbanen, skal vi slutte opp om streiken og nedlegStreikevedtaket
Lønnsforholda for oss som arbeider i Linjegods ge arbeidet ved arbeidstidens begynnelse mandag
als er dår¾e. Gjennomsnittelig årslønn ved Alna- 3. mai-· 76.
bru-terminalen er i dag ca. 42 000. Dette mener vi ;
er ei lønn som det ikke er mulig å leve skikkelig av.
Enstemmig vedtatt på klubbmøtet
Resultatet ved årets tariffoppgjør, som for oss
på Linjegodø Vestbanen den 26/ 4- 76.
utgjorde en lønnsøkning på kr. 1,74 pr. time, vil
ikke forandre vår stilling som lavtlønn~.emppe.
·-·- · ..
. . ....,, ... ..... .

~----
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ØSTENSJØAKSJONENE 1. DAG
Kl. 08.00 om morgenen den 27.
april møtte nærmere 30 streikevakter opp foran streikebryterterminalen i Østensjøveien. Den ene
porten ble raskt låst med medbrakt
kjetting og hengelås. Terminalledelsen, som bivånet det hele, fikk

raskt panikk og beordret en lastebil
kjørt fram foran den andre. porten.
Dermed var begge innkjørselsveiene
effektivt sperret, med hjelp fra terminalledelsen.
Det ble lange timer utover dagen,
selv om Dampkjøkkenet 100 meter

I

unna velvilligst sørget for 30 por30 dagers
sjoner lapskaus
betalingsfrist. Klokka halv seks om
ettermiddagen kom politibilene seks, sju i alt. Om resten kan avisartikler og bilder fortelle.

Politiet ljeiiie1Streikevøkter
linjegods-kop/lil<ten skjerpet

, · · »Frema~· warsj ! Porten skal
ti:ailere til terminalen for omlastryd~es»,
brølte · politiførstening, men alle JTJåtte gjøre vende- forhandlinger» - nøytral som
betJ~nt .B.orger Skjønsberg da
reis . .Mange a.v sjåførene a ut- alltid!
borti~or ~O politifolk storma . trykk for støtte eller sy~ at'
.Ingen. a~ streikevaktene gjorde
løs pa . stre1kevakterie fra LinjeP 1 mme til. a vike for trnsler og
1 er var
smed streiken.
·
. Under I o b'l
~ods ved ~trei~ebryt;rterminalen - perra mne .1 terminalen. De ble provokasJoner. De lenka seg sam1
tilbudt utreise hvis de d
_ ØStensJ0ve1en tirsdag ettermen, . fnska opp med slagord-rop,
to
b.
· ro med
mme Iler og lot porten bl' og gi.orde ikke antydning til å
k~d<lag. »F o_rsvar streikeretten! »
last
etterpå,
men
det
godtok
gJengielde provokasjonene. Likeom svaret I kor . fra streikevakikke. Istedet ·ba direktør \'.
tene so.m lenka seg sammen og
Joh
.
· 1ggo vel oppførte de aller fleste politiannesen
I
Linjegods
politiet
- folkene seg fullstendig hensynsventa pa angrepet.
om hJ~lp, og "hjelpa" lot ikke
løst da. de ble »sluppet». FørsteTre minutter seinere vår por-. vente
pa. seg.
mann I s.tormtroppen sendte en
t.en rydda og 14 av de 27 streikeunggutt I bakken med et kne i
var. · arrestert.
På
vakten~
Politibiler var stasjonert utafor lysken . En eldre kar fikk rift ;
spørsm_al o~ hvorfor de 14 ble
terminal-en nesten hele dagen,
panna. Flere. av ungguttene bl;
stu a inn_ 1 politibilen, svarte det var fra . 2 til 8 politifolk til drevet mn I politibilen med
førstebetjent Skjønsberg: »Vi får stede hele tida. Men konfronta- spark, slag og armen vridd opp
SJon ble det ikke før Skjønsberg mellom. skulderbladene. Enkelte
se hvordan det Jager seg».
0

d:

0

dukka opp _og forlangte at arbeid~rne skulle flytte seg. Tidligere
pa . dagen var politiadjutant
Aavatsm.ark, en · av toppsjefene i
Oslo-poht1et , på stedet for "inspeksJon,,.
·

Før sammenstøtet kom hadde
streikevaktene
fra
Linjegods
holdt en effektiv bloka.de i 10 timer .av den provisoriske terminalen i Østensjøveien .' Terminalen
. Ved l 7.30-tida om ettermid~~1 brukt til aktivt streikebryteri
. e mandag, men tirsda fikk .dagen kom 6 - 7 poliNbiler til
LmJegods liten glede åv de:f.
stedet, noen av dem m·ed bakr.orrirnet fulle av gneldrende
schafere' og ca. 20 politifolk tok
d De streikende arbeiderne låste
oppst1lhng. De st<dkende fikk
.en ene porten med solid k'e ttJng og hengelås, mens Linjeg~ds
forn ,mm~tter til å fjerne seg
sperra den andre med en bil . fnv1lhg, sa »ro og orden og status
BIien ' ble seinere flytta, .men
quo» kunne iuenopprettes, som
SkJønsberg sa. Arbeiderne ga han
:r•u<:;k er ble. satt så det ikke gikk
beskJed om likesågodt å ta fatt
a lase porten. Men arbeiderne
med det samme, da det ikke var
stengte den ved å stille seg i
veien for trafikken.
aktuelt å flytte på seg. Etter litt
d1skus1on sa Skjønsberg at »slike
Hele dagen kom laste biler og
konflikter best kan løses ved

t;
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av ai:be1derne fikk tre og fire av
poht1folkene på nakken _ bokstavelig talt.
Etterat dette karsstykket var
fullført, _sa Skjønsberg uten å
blunke til Dagsrevyens reporter
at »4 -5» ble arrestert. lian måtte
tygge det i seg da det riktige
tallet - . I .4 - ble kjent. Deretter
satt pohtiet. vakt i portene og
streikebryterne fortsatte 'den
shtne Jobben med å tømme terminalen. Med »Onkel Politi" som
ryggstøtte og garantist.
Men det skal gå flere tog. Og
da skal de,t stå flere enn 2 7 i
porten. Sla lag _ bli med · i
kampen mot streikebryteri og
poht1vold mot streikende arbeidere! .•
(Bildene i denn~ serien er tatt
av SAMFOTO A/ S og Klassekampen).
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Walter K.olstad om politi mot streikende:

='- /',

Komentar til Arbeiderbladet 28/ 4: t
Formannen i Transportarbeidi,{
forbundet, Walter Kolstad, kom' 1
Arbeiderbladet med et skamløst oJ
åpent forsvarfor politiovergrepene.i
«Et dolkestøt i ryggen på sine
egne», . var en av mange ko_mmentarer fra de streikende.

Begår de ulovligheter,
må de ta konsekVIJRSeRe,
- Jeg kan Ikke se at bruken
av politi for å fjerne de streikende fra Linjegods-anlegget I
ØstensJøvei"71 · - ·· · , nroblem for
Norsk Transp(' -·!..,,rbeiderforbund,
selv om ,-•- -· ~":' e er våre
medlemmer. Fn '_• privat eiendom
ble avstev · t. '.·e nektet andre av
våre - medlemmer å utføre det
arbeid de har plikt til å utføre.
Begår de en ulovlig handling, må
de også selv ta følgene av de!,
sier formannen I Norsk Transportarbeiederf orbund,
Walter
Kolstad til Arbeiderbladet.

- Hva om forhandlingene ik:
rører fram!
- Det får man ta stilling
Willy Olsen,
når den sltuassjonen oppstår. G
Bjørn )amholt,
, nerels vil jeg si at forhandlin!
linja er den beste, og at en strt
Stein Marienborg,
bare k&n nyttes når den ifølge ,
Terje Akerhaug.
taleer og lover er lovlig.
I denne streiken har vi en
faktiske forhold som det er gru
rlffoppgjØret. De krever · en botil å understreke, fortsetter K
nus på opptil 800 kroner måned.en.
Jeg ser ikke bort fra at det stad.
kan være enkel
på

Reportasje:

1

]

AWIS LØGIIA
OM (tQKKUPASJOII AV EIM
fllAMAIID ARBEIDSPLASS,,

~l("'r ' 3

~ fm1,und,1,ilni, ,oilti og borgaraviser ø,jorde tysdag
Det store · hylekoret av bed·

. Ut -arbeid med gods · frå
"" ..,..nytt, godo til
andre termina\ar er og blir
og onsdag til det store poenget streikebryteri. ~i som gjer ar·
for å setje Linjegods-arbeida· beidet, anten dei er ,kVitsnip·
rane i vanry at dei ,o\dtllper}e par>, sjåførar eller an~re, er
ein {ramand arbeidsplass>• Blo- streikebr-ytarat anten dei veit
kaden av terminalen i Øl!tensiø· det eller ik.lge.
vegen hadde ilckje noko med
Sjeldan har borgarpressa og
streik.en eller kamp mot streiNRK så ope agitert for streikekebryting å gjere, vert det sagt!
bryting som under denne streiOppatt og oppatt mltte ar·
ken. ~t skal vi merke oss.
beidarane fortelje . k.Vifor dette
Sidan første dagen var aviser og
er tull- Den provosoriske termiNRK fyllt av forveøtninøsfolle
nalen var den staden Linjegods - reportasjar om ~treik.ebrytar•
fekk unna godsoverføringarie
verksetnda. Ftå første stund var
4Jet , ei emaste lovprisi.ni av .
sine på di hovudtertninalen på
Alnabru vart lamma av stt,;ik.en, streikebrytarefl:, av det som
på mlndaø- Hadde _d et ikkje
Jack London sa ~art skapt >da
vore for arbeidet pi ,reserVeier:
Vorherre _var f~rdig med sitJ.ninalen, llunne Utkje Linjegods
siste arbeide, onnen, padden og
skfYtt av at streik.en var ,utan
..,-~ia)en>:

,.,.,. .

Kommentar til Klassekampen nr. 33
Klassekampen,
avisa
til
AKP(m-1), ga en god og sannferdig
beskrivelse av hva som skjedde under blokkeringa av streikebrytertermialen. Avisa var den eneste som
konsekvent støtta oss fullt ut og på
våre egne vilkår under hele streiken.

l_,_.. ......
mlnda8 k.Veld.

·
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Opprørspolitiet vart
sett inn mot
Linjegodsarbeidarane
Ein del av politistyrken som vart sett
inn mot streikevaktar og.. demonstrantar
for to veker sidan kom frå det nyskipa
«Opprørspolitiet» - eller «anti-terrornpolitiet som det og vert kalla.
Dette er den same styrken som offisielt
Det let seg prove heilt visst at
delar av : politistyrken mot
streikevaktene til Linjegodsarbeidarane ,kom frå Opprørspolitiet. Her er skildra nokre av
dei viktig-aste kjenneteikna ved
desse politifolka. Sjå godt etter
desse karane i andre høve og!
.Legg merke til uniformen til
politimannen lengst til venstre
på biletet. Det er fleire kjenneteikn ved han som vi berre finn
hos Opprørspolitiet, jamvel om
dei liknar på kjeledrassane til
hundepatruljen ( Studer også
biletet på førstesida i denne
avisa)
Kjeledressen
- Kjeledressen er skreddarsydd, altså sydd etter kroppen
for kvar einskild . Dette er for ·
ikkje å verta hefta mellom
anna i snøgt pistoltrekk.
- Han har ikkje dei vanlege
svarte skuldertressene som
folka frå hundepatruljen har
(sjå mannen til høgre på biletet)
- Han har ei mengde lommer
på den skreddersydde drakta,
til å ha våpen og spesialutstyr i.
Uniformen har ikkje knappar.
- På hofta til mannen frå
opprørspolitiet ser vi ei patronhylse . Berre opprørspolitiet har
slike. (Denne gongen var ho
tom) .
BILANE FULLE AV VAPEN

- Bilane til Opprørspolitiet er
vanlegvis Volvo Grand Lux.

skal nyttast mot «Terroristarn av «Svart
Septembern-typen osv. Men det skulle
ikkje gå mange månadene før den nye
politigruppa vart nytta til det føremålet
ho i første rekkje er tiltenkt: Å slå ned
arbeidarar i kamp.

Dei har alltid store mengder
våpen. Dei nyttar både bagasjerommet og hanskerommet.
- Det er ikkje snakk om
våpen med gummikuler for å
skræme demonstrantar eller
andre. Det er berre snakk om
skarpe skot .
- Dei har spesialgevær av
typen HK 33, omlag som ei
salongrifle i storleik. Det er ein
særs effektiv gevær-type.
Prosjektila frå desse
gevære er spesiallaga til å
«vippe» over mot den kroppsdelen det treffer. Det har stor styrke, og kan t.d. rive av elt bein.
Geværet kan grundig utprøvd i
Vietnam-krigen. Det kan lett
råka folk på 200 meters hald,
kan også effektivt nyttast med
kikkertsikte.
SPESIALKNEP

- For tida driv Opprørspolitiet spesialtrening med skytevåpen. Dessutan er dei spesialopplært i å nytte nakkegrep,
som
kan
øydeleggje
nakkevirvlar, innøvde lyskespark m.m.
Store
og
alvorlege
perspektiv kjem altså for dagen
når denne styrken vert sett inn
mot streikande arbeidarar, slik
at vi alt no har sett i praksis. I
motsetnad til «vanlege» politifolk er Opprørspolitiet tungt
vepna, sjølv om det ikkje er lett

å sjå det. Våpen og ammunisjon ligg i bilane, som jo er i
nærleik når styrken går til
aksjon.
MILITARISERING

Under kapitalismen vil alltid
valdsapparatet til staten vera
retta mot arbeidarklassen, for å
kue han og slå han ned når han
zjer opprør. Men den reinhekla
militariseringa av politiet som
opprørspolitiet vil seia, står for
ei
alvorleg
utvikling
i
fascistiske lei som arbeidsfolk
lyt protestere mot på det
kraftigste.

Opprørspolitiet er en redskap
for hardare og meir direkte
valdeleg undertrykkjing av
arbeidarklassen. Det er ein
tungt væpna stormtropp, skipa
for å slå ned all folkeleg kamp.
Det har alt synt seg i praksis
kva opp~ve det skal ha. Alt
prat om at opprørspolitiet er
skipa i første rekk.ie for å verja
mot f. eks. «Svart September>i•
attentat, passe pa ambassader
og liknande, lyt kastast på
skraphaugen. Opprørspolitiet er
i første rekk.ie skipa som borgarskapets sitt nyaste våpen mot
den
k.iempande
arbeidarklassen, -: og hans alllerte slik Linjegods-arbeidarane alt
har fått merke på kroppen.

16
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ØSTENSJØAKSJONENE 2. DAG

a

Politiets brutale overgrep og
arrestasjon av streikevaktene under
blokkeringen av streikebryterterminalen den 27 / 4, ble møtt med
forbitrelse og raseri blant de
streikende. Viljen til å forsvare arbeidsplassene mot streikebryteri var
om mulig blitt ennå sterkere. På et
raskt innkalt møte om kvelden den
27:, etter at de arresterte var blitt
satt fri, ble situasjonen diskutert.
Blant de som var tilstede, var det
ingen tvil om at vi ikke kunne gi oss
etter dette. Linjegods-ledelsens
bruk av politi mot oss betydde at vi
måtte trappe opp vårt forsvar av
streiken. Det ble bestemt at vi skulle
gå til ny blokade av streikebryterterminalen dagen etter, den 28., og
at vi denne gangen skulle mobilisere
til
sympatidemonstrasjon
mot
streikebryteriet og politivolden.

Demonstrantene viser
solidaritet.
Tidlig om morgenen den 28.

111~tte vi opp i Østensjøvn. Denne
gangen stengte termfoalledelsen selv
portene med to lastebiler. Utover
dagen ankom 100 - 200 mennesker
som demonstrerte til støtte for oss .
Dette skjedde midt i vanlig arbeidstid , og det var hovedsaklig studenter og skiftarbeidere som var møtt
fram for å vise solidaritet. Da
politiet angrep, denne gang med
nærmere 100 mann, ba vi demonstrantene lenke seg sammen med
oss. Mange av dem stilte seg foran
oss som stod streikevakt for å
beskytte oss mot politiet og tok
imot de første slag og spark fra de
til dels svært brutale politifolka.
Demonstrantene viste hva virkelig solidaritet er for noe. Bokstavelig talt ofret de blod under
kampen. Selvfølgelig ble alt snudd
opp ned av streikens fiender, som
kalte dette en «innblanding av
fremmedelementer» i konflikten.
De som var fremmedelementer i
konflikten, var politiet og de som
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forsvarte bruk av politi for å slå ned
en streik med terror og vold!

Menstad 193h- Linjegods 1976
Politiets brutale overgreJt lærte
oss mye om politiets egentlige oppgaver i samfunnet. Klassepoliti var
et ord som fikk ny mening for
mange. Overgrepet mot oss var
ingen tilfeldighet. Slikt hadde
skjedd før . Historia om Menstadslaget i 1931, da politiet også ble
brukt mot streikende arbeidere, var
ikke glemt. Og fra nyere tid husker
vi politiets arrestasjon av streikevakter ved Norgas-streiken.
Dette var erfaringer som ble et
tankekors for mange av oss, og som
arbeidsfolk i dette landet må ta lærdom av!
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erminalen i stensjøve,en
stengt a,v AKP-demonstranter
sammenstøt med politiet under ryddingen
De streikende godsekspeditø•
renP 1>å Linjegods har nå fått
for
:Cninger «utenfra». ~
Flesteparten av de om lag
1SO demonstrantene som
sperret porten til Linjegodsterminalen i Østensjøveien i
går var ikke ansatt i Linjegods. I geleddets fremste
rekke hadde det store flertall
jakkemerker fra den AKPdominerte «Fag;lig 1. mai ·
front». Blant demonstrantene
så vi bl. a. cand. philol. Lars
Borgersrud so mer kjent som
en av streikelederne fra Jøtul-konflikten.
Po:·ter: in :, t il t enn!,~a len h;P.
slen gt all ere<le k l 08.15 I g/Jr
mnr ge;-;

;J \

Oc ~1 on str vn t er. F.n d1! l

pol!tifnlk k nm t.i1 stede, men det
h!c ikke g r epe t aktivt in n r,·a p0!lt!Ns slde for om lng 13.30 da t!lc;t.rekkelig
st or
m a nnsk;J pe r
Innfant seg: Ett.e r det Arbe!derbl:iriet

for~t:'l.r -var

dette

fi r sak en

t ti

at styrkcr.c vac opptatt
oppdra g i forbi n del se med
piesident .Julius Nye;ere <.; besøk
i Q ,!n tiå ligerE" på d a g e n .
Klokka 13.20 ank<>m cicn forste
:11e d

bilen med forst<>rknlnger. Blant
forsterkningene var fire politihester og en del folk fra hundepatruljen. Hundene ble Ikke
brukt. De satt l n,nesperret I bllene. Samlet var nærmere 100 pol!titolk til stede I Østensjoveie~ .
opplyser pnlitiinspektør Per Avat5mark til Arbeid·Erb!adct.
Klokka 13.30 var alt klart t!1
aksjon f :·a µolitlets side, og ,·ed
hjelp av meg:afon gjorde lederen
på stedet det klart at politiet
hadce fått ordre fra polltllede:sen om a t sperrir.gc 1~ f,v porten
skulle fjernes . Han opplyste aty
sperringen var on kl,1r rettsstr idlg handling, og han henstllte til
de lvv!yåi ~e av ci.t" m or:) tra ntc1;,e
· å gå . De som ikke \'Ille gå, måtte
..,æ :·c furb eredt på ta bli fjerr,ct
med makt. Han ga dem fem m i nutter tila t enke se g om .
Svaret på denne henstlilln gtn
•1ar a t e n av st r r,ik r vaktene gr e p
ordet og sa fra at han og hans l<olleger aktet å bli. Han b:e m øtt
It".ed applnus og s1agord so m
•Stiltt de streikende Llnjego~s arbeldere, og •Nei t!J purk mot
.'- t!'eikende arbeidere ,.
Da de fem minuttene var gi\tt t.oK
politiets ak sjonsleder tg-jen ordt-t
og gjorde det uttrykkelig klart,
at deres ordre var :'i fjerr.e demonstrantene og at man vi l.i.e

