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Historisk helg med Harald Berntsen:

Fagbevegelsens historie
Lørdag 7. – søndag 8. mars

hos LO i Oslo, Møllergata 24

Bli med på historisk helg med 
historiker Harald Berntsen. 
Vi starter med den drama-
tiske overgangen fra det 
føydale til det kapitalistiske 
samfunnet hvor kapitalistene 
samlet produksjonsmidlene 
på sine hender og skapte et 
monopol hvor arbeiderne 
måtte konkurrere om arbei-
det. I løpet av 1800-tallet 
svarte den nye arbeiderklas-
sen med å organisere seg og 
de første fagforeningene så 
dagens lys på 1870-tallet. 
Vi lærer om fagbevegelsens 
kampmidler som streik, boi-
kott, blokade og obstruksjon. 
For å forstå fagbevegelsens 
framvekst forteller Harald 
også om kampen for stem-
merett og demokrati, om 
Høyre og Venstres forsøk på 
å vinne arbeidernes gunst og 
stiftelsen av Arbeiderpartiet. 
Vi får høre om dannelsen av 

de første forbundene, hva 
som leder fram til stiftelsen 
av LO i 1899 og opptakten 
til den epokegjørende Verk-
stedoverenskomsten i 1907. 
Kampen om arbeidstida var 
grunnleggende. Konjunktur-
oppgang og -nedgang førte 
til dramatiske arbeids- og 
samfunnskonfl ikter på 1920 
og 30-tallet som resulterte 
i klassekompromisset og 
la grunnlaget for den nor-
ske modellen. På midten av 
30-tallet får vi den første ho-
vedavtalen og arbeidervern-
loven vedtas i 1937. Harald 
tar oss videre gjennom andre 
verdenskrig og gjenoppbyg-
gingen i etterkrigsårene, fra 
et samholds-Norge via høy-
rebølge og liberalisering til 
dagens markedsorientering 
og individualisering.
 Med stor fortellerglede og 
formidlingsevne får Harald 

oss til å forstå hvorfor sam-
funnet har blitt som det er og 
hvilke kraftfulle interesse-
motsetninger som har formet 
det. Etterhvert blir det åpen-
bart at Høyres «nye ideer 
og bedre løsninger» som de 
gikk til valg på i 2013 slett 
ikke er nye, eller bedre for 
arbeidstakere og folk fl est. 
Med innsikt og historie-
kunnskaper blir det lettere 
å forstå dagens hendelser 
og dermed våre motkrefter 
vi kommer til å stå overfor i 
stadig større grad framover.

Meld deg på kurset om fagbevegelsens historie 7. - 8. mars til post@lo-oslo.no
Kurset holdes i LO i Oslos møtelokale i Møllergata 24. Vi starter kl. 10:00 på 
lørdag. Deltakeravgiften er kr. 500,- for hele kurset inkludert varm lunsj begge 
dager. Etter kurset lørdag legger vi opp til at vi som vil går ut og spiser sammen. 
Vi tar sikte på å avslutte kurset kl. 
14:00 på søndag slik at vi rekker 
8. marstoget. Ved behov for mer 
informasjon kontakt oss på tele-
fon 22 96 01 03 eller 22 96 01 00.

Forstå fagbevegelsens historie – forstå dagens samfunn


