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MAGASINET

KLASSEKAMPEN

Lys på ·elektrikerne
va i foreningen helt tilbake
til den første verdenskrigen.
Akkorden som lønnssystem har hele tida vært en
kilde til mareritt for mange, men har samtidig vært
den eneste måten å komme
ut av fattigdommen historisk.

BØKER
Øistein Hølleland:
Det historiske lys. Elektromontørenes Forening 90 år

1899-1989.
Pax Forlag

e som opptatt
av hva som
skjer i fagbevegelsen i
Oslo har oppdaget at det
har oppstått
et kraftsenter i miljøet
rundt elektromontørene •
organisert i Elektromontørenes Forening, a vd .1 av
Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund.
I de siste 2-3 å r a har elektromontørene i firmaer som
EB Installasjon, Sønneco og
Siemens s kjerpet tonen, og
dratt igang streiker og andre aksjoner for å forsvare
sine interesser. Det hadde
ikke vært mulig uten den
aktiviteten som foreningen
har vist. Nå er foreningen 90
år, og har i. den anledning
utgitt sin 90-års historie.
Øystein Hølleland har
s krevet »Det historiske lys.
Elektromontørenes Forening 1899-1989», med sans for
å få fram viktige problemer
og indre motstetninger i
fagforeningssarbeidet
blant montørene i denne
bransjen .

D

Ei høyrekraft
Tradisjonelt har NEKF
v ært en høyre- kra ft i fagbevegelsen. Fortsatt idag
styrer
forbundsformann
Gunnar Grimnes sin e tropp er på kontore t i sikker
kamp mot Heismontørene
og mot andre foreninger
rundt i landet som ønsker en
mere pågående linje i det
faglige arbeidet.
Ingen leser av «Elektrik eren » kan være i det mins.
te tvil om at dette er tilfelle.
Grunnlaget for dette regimet i NEKF ligger i
sammensetningen av medlemsm assen. Fastannsatte
på en kraftstasjon, feilsøkere som jobber med å fikse
datamaskiner og cowboyer
som svin ger seg i s tillasene
og møkka på Galleri Oslo
har lite til felles.
Reint bortsett fra at det i

Aktuell i dag
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Omslag på forbundsblad et Elektrikeren fra 1961. Den sosialdemokratiske visjonen: Samhold, klas·
sesamarbeid, v elferdsstat. Illustrasjonen er henta fra boka.

en eller annen sammenheng dreier seg om strøm.
De har forskjellige lønnssystemer, svært forskjellig
lønnsnivå og arbeidsforhold, og forskjellig prestisje. For å skape en landsomfattende kampkraft av
denne splittede medlemsmassen, kreves det en
innsats for å finne fellesinteressene, istedenfor å spille
gruppene
ut
mot
hverandre.
Det er ikke tilfeldig at det
i dag finnes kra ftsentra

blant montørene innafor installasjon i Oslo og Trondheim (særlig). Her har vi
bak oss en installasjonsboom, som har skjerpet
fagforeningsarbeidet rundt
akkorden.
I tillegg har vi bak oss en
voldsom monopoliseringsprosess, hvor EB Installasjon blei det foreløpige
sluttresultatet av Wallenberg-kapitalens
herjing
med norsk elektro-bransje.
Arbeidet mot denne fusjonen brakte Elektromontø-

renes forening i skarp
konflikt med såvel DNAs
regjering, som NEKFs ledelse.
Ut av prosessen har foreninga kommet bedre skolert og med bedre kontakter
enn på mange å r .

Akkordmareritt
Høllelands foreningshistorie setter denne prosessen i
et nyttig lys. Installasjonsmontørenes kamp har på
mange måter vært livsner-

Hølleland behandler de viktigste sakene i foreningens
historie slik at de blir stilt til
debatt: Hvorfor blei akkordkampen så viktig?
Hvorfor blei det så viktig å
ha en fagbeskyttelse? Hvorfor blei det nødvendig å gå
imot industrifag- modellen,
som DNA og LO-ledelsen
kjempet så hardt for? Hvorfor var LO-ledelsen så
opptatt av bekjempe montørene som «usolidariske»?
Hvorfor har flertallet av
montørene ment at LO- ledelsens linje har vært ei
linje for «samling i bånn»?
Hølleland viser at dette er
spørsmål som har vært sentrale i hele historia til
montørene. Istedenfor å gi
en frams tilling av «noe som
var», har han lagt vekt på å
stimulere diskusjonen om
disse spørsmåla idag.
Boka går inn på disse emnene en for en, og avslutter
med en diskusjon om det
samme blant sentrale tillitsvalgte i foreningen. Han
skal derfor ha ros for å ha
s krevet ei bok som gir materiale til å utvikle forenigen
idag.
Noen forhold er dårligere
behandlet. F .eks at foreninga i altfor liten grad har tatt
opp forholdene utenfor
sterkss trømsfagene.
Hva med telefonsentralmontørene, bedriftselektrikerene, svakstrømsmontørene osv?
Det er ingen grunn til å
legge s kjul på at dette har
vært kilde til splid og splittelse (f.eks. med STKmontørene). som hadde
vært viktig å se nærmere
på.
Men alt i alt har Elektromontørenes Forening fått ei
nyttig jubileumsbok. Vi
gratulerer med jubileet, og
håper at jubileumsboka blir
godt brukt!
LARSBORGERSRUD