Lin•e ods-

bruke den m åkt so::i. var nødven~
dig.
H an ble møtt med s lagord som
,klassepurk. og •Pollt!et tjer.er
·borgerskapet •.
Polltiet gikk så Ul aksjon. I løpet a v bare tre-i"ire minut ter
,-ar s elve p-orten klar . Demonstrantene ble dels båret. dels t,rket og dels presset vekk fra port,•n. Etter 8-10 minutter var de
dreYet femt.1 mete:- unna porten,
og p~ p:1<ler et k\..,..rter ,·ar hele
<.nnråd-et ryddet for dcmoilStrant er. Tolv minutter e tterat. politiet
gikk til a ksj on kunne clen første
trnilerc-n forl a te terrni nalen.
Ett.er h,·ert ~-om demonstrantene ~!c d reY et u:n :·a. fors,·.'.u:. t er.
del !I! fots I forskjelllge retnlng~r. 40-50 brakt Inn til politistasjonen. De ble seinere sluppet !Øs
e tter å ha OiJpgict i:~: \·t 1. :, ch·rs~l'
og andre person nlia.
Und er poli'tiaksj o 11en Yar det
mye skrlk. og fle r e demonstrant,~r beskyldte poUt-Ho1kf"r1e [or å.
gå unødig hardt fram. Ord s o m - - - - - - - - kjcltrtnger ~. c.:;azh:ter., «fascist.er., . q uislinger, og «klassf'purk, svirret l lufta. Po!IUet p~
sin side tok det hele relativt roag, sel v om enke:te av demonst r antene satte seg kraftig til mot- '
t"

0

porve1ene er
neste i AKP's
streikeopplegg
Man~e ~a
av ei avis
avis.

eg
seg

er verdt å merke seg Ar- - ,,
la~ets
parløp
med
viser som Morgenbladet og
talen av politiovergrepene

. .

po\\tiets ·O\l\lg~ve
å bo\\\e \\e. \ov~1gee
. . at\(omstve1er a11n

dag lo,-,,._
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•Det gikk pent og pyntelig for seg•, sa politiadjutant Per
Aavatsmark i Dagsnytt etter politiangrepet mot streikevakter og demonstranter onsdag.
Linjegods-arbeiderne sjøl, demonstrantene og tilskuerne
opplevde stormangrepet stikk motsatt.
Terje Stensrud er en av de streikene godsekspeditørene.
Han er 19 år, og har jobba ved Lhtjegods i .ca. 4 månder.
Tirsdag var han en av de som ble arrestert. Om onsdagens
•pene og pyntelige• aksjon forteller han:
- Jeg sto sammen med noen av arbeidskameratene i
innerste rekke på den sida der stormangrepet begynte.
Politiet klarte
å splitte oss effektivt fra hverandre

fordi de sendte hestene rett inn i folkemengden. Politifolkene
var hensynsløse. Vi ble pressa mot lastebilen som sto i
porten, og fle re måtte ·komme seg opp på lasteplanet for _ikke
å bli stygt skadd. Da fikk jeg et kraftig spark i kneet av en av
hestene. og gikk rett i bakken. Det var det vondeste jeg har
kjent. men jeg kom meg opp på lastebilen før jeg ble trampa
ned. Seinere på dagen kom jeg på Legevakta, der de fant ut
at det er slått en brist i beinet mitt rett nedenfor kneet. Nå er
beinet stivt og vondt.
- Går den harde medfarten ut over kampmotet?
- Tvertimot! Om jeg så skal hinke på ett bein skal jeg
være med videre. Slik er stemninga. Kampviljen økte da vi
innså hvilke midler Linjegods-ledelsen og politiet ville bruke
mot streiken vår.
- Flere eksempler på råskap fra politiet?
- Hele angrepet var jo rått nok i seg sjøl. Men det er nok
av konkrete eksempler på brutal og bøllete framferd fra
politiet. Ei av jentene som var med i støttedemonstrasjonen
fikke armen sin forstua så hun ikke kunne bruke den. En av
kameratene mine ble dratt i beina langs bakken mens han
fikk flere slag i ansiktet. Han fikk blåveis, skrubbsår og
hovna opp over halve ansiktet. Og akkurat som tirsdag
brukte de stadig lyskespark. Dessuten så det ut som de
h"adde en spesiell moro av å lugge håret av folk .
Det er det verste jeg har sett og opplevd i mitt liv. Jeg
trudde at politi mot streikende arbeidere tok slutt i 20- og
30-åra, men slik er det tydeligvis ikke. Nå må alle arbeidere
protestere og støtte •oss, og vi trenger enda flere i ryggen
~este gang politiet går løs på oss, sier Terje Stensrud.

BILDET: - Her traff hestesparket, sier godsekspeditør
Terje Stensrud og peker på bandasjen og det stive beinet han
fikk etter polltloverfaUet onsdag. (Foto: Klassekampen)
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KLASSEKAMPEN

■,,; ~l

ta,, ,f11 iil ~ ,;1 ~: • , ,;~ ita,, ,t1;ijl ~, :J ~: ■
---- Det er streikellrytarar og politi
som er <<framan·delement>> i streiken

- Å stille seg o pp framfor
UiO politifolk og flei re hestar
fo r å verje streikevaktar frå po•
litiåtak, m~iner vi er ei særs
høg fo rm for solidaritet med
arbeidarar i kamp. Vi treng
slik støtte når stoda er så alvor•
leg som no, då treng vi all støl•
ta vi kan få. Og vi godtek slett
. ikkje at dette er «innblanding
frå utanforståande element»,
slik det vert sagt i borgaravise• .
ne. Det er Linjegods som sen•
der inn framandelement i
konflikten.
Streikebrytarane
og politiet er dei einaste
fra mandelementa, og mot det•
te treng vi arbeidarar fu ll soli•
daritet, seier to av medlemmene i streikekomiteen, Arne
Lu nd og G lenn Ostling, til
klassekam pen.
Arne : - Detverttramstlltsom
om demonstr8.ntane til støtte for
oss sto streikevakter. Det er ikkje
~ant. Det var vi Ltnjegods-arbeidarar som sto streikevakt heile
dagen, og demonstrantane stilte
seg ikkje framfol' porten før politiet kom med helle kjempes tyrken sin. Då sa ein av slreikevaktane at vi var budde på å
verta ståande. og bad om h,ielp,

Fyrst då stilte demoostrantane
opp. Det har ingenti.ng med «inn-

blandin~» å ~jera. Tvert om
tykkjer eg det var eineståande
fint gjort av det.

STUDENTANE FORTENER
ROS - IKKJE HETS
Glenn: - Som vanJlg er det
kø.v rt ut kraftig studenthets og
skuldlngar om
«AKP-streik)) ,
Faktum er at dette er streiken Ul
Linjegods-arbeidarane. vi har
samreystes vedteke han, og vi tek
imot støtte på eigne vilkår. Ein
god del ·s tudentar var med og
sloss for oss . Vi er glade (or det.
det var vi sjølve som bad om det.
og vi er imponert over innsatsen
delra . Men samstundes lyt det
vera heilt klårt at det slett lkkje
berre var studentar 1 demonstrasjonen. Det hende Jo midt i
arbeidstida, men likevel sål? el?
arbetdarar trå brygga, Sporvegen og Jøtul, og flelre andre
skiftarbeldarar som hadde høve
tn å vera Ul sta.des.
Arne: - Studentane som tok
del synte elnskap med arbeldarklassen i praksis. Del fortener
ros, o~ ikkje hets. Mal)_ge av det
fekk Uke hard medfart som -oss
som sto streikevak~!: Vi har

BILF.TA: To av mtdlemmtnl' i slrrikl'komllren, Arnl' Lund (lil vtnslrl') og
Gll"nn Oslling. (Folo: Klassekampen.)

Send pengar til dei streikande
sterke krefter mot oss, men
aksjonen sist onsdag synte at vi
ikkje står ålelne i kampen .
Glenn:
Både Linjegodsletinga og v&ldsapparatet til
staten synte det rette andletet sitt
i åtaka mot oss. Når borgarskapet føler seg hardt nok truga,
er del snare Ul å nytte vald mot
arbetdarklassen,
Og
dersom
arbeiderklassen let sllkt hende
opp att, kan eln vente seg spanske
Wstander. Dlfor er det som no er

hendt så vik:Ug for helle arbeldarklassen og venen e hans .

UJGNOM
c<FRAMAND ARBEIDSPLASS»
- Kva med pl.atandar om at de
«okkul)erte framand arbeide•
plau», o~ a t de lkkJe hadde noko
med ØøtensJeve.--termlnalen å
lt,lera l det helle tatt!

framstilt s o m om vi har sperra
offentleg ferdsle . Men terminalen
i Østensjøvegen var nedla.e-d.
Llnjegodst flytta arbeidet vårt dit ,
så snart streiken lamma hovudterminalen . Det e r våre arbeidsoppgåver som vert ut(ørde og
dersom ikk.l e dette er rein
streikebryting , så veit ikkje eg!
Glenn : - Det arbe idde omlag
20 mann i Østens jøvegen før den
vart nedlagd . Desse folka vart no
(lytta til Alnabru. og er såleis -i
streik saman med oss no. De t
seter vel nok om at vi skal ha
· lagt oss ()pp i tilhøva på ein
«framand » stad.
Dessutan er det ikk.ie berre
arbeldsoppgåvene som er flytta
(rå Alnabru Ul Østensjøvegen.
Det er andre tilsette I Ltn1egods
som gjer jobben. Arbeidsformenn, høgere tunksjonærar og
kontorfolk - alle som ut(ører
vårt arbeid er strelkel?rytarar.
Det skulle vera sjølsagt.

VI TRENG PENGAR
Til sist vll eg oppmode alle som
stetter oss om å gje faste økonomiske bidrag. Vi treng pengar. og
kan lkkje risikere å måtte gje opp
avdi vi lkkje har råd til å. halde
fram . Linjegods skuldar oss et
vekeløn som vi lkkje har fått. og
no har vi (ått vela at del lkk.1e vil
betale ho ut. Dette er reint
tjuveri, vi har arbeid for kvart elt
øre. Det er visst ikkje nok at
Linjegods driv rovdrift ved å
underbetale ose. No (år vi ikkje
lønna vå.r heller. Berre det skulle
vera god nok grunn UJ å styrke
det økonomiske støttearbeidet (or
oss.
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·Politiet ·møtt ·
med applaus!
. . . : e , . ~ & - = , : ' @ = " ! , ¼ = - ~ · • - -- ......... -

Mens politiet på en utrulig brutal
måte arresterte nærmere 40 av
streikevaktene og demonstrantene,
stod en del av streikebryterne og an-

dre ansatte bak portene og applauderte. Foran til høyre, nestformannen i Drøbak Unge Høyre,
som forlot kontorbrakken under
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streiken og opptrådte som godsekspeditør og ivrig streikebryter. Vi
legger til at ikke alle de avbildede er
streikebrytere.
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Nyheten om politiets brutale
overgrep og arrestasjoner utenfor
streikebryter-terminalen,
spredte
seg raskt. Samme dag ble det avholdt en demonstrasjon mot politivolden utenfor politihovedkvarteret
i Møllergt. I 9. Flere hundre møtte
opp og viste sin avsky.

FULL OPPSLUTNING
OM AKSJONENE
Full oppslutning om aksjonene.
Blokkering av streikebryterterminalen den 27. og 28. ble
behandlet på et streikemøte dagen
etter, og det ble fattet et enstemmig
vedtak som støttet opp om
aksjonene.

4 arbei erne
å
.
P vestbanen I Osl pa L1n1egods
dag at de vil , o _vedtok man3. mai hvis I"kkga td streik fra
demes k
e Alnabn,. b
till
rav er Jnnfr•d
. ar er1

,r

kr egg reiste de sk.J / til da. l
avet som arbe· r
et samme
gods på Alnabru •deme ved Linje.
om 800 kroner - ne!nl1g kravet
u_tover det de f( mer ' måneden
ar Ved tariffoppgJøret.
KLASSEKAAfp
klubbformannen E~ har bedt
testbanen, Finn
Linjegods
e mer om Vedtaket. gnus, fortelå - Bakgrunnen f
g r ttlbake til f,
or Vedtaket .
Vite at arbe1de:;jul,. da v1 fikk
hadde re1st k
pa Alnabr
lønnsforhøyeJ;:v ~md 30 prosen~
&,øret V1 vedt
e
tanffo
kravet Kravet~} støtte til def fesyn til av LOs f e, Ikke tatt henv, sy nes at f h orhandlere
1 år er ek~;,aan!!mgsresuJ~t~f
omtrent sam
arltg Vi h

J:

me arbeidss1tuas30,;;
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HVORFOR-STREIKET;IKKE
VESTBANEN?
Mandag 26. april hadde Linjegodsklubben på Vestbanen tatt opp
spørsmålet om streik. Flertallet (7
mann) ønsket å slutte seg til streiken
på Alnabru med en gang. Et stort
mindretall (6 mann) ville vente ei .
uke - gi en ukes varsel. Siden klubben var såpass jevnt splittet over
spørsmålet, ble det bestemt at det
ville være ugunstig å streike på dette
grunnlaget. Men hele klubben på
Vestbanen støttet kravet om 800 kr.
og solidariserte seg med streiken på
Alnabru. Derfor ble det vedtatt å
streike fra førstkommende mandag,
hvis ikke kravet ble innfridd både
på Alnabru og Vestbanen innenfor
ei ukes tid. Dessuten vedtok klubben å streike hvis Linjegods prøvde
å overføre noe av Alnabrus trafikk
til Vestbanen. Streikebryteriet ble
sett på som en provokasjon som
ikke ville tillates.

Det ble ei hard uke for våre
kamerater på Vestbanen . Kampanjen for å knekke streiken var
ikke uten virkning. Etter politiangrepet på Østensjøveien ble det
til og med trykket et falskt intervju
med klubbformannen, Finn Magnus i VG. Vestbanearbeiderne ble
også utsatt for press fra foreningsog forbundsledelsen .

Krever forhandlinger
En annen sak var at Vestbanen, i
motsetning til Alnabru, ikke hadde
ført forhandlinger fram til· et
brudd. Vestbanen hadde ikke forhandlet over noen ny bonusavtale i
det hele tatt. Det var feilaktig av
Alnabru-klubben ikke å ha fått
Vestbanen med i forhandlingene fra
starten av. Som resultat bestemte
klubben på Vestbanen å kreve for-

handlinger med Linjegodsledelsen
over kravet om 800 kr. Dette var d~t
beste formelt sett. Men det åpne
også muligheter for Linjegods. til å
innfri en del av kravet for ct·e 15 ansatte på Vestbanen og dermed
bruke dette som ei brekkstang mot
oss. Hvis Vestbanen, som var splittet over streikespørsmålet, ikke sto
enhetlig på kravet, ville det være
vanskeligere for oss å stå samlet bak
kravet. Derfor besluttet klubben på
Vestbanen å trekke tilbake streikevarselet og krav om forhandlinger,
for å unngå en mulig svels;king av
Alnabrustreiken. Selv om Ve~t:
banen trakk seg fra hovedarenaen,
støttet de oss hele tiden, og vedtaket
om nektelse av ekstraarbeid sto .
Etterat vi avblåste streiken og ble
møtt med lockout; vedtok Vestbanen en skarp protest mot dette.

KAMPEN OM OPINIONEN
STØTTEARBEIDET
Linjegodsstreiken vakte stor oppmerksomhet fra første stund.
Politiaksjonene var en historisk
begivenhet som forårsaket nye
høyder i pressas hetsing mot oss.
Mens kampanja for å knuse
streiken gikk over til bruk av terror
og vold., ble avisenes spalter fylt av
hysteriske forsvar for denne volden.
Akkurat som politiet hadde overmakt på Østensjøveien, hadde våre

fienders propagandaapparat overmakt i kampen om folkeopinionen .
Mens terrorpolitiet sørget for en
oppvisning i råskap og brutalitet
mot streikevakter og demonstranter
- sørget pressa for allslags råskap
og løgn for å rettferdiggjøre dette
voldsbruket. Et eksempel: VG
trykte et intervju med Finn
Magnus, klubbformann på Vestbanene. Ifølge VG tar Magnus av-
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stand fra streiken fordi studenter
ble innblandet. Fakta var at VG
aldri hadde snakket med ham. Hele
intervjuet var oppspinn! Et knøttlite dementi ble trykt senere, men
løgnen festet seg - poenget var å .
vise at arbeidsfolk ikke støttet
streiken. Det hører til historia at
blant arbeiderne på Vestbanen,
greidde Magnus ikke å finne en som
haclde snakket med VG.
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ANNQNSE

STØTT DE STREIKENDE LI~
ARBEIDERNE

Hans Sekse, formann i Odda Kjemiske arbeiderforening. Jørgen Digranes, sekretær i Odda Kjemiske arbeiderforeninng. Bjørn Kindem, miljøtillitsmann i Odda Kjemiske arbeiderforening. Per Kvestad, styremedlem i
Odda Kjemiske arbeiderforening.
Bjørn Enes, tillitsmann~ Falconbridge. Ernst N arheim, nestformann i
Elektrokjemisk
arbeiderforening,
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Nils Moldøen, styremedlem i
Elektrokjemisk arb.for. Avd. 44 av
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund.
Einar Berntsen, tillitsmann, Fellesklubben Allers, Oslo. Anne Karin
Wiik, tillitskvinne, Fellesklubben,
Allers, Oslo. Terje Sundseth, tillitsmann, Aas & Wahl boktrykkeri, Oslo.
Terje Larsen, tillitsmann, Aas & Wahl
boktrykkeri,Oslo.
Siri
Ustvedt,
styremedl. Oslo Bokbinderforening.
Tom Bumer, formann, reproklubben,
Fabritius, Oslo. Sidsel Nymoen,
styremedl., try\{keriklubben, Fabritius, Oslo. Bror Hinkel, nestform., offsetklubben, Fabritius, Oslo. Tom
Koldberg, formann i trykkeriklubben, Otto Falck,_Oslo.
Erling Folkvord, formann Sosiale
Etaters Fagforening. Bjørn Lindgren,
nestformann Sosiale Etaters Fagforening. Dan Lofst~d. kasserer, SEF.
Thore Martinsen, studieleder, SEF.
Jon Lund Hansen, informasjonstillitsmann, SEF. Lillian Fiskvik,
styremedl., SEF. Laila Drangsholt, 1.
varamann, SEF. Wenche Kjølstad, 2.
varamann,- SEF. Stein Asthøy, 3.
varamann, SEF. Oddvar Lind, formann, gruppe 1, SEF. Grethe Thowsen, formann, gruppe IV, SEF. Stian
Viik, sekretær, gruppe V, SEF. Sissel
Renå, formann, gruppe 13, SEF.
Anders Svensson, plasstillitsmann,
Ungdomsbygg,Oslo.
Knut Haakanse, styremedl. avd. 5,
Bygningsindustriarbeiderforbundet.
Wiggo Andersen, klubbformann,
USB, Røranlegg A / S. Gunnar Wøyen,
verneombud, USB, Oslo. Eivind
Udneseth, tillitsmann, Ungdomsbygg,
Oslo. Helge Granly, gruppetillitsmann, Ungdomsbygg, Oslo. Age Solberg, tillitsmann, Ungdomsbygg,
Oslo. Hans Wiik, tillitsmann, Ungdomsbygg, Oslo. Tor Mostue, styremedl. Murernes Union, Oslo. Morten
Vangsøy, klubbformann, T. Karlsen
A/ S, rørleggerfirma.
.Arve Johansen, tillitsmann, Norgas,
Oslo. Bjørn Kjølstad, gruppesekretær
(rep.) Nyland Vest. Liv Rørvik, sekr.
sveisegruppa, Nyland Vest. Agnar
.Gundersen, styremedl. rørleggergruppa, Nyland Vest, og styremedl.
Rørleggernes Fagforening, Odd Nyborg, styremedl. lærlingegruppa, Nyland Vest. }lelge T. Hansen, sekr. lær-
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De streikende godsekspeditørene ved A.S Linjegods trenger
nå støtte fra fagorganiserte over hele landet. I kampen for sine
krav har de gjennomført en helt nødvendig blokkering av sine
arbeidsoppgaver ved bedriften. ·M@t dette har ledelsen ved linjegods organisert en storstilt streikebrytervirksomhet.
For å rydde veien for streikebrytervirksomheten har store politistyrker flere ganger blitt satt inn for å fjerne godsekspeditørenes streikevakter. Politiet har gått fram med stor brutalitet.
Undertegnede faglige tillitsmenn tar på det skarpeste avstand
fra streikebryteriet og går prinsipielt mot politiets innblanding
i en arbeidskonflikt. Vi beklager at ledelsen i Norsk Transporarbeiderforbund har godtatt eir slik innblanding. Vi oppfordrer
landets fagorganiserte til å søtte linjegodsarbeiderne politisk,
økonomisk og moralsk.
·
INITIATIVTAKERE:
- Terje Skog, formann i Heismontørenes Fagforening.
- Leif Johannessen, styremedlem i Heismontørenes Fagfo,ening.
- Eirik Nymoen, formann i Spedisjonsgruppa, Oslo Transportarbeiderforening.
- Per Larsen, formann i Film- og Teaterteknisk Forening.
Pr. 8. mai · er oppropet tilsluttet av følgende tillitslllenn og
kvinner: 1
lingegruppa, Nyland Vest. Kjell Leirflaten, styremedl. lærlingegruppe Nyland Vest. Tore Rønnild, klubbformann, Larvik Smelteverk, nestformap,n ._i :Larvilc Jern og Met. Øystein
Pette~en; t~llitsmann A / S Sønnichsen. Bljell ·f>fjærvø, tillitsmann, Asea
PerKure. ·
Ingvald Grønli, klubbformann,
Bergerud Mek. Verksted, Kongsberg.
Klaus Skamfer, formann i Kverneland Jern og Metall, avd.-91. Helge
Barane, tillitsmann ,Bryne Jern og
Metall avd: 798. Styrk Lote, -tillitsmann, Schlumberger, Sandnes Arnold Hansen, tillitsmann, Sandnes
Aduserverk. Arvid W eberjo, styremedl. NOSO, Hordaland. Bente
Wilmar, styremedl. NOSO, Horda-:-
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land.Jan Skjerve, formann; Norsk
Psykologfor. avd. Hordaland.
Bjørn Lunder, formann i Telefonsentralmontørenes Forening, Oslo.
Per Schulhus,studieleder, Telefonsentr~lmontørenes Forening, Oslo.
Bjørn Seim, formann Tysso Elektrikerforening, Tys~edal. Kåre Sanden,
nestform. Heisemontørenes Fagforening, Oslo. Steinar Pettersen, styremedl. Heismontørenes Fagforening .
Anne Grete Tveiten, sekretær i
NTTF, Kristiansand. Bjørg Johansen,
medl.repr.skapet Kristiansand Samorg. Jan Anderi;;en, styremedl. Rørleggernes . Fagforening,Oslo.
Per
Smedstad, klubbformann, Ove A. Roller. Tore Stian Holte, formann, Geithus Fagforening.

