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Arbejdsretten gennem 100 år Bind 1 Niels Waage Hent PDF 1. bind af jubilæumsskriftet Arbejdsretten

gennem 100 år handler om årene 1910-1963, da Arbejdsretten hed "Den faste Voldgiftsret". Arbejdsrettens
sager er meget varierende og vedrører alle mulige samfundsmæssige problemstillinger. Ofte kan de føres

tilbage til bestemte historiske og politiske begivenheder. Arbejdsrettens sager afspejler således den
samfundsmæssige udvikling, og Arbejdsrettens historie er derfor også en del af Danmarkshistorien. I

jubilæumsskriftet er denne historie fortalt af Arbejdsretten selv, idet der for hvert år er udvalgt en afgørelse fra
retten, der viser et glimt af livet i Danmark det pågældende år, og som refereres relativt udførligt. Herudover

indeholder jubilæumsskriftet år for år bl.a. et antal kortere referater af afgørelser fra Arbejdsretten, der
skønnes at have særlig arbejdsretlig interesse. Desuden indeholder skriftet en kort beskrivelse af de personer,

der blev udpeget til retsformænd eller fagdommere i Arbejdsretten i perioden 1910-1963.

 

1. bind af jubilæumsskriftet Arbejdsretten gennem 100 år handler om
årene 1910-1963, da Arbejdsretten hed "Den faste Voldgiftsret".
Arbejdsrettens sager er meget varierende og vedrører alle mulige
samfundsmæssige problemstillinger. Ofte kan de føres tilbage til
bestemte historiske og politiske begivenheder. Arbejdsrettens sager
afspejler således den samfundsmæssige udvikling, og Arbejdsrettens

historie er derfor også en del af Danmarkshistorien. I
jubilæumsskriftet er denne historie fortalt af Arbejdsretten selv, idet
der for hvert år er udvalgt en afgørelse fra retten, der viser et glimt af

livet i Danmark det pågældende år, og som refereres relativt
udførligt. Herudover indeholder jubilæumsskriftet år for år bl.a. et
antal kortere referater af afgørelser fra Arbejdsretten, der skønnes at
have særlig arbejdsretlig interesse. Desuden indeholder skriftet en
kort beskrivelse af de personer, der blev udpeget til retsformænd



eller fagdommere i Arbejdsretten i perioden 1910-1963.
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