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Da den hidtidige for-
mand for Arbejdernes 
Fællesorganisation og HK 
i Horsens, J. Erwig Jacob-
sen gik på pension, havde 
han regnet med at få mere 
tid til at pusle i haven, fæl-
de et par træer, der stod i 
vejen, og den slags. Det 
kom til at gå helt anderle-
des.

Selv om Erwig Jacobsen al-
tid har været en samarbejdets 
mand, fordi han var af den op-
fattelse, at der nås større re-
sultater ved at trække på sam-
me hammel, har han aldrig 
været bange for at forfægte si-
ne ind imellem skarpe menin-
ger.

I så henseende har Erwig 
Jacobsen, der den 12. oktober 
fylder 70 år, ikke ændret sig.

I købmandslære
Han er født i Hobro, hvor 

hans far var socialinspektør og 
viceborgmester. Han blev 
uddannet inden for kolonial-
branchen i en gammel køb-
mandsbutik med svalegang, '
som nu har sin placering i Den 
gamle By i Århus. Det var i høj 
grad en blandet landhandel, 
hvor lærlingen måtte slæbe bl. 
a. korn og gødning, køre ud på 
landet og samle ordrer ind og 
samtidig tage æg med hjem. 
Han blev udlært og fandt så ud 
af, 'at den løn, han kunne få 
som kommis, ikke var til at 
leve af.

Efter at han havde aftjent 
sin værnepligt i marinen, blev 
han repræsentant og rejse 
rundt med artikler til både fri-
sør- og bagerbranchen, samti-
dig med at han beskæftigede 
sig med butiksindretning. 
Egentlig havde det været hans 
mening at blive journalist. 
Han og en kammerat søgte 
elevplads ved den socialdemo-
kratiske presse. De kom til op-
tagelsesprøve i Randers, men 
så kom krigen og satte en fore-
løbig stopper for elevtilgang. 
Og det var så det.

DSU-formand 
1940-45

- Jeg stoppede som repræ-
sentant i 1956, fordi branchen 
blev udsat for voldsom kon-
kurrence fra store udenland-
ske firmaer, fortæller Erwig 
Jacobsen. Det politiske og 
faglige arbejde, jeg fremover 
kom til at beskæftige mig 
med, var begyndt, allerede da 
jeg som 14-årig kom med i 
DSU i Hobro. Mens jeg stod i 
lære, startede jeg HK's 
ungdomsgruppe. Mens jeg 
var i Horsens fra 1940-45 blev 
jeg formand for DSU her.

- I årene 1950-58 afløste jeg 
borgmester Wolhardt Madsen 
som folketingskandidat i Års-
kredsen. Jeg blev valgt - troe-
de både jeg og andre, og fik
mange lykønskninger. Men 
ved fintællingen viste det sig, 
at jeg manglede fire stemmer i 
at komme ind i Folketinget. 
Så fandt jeg ud af, at det vist 
var en risikabel vej at betræ-
de, og jeg sagde kredsen fra 
mig.

- Derefter besluttede  jeg 
mig for det faglige arbejde. 
Frem til 1958 var jeg i to år 
hos HK i Hjørring som afde-
lingssekretær og også som for-
mand for AOF. Da jeg den 1. 
december1958 blev afdelings

sekretær i Horsens, var der 
kun en medarbejder, hvor der 
i dag er 25. Medlemsskaren 
var på ca. 800 mod i dag ca. 
6200.

- Jeg har altid sagt, at en 
fagforening ikke bare skal leve 
for at skaffe lønforhøjelse til 
sine medlemmer. Det er lige 
så vigtigt at være med til at 
præge det samfund, vi lever i.
Jeg husker, at jeg sagde, at da 
HK var den største fagfore-
ning i Horsens, måtte det væ-
re os, der blandede os i lokal-
samfundet.