Fienden prøver å isolere oss

JEGODS-

Lisbet Tangen, styremedl. avd. ,
108/ 6 NTL. Anne Lise Stenberg,
styremedl. avd.108/ 41 NTL. Ellen
Kaasbøe, form. i stedsstyret, NTL,
Sør-Trøndelag. Per Digre, styremedl.,
Trondheim Typografforening. Kjell
Olsen, medl. repr.skapet avd. 354, Stein Jord og Sement. Bjarne Bondkall,
formann for stasjonspersonalets
gruppe, reisegodseksp., Oslo 0. Arild
Nedremo, klubbformann, Jacobsen
Elektriske Verksted, Øvre Eiker. Dag
Øseth, formann i Granfos avd. 29 av
Norsk Papirindustriarbeiderforbund.
'Ivar Aspli, medl. av representantskapet Jern og Met. avd. 12," Trondheim.
Kjell Hammer, medl. av repr.skapet
Jern og Met. avd. 12, Trondheim.
Ragnar Stenstad, styremedl., verkstedklubben, Ranheim Papirfabrikk.
Laila Hove, tillitskvinne, Handel og
Kontor, Trondheim. Bjørn Age Tømmerås, styremedl. "i Trondheim Trafikkselskaps deltidsarbeideres fore-

ning.
Tom
Waldenstrøm,
medl.
i
rep.skapet Jern og Metall avd. 1,
Kværner Brug, Odd B. Hansen,
gruppeformann, Kværner Brug, Kåre
Halvorsen, formann, hovedtillitsmannsutvalget på Rafnes, styremedlem i Posgrunn Faglige Samorg., Leif
E. Berland sekr. forening 44, NTL, Jan
Ytredal, medl. rep. skapet forening 2.
NTL, Bjørn Pedersen, sekr. avd. 2-12,
NTL, Per Erik Skrøvseth; studieleder
i styret, avd. 2-12, NTL, Petter Borthen, styremedl., bokbinderklubben
Rich, Andvord. Øistein Rosseland, Tillitsmann, NNN avd. B, Willy
Kalsaas, sekr., avd. 64 Kvinherad Jern
og Metall, Ivan Høgeli, medl. avd
rep.skapet, avd, 38 Kristiansand Jern
_og Metall, Jan Dahl, tillitsmann.Svein
Johnsen,
gruppesekretær,
Kjell
Skråvik, gruppesekretær, Arnfinn
Søbye, gruppesekretær, Tor Johansen, verneombud, alle ·Kristiansand
Mekaniske Verksted, Sverre Davidsen, formann og Leif Solheim, sekretær, Ski og omegn Bygningsarbeiderforening avd. 42, Martin Brekhus,
sekr. Postbudgruppa, Bergen Postkontor, Torleif Knudsen, tillitsmann,
Handel og Kontor, Finn Nordby, formann og Børge Kvaal, styremedl.,
-ungdomsgruppa Tromsø
byg.iridustriarbeiderfor.,Hermann
Kristoffersen og Rolf Olsson, tillitsmenn, Bygning Tromsø, Anne Seip,
studieleder, Torill Johansen, styr~
emedlem og Ingunn Jensen, kasserer,
alle avd. 108/ 15, NTL.
Henry Stokmo, viseformann, Oslo
Sporveisbetjenings Forening, Magne
Bale, styremedl. Oslo Sporveisbetjenings Forening. Sveinar ·Bones,
gruppesekretær, Grefsen, Oslo Sporveisbetjenings Forening. Willy Pe- .
dersen, . gruppeformann, Grefsen,

Det var tydelig at målet til alskens
borgerlige massemedia var å prøve
å hindre en brei støttebevegelse i å
vokse opp innenfor -fagbevegelsen.
Gjennomgangsmelodien i NRK og
aviser var at streiken bare fikk
støtte fra «radikale studenter». På
en pressekonferanse onsdag 30/4,
ble arbeideroppropet med 110 underskrifter fra faglige tillitsmenn
presentert. Pressekonferansen, som
talte vår sak, fikk ikke pressedekning i det hele tatt. Aftenposten
og VG kom og gikk , ellers glimre
alle med sitt fravær. At så mange
underskrifter fra tillitsmenn kunne
samles på så kort tid, passet liksom
ikke inn i bildet som pressa prøvde
å spre. Mot NRK, NTB og ei fiendtlig dagspresse, måtte vi prøve å
komme ut med vår informasjon.
Dette var avgjørende for å vinne
støtte for streiken og dermed for å
vinne streiken.

-

Linjegodsledelsen brukte Telex
for å holde grep på arbeidskameratene våre.
Selv om NRK og avisene viste seg
å være lojale tjenere for Linjegodsledelsen, var ikke sjefene våre fornøyd med det. Interne kommunikasjonsmidler ble brukt for å spre
løgn og forvirring rundt årsaken til
streiken, slik at andre Linjegodsarbeidere ikke skulle solidarisere
seg med oss. I tillegg reiste mange
sjefer rundt til enkelte Linjegodsterminaler og arbeidsplasser rundt
hele landet og prøvde å presse tillitsmenn til å ta avstand fra streiken.
At dette lyktes noen steder, var enda et tegn på at sannheten om
streiken ikke kom fram. Vi kjente
til to steder hvor tillitsmenn nektet å
undertegne eller gå med på noen avstandserklæringer presset på dem
av Linjegodsledelsen eller Transportarbeiderforbundet - Bergen
og Kristiansand. I håp om å avverge
at disse tillitsmenn ville gi seg for
presset, sendte vi to mann til hver
av disse stedene for å snakke ·med
Linjegodsarbeiderne der.

LiniegodsFØLEBE
I.BERGEN
-

A v KAI-OTTO HANS EN -

BERGEN (VG) ~ Petter Ostling og Gunnar-Helland
bar vært i Bergen for A. intonnere om s treiken blant
Linjegods-arbeiderne på Alnabru i Oslo. Møt.et kom f
stand på meget kort varseJ, og 20 arbeidere fra Linje~
gods-avdelingen i Bergen møtte tram.
Klubbformann Magne Snøve

Linjegodsledelsen var i kampen _om
opm1onen. En tillitsmann fra
Bergen-terminalen viste dem en
Telex-melding som siterte fra vår
siste løpeseddel og som advarte alle
terminalsjefene og regionssjefer om
at løpeseddelen kunne inne veien
fram til deres distrikter. Til og med
motargumenter som kunne brukes i
eventuelle diskusjoner omkring innholdet av løpeseddelen var med i
telex-melpingen som var sendt ut
direkte fra Hovedkontoret i Oslo.

Vår informasjon
For å motarbeide den -massive
Linjegodspropagandaen sendte vi
ut vår egen. Mens de harde kampene på Østensjøveien pågikk, hadde vi lite tid til å konsentrere oss om
dette. Ved åta nettene til hjelp fikk
vi ut endel pressemeldinger, et skriv
om «Hva sto i protokollen», en
«Solidaritetsappell til Oslo's transportarbeidere>~, en «mini-hvitbok»
og brev til foreninger og klubber
som ba om støtte.

Da Glenn Ostling og Gunnar
Helleland
fra
streikekomiteen
besøkte våre arbeidskamerater i
Bergen, fikk de bevis for hvor aktiv
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Støtten kommer

I tillegg til de 110 tillitsmenn som
umiddelbart undertegnet støtteoppropet, begynte vi å få innen flom av
brev og telegrammer fra foreninger ,
klubber, organisasjoner, streikestøttekomiteer og enkeltpersoner.
Dette var av svært stor betydning
for oss, først og fremst fordi det
styrket vår egen kampmoral. Når
disse støtteerklæringer ble lest opp
på streikemøter, ble det jubel og applaus.

Tre av initiativtakerne til arbeideroppropet på pressekonferansen. Fra venstre, Per Larsen, for-

mann i Film- og Teaterteknisk
Forening, Eirik Nymoen, Formann
i Spedisjonsgruppa i Oslo Tran-

sportarbeiderforening, og Terje .
Skog, formann i Heismontørenes
Fagforening.

Økonomisk støtte

ber, organisasjoner og enkeltpersoner.
Det var viktig for oss ikke bare
passivt å motta støtte, men også å
k;aste oss sjøl ut på gata med mageplakater og innsamlingsbøsser.
Noen av oss ble jaget fra gata av
politiet som krevde «standstillatelse» av arbeidsfolk med mageplakater. Den direkte kontakten
med folk på gata hjalp oss til å forstå at arbeidsfolk som fikk høre
sannheten om streiken, var viilige
til å støtte oss. Ett av mange eksempler på det: En av oss som sto på
gata og samlet inn penger, kunne etterpå fortelle at en eldre arbeider

hadde kommet forbi, tok imot en
løpeseddel og utbrøt at «streiken er
ulovlig - dere er kriminelle». «Hva
vet du om streiken?» sa godsekspeditøren. «Jo, det jeg har lest i
avisene», sa mannen. «Akkurat, og
husker ikke du fra 30-åra, hvordan
aviser som Aftenposten den gang
skrev om streiker - var ikke dere
«kriminelle, også?» Etter å ha tenkt
seg om, måtte mannen innrømme:
«Jo, det stemmer visst det...» De
diskuterte mere og mannen husket
en «ulovlig» streik han hadde deltatt i for over 40 år siden, det hadde
han. rett og slett glemt. Før han
gikk, la han en hundrelapp i bøssa.

Økonomien er ryggraden til enhver streik. Det tok en uke før
pengestøtta begynte virkelig å komme inn. Men vi visste etter Jøtularbeidernes erfaringer, at streikestøttekomiteene var et svært effektivt apparat som var i stand til å
samle inn nok penger til oss. Uten
streikestøttekomiteenes hjelp, kunne Linjegods ha sultet oss ut. I
tillegg til økonomisk støtte gjennom
vi
streikestøttekomiteene,
fikk
bevilgninger fra foreninger, klub-
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PH.8SS6ri!ELDil'W OM LH!J t GODSSTRBIKEN

Do s t reikende godseksped itør e ne

v e d Linjegodstermina len på Aln~1br'u

i Oslo ha3: lildålg h a tt s tr e ikemøte og gjort føltgcnde vedtak:
1 . Arbeidsretten
11 . m"'i skal streiken ved Linjegodstermina l e n pu Alnabru beh,,ndl es
J or Arbe i dsr ett en i Os lo. I dcnnt; forb ind e lse vil vi uttale:
Vi h,.ir ingen tiltro t il at Arbe i dsr ett en vil g i oss medho ld . Arbe idsr et ten er et middel som er 0ppr ettt,t :for å lmekke a rb e idsfo lks r ot t :!'e rdige kamp for rim ,1 lige lønns - og t.rbe id sforhold . Vi vil, som
str -2 ikende før oss , nekt e ii godta en dom i Arbeidsretten . Uans ett hva
denne domstolen konm1er fram ti l, bct;r..:ktGr vi str eiken viir som rett.:.
.:·e rd i c; og riktig, og v i :fortsetter stre i k e n til vå rt krav ora 800 kr .
e r i_,.r;i'ridd.
Stre ikek oD.i teen pill egges & ve l ge en deleg,~sj on som møte r opp i
~rbeidsrettcn og l us er op p uttal e l s en ovenfor .
Vide r e p.3.leg,~es streikekorn i tce::i. å. n rra ngere en d emonstr asjon utenfor
J\.rb€idsrctten mt; ns s a k e n beha ndles, 0g vi o ppi"ord:c er ndr e i.'agorga&iRertc og · lle andr e som stø ~ter osn , til 1 møt e opp .
f: troikokonii teen piilogGe s il forsøk e n 1·:1. isL.nd et stort solid uri t e tsnøtr, Ol.' kve ld en ::;amnie d <1 g t il støtt e for streiken vår , hvor ,~ndr e
r · go:rg.:mi sc1·te innbys spusic l t .

2 . _Om politic1k s .j onen e i Østensjøvn . forr_!ge uk e
Streik'JBøtet ber justis1!linistc,r Vnllc om .l Li. sende en de l eg,,sj on
til e t møte med just i sminis t erBn .t or .'.'t l e ge:e fr c",m dokumentas j on om
pali t :j_ overgrepene mot våre struikcva kter tirsd e,g og onsdag i forrige

uke "

Oslo , 4/'> - 76
Streik ekomiteen , Linjegods

l!edrirt• klubben ved NORGAs - l!ryn

(J~rn og 1; t. )
0
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STYRET I OSLO
TRANSPORTARBEIDERFORENING
P~ØVER A SABOTERE STREIKEN
\

Samme dag som politiet slo til på
Østensjøveien-teminalen for annen
gang, onsdag 28. april, ble det innkalt til et møte i ·Representantskapet
i Oslo Transportarbeiderforening.

.

..

Linjegodsstreiken var et spesialpunkt på dagsorden. Styret i foreninga stilte et forslag til vedtak en oppfordring til oss om å avblåse
streiken og åla foreninga oppta forhandlinger over bonusen.

Formannetl I 0.- i:ftttlsport.rbeide,'NIMIRlt'
Ame Ht.riøllNII, tkal I

etterwnidclac .._.

•

streikøde w..J ■ flcle ••beideme. Iht er ~
gang tftltb111en11 N'II Oaloforeni11øe11 ,lipper til pi
streitt•mØØR•· Hemtan;..n ~ier · til A ~ ;
det at han kommer t,I a
be de streikende ta OP!>
igjen arbeidet og han v,l
garantere at forbundets
prestisje skal settes bak .
de forhandlingene som
må komme i gang. Det
var ingen nye aksjoner
ved terminalen i Østensjøveien i går. På et strei;
kemøte ble det vedtatt a
fortsette streiken. Det er
66 mann som nå er i
streik.

28

To medlemmer av streikekomiteen, Glenn Ostling og Steinar
Pedersen, var medlemmer av Representantskapet.
· Begge
ble
arrestert i Østensjøveien, men rakk
såvidt fram til møtet. De redegjorde
for det som hadde skjedd denne
dagen, fortalte om den brutalitet de
hadde blitt offer for. Et annet
medlem av representantskapet,
Eirik Nymoen, formannen i Spedisjonsgruppa, foreslo en uttalelse

NA.r formannen i Oslo Transp~rtarbeiderforening kommer på
streikemøtet, vil han ha med seg
en sterk anmodning fra representantskapet i foreningen. Med 51
mot 7 stemmer har represent:intskapet sltutet seg til styrets ~ trengende henstilling til me
lemmene om å gjenopp~ ";1"beide
straks- og gjeninnsette till~tsmennene i sine vanlige funksJoner. .
PA. møtet i representantska~et
var ogsA. to mann fra de streikende til stede og redegjorde for
sitt syn.
·
Glenn OstUng, medlem .
streikekomiteen, sier at man iltlt
lagt nye aksjoner i den
~~e framtid. De streikende
mener at de kan - med tull rett
- blokkere arl>eldssteder som
o rettes utenfor Alnabru for l
Pavviklet gods som . skulle ha
gA.tt om Alnabru-tenn!Ilalen.
I hele gA.r var det rolig ved den
midlertidige terminalen i Østensjøveien. Noen av de streikende
og en del andre sto· utenfor ~~
ten, men gjorde !-k]te noe fo • .,_
pA. å hindre trafikken.
· Over 50 trailere ble lastet 011
tosset inne på omrA.det, og i1odst aflkken ble avviklet som norr alt får Arbeiderbladet opplyat.
;otalt ble nær 2500 tonn gods be•

t

a:

fi
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mot politivolden og streikebryteriet.
Formannen i foreninga, Arne
Hermansen, greidde å få uJsatt avstemninga om fordømmelse av
politivolden. I tilllegg vant han avstemninga om å innstille overfor oss
å legge ned streiken, 51 mot 7 stemmer. Stemninga blant Linjegodsarbeiderne var noe annet - noe
som ble bevist fredag, to dager
senere.

Hermansen ·på streikemøte. ,

det
foreslått
en avstemning.
Resultatet var 66 mot 2 stemmer for
å fortsette streiken til kravet var
innfridd!

Fredag 30/ 4 ble Arne Hermansen
invitert til et streikemøte for første
gang. Det var 68 mann på møtet.
Hermansen snakket i bortimot en
time. Han la., fram representantskapets innstilling og ba oss ta opp
arbeidet i gjen og garanterte at han
ville sette forbundets prestisje bak
nye forhandlinger om bonusen . Etterpå ble hari spurt om han støttet
kravet vårt om 800 kr. Han svarte
at et slikt krav var «eventyrisk» ! En
eldre arbeider, nokså opphisset,
spurte Arne Hermansen hvorfor
han ikke kunne være sosialist
istedet for å «gjøre skam på arbeidsfolk og holde med de borgerlige». Etterat Hermansen gikk ble

og utdeling av våre løpesedler,ikke
bare i Oslo, men over hele landet.

Samorg vender oss ryggen
1. mai tatt opp på streikemøtet
Et annet punkt på møtet var hva
vi skulle gjøre på arbeiderklassens
internasjonale kampdag. Det ville
gå to tog i Oslo, Samorgs tog og
Faglig 1. Maifronts tog. Faglig
1. maifront hadde bedt oss å stille
en mann som faglig appellant på
deres torgmøte og lovet å bruke
dagen . for å støtte streiken
økonomisk gjennom innsamlinger

Vi tok kontakt med lederne i Oslo
Samorg og ba om å få holde en appell på Samorgs arrangement på
Youngstorget 1. mai. Vi fikk avslag
med den begruvnelse at Samorg
ikke kunne «la folk som deltok i en
ulovlig streik» være med på deres
arrangement. Da dette ble referert
på streikemøtet denne fredagen,
foreslo streikekomiteen tilslutning
til Faglig 1. maifronts tog. Dette ble
enstemmig vedtatt.

