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Det er  en stor  del af vor es selvforstå-
else som dansker e, at vi lever  i et de-
mokratisk velfær dssamfund. Er  det
et natur ligt og selvfølgeligt gode,
som alle har  krav på? Hvor dan er  det
samfund, vi kender  i dag,opstået?

I et demokratisk velfærdssamfund har
alle – i princippet - uanset fødsel, øko-
nomi, religion og politisk overbevisning
lige rettigheder og muligheder. Vi er alle
ligeværdige borgere i Danmark. Alle
danske statsborgere over 18 år har stem-
meret og har mulighed for at få en ud-
dannelse, både rig og fattig. Det vel-

færdssamfund, som vi er del af i dag,
er det foreløbige resultat af over 100
års kampe, reformer, kompromiser og
dialog på tværs af meningsforskelle. 

Da det 20. århundrede begyndte,
havde der igennem længere tid været
flere konflikter mellem dem, som sad
på magten, og dem som var uden for
magtens centrum. Kampene handlede
om retten til at bestemme, hvordan
samfundet skulle indrettes: Skulle kapi-
talismen og den private ejendomsret
gælde, eller skulle socialismen og den
fælles ejendomsret fordele samfundets
ressourcer til alles bedste? Et samfund,

Folkets århundrede

INTRODUKTIO N

En folketaler malet af Erik Henningsen, 1899.
Metalskolen Jørlunde, Dansk Metalarbejderforbund. Foto: A llan Schnipper.
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hvor hver enkelt ydede efter evne og
nød efter behov? Skulle magten være
placeret på et (kongen) eller få hoveder
(adelen og borgerskabet), eller skulle
magten fordeles mellem alle borgerne i
samfundet uafhængigt af formue? 

Det var den kapitalistiske samfundsmo-
del med den private ejendomsret, der
blev grundpillen i den demokratiske
velfærdsmodel, som blev udformet i
Danmark i løbet af 1900-tallet: Folkets
århundrede. De sociale, økonomiske
og politiske goder, som arbejderbe-
folkningen efterhånden fik tilkæmpet
sig, fik de ikke, fordi magthaverne "gav
efter" for presset. Magthaverne gav be-
folkningen en række goder lidt efter
lidt, så utilfredsheden aldrig voksede
sig så stor, at Danmark ville opleve en
revolution, som ville ændre magtstruk-
turen fuldstændigt.

Magthaverne var bange for socialister-
ne, da de ville ændre verden. På kan-
ten til det 20. århundrede var de socia-
listiske tanker og idéer ved at få mange
tilhængere blandt arbejderne. Arbejder-
ne var mange, og det var deres styrke.
Magthaverne var nødt til at lytte til
dem. I løbet af 1900-tallet indgik de en
række sociale, politiske og økonomiske
kompromiser og reformer, som udjæv-
nede noget af den ulighed, som herske-
de omkring år 1900. Omvendt var ar-
bejdernes svaghed, at de var en broget
skare, der ikke altid havde samme øn-
sker og overbevisninger som arbejder-
bevægelsens ledelse.

FAKTA:

Kapitalisme og socialisme:
Det kapitalistiske samfund bygger på et økonomisk system. Det socia-
listiske samfund er en ideologisk konstruktion. 

Alle samfund er opbygget omkring en fordeling af ressourcerne.
Adgangen til disse ressourcer bestemmer magtfordelingen. Et kapita-
listisk samfund er styret af den private ejendomsret og markedsøkono-
mien. Et socialistisk samfund er opbygget omkring fæ lles ejendomsret,
produktion og distribution. Den kollektive fordeling af ressourcerne gi-
ver ideelt set også alle del i magten. Socialister vil forandre verden –
det er en revolutionær overbevisning, hvor man regner med, at det er
den kapitalistiske markedsøkonomi, som er årsagen til elendigheden.
Hvis den afskaffes, vil elendigheden forsvinde. 