FO-formand
- Jeg blev formand for Ar-

bejdernes Fællesorgansiation, 
der blev stiftet for alle fagfore-
ninger, og det var det første 
sted i Danmark, hvor FO kom 
til virkelig at deltage aktivt i 
det lokale arbejde. I udvalgs-
møder kom jeg bl. a. i kontakt 
med direktør Orla Nielsen, og 
de resultater, der blev opnået, 
gjorde os til virkeligt gode ven-
ner. Der skete det, at vi kom i 
gang med et erhvervssamar-
bejde. Det udmøntede sig bl. a. 
i, at vi gjorde fremstød for at 
skaffe arbejdskraft til Hor-
sens. Bl. a. ville vi »friske« jy-
der, der arbejdede i Køben-
havn, hjem til Horsens.

- At Horsens viste sine far-
ver ude omkring var i virkelig-
heden lidt epokegørende. Der 
kom til at opstå et meget tæt 
samarbejde mellem FO, Han-
delsstandsforeningen, Ar-
bejdsgiverforeningen og 
Landbrugsforeningen. Det 
var på det tidspunkt ret 
ukendt, at FO var med i et 
samarbejde med andre er-
hvervsorganisationer. Jeg 
tror, at det er gennem samar-
bejde, man når noget. Man 
kan ikke forlange det hele på

en gang, men sørge for tilfred-
stillende resultater.

- Jeg var formand for Fæl-
lesorganisationen i 22 år og 
holdt op i HK i 1987. Her hav-
de jeg været afdelingssekre-
tær fra 1958-80, hvorefter jeg 
tiltrådte som fuldtidsansat 
formand i 1980. Selvfølgelig 
var jeg ikke meget hjemme, 
men heldigvis havde jeg i Ida 
en kone, der forstod proble-
merne. Hun blev den første 
kvindelige DSU-kredsfor-
mand i landet, og det var den-
gang en sensation, og hun har

gjort et stort arbejde inden for 
AOF.

- Udover det andet var jeg i 
20 år HK's hovedbestyrelse og 
sad en årrække i forretnings-
udvalget, hvor der var møde i 
København hver uge. Det gav 
mig en masse oplevelser. Der 
er næsten ikke det sted i ver-
den, hvor jeg ikke har været 
til kongres, og så var det en
lykke, at Ida ofte kunne tage 
med - naturligvis for egen reg-
ning. Jeg var i Bangkok, da jeg 
havde 25 års jubilæum. Men 
jeg var ikke selv til at fejre det

for jeg lå til sengs med et ma-
veonde.

- Jeg synes selv, det har væ-
ret sliddet værd. Det var jo 
min tilværelse, og jeg var an-
sat. Andre har udført meget af 
det som fritidsarbejde. Jeg 
tænker her på tillidsmændene 
på arbejdspladserne. De gør et 
kæmpearbejde uden at få no-
get for det. Det, der interesse-
rer mig, er også tilfredsstillen-
de, selv om jeg i mange år ar-
bejdede 18 timer i døgnet. At 
det medførte, at jeg ikke var 
meget hjemme, mistede jeg 
meget ved, for jeg så ikke bør-
nene vokse op.

- Jeg har også beskæftiget 
mig med arbejdsmarkedsnæv-
net i Vejle amt, hvor jeg blev 
formand. Det var egentlig no-
get uhørt, for indtil da var det 
en offentlig embedsmand, der 
varetog den post. Dansk Ar-
bejdsgiverforening og LO blev 
imidlertid enige om, at for-
manden skulle være en, der 
havde føling med arbejdsmar-
kedet, og det blev så mig. Det 
tog jeg som et skulderklap. Det 
gav en masse arbejde, men 
også medindflydelse på 
beskæftigelsessituationen, og 
jeg kom med i projekter i man-
ge kommuner. Jeg sad i to pe-
rioder som formand, blev så 
afløst af en fra DA, og i dag er 
det Svend Aage Hansen fra 
HK, der er formand.