1. mai
L i;, c ~o--•'·'·=~""".',."'"t , :be.i<
--

):l_,0_ ·,.
-~,:. \

ti .'

tt .i.·.

t

;,'.~\.t

,$

-

1'}

!}
:•~"\:1 1: •

t~..,~>~P:"·'~=~"

Denne dagen styrket vår kampstemning og markerte et kraftig
oppsving i støttearbeidet. Vi begynte dagen med en vellykket felles
frokost. Noen av oss hadde med
familien. Et par visesangere, Hans
og Stein fra Trondheim, sørget for
underholdning. Det var 40 stykker
på frokosten.
Grønlands torg, hvor toget skulle
starte, var et imponerende syn, det
gikk 10.000 i toget og ingen av oss
angret på at vi valgte å gå i dette
klassekamptoget framfor Samorgs
klassesamarbeidstog. Skulle vi marsjere bak Tor Aspengren som kalte
oss for «en skamplett for fagbevegelsen»? Aldri! Linjegods-

~-

::1:t=r2

seksjonen gikk først i toget etter
flaggborgen og hovedparolene. Etter all den hetsen vi hadde blitt utsatt for, gjorde det ekstra godt å gå
sammen med 10.000 · folk som
støttet oss.

Våre paroler
Vi stilte med følgende paroler:
Støtt vår kamp! Kamp mot streikebryteri! Forsvar streikeretten! Menstad 1931 - Linjegods 1976 Nei til
politi mot streikevakter!
Det gikk flere i den faglige seksjonen i dette toget enn i Samorgs
tog i Oslo, 3600 i motsetning til
2700 i Samorgs faglige seksjon.

Dette var noe vi husker når folk
som Walter Kolstad og Arne Hermansen sa at vi var isolert og at fagbevegelsen ikke støttet oss·.
Mens 1. mai ble brukt for å samle
inn tusenvis av kroner av folk som
1. maifronts
deltok
i Faglig
arrangementer, ble Samorgs tog
brukt i motsatt retning. Appellanter
på flere steder nevnte streiken, og
en gjenganger var at vi «streiket for
streikens skyld» og at. vi «sløvet
streikevåpenet». Politikere og fagforeningspamper fra R. T_. Larsen til
Tor Aspengren brukte på Øenne
måten kampdagen til å sabotere
støtten for kjempende arbeidsfolk.
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Streikemøtet b415k ville
til å streikestyrke
komiteen·_bl.a. . rude Vi foretok en
organisasJone~ m:ed. ca . 10 mann i
gruppeoppdehntruppelederne sto
hver grupp_e.
miteen. Meningen
utenfor stre1kel~o e ansvaret for ard ntra Iser
.
po
va~ a ese få flere aktivisert. a
be1det og . h dde vi delt oss opp
streikemøtene a . J"k at alle kun.
.
rupper s 1
.
i d1skus1ons.7 ~det og si sin menmg.
ne komme t) o
er fungere som
Nå skulle shke grupp for oppgaver
enheter m ed• ansvar
.
fra dag tII. d ag.
som skulle sk~ft\ skulle ha blitt
Denne oppdelm~kens begynnelse,
foretatt fra_ strei
summere, for
kunne vi se1~:r~t: en avblåst, o~
ei
ukegruppene
etter b .h ~ dde ikke rukket a
disse

i arbeidsretten ~g
av dom
bl" sagt opp hvis
mulighetene for a ;.fange av disse
.
et dommen.
v1
bletross_k
strei ebrytere utover i uka.

komme skikkelig i 1ang. m arbeidsEt skriftlig fors agno for første
dtatt me
retten ble ve
. 'dretall på ca. 10
gang stemte et mm!! t Disse ga ut. ot flerta e •
mann for
im redseI f or konsekvensene
trykk

~f

STREIKEMØTET 4. MAI
"!•

0

f

O

. · · teren var
Jushsmm1s

«I"kke

in-

ne».

. ve dt a tt å senI
temm1g
Det be ens
fl Justisminister
de en d~leg~1~fng~n illusjoner om
hun ville komValle. V1 ha . r
hva slags innstII mgdersøkelsen» av
me med etter «un rep mot våre
politiets bruta~ a~1 mente at hun
streikev~ktefr. ll
anledning til å
kunne ialle a
. hadde mange
høre vårt s~n, og ~ skulle kunne
bilder og vitner so

. en fra politiets side .
bevi~e brut~h}etstisministerens konVi rmgte t1 u
t hun ikke var
tor, men fikk høkr~ da om å ringe til·
. fkk bes Je
Dette gjorde v1 og
inne. V1 I
bake dagen ~tte\ at Valle var oppi'gjen fikk v1 hør
"kke kunne avtatt og at sekr%~~e;e~ne. Dagen ~ttale noe møte
d1·ngene i rad10
. med
ter kunne nYhetssen
h n var ferdig
og TV fortelle at u t hun ikke hadundersøkelsene o~t:ette på politie~s
hun fram til
de funnet noe a k
Dette om
opptreden.
kk t med andre enn
uten å ha sna
noe annet enn
politiet eller ha s Og sånt kalles
politiets rapporter borgerlig klassefor justis! Det er
justis!
O

:u

Dagsorden for streikemøte 4. mai.
I. AppeJ/
"d repre,entant
/or hwed,tym; Sosiale Etat-,, Fagfo"n;,,g.
2.
Videre organisering
av streiken.
Innledning.
Forslag til vedtak:

Linjegods har hitt// >Ist at de er ,i//;ge ,;id bruke alle midler mot o,,, sue/kebryteri, polltfro/d,
lønn/ngmekt/fo"øk på ut,uft/ng, arbeidsretten. Dette tyder på at st"lk,n ,11 kunne bil lang og
st,efkenblir
med
dette for Dette
øye, d>,.
organ/,ere &s for lang,ar/g kamp.
hard. Vi måavorgan/se,,
Aktivisering
alle de streikende
nøkkelledd11t.
av 2 grunner:
streikenfør
seieren
eralle
i havn.
a. Aktin arbeid
/ra
er nød,endig for at ,; ,jB! ikke ska/ gd trøtt, miste kampmotet og gl opp
b. Aktl,t arb,;d fra alle er nød,endlg for d drl,e streiken ,Ider, /ramo,er og ta hdnd om alle arbeld,oppga,en,. Streikemøtet opp/ordrer alle; streik til d organisere seg; gruppe, med gruppeledere
som e, an,ear//g o,erfor streikekom/teen. Gruppene skat I f ø,-,te rekke ta hdnd om.I. st"lke,akfer, 2. stands/ utdelinga, løpesedl,r/peng,;nn,aml/ng, 3. dugnad på streikekontoret.
taler,
appeller
m.m. Streik på
er ikke
ferie!
4. egne
gruppediskusjoner
st"lk,n
etter beho,, 5. hjelp, o/fentllge streikekomftemedlemmer med
3. Arbeidsretten.
Innledning.
Forslag til vedtak:
I I. ma; skal streiken >ed LbyegOdsterm/nalen pd Alnabru behandles /or A rbeldsretten I Osta. I den.
ne f orbfndelse ,// ,; uttale.- Vi har Ingen tiltro til at Arbeidsretten >Il gi oss medhold, A rbeldsretten er
et middel som er opprettet/or å knekke arbelds/olks rett/erd/ge kamp for rimelige lønns- og arbeldsf orho/d. Vi ,11, ,om st"fkende før oss, nekte å godta en dom; Arbeidsretten. Uansett hva denne
dom,to/en kommer fram til, betrakter ,; streiken >år som rettferdig og riktig, og ,; /ort,etter
streiken tli ,drt kra, om 800 kr. er Inn/ridd. Streikekom/teen på/egge, å ,e/ge en delegasjon som
møter opp I arbeidsretten og leser opp uttalelsen o,enfor. Videre pålegge, streikekom/teen å
arranger, en demonstra,jon utenfor arbeidsretten men, saken behandles, og ,1 opp/ordrer andre
Jagorgan/ser,, og alt, andre som støtter oss, til å møte opp. Streikekomiteen påkgge, å f or,øke å /d
organiserte
innbys
spesielt.
l,tand et stort
SOl/dar/tetsmøte
om k,e/den samme dag til støtte for streiken ,år, h,or andre Jag.
4. Gruppedl,k~joner pd de to /or,/agene li/ >edtak. Spør,mdl til dlsku,jon.a. Er du en/g ; ot alle må jobbe aktl,t for at streiken ska/ lykkes. Yl/ du bl; med; en a, gruppene?
b.
Er du en;g
I at ,; ,kal
nekte d bøy, oss
en dom ; Arbefdsreaen? Ska/ ,; prø,e d arranger,
protestdemonstrasjon
og solidaritetsmøte
denfor
dagen?
5. I Ominutters
pause.

6. Oppsummering av gruppediskusjonene.
Forslag til vedtak tas opp til avstemning.
7. Politivolden.
Forslag
til vedtak:
Justfsmln/ster
YaU, har;pres,o sagt at hun >il ,e nærmere pd flOlltlaksjonene; Østensjø,eien.

Streikemøtet
uke.
· ber justisminister Yal/e om d fd sende en delegasjon til et møte medj~f/sm/nisteren for
d legge /ram dokumentasjon om po/1110,ergrepene mot ,år, stre/ke,akter tirsdag og onsdag; f orr/ge
Streikebidrag
..,_ Eventuelt.
.Y.
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Helt fra første streikedagen var
det noen som begikk streikebryteri.
I begynnelsen var det kun en håndfull uorganiserte godsekspeditører
samt formenna som løp bedriftens
ærend. Sammen med en del av kontorpersonalet jobbet disse over
helga da streiken ble vedtatt, og
ryddet vekk alt gods som var igjen
på Alnabru. Etterpå fikk noen av
dem oppgaver ved streikebryterterminalen på Østensjøveien, andre
jobbet
på
Østre
Akerveiterminalen. Disse, selv i begrenset
antall, var en reell trusel mot
streiken.
Streikebryterne har alltid vært
hatet som pesten av arbeiderbevegelsen, og de aller fleste fagforeninger i Norge har en paragraf
om at streikebryteri er grunn for
eksklusjon. Folk som · har vært
streikebrytere, kan nektes medlemskap.

Godkjenner verken «lovlig»
eller «ulovlig» streikebryteri
Om en streik er «lovlig» eller
«ulovlig» er en streikebryter en person som vender ryggen til arbeidskameratene sine og aktivt saboterer
kampen for bedre lønn eller arbeidsvilkår. Et argument som ble
kjørt fram under streiken, var at
fordi streiken var «ulovlig» var
streikebrytere ikke bare uskyldige,
men hadde faktisk gjort seg fortjent
til ros. Forbundsformannen Walter
Kolstad gjorde seg til talsmann for
denne teorien. Det samme gjorde de
delene av «Arbeiderpressa» som
kalte streiken ulovlig lenge før
streiken ble dømt i Arbeidsretten.
På den ene sida hadde vi altså
bedriften, LO-toppen, NRK og de
fleste avisene som oppfordret til
streikebryteri. På den andre sida sto
vi
streikende,
enkelte
fagforeninger, klubber og tillitsmenn,
samt avisa «Klassekampen» som
turde å kalle en spade for en spade.
Det sier seg sjøl at den massive
propagandaen for streikebryteriet
måtte gjøre inntrykk på en del av de
streikende etter ei tid.

Noen ble skremt
I tillegg til denne propagandaen
kom politiaksjonene og den massive
hetsen i massemedia mot streiken.

STREIKEBRYTERIET
I EGENE REKKER
~

;

-Vi skulle aldri
blitt med· Rå
en ·slik streik!
Enkelte ble skremt av dette. Andre
fryktet for å miste jobben. Noen
fikk også problemer med kona,
naboen, husverten eller andre, som
var mot streiken og ville at de skulle
gå tilbake til arbeidet. Dette presset
begynte å virke på en del, uten at
Streikekomiteen og de streikende
klarte å gjøre noe med det.
Andre grunner for streikebryteriet ligger i forhold på Alnabru
og transportbransjen generelt. De
fleste på Alnabru hadde bare jobbet
sammen i 2 - 3 måneder. Terminalhuset ble åpnet 2/1-76. Dermed
var det mange som ikke hadde knyttet bånd til arbeidskameratene sine
eller var skikkelig motivert for
kamp for en bedre arbeidsplass. Ett .
eksempel er de to somlot seg intervjue som streikebrytere av Dagbladet. B.egge var nye og hadde
tenkt å slutte raskt allikevel. Da var
de ikke virkelig interessert i å kjempe en hard kamp for bedre lønn, og
følte heller ikke særlig ansvar overfor arbeidskameratene sine.
En annen faktor er at spedisjonsarbeid ikke i så høy grad er avhengig av noe bestemt sted hvor
laste/lossearbeidet skal utføres. I
motsetning til en industribedrift,
kunne Linjegods flytte arbeidet fra
Alnabru til andre steder relativt lett,
og dermed legge opp til organisert
streikebryteri i stor stil. Streikevakt
på streikebryterterminalen på Østensjøveien kunne dermed kalles for
«okkupasjon av en fremmed arbeidsplass», som det het i borgeravisene.

Psykisk terror i statens regi
For å bekjempe streikebryteriet,
som begynte å vokse i omfang, understreket
streikekomiteen det
forræderiet som lå i en slik handling
og tok dessuten tiltak for å få de
som var pessimistiske til videre
streik til å snakke ut om det på
streikemøtene. De som allikevel ble
streikebrytere, var med få unntak
de som ikke hadde engasjert seg under streiken, de som aldri sa noe
eller sjelden kom på streikemøter
osv. På slutten av streiken vokste
gruppa av streikebrytere til over en
fjerdedel av arbeidsstokken. At
denne gruppa ble så stor, skyldtes
ikke minst den psykiske terror som
mange ble utsatt for i forbindelse
med innkallinga til arbeidsretten.
Linjegods, LO-toppen og NAF
ønsket en dom mot oss i Arbeidsretten snarest mulig. For å få ut innkallinga til retten tidsnok til hver
enkelt av de streikende, kjørte
politimenn, eller den lokale lensmannen på hver enkelts bosted,
rundt med innkallinga og leverte
den til den streikende personlig. Var
ikke denne hjemme, fikk kona innkallinga overlevert, eller nærmeste
nabo - for sikkerhets skyld av en
uniformert politimann. Med påskrift på konvolutten om at det
gjaldt innkallelse til retten, slik at
naboene ikke skulle være i tvil om
hvilken forfe.rdelig forbryter de
hadde i sitt nabolag. Er det rart at
noen ble streikebrytere etter en slik
behandling? Vi synes i~ke det. Vi
forsvarer dem ikke - streikebryteri
er og blir en illojal handling - men
vi kan forstå bakgrunnen for det.
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ETTER 2 UKERS STREIK
Et ':Ytt streikemøte ble holdt de~
7. mai. Møtet oppsummerte hvor vi
stod etter to ukers streik og la
planer for den videre kampen.
Kampstemninga var fremdeles god
me_n to _usikkerhetsmomenter spøk:
te I alles hoder: streikebryteriet og
far~n for oppsigelser av alle' de
st_re1ken?e: På dette tidspunktet
kJente ~1 til l_O_- 15 streikebrytere .
De utgjorde ikke noen øyeblikkelig

trusel, men ble de flere kunne de
undergrave hele streiken.'
Trus~len om oppsigelser
ble
nev~t I flere aviser. Vi antok at
ta~t1kken _til Linjegods var følgende: førS t fa flest mulig tilbake til arbeid~t som streikebrytere. Den harde kjerna av folk som holdt ut kunne sparkes fra jobben etter' dom
mot_ oss i Arbeidsretten. Om denne
taktikken skulle lykkes, avhang av

antall ~trei~e_brytere. Var de få, ville
det bh politisk vanskelig å sparke
oss andre. Ble streikebryterne
m~nge nok, vi_lle vi miste jobben, og
sta foran en kanskje lang og hard
kamp for å få jobbene tilbake.
Møtet oi:psu.mmer!e at vi foreløpig
skulle sta pa og ikke gi oss uten
sverdslag. Det ble dessuten vedtatt å
arrangere en demonstrasjon den
da~en streiken kom opp i Arbeidsretten.

8/ 5-76.

Pressemelding jra Streike_komiteenl Linjegods

Streiken ved Linjegodsterminalen på Alnabru har nå pågått i vel to uker. Streiken har blitt møtt med
politimakt mot streikevakter, en massiv hets i massemedia som grenser til psykologisk krigføring, og
med organisert streikebryteri. Linjegods, med NAF i ryggen, har tatt i bruk alle de midler som tenkes
kan, for å knekke kampmoralen blant de streikende. Norsk Transportarbeiderforbund, med Walter
. Kolstad i spissen, har gitt NAF og Linjegods fritt leide. Det er ikke overdrevet å påstå at dette er en av
de hardeste streikene som har blitt ført i Norge etter siste krig.
I denne situasjonen er det ikke uventet at enkelte blant de streikende ikke klarer å stå imot presset.
Det opereres med tall på 20 - 25 som skal ha gått tilbake til arbeidet. Vi tar disse tallene med en klype
salt, men om så er at tallene er riktige, er vårt svar til dette: Uansett om streiken stemples lovlig eller
ulovlig, er streikebrytere det eneste navnet på de som har tatt opp arbeidet. Streikebryteri er å trampe på
og bryte med en av fagbevegelsens viktigste tradisjoner i vårt land.
Vi fortsetter streiken, selv om vi innser at kampen kan bli hard.
Tirsdag li. skal vi stilles for Arbeidsretten, hvor vi er dømt på forhånd. Vårt svar på dette er å
arrangere en stor demonstrasjon i Oslo samme dag. Oppmøte Youngstorget kl. 17. Hittil har styrene i
Sosiale Etaters Fagforening og Film- og Teaterteknisk Forening sluttet seg til demonstrasjonen med
sine Janer. Et opprop til støtte for streiken vil bli offentliggjort i pressa tirsdag. Dette oppropet har hittil blitt undertegnet av nærmere 200 Jaglige tillitsmenn og kvinner. Streikekomiteen har dessuten mottatt støtte-uttalelser fra ca. JO fagforeninger og klubber, blant disse Odda Kjemiske Arbeiderforening
og klubben ved Norgas - Bryn, Oslo.
Linjegods uttaler at streiken ikke J ører til problemer, godstrafikken går sin gang. Vi vet at Linjegods
har måttet leie et stort antall leievogner i Oslo J or å J å det meste unna, at de må sende opptil dobbelt antall jernbanevogner fra terminaler på Vest- og Østbanen pga. streiken, at mange kunder må henvises til
konkurrenter. Gjennom dette har vi en økonomisk knipetang på Linjegods som J ør eller siden vil J øre
til at vi seirer.
Vi har mottatt økonomisk støtte fra fagforeninger, klubber, streikestøttekomiteer og enkeltpersoner
som har gjort det mulig Jor oss å utbetale streikebidrag av samme størrelse som ordinær lønn. Bidrag
for neste uke er allerede sikret.

.

Streikekomiteen/Linjegods v. Glenn Ostling.
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Mandag kveld, dagen før Arbeidsretten skulle komme sammen
og sette et preg av lovlighet bak alle
påstandene om at streiken var
«ulovlig», møttes streikekomiteen
for å drøfte situasjonen. Mandag
hadde vi talt 20 streikebrytere.
Kampanja for å komme på offensiven de siste dagene, hadde ikke
lykes. Det var flere tegn på demoralisering, selv om over 2/3 av de
streikende fremdeles var innstilt på
å fortsette. ·
Vi bestemte at hvis vi måtte velge
mellom muligheten for fullstendig
nederlag eller å gå samlet tilbake til
jobben, og fortsette kamepn derfra,
da var det siste alternativet best.
Bedre med et «taktisk tilbaketog»

Den siste
.
streikedagen
.

nå, enn å ta en retrett etterat oppsigelsene ble delt ut.