Velfærdssamfund:
I et velfærdssamfund har statsmagten forpligtet sig til i stor ud-
strækning at sørge for, at intet menneske lider social eller økonomisk
nød. Til gengæ ld er borgeren forpligtet til at yde for at kunne nyde. Ek-
sempelvis skal borgeren arbejde eller "i aktivering", hvis hun eller han
modtager penge fra det offentlige system.

Det danske velfærdssamfund er opbygget omkring, dels en fæ lles
finansiering af ydelserne gennem skatter, dels et universelt princip,
hvor alle har ret til de offentlige ydelser, og endelig individuelle rettig-
heder, der er  knyttet til den enkelte fremfor husstanden. 

Demokrati: 
Demokrati er både en styreform, hvor flertallet bestemmer ved hjæ lp af
love, og en livsform, hvor flertallet skal tage hensyn til mindretallet gen-
nem dialog, hvor alle synspunkter kan blive hørt.

Et andet kendetegn ved demokratiet er en 3-deling af magten i en
dømmende, lovgivende og udøvende magt. Modsæ tningen til demokrati
er diktatur, hvor én diktator har alle magtbeføjelserne. 



4

Industrialiseringen 
Industrialiseringen var en dynamisk og
sammensat periode i Danmark fra ca.
1870 til ca. 1914. Det er vigtigt at kende
til industrialiseringen for at forstå Dan-
mark i dag. Den ændrede livet for alle i
Danmark. 

Det var opfindelsernes tid. Blandt an-
det blev dampmaskinen i starten af
1800-tallet videreudviklet af englænde-
ren James Watt, så den kunne bruges i
landbruget og industrien. Mange af de
nye virksomheder og fabrikker, som
voksede op i Danmark sidst i 1800-tal-
let, brugte dampkraft. Nye maskiner
kunne fremstille nye produkter hurtige-

Vandringen til byerne
250.000 mennesker vandrede fra landet
til byerne fra 1870 til 1914. København
blev en pulserende storby. Landarbej-
derne flygtede fra fattigdommen. I by-
erne fandtes arbejde både til mænd og
kvinder – store og små fabrikker og in-
dustrier skød frem overalt, ligesom
hjemmeindustrien blomstrede. Lønnen
var en anelse bedre, men arbejdet var

FOR LIV O G BRØD

Virkeligheden for  arbejder ne sidst i
1 800-tallet var  præget af hår dt arbej-
de for  både bør n og voksne, dår lige
boliger, høj bør nedødelighed, man-
gel på r ettigheder, socialt og poltisk.
I dag kan vi have svær t ved at forstå
den hver dag, for di den er  så langt
fra det velfær dssamfund, vi selv er
opvokset i.

re og billigere, end hvis alt skulle frem-
stilles ved håndkraft. Serie- og senere
masseproduktionen begyndte. 

Det var ikke kun i byerne, maskiner-
ne indtog arbejdet. I landbruget brugte
bønderne også de nye maskiner. Land-
bruget blev mekaniseret. Det betød, at
maskinerne kunne gøre mange landar-
bejderes arbejde hurtigere og billigere.
Samtidig blev der født flere mennesker,
end der døde. Befolkningen voksede,
og mange af landarbejderne blev over-
flødige på landet. Derudover var deres
løn så lav, at de reelt ikke kunne leve af
den.  