- Der er som bekendt altid to 
parter, men det er min 
overbevisning, at det kun er 
10 procent, der skiller os. 90 
pct. klares gennem samarbej-
de. Man skal huske på, at ar-
bejdsgiverne er lige så interes-
seret i trivsel på arbejdsplad-
sen, som vi er. Hvis der ingen 
produktion og afsætning er, er 
der heller ingen arbejds-
pladser. Arbejdsformidlingen 
har også noget med dette at 
gøre. I min periode fik vi af

skaffet, at ledige skulle møde 
til kontrol en gang om ugen. 
Det var dødens pølse, så det 
blev til hver fjerde uge, og i 
dag er det ved 6.-8. uge. Det 
drejer sig om et stempel, så 
kontrollen er den samme.

- For meget kævl 
i byrådet

- Så meget De har haft med 
det faglige og politiske arbejde 
at gøre, kan det måske undre 
nogen, at De ikke på et tids-
punkt kom i byrådet.

- Selv om det ikke har 
manglet på opfordringer, har 
jeg aldrig haft lyst til det. Jeg 
synes, der er for megen kævle-
ri om de små ting, i stedet for 
at man samler sig om løsning 
af store opgaver. Den slags 
har jeg ikke villet bruge min 
tid på. Jeg har som formand 
for FO bedre kunnet sige min 
mening, end hvis jeg sad i by-
rådet og være bundet af grup-
pedisciplin. Jeg ville ikke sæl-
ge min indflydelse.

- Jeg synes i øvrigt, at for-
mænd for erhvervsorganisa-
tioner burde holde sig væk fra 
byrådsarbejdet. Det gælder for 
os, som det f. eks. gælder for 
Handelsstandsforeningen og 
andre, understreger Erwig 
Jacobsen.

- Og så det med at skulle gå i 
haven efter pensionsalderen?

- Nå, ler Erwig Jacobsen, 
når man har haft så meget om 
ørerne livet igennem, var det 
vist ikke lige noget for mig. 
Derfor har jeg fået andre gøre-
mål. Jeg er blevet landsfor-
mand for Sammenslutningen 
af Seniorklubber inden for 
HK, og vi har 23.000 medlem-
mer. Det giver meget rejseri 
landet rundt til afdelingerne. 
Jeg er også formand for Sam-
menslutningen af Efterløns-
modtagere og pensionistklub-
ber i Horsens.

- Der findes 18 faglige se-
niorklubber plus 16 andre 
pensionistforeninger i Hor-
sens. Det er min opgave at få 
dem til at samarbejde. Pensio-
nister er i dag miskendte. Vi er 
for spredte, og så vi har ikke de 
samme pressionsmidler. 
Pensionisterne skal organise-
re sig og stå sammen, ikke ved 
at danne deres eget parti, men 
ved at søge stærkere indfly-
delse indenfor de enkelte par-
tier.

- Indtil jeg gik af, havde jeg 
ikke beskæftiget mig synder-
ligt med pensionist-proble-
mer, men jeg er blevet choke-
ret over, hvordan man be-
handler pensionister i dag. 
Gennem 40 år har de slæbt en 
indtægt sammen. Nu skal de 
nærmest stå med hatten i 
hånden, hvis de skal have til-
skud til f. eks. briller og tæn-
der eller nedsættelse af fjern-
synsafgiften. Det er simpelt 
hen uanstændigt. De får 3709 
kr. i folkepension om måne-
den, og det skal de klare sig 
for. Det, de skal have derudo-
ver, må de tigge om.

80 pct. løn
til pensionister
- Mit forslag går på, at pen-
sionister skal have 80 pct. af 
en faglært arbejders gennem-
snitsløn, så skal de nok selv
betale alt. Tænk på, hvor 
mange der i dag sidder og ad-
ministrerer de ydelser, der 
skal gives. Samtidig ser man, 
at man på plejehjem lægger 
beboerne i seng klokken 17. 
Jeg synes, man skal fjerne 
mange fra administrationen og 
så sende dem ud på pleje-
hjemmene og passe dem, der 
bor der, siger Erwig Jacobsen. 
som gerne ser gæster i hjem-
met på Rugvænget 26 på fød-
selsdagen kl. 9-11.
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