Siste streikemøte.
Tirsdag innkalte vi til siste
streikemøte. Et medlem av streikekomiteen redegjorde for komiteens
innstilling. Det ble utdelt et forslag

til vedtak om avblåsing av streiken.
Forslaget var av offensiv karakter
for å poengtere at vi gikk tilbake til
jobben for å vinne kravet om 800
kr. gjennom forhandlinger og for å
vise at vi kunne holde disiplinen og
kampstemningen til tross for den
harde, tildels brutale kampanja for
å knekke oss. I tillegg markerte vi at
vi ikke bøyde oss for Arbeidsretten,

var kamp · og falt oss i ryggen.
Angrepene på vår streik kan bare
for a beskytte streikebryteriet.
forklares ut .ifra LO-ledelsens og
Da våre streikevakter blokkerte
streikebryterens. Et stort flertall
kapitalens redsel for at det elenden nyoppretta terminalen, ble
På streikemøte tirsdag der Lin- av oss godsekspeditører har hele
dige resultatet i kombioppgjøret
de to dager på rad angrepet, slått
jegods-streiken ble avblåst ved- tida stått fast både på kravet og
skal bli møtt med kamp.
og
arrestert
av
store
politistyrstreiken.
Men
vi
finner
likevel
tok arbeideme enstemmig følker. Sjøl mannskap fra den nydenne splittelsen for alvorlig til
gende:
opprettede »terror»-troppen . ble
at kampen kan fortsette i samme
De streikende godsekspeditøSTØTTE FRA 200
brukt .
rene ved Linjegods A/S har idag form som før. Vedtaket om å
TILLITSMENN
Vi har sett hvordan LOs legjenoppta
arbeidet
er
gjort
·
fordi
enstemmig vedtatt åta opp igjen
dere, med Tor Aspengren og
Samtidig har vi lært hvem som
vi
nå
trenger
tid
til
å
bygge
opp
arbeidet fra og med onsdag
forbundsformann
Kolstad
i
holder arbeider- og fagbevegel12. mai. Vi står fortsatt fast på enheten og· kampkrafta i våre
spissen, åpent har forsvart bade
sens gamle parole o m solidaritet
egne rekker.
vårt krav om et lønnstillegg på
streikebryteri og politivold, dels
i hevd. Vi vil gi uttrykk for en
800 kr. pr. måned, men kampen
VIKTIGE ERFARINGER
med henvisning til den private
varm takk til de · omlag 200
for dette vil i tida framover bli
eiendomsrett.
Fra
første
til
siste
faglige tillitsmenn som har
Streikemøtet vil understreke at
ført videre i nye former. Klubbstund
har
de
bekjempet
både
underskrevet støtteoppropet og
styret bør raskt _ta· opp nye vi ser · de erfaringene so m vi
vårt krav ·og vår kamp. De har
protestert mot streikebryteri og
·forhandlinger om kfavet.
ikke fungert som våre tillitspolitivold. Vi takker fagforeninDette vedtaket er truffet uten
menn, men som Linjegods-ledelger og klubber som har sendt oss
hensyn til Arbeidsrettens komstøttevedtak og bevilget penger.
sens og statens allierte.
mende dom om at streiken er
Og ikke minst vil vi framheve
»tariffstridig · og ulovlig.» Vi ser
LØGNPROPAGANDA I
den uegennyttige innsatsen som
denne retten som en klasseNRK OG PRESSA
de mange streikestøttekomiteene
omstol, opprettet for å ivareta
Vi har møtt en løgnaktig prorundt om i landet har gjort
apitalistenes interesser mot arpagandakampanje i NRK og
gjennom innsamling av penger og
beidere i streik. Denne »nøypressa, som totalt har fordreid
utdeling av materiell. På grunn
trale» domstol består av tre parrealitetene om bakgrunnen for
av den støtten vi har fått fra
ter som vi allerede vet hvor står!
vårt krav og streiken. Innholdet i
disse og fra andre organisasjoner
Oen ene parten NAF, er arbeidsprotokollen etter forhandlingsog enkeltpersoner, har vi gjenkjøpernes organisasjen· De er
møtet med Linjegods , ble fornom hele streiken hatt en solid
derfor forplikta til.å kjempe mot
vrengt.
Streikevaktene, som
økonømi.
arbeidere. Staten, den andre parblokkerte en åpe n streik~bryterten, har brukt politi mot streiketerminal, ble framstilt som
godsekspeditører har høstet gjenvaktene våre. Og forbundsledel»okkupanter av en fremmed arFPRTSATT STØTTE!
nom nesten 3 ukers streik , som
sen har fra første stund sagt at
beidsplass». Etter krav frå Kåre
Undertrykkelse og terror har
svært viktig· for hele arbeiderstreiken er »ulovlig og tariffstriSelvik i NAF har vi knapt_ nok
ført til en splittelse i våre egne
dig», og også forsvart bruk av
fått komme til orde i fjernsy net.
klassen.
rekker som midlertidig har svekVi har erfart hvordan Linjepoliti mot oss. I praksis har vi
Et resultat av dette er bl.a . at
ket vår kampkraft. Dette gjør
godsledelsen fritt har kunnet
vært dømt allerede første dag.
mange ansatte i Linjegods' .øvrige
det nødvendig for oss å la streiorganisere streikebryteri. Vårt
avdelinger har blitt mobuisert
ken bli ersta ttet med en annen
STREIKEBRYTERIET
tidligere arbeid ble flyttet til en
mot
streiken
på
bakgr_
u
nh
av
ARSAKEN
kampform.
nedlagt terminal og formenn og
falsk informasjon. Etter-våi\ oppVi oppfordrer alle som har
kontorpersonale satt inn for å
At vi nå har valgt å gjenoppta
fatning er dette lærdommtr,som
stått solidarisk med vår kamp til
gjøre vår jobb. Midt under streiarbeidet skyldes utelukkende
hele arbeiderklassen må nyttigå
hjelpe oss med å slå tilbake alle
ken offentliggjorde til og med
gjøre seg av i tida framover_:_·
følgende sak:
forsøk på oppsigelse eller annen
den offentlige ArbeidsformidGjennom politivold mot streitral,assering av de streikende og
KOMBI- OPPGJØRET
lingen Linjegods-annonser etter
kevakter, organisert streikebryvår~ tillitsmenn.
Alle midler har blitt tatt ·iibruk
godsekspeditører til Alnabru,
teri, løgn kampanjer i pressa og
Med solidarisk hilsen
økonomisk press mot enkeltperfor å knekke streiken. Spesielt
dvs. åpne streikebryterannonser i
Godsekspeditørene ved
soner har Linjegods-ledelsen og
har vi merket oss at netl!l,;W> de·
statlig regi!
Linjegods, Alnabru
dens medhjelpere i stat og LOledere som foran hvei'f>'.lllriffMOT LO'-TOPPEN OG
Streikemøte 11 / 5-7 6
oppgjør snakker høyest o!]i »soliledelsen klart å knek.k e kampPOLITIVOLD
krafta av våre arbeidskame.rater.
darite t med de lavtlønnec\e>, net·
Dette mindretallet på omlag
topp er de som åpent har _f_prrådt
Vi har opplevd på kroppen
20 personer er idag mobilisert til
hvordan politiet har blitt brukt
den simpleste gjerning av alle -

.
E
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men at vi fremdeles mente at denne
retten var en «klassedomstol opprettet for å ivareta kapitalistenes interesser mot arbeidere i streik ».
Vedtaket ga også uttrykk for vårt
syn på de som hadde sviktet oss og
nevnte Aspengren og Kolstad og
den reaksjonære rollen de spilte under streiken .
Det var et meget bra og avslørende vedtak og det ble vedtatt enstemmig. Det viste seg med en gang
å ha truffet spikeren på hodet. Både
Linjegodsledelsen og forbund sledelsen, som ønsket fullstendig
nederlag; ble rett og slett rasende da
vedtaket ble kjent, og gjorde temmelig store taktiske feil - Linjegods erklærte ulovlig lockout og
forbundet støttet dette.

Arbeidsretten.
Etter siste streikemøte den 11 / 5,
dro vi alle sammen ned til Youngstorget for å delta i demonstrasjonstoget til støtte for streiken og i
protest mot arbeidsretten, politivold og streikebryteri.
Ikke rettslig dokument
Fire av oss var først innom Arbeidsretten og leverte vedtaket om å
avblåse streiken til de «ansvarlige»
parter. Streiken var nå avblåst, men
saken måtte føres likevel. Senere ble
det sagt at vedtaket ikke kunne
brukes som rettslig dokument,
siden det ikke var undertegnet. Som
ventet ble streiken dømt ulovlig, og
vi måtte betale 2000 kr. i saksomkostninger til NAF. Vi ble også
pålagt å gjenoppta arbeidet, noe
som skulle vise seg å bli vanskelig .
Det viktigste som skjedde i forbindelse med Arbeidsretten den
11 / 5, var den debatten som startet
omkring rettens hensikt. Vi sa klart
fra at vi ikke eide respekt for denne
retten. Det samme har mange andre
streikende arbeidere sagt før oss,
f.eks. Sporveisbetjeninga i 1970.
Siden NAF og Linjegods ikke
skremte oss med denne retten, fant
Arbeiderbladet og en del andre
aviser det hensiktsmessig å spørre
om retten h~dde «utspilt sin rolle».

dem onstrasjonstog som på en
militant måte markerte hvor vi sto.
1300 gikk i toget.

Det var ingen nederlagsstemning
blant oss tirsdag. Istedenfor å krype
tilbake til jobben, en etter en med
lua i nevene, gikk vi f oran i et

1300 I LINJEGODS-DEMONSTRASJON

_ Dere har vist hva
virkelig solidarit!~~'°·!~.~-•·'"· .

•d
- Dere som h~r ko ~me_t t ag
viser hva virkehg soh~ant ~t le8r
for noe. Vi ha_r st~e1ket t
dager nå,_og en tmg v_1 har tærdteerer
om
at de t fmnes tusenv~s s
som satse_r alt for a støtte ard f de
beidsfo~k I kamp.
Slik apnet Arne Lun b .
streikende Linjegodsar e1_ eo r~e
appellen på Youngst orge tkl :
tirsdag , før 1300 mennes er e

;i3

r

en solidaritetsde monstra·
I?kn ·, arran
e rt av streikekomistieoen for g Linjegodsarbeiderne.
ikk .enn om bakgrunnen
Lfournddegt v·egJdtak de streikende
hadde fa ttet samme dag , og retta
en va rm takk til alle S(!ffi har
stø ttet
Linjegodsar~e~dernes
kamp økonomisk og pohttsk.
Eirik Nymoen, formann i Spedisjo nsgrup pa I Oslo Transport·

·-·

_:....,_

KJassekampell)

streikeretten! (Foto:

111i s ; 11~

1 r ,1 1 r i
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r.... t:-o ,.
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Aspengren lanserer kampanja
mot «kreftsvulstene»
I samme avis svarte Tor
Aspengren bekreftende og kom
med sin egen løsning på problemet.
Han lanserte ei kampanje mot
«kreftsvultsene» en ny McCarthy-kampanje for å fjerne opmot
høyresosialpos1sJonen
demokratiet i fagbevegelsen.
34

·k
er slut t må
sjøl om strei en
'
støttebevegelsen fortsette:
.
- Derfor skal vi demonstrere 1
dag for disse kravene: F~rtsatt
støtte til Linjegodsarb.etderne.
Ingen forfølgelse av stretk~l~de lsen og klubben.Nei ti~ pohtivo ld
mot streikende arbetd~re. Ned
med Arbeidsrette n. Kie mp for
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Reaksjonen på siste
streikevedtaket:
ULOVLIG LOCKOUT
Nå er det Linje•
gods som sier

NEI
1/oto , .
Æ1, .IØIIGEN TÆN G ES . R OLF LØ VSTRøAt og BJØ!IN A SL A K S E N

1'1' s t ,·i•il,e n(f" ,wJ L i11jeg ods -te r111i11a l(•11 på .-\ /nabru få r ikkp
gj1•11op/Jta a rht•idpt i dag! De ca. 50 nia n u son1 enuå e r i
1110,•/ig s t r pi/, n •d tol, i g år :i gjen oppta al'beide t fra i m or'gl's. l'rt>111i:,st-111• for at de g ikk tilbake. ti/ arbpidf't e r imidfortid a, · e u s /il, a1·t at L injegods-Jedelseu il<ke /,a.u al.sep .
tt-1·1• d em . Di> rfo r , il de ifrl<e få Jo ,, å beg_ru ut' ig,ieu i dag.

Onsdag 12. mai: Linjegods hadde
gått til lockout. Her diskuterer vi

Linjegods-streik avbJao t
s , 1JJ.e11;

Ingen ijobb
/ør dohlhlen

1. .
. ,'lllJegods-arbeiderne
-~0111 igar a,·b/å.ste streiken
l'e<f l ,injegOds-anJegget Pa
foreligger en dorn i t\rbeids.
.1/nab1·u, fc11· ikke gjenoppta
l'etteu og se on1 de l'l]. • .
a:b~idet idag. Lecl.e/seu i
l:Jeu.
opJJta arbeidet Pa t\rbeids.
L1n.1eg0ds \ri/ Vente tiJ det
rf'ttens liremisser lår ilfte11 .
l)('

situasjonen på parkeringsplassen
utenfor terminalen .
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I nesten tre uker hadde forbundet, foreninga og enkelte Linjegodstillitsmenn i andre byer oppfordret oss til å avblåse streiken,
gjenoppta arbeidet, gjeninnsette
tillitsmennene og kreve nye forhandlinger. Nå hadde vi vedtatt å
gjøre dette, streiken .var avblåst.
Dagen ettarat streiken ble avblåst,
møtte vi opp på Alnabru for å gjenoppta arbeidet, men ble møtt med
ulovlig lockout. Istedet for arbeid,
fikk vi et brev fra Olav Sjaastad,
personalsjef i Linjegods, som ga uttrykk for at ledelsen ikke aksepterte
de premissene vi ville gjenoppta arbeidet på.

Situasjonen diskuteres på
klubbmøtet
Samme dag som Linjegods satte i
verk sin ulovlige lockout, ble det
avholdt
klubbmøte
for
alle
fagorganiserte ved terminalen. De
tillitsmennene som gikk av før
streiken ble vedtatt, sto for innkallelsen.
Klubbmøtet fattet dette yedtaket:
«Klubbm.øtet 12/ 5 stadfester at
vi ønsker forhandlinger med Linjegods A/S om et bonustillegg på kr.
800 pr. måned og pålegger klubbstyret å følge opp dette snarest. Vi

understreker at i dag har vi ei årslønn på kr. 42.000. Vi protesterer
på det skarpeste mot den lockout
som Linjegods A/S i dag har gjennomført mot flertallet av klubbens
medlemmer. Vi advarer også mot
evt. andre forsøk på trakassering av
medlemmer eller tillitsmenn som ·
har deltatt i streiken.
Klubben Linjegods A/ S, Alnabruterminalen»
I tillegg vedtok møtet å gjeninnsette det gamle klubbstyret med

en supplering:
Glenn Ostling, klubbformann
Arne Lund
Børre Nikolaisen
Bjørn Larsen, nyvalgt.
Dette
valget
ble
meddelt
foreninga og Linjegods. På klubbmøtet fikk vi av et styremedlem i
foreninga utdelt innkallelse til nok
et klubbmøte, denne gang innkalt
av forenings- og forbundsledelsen.
Dette klubbmøtet skulle avholdes
dagen etter.

----

ubbmøtet 12/5 -16
kl
fra
·g uttalelse
Enst emm1
•
.
ds/Vestbanen.
på LinJego
straks
. e løfter og
. .
ds holder sin .
å Alnabru
t LinJego
.
d klubbene p
·.
Vi forlanger a
ed LinJego st i streik
f handlinger m
som har vær
tar opp or
t arbeiderne
Vestbanen, og a
. sitt arbeid.
og
.
. eninntatt i
straks blir gJ .

Finn :;1agnus
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Oslo 12/5 - 76
Til
klubbstyr et/til litsmenn
Som kjent v edtok vi stre ikende på Aln~bru å l egge n ed streiken igå r .
Vedtaket, som var ensterunig, sier tydelig . a t vi står fast pd kravet
om kr . 800 ,- , men at kampen skc:l g J. ove r til :mdre former, nemlig
fo rhandlinger etter a t e t nytt k lub bst yre e r blitt valgt .
Ilet har vært d e l to mening er ora s·creiken , og mange har oppfordret oss
til c3. gil tilbnke til -:. Lr be id ot . Vi h :1.r gj_tt u tt rykk :for samhold
g j en . orn V8d t :,.ke t om 3. lr,Gge ne d streiken i g c':t' r k l . 15 . 20 , to t imer
f ør Ar beidsrLttcri b l e satt .
Ida g d ·;_ vi møt~e opp
gods i kke; kum1e

t :_t

pc:

/,ln-•bru , f i kk vi hore fra l e d e lsen a t Linje -

oss tilbD.k e idc,g og ville v ente med en <-'i Vgj ørelse

til e tter ,:,t dorrune n 1;1ot o ss h a r Jz., lt , torsdae; 13/5, dv:;i . i mor gen .
Dette er ·:.m ;.,;_ lovlig l ockout t r r; l ed<s ls ens ~s icl c . 1Jå gje lder do t for
-..ill e Linj egoc!s- a ns atte , ikke ::-:,inst t il .!. i t::;me;n.n som h a r tatt c,vst a nd
fri1 str e iken , d tu ~vs tdnd f r ~ l e d e ls e ns ul ovlige lockout - forsø k .
Det so1,t k '.n v ,~rd;c~::; e tt er cloilllnc::. -~' -,.ll e r

i;orsd ,,,g , e r a t str e i ken som

nd ,Jr :: v:, l is t, b li r domt ul ,J vlig , og <1 t J,inj cc;oås- l ede lsen bruk er

d ette _:' or {i st,:,rt ·: ,nr,s st,O!! ;,sic;c l s€:r e l le r opJ_• s i gelser c:. V de som ble
VJ l gt til

2

l ~d s st reik e n .

V1 treng er d er e s støtte n::';, , s t, raslet som mulig , s lik a t vi kan dra

t ilbake til Aln2 bru. Vi oppfordrer dere p5 d et ste rk este å a vgjøre

&

støtt e oss . Vi k ~1r. kont;,Lk t es over tcl,-~J":' on , Os lo 35 715~':-. l1.dressen er
Klubts-i::;yre t !,ln.-:,bru , ro s t.1:-oks CJ76 , ::c ntrum , Oslo 1 . ' Hvis d e r e ønsker

'

d et kGn vi s ende en u t ior 1 bp psøke d0 r e .
Vi understr e ker a t vi i kk e . lenger er i str e i k, oc; ,.:et et nytt klubb s ty rc bl e va l gt i dc.i.g . All e ~orme r f or tr ,,k as seringer mot oss n å er
ulovlige og vi t reng er d e res støt te rrnkt f or å hindre d e tt e .
Hi lsen

tl-- D5'{~-7
,.

l enn Ost~ing

Klub cf orr:v.nn,
Linjegods - Alnabrlil.
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PROVOKASJON I HAMAR
ARBEIDERBLAD
Brevet vi sendte til Linjegodstillitsmenn med anmodning om
støtte til kampen mot lockouten,
fikk dette oppslaget i Hamar Arbeiderblad:

For ordens skyld presenterer vi
søknaden om leie av postboks,
stemplet og datert 27 / 4, like etter
streiken begynte. Løgnartikkelen i
Hamar Arbeiderblad er et eksempel
på
den
slags
rennesteinsjournalistikk vi ble utsatt for under
og etter streiken, ikke minst i den
såkalte «arbeiderpressa». Et par
uker senere trykte Hamar Arbeiderblad et lite dementi i form av
et brev fra streikestøttebevegelsens
Informasjonskontor . Innlegget vårt
kom ikke inn i avisa!
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Onsdag 12/5 fikk alle som møtte
på jobben et brev som i realiteten
betydde lockout fram til dommen
skulle falle i Arbeidsretten. Da
dommen falt dagen etter, ble
lockouten opptrappet. Istedet for å
la oss gjenoppta arbeidet, fikk hver
av oss et nytt brev.
Linjegods fortsatte lockouten.
Siden vi ikke ville begynne fordi Arbeidsretten forlangte det, men fordi
vi sjøl bestemte oss for å avblåse
streiken, var Linjegods ikke fornøyd.
Viktigst var det at vi hadde vedtatt å fortsette kampen. Linjegods
fryktet en kampkraftig klubb som
nektet å gi opp kravet om ei rettferdig lønn. De fryktet arbeidere
som sammen med demonstranter
hadde ropt «Nei til politi mot
streikende arbeidere», mens de ble
slått ned av topptrenet terror-politi.
Hva kunne ventes av arbeidere som
hadde. marsjert gjennom Oslos
gater 1. mai i en flom av knyttnever
og røde faner. Slike tanker hadde
sjefene i Linjegods.
Linjegods krevde sin egen tilleggsstraff på toppen av dommen i
Arbeidsretten og prøvde å rettferdiggjøre dette gjennom å peke på
at vi ikke hadde bøyd oss for Arbeidsrettens dom. Fakta var bare at
vi avblåste streiken to timer før
saken ble tatt opp i Arbeidsretten.
Vi var villig til å betale de 2000 kr. i
saksomkostninger og selvfølgelig
villig til å gjenoppta arbeidet. Dermed
hadde
vi
dekket
de
betingelsene som var pålagt oss av
Arbeidsretten. Nå var det Linjegods
som «hand let utenfor loven » og vi
som handlet innenfor «spillereglenes rammer». Vi studerte
brevet nøye. Hvis vi ikke undertegnet, fikk vi automatisk sparken.
Hvis vi undertegnet det, kunne vi
sparkes hvis vi noen gang i framtida
handlet på en måte som Linjegodsledelsen tolket som mangel på
respekt for gjeldende lover og avtaler. Det fins hundrevis av regler
og avtaler som kunne tolkes på en
streng måte. Og bare antydninger
til mangel på respekt for disse, kunne være nok ti l en en-veis billett til
Arbeidsformidlinga. Undertegnet
vi dette brevet, stilte vi oss sjø l til

SLAVE-K ONTRAKTEN

HOVEDKONTORET

.INJEGODS~
r
Kontoradresse: '$torw.osro

7

li

11111:l

Telefon : (02) • 33 47 60
Telex : 19.368

d

Bankgiro : 7001 .06.57383
Postadresse: Boks 9143, Vaterland, Oslo 1

E"T

-

_J

Deres ref.:
Vår ref. :

~3.S.1976

Dato.

Ved å bringe saken inn f or Arbeidsretten og k re ve dom for at arbeidsnedleggelsen som De har deltatt i fra 23. april d.å. har vært
tariffstr idig og ulovlig , og for at De derfor er forpliktet til å
gjenoppta arbeidet, har ledelsen i Linjegods A/S vist at bedriften
anser det påkrevet å få fastsl åt t at de lover og avtaler som gjelder
på arbeidslivets områder •må etterleves av begge parter.
Bedriften
har hatt støtte for dette syn såvel fra de ansvarlige organisasjoner
i arbeidsli ve t som fra de øvrige ansa tte i bedriften.
Umiddelbart før Arbeidsretten behandlet saken ble det den 11,d.m.
kl. 17.oo meddelt at arbeidet Vil bli gjenoppta tt i henhold til
vedtak på streikemøte samme dag.
Vi konstaterer at dette ikk e Vil
skje p å grunnkag av Arbeidsrettens dom , men p å helt andre premisser. ·
Bedriften må oppfatte vedtaket slik at man fort sa tt kan risikere at
inngåtte avtaler tilsidesettes og at de regler som er fastsatt i
blant annet Hovedavtalen og Arbeidstvistloven ikke følges.
På denn e bakgr unn må b e driften gjøre det klart at det må være e n
uttrykke lig forut se tning for Deres fortsatte ansettelse at De respekterer og etterlever gjeldende lo v er og avtaler.
Vi ber derfor om at De Ved Deres underskrift på dette brev - som De
også motta r e n kopi av - bekrefte r at De er innforst å tt med bedriften s Vilk å r for å gjeninnta Dem i Deres stilling ved Linjegods A/S.
Vi ber Dem møte pu Alnabruterminulen snar est og se n est den 18 .5 ,76
kl. 12.oo med dette brev i undertegnet stand .
I mot sa tt fall regner
vi med at De ikke er interes sert i å gjeninntre i Deres Stilling ,
nevnte
og Deredato.
s arbeidsavtale av 26 .1. 76 vil derfor ansees o pphørt fra

LINJEGODS A/S

~

•. DIii• l.1.a.....l¼J
Vi~ rohannessen
adm.direktør

for harde og muligens vilkårlige
hogg fra bedriftens side. Det var en
slavekontrakt de ville ha oss til å
skrive under på!
Hva var Transportarbeiderfor-,
bundets formann, Walter Kolstads
reaksjon på denne ulovlige lockout
og provokasjon? Les følgende i Arbeiderbladet den 13/5:
Han hadde «stor forståelse for
det standpunkt som Linjegodsledelsen har tatt.» Klarere tale hører
man sjelden nede på Youngstorget.

Stor forståelse for den ulvolige
lockouten og for slavekontrakten.
I tillegg står det i Arbeiderbladet
at «det er helt klart at .man · fra
bedriftens side, og også fra fagbevegelsens side, vil forsøke å
isolere den harde aktivistkjernen
slik at man unngår nye aksjoner».
Vi behøvde ikke vente lenge for å
finne ut hva Kolstad og Linjegodsledelsen ville finne på - svaret kom
samme dag på det klubbmøtet som
Forbunds- og foreningsledelsen
hadde innkalt oss til.
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Da sekretæren i Oslo Transportarbeiderforening delte ut innkallelser til dette møtet kvelden i
forveien, bemerket flere av oss at
det ville bli vanskelig å melde fra
om møtet til alle klubbmedlemmene. Av ca. 80 fagorganiserte
var det bare et mindretall som fikk
innkallelsen ved at den ble utdelt på
dette klubbmøtet. Vi fikk til svar at
siden foreningsstyret hadde tatt
initiativ til møtet, ville også
foreningsstyret sørge for innkalling.
Det ville bli sendt ut bud til alle, ble
det sagt, foreninga hadde alle
adressene.
For sikkerhets skyld gjorde
klubbstyret det det kunne på en
dags varsel for å sende ut beskjed til
medlemmene om møtet. Dette viste
seg siden å ha vært helt nødvendig.
Forenings- og forbundsledelsen satte kun inn en annonse i Arbeiderbladet om dette viktige møtet. Derimot fikk streikebryterne klar beskjed. Møtet blei lagt i arbeidstida
og streikebryterne ble fritatt fra arbeidet på terminalen på Østre Akervei og på Østensjøveien. Taktikken
til foreningsstyret var åpen: å få et
flertall av streikebrytere på møtet.
Resultatet ble annerledes - takket
være klubbstyrets «dobbeltinnkalling». 47 mann møtte fram: 24
lockoutrammete og 23 . streikebrytere. I tillegg var representanter
for forbunds- og foreningsstyret til
stede.
Møtet startet med at Arne Hermansen, foreningsformann og Walter Kolstad, forbundsformann,
holdt hvert sitt innlegg. De leste opp
siste streikevedtak fra den 11/5
hvor vi hadde oppsummert streiken
og avblåst den. De snakket mye om
alt som hadde skjedd under streiken
og gjentok alle de forvrengningene
som vi hadde hørt før. Til slutt kom
de med et forslag til vedtak som
hadde fire punkter:
1. Vi skulle trekke tilbake vedtaket fra den 11 / 5 (!)
2. Nedlegge streiken(!)
3. Gå tilbake til arbeidet(!)
4. Sammen med Forbundet få
istand nye forhandlinger.
Det ble en kraftig debatt med
mange saftige innlegg. Vi som var i
lockout, dominerte raskt debatten
og hevdet: For det første hadde
denne forsamling, et klubbmøte,
hvor dessuten bare halvparten av de
som fattet vedtaket 11/5 var tilstede, ikke rett til å trekke tilbake et
vedtak fattet på et streikemøte.
Vedtaket fra den 11. var dessuten
politisk riktig, og måtte iallefall stå
ved lag.
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Foreninga innkaller
til Klubbmøte

Forbundet
stemtned

t vi Ikke nidde fram· med
tørt frain til en forvårt forslag~ Det kunne ha ska~rov: Llnjegodsterminahandllngssituasjon.for de ansa ~ Norsk Transportart>eilen på Alnabru, sier formannen iderbladet.
derforbund, Watter Kol,':d
som Oslo TransportarKolstad redegjorde P e
tte odsekspedttør~e
bølderforenlng hadde m~~e a=, m:tte fram på møtet.
ved ~abru. 47odkludbbl~a:.demelkTtevartilstede.
Detbetyrateng . e 8

-

·

,

Jeg er mf!9et skuffet over a

:1::,,:

For det andre var punktet om å
avblåse streiken absurd! Streiken
var avblåst!
For det tredje hadde vi allerede
forsøkt å gå tilbake til arbeidet,
men var blitt møtt med lockout.
Hva ville forresten forbundet gjøre
med lockouten? Ville de erklære
den ulovlig og kjempe imot den?
Ville vi få bidrag fra forbundet for
denne tida? Vi fikk ikke positivt
svar. For det fjerde innehar vedtaket fra den 11. også at vi ønsket
nye forhandlinger om bonusen.
Enden på diskusjonene ble at det
ble stilt et motforslag til forslaget
fra forbunds- og foreningsledelsen.
Dette motforslaget hadde samme
ordlyd sorp det vedtaket som ble
fattet på klubbmøtet kvelden før og
innebar: protest mot lockouten,
krav om forhandlinger og advarsel
mot trakasseringer .
Like før vi skulle ta ei avstemning, skjedde noe uventet.
Noen så personalsjefen i Linjegods,
Olav Sjaastad, dukke opp ved inngangen til møtelokalet og levere et
brev som havnet på forbundsformannens bord. Hva innebar denne
kontakten mellom Linjegods og
forbundsledelsen? Flere krevde
brevet opplest. Forbundsformannen ble, for første gang, helt stum.
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Deretter nektet han å lese brevet,
«innholdet var ikke styrebehandlet» ! Derimot krevde han avstemning over de to forslagene til
vedtak, klubbens og forbunds / foreningsledelsens. Resultatet ble 29 for
16
for
forklubbens
og
bundets/ foreningsledel sens forslag,
og 2 blanke. Flere streikebrytere
hadde stemt imot Kolstad og dermed forhindret forsøket på å trekke
tilbake vedtaket fra den 11. Vi
skulle ikke krype på våre knær
tilbake til arbeidet, men gå tilbake
med oppreist hode. Flertallet mot
Kolstad ville ha vært enda større
om alle hadde blitt innkalt
skikkelig, men dette var likevel en
stor seier for de som hadde vær.t i
streik. De avstemningsresultatet var
gjort kjent, ble Kolstad spurt om
han ville bøye seg for klubbens flertall og nå hjelpe oss å bekjempe
lockouten. Forbundsformannen var
ikke villig til å gi et positivt svar på
dette. Derimot var han nå villig til å
lese brevet han hadde fått fra personalsjef Sjaastad. Dette viste seg å
være et brev fra NAF/ Linjegods
om den gjensettelsen av klubbstyret
som hadde skjedd kvelden før. Linjegods var ikke villig til å godkjenne
tillitsmennene og forlangte dem
fjernet fra sine verv!!

Os lo 13/'5

-76

P R E S S E ME L D I N G
EnstGmmig v c,dtc'.k fr:, styremøte i ,s ped i s j onsgruppa id._\g :
Styret i s pedisjonsgrup p a i Os l o Tr :.msp ort ,u:be id erf or ening vil
på det sterkest e t a a vst c:md fra den ulovli ge og poli t isk e loclcouten
som nå or blitt satt ig;:;r ng a v Linj ego ds A/ S . i,lle de som h a r
streiket på J',ln,:bru..:.t e rmina len ha.r g itt kLH be s kjed om a t de n å
vil tilbak e til j obben .
Led e lsen i Linjegods h '.r svart med å forl cmge a t de 42 .J.rbe id e rne
som ble st e vne t i Arb e id sretten , først undertegner en erld&1ri ng
hvor de 42 skal t il avst a nd fra et ve dtJk ~om b l e gjort p& det sis t e
stre ikemøtet den

11/5 -7 6 . Ar b e idsret t ens dom

dV

id .:i.g st iller

ingen betinge l ser utover å g å t ilb a k e til j ob ':- en. Krc1.vet f r a
Linj ee, ods e r en pr ovokasjon mot d e som n ti. vil g j enoppta arbe i de t,
og mot hele ~ffbe id erkl assen. Det er Gt e n estående og hi storisk
a ngrep p å ,,.:-,.-be id e r e som h ;:ff vært ut e i st r e ik og s rnn vil g j enopp ta
;,rb e id e t.
Vid e re h .: n' Li njegods rn,ktct å godto. d e till i tsmenn som ble r .lgt p ;fi.
klubbmøt e den 12/ 5 -76. Lin j egods prø v e r her å dH:tere hv em k l ubbens
medlern:,1er sk2tl h .. , ti llit ti l. Vi v i l på d~t ste rk e ste protest e r e
mot disse provokasjonene solil v =:i.re me dl Gm••.er n a he.r b litt uts a tt
for. Vi mener a t Linj egods øy e b lik -e lig må tr <;k ko t ilbalce d enne
lo ckout en, og str a ks ta inn a ll e ._ .rbe i derne v ed .U n.:o.b ru uten å
still e egne bet ingG ls er.

----

For s tyret i s p e d i sjonsgruppa

Eir ik l!ymoen U ' ormann )

13. mai:
Enda et klubbmøte
Den 13. mai ble ennå et klubbmøte avholdt, det tredje på tre
dager. Klubbstyret stod som innkaller. Nå var kampstemninga igjen
høy. Vi visste at lockouten, slavekontrakten og NAF/Linjegodsforsøket på å diktere ·oss valget av
tillitsmenn ville vekke stor sympati

for oss innenfor fagbevegelsen.
Mange som ikke hadde støttet
streiken mens den pågikk, ville nå
innse at vi trengte deres støtte. Flere
enn oss skjønte dette. Arne Hermansen, Walter Kolstad, og Odd
Høydahl hadde også begynt å innse

at vi nå var istand til å vinne kampen om folkeopinionen.
Til og med Dagbladet kom ut
med en relativt sympatisk artikkel
om slavekontrakten. Dette var i seg
sjøl litt av en begivenhet etter 3 uker
med løgn og hets.
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Fredag 14. mai om morgenen
møtte vi opp for annen gang på
Alnabru for å gjenoppta arbeidet.
Istedet for arbeid, fikk vi slavekontrakten i handa. Fristen for undertegning var kl. 12 den 18. mai .
Ingen undertegnet da vi møtte opp
om morgenen. Vi dro hjem , fremdeles rammet av en lockout. Situasjonen var prekær - vi hadd_e et
valg mellom å få sparken eller å
være «slaver» . Og fristen var kort.
Det var dessuten nødvendig at vi
opptrådte enhetlig. Hvis noen undertegnet, mens andre sto prinsippfast og fikk sparken, ville Linjegods
ha klart å kvitte seg med de hardeste
klassekjemperne. Nettopp dette var
Linjegods sin «målsetting», å isolere den harde «aktivistkjernen»,
dvs. knekke klubben og kampevnen. Stod vi derimot sammen,
måtte Linjegods eventuellt sparke
over 40 mann . Dette ville ha
katastrofale konsekvenser. Rent
praktisk ville det være umulig å
gjennåpne Alnabru-terminalen, og
pol i tisk ville det vekke en storm av
protester. Lørdag ble LO og NAF
enige om at risikoen for at det siste
ville skje, var for stor. Slavekontrakten og lockouten
ble
trukket tilbake.
Dermed kunne vi begynne å jobbe igjen. Vi hadde vunnet kampen
mot lockouten! Men klubbstyret
var ennå ikke godkjent, og flere
provokasjoner ventet oss.

SLAVEKONTRAKTEN
TREKKES TILBAKE
----

@:!!.·~::.::~?~?:.!-~:!.:~?~~?.~;~•-~~

l.n,.

Al-f/ wa

Osto,

den

19 . ll'1ai

l'?ledlell'lltler ansatt

Linje80ds

A/s .
Protokoll a" l 5 . ds . - N. A.F. - L 0
_______
_ _____________________ •__ ., N. 1".F •.
V; •ender deg "edJ
- .
1
holdt l5
.
agt t, du, Oriente,-;,,g Proto.koJJ !ra "1jllte
llled det bre,, d
.
e
. llla, "'•llon, ho"edorgan;•••jonene i lo rbindeJa

u lllottok rekon,andert !ra bedriften Linjegodo A/s.

Med
h ila en

0SLo

I

1".fv\NsPoarAJU!e1nellFo~G
Arne Herniansen

=-----

- - ~ o møte i Norsk
·erforenings lokaler i anledning

v arbeidets gfonopptakslse ved Linjegods A/S'

dstermina1
a" lJ. d.mp&. . Alnabru etter Arbeidsrettens

'fll

HØjdah1, Sunde.
Kolstad, ker~nsen.

Fra
N.A,F. :se1_v1g, Schiå.'dborg, Jacobsen.

---

Forbundet■ repreaentantei reiate •~røm.l.l om det
var nødvendig

& opprettholde

· etter dette

som vilk&r for gjenopptakelse av ar-

beidet, at brevet blir undertegnet av hver enkelt arbeidst~ker.
Arbeidagiverne■ repreaentanter

-----

opplyste at heriaikten med A stille

dette krav hadde vert I 1ikre at hver enkel~ arbeidstaker ikke

··-···· "'·· ...,........ ,_ ~,.,.......~.•...,...
-

1976.

l"iJ

Gunnar Jo.b..a-- •

NTAF:

·}

~, ••• ••""••w•~ •• ~••••••• • •~••• -• "·'·'· ""'

som var saksøkt, har gitt uttrykk for følgende:

skullevere i
~

tvil o~ bedriften■ vilklr for A få gjenDpptå arbeidet.

konstaterte at dette hensyn ml ansees ivaretatt ved at

brevet er sendt hver enkelt rekommandert, og/eller ved at hver

enkelt har kvittert for m6ttakelaen av breVEtt ved tilbakekomst til

"Ved & bringe saken inn for Arbeidsretten og kreve dom for
at arbeidsnedleggelsen som De har deltatt i fra 23. april
d.&. har vært tariffstridig og Ulovlig, og for at De derfor er forpliktet til A gjenoppta arbeidet, har ledelsen i
Linjegods A/s Vist at bedriften anser det p&krevet A f&
fastsl&tt at de lover og avtaler som gjelder p& arbeidslivets 0111r4der m& etterleves av begge Parter. Bedriften har
ten.
hatt støtte for dette syn s&ve1 fra de ansvarlige organisasjoner i arbeidslivet som fra de øvrige ansatte i bedrif-

arbeidsplassen, og a ,t det desauten gjennom N.R. K. i går er opplyst
at arbeidstakerne godtar dommen og vil betale sllksomkostningene sor.1

de ble idømt.
Arbeidsgiver-nea representanter

A kreve

underskrift

Umiddelbart før Arbeidsretten behandlet saken ble det den
11 . d.m. kl. 17.oo meddelt at arbeidet Vil bli gjenopptatt
i henhold til Vedtak pA streikemøte samme dag. Vi konstaterer at dette ikke Vil •kje p& grunnlag av Arbeidsrettens
dom, men pA helt andre Premisser. Bedriften må oppfatte
Vedtaket •lik at man fortsatt kan risikere at inng&tte avtaler tilsidesettes og at de regler som er fastsatt i blant
annet Hovedavtalen og Arbeidstvistloven ikke følges.
På denne bakgrunn m& bedriften gjøre det . klart at det må være
en uttrykkeli g forutsetning for Deres fortsatte ansettelse
at De respekterer og etterlever gjeldende lover og avtaler."

....
....'••«, ,.....
,.......,....,..... -~...,...,,.. •····· .,., .., ....
... ,
,..
>u ....... ·~ , ... fo • •

···········'

................

opplyste etter samråd med bedriften

at man under disse omstendigheter ikke lenger fant det nødvendig

pA

brevet.

Oslo, 15. mai 1976.

Kaare Selvig

(sign.)

•u ,,.................,.•.

Carsten Sch:W.dborg

(sign.)

Odd HØjdahl (sign.)

Walter Kolstad

(sign.)

········ ·······•···

~ ~.............. "~ ... "'"'"" = ....,......,....,

Arne Jacobsen

(sign.)

Olaf Sunde

(sign.)

respektere gjeldende lover og avtaler, og at bedriften
liggende Situasjon hadde fu11 grunn til A unders treke

---
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Arne Hermansen

(sign.)
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Enhver_ som har vært ute i streik,
kjenner til hva for en overgang det
er å begynne som lønnslave igjen.
Etter nesten en måned med hard
kamp mot Linjegodsledelsen, måtte
vi igjen ta imot ordrer fra disse
folkene. At disse hadde kjempet så
rått mot oss, gjorde ikke saken noe
lettere. De første arbeidsdagene var
det lite eller ikke noe trafikk på
Alnabru. Ledelsen brukte anledningen til å ta I O mann om gangen
til det vi kalte for « hjernevasken»,
et en-dags-kurs ned på hovedkontoret. Der snakket terminalsjefen om arbeidsreglementet og
· forskjellige ting som irriterte han,
f.eks . at han mente noen av oss i·kke
var renslige nok! Det luktet svette
av enkelte ·i den travle arbeidstiden
før streiken, og han håpet at vi ville
rette på dette sørgerlige forhold.
Bedriftsledelsen prøvde å få oss
interessert i fem-årsplanen for Linjegods. De lovet også at lønna ville

-TILBAKE TIL ARBEIDET
forbedre seg etter hvert. Budskapet
var at nå skulle vi glemme streiken
og starte opp på ny. Realiteten var
at vi skulle glemme at vi var underbetalt, at vi hadde blitt slått ned av
politiet etter instruks fra Linjegods,
at vi hadde blitt utsatt for en ulovfig
lockout og tilbakeholding av lønn,
at Linjegods nektet å godkjenne
våre tillitsmenn, hadde truet oss
med et valg mellom slavekontrakt
eller oppsigelse, og at en trusel om
en ny rettsak hvor Linjegods skulle
kreve erstatning for tapt inntekt under streiken , fremdeles var hengende over oss. Vi skulle glemme alt
dette!

U nderskriftskampanja.
Samme uka som vi begynte på arbeidet igjen, fikk vi høre at det på
terminalen i Østre Akervei (hvor
noen streikebrytere fra Alnabru
fremdeles jobbet), gikk rundt ei underskriftsliste som krevde fire av
oss på Alnabru fjernet fra bedriften. Det var en tillitsmann i Handel
og Kontor som gikk rundt med
lista . Etter hva vi hørte, hadde
ingen streikebrytere eller Transportorganiserte undertegnet.
Klubbstyret ringte til vedkommende tillitsmann, som kunne bekrefte at han hr.dde gå tt rundt med

Linjegods-leiinga på retrett:

KRAVET STAR FAST
AMPEN HELD FRAM

kr;'.~jegods-lei_inga trekte attende »slavekontraktem> ho
Bilet~t syn~r frå venstre Bjørn Knutsen, Karsten BredeAl be av arb~1darane før helga, og tysdag starta arbeidet på sSetn:
BJ':,rnd Nicolaysen, Bjørn Johnsen, Glenn Ostling og
att. . Arbeidarane kan love Linjegods at
ernar re ersen.
t n~daenruså•te!mn_ial~n
visst iklqe er over.
•
(Foto: Klassekampen)

__ -.,..
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■INJEGODS~

REGION ØSTLANDET
R-aklnkontor Oalo

Glenn Ostl i ng ,

Kontoradresse : Chr. Kro hgsgt 32, Oslo
Postedresse : Boks 9143, Vaterland, Oslo 1
Telefon : (02) • 33 61 83

Plassless in_g_ .

Telex : 11614

Bankgiro : 7014.05.00397

Postgiro: 8592

Deres ref.:

va, ref. :

AL / kt.
Dato,

~

26. mai 1976 .

sj i kane.

Brev om «sjikane».

Vi henviser ti l prgr . 7 i a rbe i dsr e g l ementet s om s i er~ fØl gende:
11

Enh v e r må oppf';Sre s e g sørr:.mlig o g hØ fl ig mo t den h an får
å gjØre med und e r arb e i dr: t. 11

Vi har fått melding om at De g j e ntat t e ganger i a r beid s t i de n
rj ar sjika nert herr ~ . . - - . me d u t t r y-kk som " s trei kebryte r".
Dette er et så klart brudd på denn e paragraf , så vi med de t t e må

gi Dem er: sk!"iftelig advarsel fo r det t e forhold , i det vi henviser
t :ll . prgr. 8. pkt . 2 .
Ar~•ei ds r e glement vedlegges .

LINJEGODS~ ~ i:BRUTERMINALEN.

A.

LØken

Terminalsje f.

i½

ei slik liste. Noe mer ville han ikke
si. Hvem som sto bak denne lista,
fikk vi aldri greie på. Men ihvertfall
ble den lagt på is. Det ble ikke mer
enn et forsøk på politisk oppsigelse
av 4 av streikelederne.
Noen hjelp fra Oslo Transportarbeiderforening fikk vi heller ikke
i denne saka. Formann Arne Hermansen ble ringt angående underskriftskampanja, og fikk navnet på
tillitsmannen i Østre Akervei slik at
han kunne undersøke saken og sette
en stopp for det. Hans svar over
telefonen var at han «ikke hadde
tid» til å undersøke.

På plasslessinga, ute-delen av
Alnabruterminalen, var det relativt
få som hadde blitt streikebrytere.
En av de som hadde snudd ryggen
til arbeidskameratene sine mot slutten av streiken, kom opp i mange
harde diskusjoner. Folk prøvde å
forklare han hva streikebryteri var
for noe, men han nektet å innse at
han hadde gjort noe galt.
Resultatet av diskusjonene ble at
fem av oss fikk advarselsbrev.
Nå var det oppsigelsesgrunn å
bruke uttrykket «streikebryter»!
Dette var en del av de provokasjoner vi ble utsatt for i den første
erioden etter streiken og lockouten.
Men de var ikke de siste, og det var
ikke bare Linjegods og Forbundsledelsen som skulle stå bak.

LINJEGODS - LINJEGODS - LINJEGODS

SOGA OM ,EIN RETRETTtKH
~~

Her er eit oversyn over dei
faktiske
hendingane
i
Linjegods-saka frå førre tysdag
og fram til no.
Tysdag 11. mai vedtok arbeidarane på eit samrøystes og
godt v itja streikemøte
å gå
attende til arbeidet frå ons•
dagen etter . Arbeidarene sto
fast på kravet om 800 kroner
lønsauke i måneden . men påla
klubbstyret å ta opp att forhandlingar om kravet. Det vart
slått fast at vedtaket kom i
stand utan omsyn til den
kommande dommen i Arbeidsretten. samt ei grundig oppsummering av streiken. men
utover dette var det ikkie særskilte
«vilkår»
eller
«premissar» for å ta opp a tt a rb eidet ( sjå heile vedtaket i
Klassekampen nr . 37).

1 300 tok de l i ein solidaritetsdemonstrasj on for Linj egodsarbeidarane i Os lo.
ARBEIDSRETTEN
Arbeidsretten
handsama
saka.
Liniegods-arbeidarane

,,vervar
ikkje
rettssaka.
men leverte meldinga om at del
hadde ved teke å gå attende til
arbeidet. Arbeidsretten gjekk
vidare med saka som om ingenting hadde hendt - . avdi fråsegna frå streikemøtet ikkie var
eit «rettsgyldig dokument»!
Onsdag morgon fekk ikkie
arbeidarane ta til med jobben
att. Dei hadde klubbmøte . og
sette inn att det gamle klubb styret med ei supplering . Møtet
stadfesta
at
arbeidarane
ønskjer
forhandlingar
med
Linjegods om bonustillegg på
800 kroner i månaden. samstundes som det skarpt tok avs tand frå lockout' en som var
satt i verk same dagen.
Torsdag kom Linjegodsleiinga med det grovaste utspelet sitt - at arbeidarane
skulle underteikne på at dei
syner lojalitet til Hovedavtalen
og Arbeidstvistloven og at dei
tok a vstand frå sitt e ige vedtak
frå streikemøtet tysdag. På
desse vilkåra ville også leiinga i
Transportarbeide rfor•
Norsk
hund få slutt på konflikten; på

eit møte dei hadde kalla Linjegods-arbeidarane inn til. Arbeldarane slo med 29 mot 16
røys ter ( to blanke) fast at dei
står fast på lønskravet sitt, og
viste
til kl.u bbvedtaket frå
kvelden før. Forbundsleiinga
fekk !cøyrd seg kraftig på dette
møtet. og til og med fleire av
streikebrytarane som hadde
møtt fram var med på å røyste
ned framlegget deira.
Same dag fall domen i Ar- ·
beidsretten, som venta vart han
at streiken hadde vore «ulovleg
0g tariffstridig» .
Torsdag kveld var det nytt
klubbmøte. som påla dei s om
vart ramma av lock-out'en
ikkie
å
underteikne
noka
loja litetsfråseng , slik b e driften
krav de. Møtet
protesterte
skarpt mot forsøk frå bedriftsleiinga på å setia dei lovleg valde tillitsmennen e til
sides . Dei vart og samde om å
møte opp på a rbeidet ved Alnabru-terminalen fredag morgon.
TILBOD
OM
KONTRAKT

SLAVE•
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Fredag kom omlag 30 av dei
lockout-ramma arbeidarane til
Alnabruterminalen men dei
fekk ikkje jobbe. I staden fe kk
dei brev frå bedriftsleiinga med
val mellom slavekontrakt eller
'lppseiing ( sjå faksimile n side
8) . Ingen av arbeidarane skreiv
under, og dei fekk frist til tysdag.
.
Laurdag kom attersteget
frå bedrifta med dunder og
brak. Etter møte m e d forbundsle iinga og NAF trekte Linjegods-leiinga kravet om underskrivin~a a v brevet for å få opp
att a r))eidet. Klubbstyre t ved
Linjegods oppmoda til frammøte på jobbe n frå tysdag
klokka 07 .
Tvsdag tok arbeidarane til
att. Same kvelde n hadde d e i
nytt klubbmøte .

BILETET: Ein de l av I.in.ie •
gods-arbeidarane samla utan •
for Alnabru-terminalen fre dag
morgon. etter å ha fått tilbodet
om slavekontrakt. Ikkie ein
mann skreiv under. ( Foto:
Klassekampen)
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_ .Lj
. . ___nj§g_odsstreiken har
sl,J,va streikevåJJ.Bnet og
vanskeleggj_ort aksjonar
e - ltnlll111 nd Unjegada ·del andre tilsette ved Linjegods,
mt 1111 dyr ........ for I forbundet og I fagrørsla elles.
11111118· lllll hM vart lagt opp, Og dermed var utfallet gitt,

...........................
llnllllll 111111 I opplØJllng og

..... upllulaajon. Del . . . . . .
lldlll tin atnlll ._. endt med
lit .. ..,ande ........
Anav... fell tungl pl del 10111
atod I brodden og del IOffl pv
rid. MIit alvorleg er det li
llfaen .... alØYI alrlllledplllt og gJort det v111111--.
for andre ............. ' gl
li abjon ............. llll'ge
,.,..111 NJTld.
- Men mange oppfatta det
slik at SV stetta denne streiken!
- SV protesterte kraftig da
politi og øtrelkebrytarar vart
sette Inn mot folk I streik 'sjølsagt. Men partiet uttala seg
lkkje om den måten streiken
vart sett Igang, og 'det ville lkkje
vore rett å koma med noko som
kunne oppfattast som elt åtak
på del strelkande under konfllk•
ten. Men no er tida Inne til å
trekka lærdomar og snakka
klårt.
- Kvlfor er du sA kritisk til
denne streiken!
- Eln kan lkkje den eine dagen skriva under eln protokoll
om at partane er samde om å
forhandla - og· så neste dag gå
til streik på del krav motparten
var villig til å forhandla om. Slik
framferd kan lkkje bli forstått I
fagrørsla sjølv om eln kan ha
sympati .med krava. ·Dermed
vart resultatet at del strelkande
vart fullstendig Isolert - blant

trass I at løna var låg og kravet
rlmeleg. Eln slik aksjon kan lkl<je føra fram · utan brei støtte
lrå andre arbeldsplassar.
- Men det vart sagt at protokollen er forfalska.
- Det er tøv og forlengst avkrefta. Eg har lese protokollen.
Det går fram at arbeldøkjøpa•
ren både var budd til å tinga om
del omstridde lønsspørømål og
selja eln frist for å avslutta tlngingane. Skal eln få støtte I fa•
grør sla for eln slik streik, må
grunnlaget vera at forhandlingsvegen lkkje ·har ført .fram.
- Tyder det at SV lkkJe kan
atetta cculovlege• strelkar!
- Nei, langt Ifrå. VI hadde
Ingen vanskar med å stø
.Jøtuløtrelka, sjølv om AKP-folk
grumsa han noko til el tid. Og
hovudstyret rykka ut med full
støtte til stuerstreika I Porsgrunn og samla Inn pengar til
del. VI kan lkkje bøya osø for elt
regelverk og eln politikk som
langt på veg avskaffar streikeretten. VI godlek og støttar at
arbeldarklasøen kan øetja øl
rettskjensle over det staten bestemme:r er rett.
- Du pelkar pA a1 LlnJegodø.ttrelken vart Isolert. Men vll lk•
kje alltid •Ulovlege• strelkar
mAtta kjempast fram I Isolasjon!
- Nei, slett lkkje . Sjå på
stuerstreika på ny. Han hadde
brei støtte i fagrørsla I distriktet, og blant andre avdellngar I
forbundet . Men her var det tin-

Klubbmøte på parkeringsplassen.
H ermansen var like lit e b~hjelpelig da vi d enne uka pr~v d~ a holde klu bbmøte etter arbe1_d st1d , som
vanlig i bed ri ftskantina. T ermin alsjefen nektet å la oss bruke
kantina. Begrunnel sen var a t ~et
ennå ikke var avgjort 01:1 N_AF / Lmjegod sprotesten mo t gJenmnse~telsen av klubbstyret vill e bli god kJe~t
av fo rb und et. Å nek te oss rette_n ul
å h old e møter før saken bl e avgJort ,
var å ramme hele klubben ~o~belt.
For det fø rste ha dde v1 m gen
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·ga til vegs ende utan resuUat .
Krava var rlmelege og lette å
forstå. 'Det stod erfarne fagforeningsfolk I brodden. Det var lkkje råd å splitta stuer ane. Hydro gjekk med på nye tlngingar
etter el tid, Både stuerane og
Hydro velt at blir det ny aksjon,
vil stuerane ha el brei solldarltetsrørsle I fagrørsla bak seg.
Dlfor har del el sterk posisjon I
tlngingane.
Llnjegodsarbeldarane
·der imot har eln langt svakare forhandlingsposisjon no . Del har
lkkje berre sløva sitt eige våpen
- del har nesten gjeve det frå
seg før forhandling .
- Er det fordi AKP var øA
sterkt engasjert at SV lkkJe vil
stetta!

- Nei, vi har støtta flelre
strelkar der AKP har vore engasjert. Vilkåret for støtte må
vera at krava er rettferdige og
at streiken vert gjennomført på
eln slik måte at andre fagorganiserte kan støtta han. VI har
aldri spurt og kjem lkkje til å
spørja om strelkelelarar er
AKP-folk eller Senterparti-folk
eller soslaldemokratar. Men vi
må 11jølvsagt vera på vakt når
AKP nyttar ut faglege aksjonar
til sitt partiarbeid. Elt problem
her var at·· det vart forsøkt å
monopolisera
Informasjonen
om streiken til Klassekampen.
Det var såleis vanskeleg både
for Ny Tid og SVs faglege lelar å
få kontakt med streikekomite•
en. Det verka som del lkkje
Y!l8kte støtte frå andre.
- Korleis har LlnJegodHtrelka sleva strelkevApnet!

«aksep table» tillitsmenn . Fo r det
a ndre kunne vi ikk e holde klubbm ø ter fo r å si vår mening. «_I hvert
fall når det gj elder dette vil H_ermansen hjelpe oss,» sa noei:i . «V1 er
ikke ute i streik lenger, og v1~ a: rett
til å holde klubbmøtern. Sa nngte
vi til H erm anse n nok en gang, og
fi kk til svar at bedriften kunne
nekte oss bruk av lo kalet og at han
ikke kunne/ vill e gjøre noe med det.

Den kveld en , et ter jobben, ble det
h oldt klubbm ø te på pa rkerin gsplassen.
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- Folk vil vera melr m istenksame og nøla med støtte neste
gong det kjem eln str elkeak•
sjon. Det dårlege Inntrykket vil
smitta over på nye aksjonar.
Det blir vanskelegar e å gå til
aksjon når det trengst fordi sli• ,
ke aksjonar vert kom promitter te .
- Det vil Aspengren Uka.
- .Ja, eg trur Llnjegodsstrel'ka var reine gåvepakka for høgresida -- og gjer det opelyst.
Del reaksjonar Llnjegodsstrel•
ka skapte , og som var breie ,
styrkjer høgrekreftene I fagrørsla. Aøpengren og Stelgan kan
spela opp til kvarandre på den
måten : Gjennom Isolering av
aksjonen •får AKP reklame ,
medan LO-toppen får støtte for
s in klassesamarbeidsline. Ingen
andre enn høgrekr eftene og
AKP kan sjå seg tente med det.
- VII denne saka fA praktiske
fylgter for SVs faglege arbeid,

- .Ja. VI vil mellom anna heretter syta for at våre lag og
medlemer får Informasjon om
slike aksjonar så snart som råd
etter at del bryt ut. Våre mediemer har til no hatt den haldnlng
at elnkvar streikeaksjon forten te støtte utan atterhald. Så enkelt er det lkkje lenger - når
AKPs ccutplasserte» er I blletet.
·VI ·må heretter Ill det konkrete ·
lnnhaldet I kvar aksjon a vgjera
støtten - lkkje berre a t det vert
aksjonert,

Tilbakeholdelse av lønn
Siste gang vi hadde blit: utb~t~lt
lønn var uk a fø r påskefenen LmJ~god s' skyld te os~ for ei u kes a r~e1d
før streik en - tilsammen 9 a rb~1dsd ager. Denne lø nna holdt be~n ft_en
ti lba ke fo rdi de ville vurdere a reise
erstatningsk rav mot oss p?a. a_v
st reike n. Det var førs t et ter t1m ~sv1s
med purrin g og krangel at _b ednften
d roppet kravet o m erstatning ?g ut~
betalt e lø nna. En del av den _fik k ~ ~
først i slut ten av mai, resten fikk v1 1
j uni. Betaling fo r lockou td age ne
har vi aldri fått.

KLASSEKAMPEN
75 godsekspeditørar ved terminalen til Linjegods på Alnabru slo i bordet 23. april og la
ned arbeidet i protest mot -årelang underbetaling og vantrivsel. Dei vart svara med den verste trakasseringa som streikande arbeidarar ,
harvorte utsett for i Noreg etter krigen.
Borgarskapet spela i. løpet · av tre vekers tid
ut heile arsenalet sitt ___: alt frå lyskespark frå
opprørspolitiet til bakhåldsåtak frå SV-leiinga - jamfør intervju med Berge Furre i siste
nummer av NY TID. Streikebrytinga vart organisert i stor stil, den tarvelegaste gjerninga
arbeidarklassen kjenner. Presse og kring,•
kasting overgjekk seg sjølv i ein hetskampanje

som i einskilde døme låg fascismen nær. Forbundsleiinga logra med Linjegods-leiinga så
halen flagra, og gjekk frå tid til annan lenger
enn bedriftsleiinga sjølv i arbeidarfirendtlege
åtak. Ein del av arbeidarane stod ikkje mot
prsset, og vart streikebrytarar.
Fleirtalet av Linjegods-arbeidarane sto og
står likevel fast på sitt, på det rettvise lønskravet, på streikeretten, på retten til arbeid. Dei
gjekk attende til arbeidet førre veka med hovudet høgt. Klassekampen har snakka med nokre av dei om røynslene frå streiken - klubbformann Glenn Ostling, klubbstyremedlemmane Arne Lund og Bjørn Larsen og varastyremedlem Steinar Pedersen.

Linjegods-arbeidarar om SV-utspelet:

- HYKLERI A SEIA

AT ST.REIKEN HAR
SVEKKA KAMPLINA
- De har møtt harde åtak og
fått mvk.ie hets, jamvel frå folk
som kallar seg sosialistar eller
arbeider-politikarar,
Berge
Furre i SV sa til dømes at
streiken sløva streikevåpnet og
har vanskeleggjort vida.re aks.ionar. Er det rett å kalle Lin.iegods-streiken eit nederlag for
kamplina i fag-rørsla?
B.iørn: - Ein kan ikkje sjå det
slik. Eit klårt flelrtal av arbeidarane står på same kravet,
om 800 kroner meir i månaden . Vi
har gått attende til arbeidet, men
har fleire gangar gjort det klart
at vi vil halde fram med kampen.
Dei som har «tapt» denne
kampen er dei som let seg presse
attende til arbeidet og vart
streikebrytarar - ikkje vi som
har stått fast på kravet og framleis vil kiempe,
Steinar: - Som det er sagt
mange gonger er det klårt at
denne streiken har gjort klassekampen meir skjerpa enn han
har vare i Noreg på lange tider.
Det har kosta å føre kampen. det
har kosta å støtte han. Men folk
som vil stille seg på same side
som arbeidarklassen kan ikk.i e ta
slike omsyn. Det er spørsmål om
å velia side, og det lyt ein jo seia
at SV-leiinga har gjort. Dei valde
berre gale .

Furre avslørt

Kl<' n,r. <-10/~ -.

Det Berge Furre har synt med
dette intervjuet i Ny Tid, er vel
det klåraste dømet som kan
tenkjast på opportunisme, det å
snu kappa etter vinden, Medan
streiken sto på som hardast
høyrde vi ingenting frå Furre.
Etterpå seier han at SV ikkie ville
gå til åtak på oss under streiken
- «men no er tida inne til å
snakke klårt». som han seier.
Kva om vi hadde vunne? Då ville
han sikkert sagt noko anna, men
han valde ikkje side då det gialdt
som mest. Dette er svik.
Glenn: - Det er ein hån og ein
provokasjon når Ny Tid, Furre og
slike
skuldar
Liniegods-arbeidarane for å svekkje kamplina
i arbeidarklassen . Slik kan den
snakke som siølv sitt på sidelinja,
som aldri har stått i kamp, som
ikkje veit korleis det er å få iuling
av politiet på ei rettvis streikevakt. Hykleri er _eit godt ord for
framferda til SV-leiinga og Nv
Tid, for ikkje å snakke om NKP
og Friheten. Dei har snakka om
at «det var vanskeleg» å støtte
streiken, medan dei i praksis
gjorde alt for å sverte han. Eg
vart intervjua i Ny Tid ein gong,
og vart spurd på nøyaktig same
viset som av vanlege borgarblad.
I all si ferd i denne streiken har

.

Ny Tid såvel som SV-leiinga tydeleg synt at dei ikkje står på arbeiderklassens standpunkt. Dei
er meir opptekne av om det er SVarar med i streiken enn av å
støtte ein rettferdig kamp. Dette
er ein tankegang som er heilt
framand for oss som streika for same ·kva borgarskapet seier
så var dette ein streik som var fri
for partipolitikk.

Einskap på tvers
av partia
Arne: - Det vi treng i ein slik
situasjon er einskap på tvers av
partiskil _jelinene. Eg veit at både
SV-folk, DNA-folk og andre støtta
0ss, slett ikkje berre AKP-arar.
Eg har meint av SV høyrer til
venstresida - men eg tykkier at
leiinga der har svikta oss i denne
konflikten.
Reint latterleg vert det når Nv
Tid freistar skulde på · at vi
«monopoliserte informasjon» til
Klassekampen. Vi har ikkie vare
vanskelege å få tak i for avisene .
heller ikkje for Ny Tid. Dei var
stort sett ikkje til stades der ting
giekk føre seg, det kah ikk_je vi rå
for. Vi nekta aldri å snakke med
dei - siølvsagt ikkje .
- Korleis ser def på dei hardnakka påstandane om «AKPstreik»?
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Kort tid etterat vi hadde fått rede
på at Linjegods og NAF ikke ville
akseptere gjeninnsettelsen av klubbstyret
vårt,
kom
forbundsledelsen / LO og Linjegods/ NAF
sammen for å forhandle om hvem
vi kunne velge som tillitsmenn.
Resultatet ble at klubbtillitsmennene Glenn Ostling og Arne
Lund ble erklært for «ikke valgbare » . De var uakseptable for LO
og NAF.

KAMPEN OM KLUBBSTYRET

Transportarbeid~rforbundet og LO enig med NA.F:
Hermansen innkaller til
klubbmøte
Noen dager etter ble det holdt
klubbmøte på Alnabru i arbeidstida. Arne Hermansen hadde ordnet dette med Linjegodsledelsen.
Saken som skulle opp, etter Hermansens dagsorden, var valg på
nytt klubbstyre. Glenn Ostling og
Arne Lund var nå «suspendert» fra
klubbtillitsverv av NAF og LO. Vi
bestemte oss for å velge nye. Ikke
fordi klubben var enig med LO og
NAF, men fordi vi måtte ha en
klubb og et klubbstyre som var godkjent av LO og NAF. Alternativene
var å nedlegge klubben eller ha en
klubb utenfor LO. Det første var
uakseptabelt. Det andre var vi ikke
sterke nok til. Vi valgte to nye varatillitsmenn, men nå etter streiken
hadde vi lært viktigheten av å ha et
sterkt klubbstyre . Nå så klubbstyret
slik ut: Håvard Eriksen - klubbformann, Bjørn Larsen, tillitsmann, Børre Nikolaisen, tillitsmann, Tore Sæther, tillitsmann,
Steinar Pedersen, I. varamann,
Karl Lisøy, 2. varamann, Sverre
Eliassen, 3. varamann, Bjørn Johnsen, 4. varamann.
Under møtet ble Arne Hermansen spurt om enighetsprotokollen mellom LO/NAF også
betydde suspensjon fra andre tillitsverv. Hermansen svarte at Ostling
og Lund ikke kunne sies å være suspendert, bare at de ikke var valgbare. Kunne suspensjonen av de to
eller flere komme på tale i framtida-? Dette kunne Hermansen ikke
svare på ... ennå.
I realiteten hadde Arne Lund og
Glenn Ostling blitt suspendert som
klubbtillitsmenn etter krav fra Linjegods/ NAF. Dette var et grovt angrep på klubben og, for den saks
skyld, hele fagbevegelsen. Norsk
Transportarbeiderforbund så det
ikke slik. Der var ledelsen mest interessert i å «isolere den harde
aktivistkjernen».
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De to,
tillitsmennene
ved Alnabru
måfr,atr,e
1

LO og Norsk Transportarbeiderf.o rbund er enige ·med
Norsk Arbeidsgiverforening i
at to av tillitsmennene ved
. Linjegodsterminalen på Alnabru har opptrådt ·i . strid
med hovedavtalens bestemmelser, og at de md fratre som
tillitsmenn. Det vil bli sørget
for at det blir valgt nye tillitsmenn, . heter det i en pressemelding fra Transportarbeiderforbundet.
- Nå.r det gjelder t,o andre tillitsmenn, har vi ikke holdepunk~
ter for å være enig med NAF og
mangler 1lllstrekkellg forklaring
på hva 60m har vært grunnlaget
for deres avgjørelse, uttaler formannen i Norsk Transportarbeiderforbund, Walter Kolstad til
Aftenposten.
•
Det var Linjegoda og Norsli: Arbeidsgiverforening som under
henvisning til hovedavtalens paragraf 10 nektet å godkjenne det
nye klubbstyret som bl~ valgt efter at streiken ved · Alnabru-termlnalen var avsluttet. Arsaken er
at klubbstyremedlemmene .stort
sett er de samme som var med 1
streikekomiteen ved Alnabru.
I en uttalelse fra Landsstyret I
Transportarbeiderforbundet efter
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møtet lg:l.r heter. det at man oppfatter streiken ved Linjegods-termina.len på Alnabru som en politisk aksjon som ble satt I gang av
elementer med. en holdning som
står fjernt fra fagbevegelsen. M:l.let for denne type aksjoner er
Ikke først og fremst å oppnå bedre lønns- og arbeidsvilkår, men å.
skape liro og kaos I arbeidslivet,
heter det.
·
- Det kan .Ikke tillates at
streikevåpenet bringes I miskreditt på grunn av uansvarlige
eventyrere. Streik er og vil fortsatt være .!agbevi,gelsens siste og
avgjørende kampmiddel I arbeidet
f()[" å bedre lønns- og arbeidsforholdene, uttaler landsstyret.
I uttalelsen blir klubber og foreninger advart mot å la seg lede
av enkeltpeHbner og gruppersinger som ikke respekterer avtaleverk og vedtekter.

Utelukkinga av Lund, Ostling og
Pedersen
~/'u\
~ ~'.::.:~~~-:~::.::~-~!:':?~ ~-~.'.!~.'!'.~

Styret i Oslo Transportarbeiderforening var ikke fornøyd med åerklære Arne Lund og Gl enn Ostling
« ikke valgbare» i klubben på Alnabru. De to var også medlemmer av
forenin gas representantskap. Ostling var dessuten sekretær i styret i
spedisjonsgruppa i foreninga. Et
annet medlem av streikekomiteen,
Steinar Pedersen, hadde også tillitsverv i foreninga . Han var også medlem av representantskapet, styret i
spedisjonsgruppa og var nyvalgt
medlem av klubbstyret. Nå gjaldt
det å suspendere di sse tre fra alle
verv.
Den 3. juni ble de innkalt til hva
de etterpå betegnet som « et spansk
forhør» i et fellesmøte med OTF's

Rekonnnnandert.

I.nr. 95 7

AH/ WB

OSLO, den

10. j u.rti

1976.

He r r Glenn Ostling,

c/ o

Ott esen,

Sve rr e
OSLO

Iversensvei

19.

9.
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f.o . m.

1 0.

juh i

d. ,i.
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m o t 20 s t emmer, 2 b l anke ,

iv e rks e tt es , og med 27
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styre og Va1gnemnda1.
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.
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.
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streiken
fore .
ståttmgsJedeJsen. F e1 anklager fra
. av p0Jitiaks1·0 . s. ble det pa·
nen ·
Ve1en ·k
ferdige! ke bare hadd: J ØstensjøG
, men ogs . .
vært rett
r runnen til at d a ikke-voJdeJi ige», var
e var «ikk
ge.
de brukt sk~t ter:orpoJitiet ik~-;~ldeResuJtatet evapen (!).
adtak om
var et enste
.
fra alle suspensjon o mm1g vedmøter i ett år. g utelukkelse

VEDTAK PÅ KLUBoMØTE 8/6 - 76
OM EVT . SUSPENSJONil< AV TRE AV KLUBilENS MEDLJOOlER:

1-leldinga om at dtyret og VaJ.g- og Innstil.lingsnemda i Osl.o

Transportarbeiderfor• ning går inn for å suspendere tre av våre
arbe idskamera ter, har blitt møtt med dyp skuffelse ved Linjegods/

Alnabru. Klub ·oen protesterer pi det skarpe s te mot dette tiltak,
som er en provokasjon mot a l.le f agorgan i s erte!
Arne Lund, Steinar Ped e rsen og Gl.enn Oetling har allt id hatt
v år ful.le tillit, og d ette har d e fortjent gjennom sin aktive

innsats og sitt engasjement . Både som medlem.mer av ilubbstyret
på Alnabru og som medlemmer av styret i Spedisj onsgruppa og medlemme r av Re p1tesen tants kapet i foreninga har de vist seg som lojale og har represent e r t våre inte re sser på beste måt e. Det samme kan :ies om deres innsats under streiken.
.!va er så bakgrunnen fo r denne maktdemonst r asjonen frL. foren-

Klubben protesterer

k

Det reves et
representantsk
vedtak . OTF'
medJemm
ap for å su
s
vedtok er. Klubben . spendere
8. 1·u . to uttalelser pa Alnabru
n1. Det f
pa møte · d
fordring t·J
ørste var en 0 en
1 repr
stemme .
esentantsk
PPandre va:r:~t suspensjon:~:t om å
om støtte •
anmodning flJ andre
Det

ir.gsl.edel.sens sid e ? Vi s er de t te som et ledd i en lang rekke
forsøk på ~ knekke klu·o ben v år og pasivisere oss raeUlellllller. Gang
p1 6an6 har forbunds- og foreningsl.edelsen alliert seg med l,1n j ego~s i dette korst oc:;et. De dømte s trei ken vår ulovli g lenge før
saka ,mm opp i Arbeidsretten. De h ar ,:orsvart p olitiets vol.dsangrep mot våre streikevakt er. De har forsvart den ul.ovlige lockouten som vi ole !lløtt med , da vi avblåst e stre iken. De har nekte t
å. godkjenne Kl.ubbens valg av til.litsmenn gjenn om en ny og yti; erst
tvil.som tol.k:ning av ;{ovedavtal.en .
Hvor går g rensene? Hvor mye ska. vi Linjegodsarbeidere straffes

ordi vi fant det nødvendig å streike. :not ei sultelønn?
Ni skal tre a v våre fraJllste til.li t s men n utel.lL{.ic.es fra klubb-

møter og suspenderes fra a lle till i tsverv i ett å rw De blir fj ernet, ia.te av vi sol!l vale;te dem, men av de som ald ri viste solidaii tet ove rio r oss og v å r KaEP • uavet om suspensjon h ar kommet
ovenfra. Aspenb ren har l ansert denne kampanja fo r å rydde vekk
kampvillige o c,; s terke tillitsmenn.
'/ i ber tillitsmenn , f oreninge r, ,dub ber og andre om å protestere ,not denne oi; and r e provokas joner ~ot vå. r klubb !
ilub :;en ve d LinJ egods/ Aln ab ru.
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Da vi vedtok å nedlegge streiken,
vedtok vi også at kampen ville fortsette gjennom andre former. Dette
har skjedd.
Linjegodsledelsen har i mange år
snakket om å gjennomføre et landsomfattende «bonus»-system. Men
dette var alltid «vanskelig å gjennomføre i praksis». Streiken på
Alnabru sprengte en vei gjennom
vanskene.
Etter streiken ble det raskt arrangert forhandlinger mellom forbundet og representanter for godsekspeditører fra hele landet på den
ene sida, og NAF/ Linjegods på den
andre. De forhandlet seg fram til et
akkordsystem som gjelder hele landet. Denne prestasjonsordn.ingen
garanterer hver arbeider mellom
200 og 600 kr. pr. måned ut over
den normale tarifflønna.
Vi mener at det var en seier når
alle Linjegodsarbeiderne slik fikk
nytte av streiken vår. De var lik e
underbetalte som oss. Selv om vi
var de enes te som streiket, mente vi

KAMPEN FRAMOVER
alltid at objektivt sett streiket vi for
alle - det var klart at resultatene
ville komme alle til gode.
På Alnabru førte vi beinharde
forhandlinger. Poenget var å
definere akkordsatsene mest mulig
til vår fordel. Dessuten sto vi på et
krav om at «bonusen» skulle være
lik for alle på Alnabru . Vi ville
ikke, som Linjegodsledelsen foreslo, la oss dele i to grupper som
skulle få ulik bonus.
Da våre lokale bonusforhandlinger ikke førte fram, måtte forbundsledelsen og NAF møtes enda
en gang. Men Linjegods var på
defensiven, først og fremst fordi de
var redd for en ny streik. De hadde
t.o.m. betalt alle godsekspeditørene
overtid for å delta på et møte etter

HVA HAR VI LÆRT?
Vi mener at det finnes mye å lære
av streiken på Alnabru. Mye av det
som kan skje når arbeidsfolk går til
kamp og tar i bruk streikevåpenet,
skjedde hos oss. Av de negative ting
kan vi nevne: pressehets, streikebryteri, politivold, arrestasjoner,
Arbeidsretten, lockout, diverse
represalier, trusler om oppsigelser,
forræderi fra ledelsen på Youngstorget og suspensjoner.
1. Vi har lært, først og fremst, at
det nytter å streike. Selv om vi tapte
i første omgang (ikke fikk gjennom
kravet om 800 kr), banet vi en vei til
reelle lønnsforbedringer siden.
2. Vi har lært å stole på oss sjøl.
Vi kastet oss inn i en hard klassekamp, faktisk en av de hardeste
streiker i norsk etterkrigstid . Våre
fiender brukte alle midler for å
knekke oss, men de fleste av oss
klarte å stå imot presset. Dette ga
oss sjøltillit. Og vi lærte hvordan
arbeidsfolk skal stå sammen til
tross for partiskillelinjer som fienden utnytta for å splitte oss. Vi var
sammen ute på gata for å dele ut
løpesedler,
sto sammen med
lenkede armer i Østen.sjøveien, og
vi gikk sammen i Klassekamptoget
I. mai.
3. Vi lærte hvordan dagspressa
og NRK er et viktig våpen i hendene

til borgerskapet. De fleste avisene
fungerte som hysteriske streikebryterjournaler som var villig til å
skrive hva som helst med det formål
å spre forvirring om eller hets mot
oss som streiket. Den eneste avis
som alltid støttet oss og som konsekvent lot oss komme til orde, var
« Klassekampen.»
4. Vi lærte at streikebryteri er en
stor fare som arbeidsfolk må bekjempe. Om en streik blir kalt for
«ulovlig» eller ikke, å bryte en
streik er å dolke arbeidskamerater i
ryggen. Vi minnes dikteren Rudolf
Nilsens ord:
Enn u er en streikebryter
fredlø s niding trods han nyder
vern fr a selve Kongens Råd
En forræ der ka ller vi ham
trods medaljen I kan gi ham
med sann ros for tapper dåd.

5. Vi lærte en god del om
politiet, ikke minst det såkalte
«terrorpolitiet» - en halvmilitær
gruppe under justisministeren. Denne ble dannet for å bekjempe evt.
terroraksjoner på norsk jord, men
ble utkommandert i Linjegodsledelsens tjeneste for å rydde veien
for streikebrytere på Østen.sjøveien.
Dette var ingen «beklagelig arbeids-

arbeid stida hvor direktør Vågen
hadde bedt oss å være tålmodige.
Resultatet av de siste forhandlingene er en avtale for Alnabru som definerer akkorden slik at
det blir mulig å nå toppsatsen på
600 kr. pr. måned. Vi ble ikke oppsplittet i grupper - alle skal få likt.
I tillegg får alle mann på Alnabru
50 øre pr. time i tillegg til akkordavtalen.
Det var bare Alnabru som fikk
det siste tillegget. Et slikt direkte
lønnstillegg sprenger både rammeavtalen for bonusen og kombioppgjøret som (ihvertfall ifølge det vi
fikk høre før og under streiken)
ikke skulle gi muligheter for denne
form for lønnsglidning.

ulykke». Politiaksjonene fikk offentlig godkjennelse etter en «undersøkelse» av justisminister Valle.
Disse folka er brutale, enkelte av
dem sadistiske, og streikende arbeidere må heretter være forberedt
på lignende overgrep i en tilspisset
situasjon.
6. Vi så hvordan Arbeidsretten,
en klassedomstol, kan brukes for å
aksjoner
stemple
rettferdige
«ulovlig.» Det viste seg at at noen
blant oss virkelig trodde på at denne
retten har mandat til å straffe arbeidsfolk. Flere streiker de siste åra
har bevist at hvis man holder sammen og ikke blir skremt av dom i
Arbeidsretten, kan man føre kampen «tvers igjennom lov til seier».
7. Vi lærte pampene på Youngstorget å kjenne. De solidariserte seg
med Linjegodsledelsen i kampen
for å knekke streiken. Etter streiken
opptrappet de en reaksjonær McCarthyistisk kampanje for å fjerne
aktive klassekjempere fra fagbevegelsen.
8. Vi lærte om den solidariteten
som vokste fram mellom arbeidsfolk, streikestøtteaktivister, progressive studenter og streikende arbeidere . Den støtten vi fikk, både
økonomisk og moralsk, kan ikke
Etter disse
erovervurderes.
faringene har vi blitt en klubb som
støtter streiker og andre progressive
saker. Vi har følt på kroppen hvor
viktig dette er for folk i en kampsituasjon.
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