Fabriksarbejdere
på t æ ndstiksfabrik i
1905. Drivrem mene
i loftet leder hen til
en dampmaskine,
som forsynede he-
le fabrikken med
kraft. Arbejderbe-
v æ gelsens Biblio-
tek og Arkiv.
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FAKTA

Lønninger gennem tiden

Løn 1901-04: 
Tyende dagløn, land:
0,90 kr. (mænd) 
0,63 kr. (kvinder), 
Faglært dagløn, København: 
4 kr. (mænd) 
Ufaglært dagløn, København:
3,33 kr. (mænd) 
1,86 kr. (kvinder)

Løn 1924:
Tyende dagløn, land: 
2,39 kr. (mænd) 
1,38 kr. (kvinder) 
Faglært dagløn/timeløn, 
København: 
15,60 kr./ 1,95 kr. (mænd),
Ufaglært dagløn/timeløn, 
København:
12,24 kr./ 1,53 kr. (mænd) 
7,52 kr./ 0,94 kr. (kvinder) 

Løn 1946: 
Faglært timeløn, København: 
2,86 kr. (mænd) 
Ufaglært timeløn, København: 
2,65 kr. (mænd) 
1,73 kr. ( kvinder) 

Løn 1960:
Faglært timeløn, København: 
7,33 kr. (mænd)
Ufaglært timeløn, København: 
5,92 kr. (mænd) 
4,35 kr. ( kvinder)

Løn 1974:
Faglært timeløn: 
33,18 kr. (mænd) 
Ufaglært timeløn: 
28,76 kr.(mænd) 
25,33 kr. (kvinder)

Løn 1995:
Faglært timeløn: 
114,25 kr. (mænd) 
84,00 kr. (kvinder)
Ufaglært timeløn: 
105,77 kr. (mænd) 
80,00 kr. (kvinder)

Folkets århundrede

Kort til ind- og ud-
stempling fra

1950’erne. Når man
mødte om morge-

nen og gik om afte-
nen, registrerede

maskinen det præ-
cise tidspunkt. Ar-

bejdermuseet.

stadig hårdt, slidsomt og ensformigt.
Arbejdsdelingen (dvs. at man kun ud-
førte en afgrænset del af arbejdsproces-
sen) gjorde produktionen hurtigere og
mere effektiv. Den gjorde varerne billi-
gere. 

Arbejdet på fabrik var helt anderle-
des end arbejdet på landet. I stedet for
at følge årets gang med travle måneder
om sommeren og mere stille måneder
om vinteren, var fabriksarbejdet indret-
tet efter et krav om effektivitet. Arbej-
deren mødte kl. 7 om morgenen  og
gik igen kl. 18. Han gav sin tid og fik til
gengæld en afmålt løn – arbejderen
blev lønarbejder. Et arbejdsliv på fabrik
var indrammet af tiden. Fabrikkens ur
udsendte et klart signal om at man
skulle (over)holde tiden. Alle arbejdere
skulle stemple ind på en særlig maski-
ne, når de mødte om morgenen, og
stemple ud, når de gik hjem om afte-
nen. Hvis man kom for sent, blev man
trukket i løn. Arbejdsgiveren havde in-
gen forpligtelser over for sine ansatte
ud over at betale løn. Omvendt kunne
arbejderen gøre, hvad han ville i sin fri-
tid. Men arbejdsgiverne så ikke med
milde øjne på dem, som var aktive i or-
ganiseringen af arbejderne.
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Storbylivet
København voksede med 250.000 men-
nesker i løbet af kun 30 år. For alle de
nye byboere gjaldt det om at få et godt
(dvs. fast) arbejde og en god (dvs. lys
og tør) lejlighed. Det var en hård kamp.
Nogle så på udviklingen af storbyen
med forundring, nogle med angst for,
hvad det gjorde ved mennesker at være
så mange på så lidt plads. Ville de blive
moralsk fordærvede, eller ville samfun-
dets underste lag rotte sig sammen mod
magthaverne? Præsten Henry Ussing
udtrykte det sådan i 1897: "En anden
Følge af Befolkningens Tæthed er, at
man ikke kan undgaa at bo nærved
Umoraliteten og se den. I den store
Menneskemængde findes der jo ogsaa
alskens Bærme, og hvo ved, om man
ikke kommer til at bo lige op saadant."
Og lidt senere: "Af Massen udspringe
derfor ogsaa Revolutionerne, der slet
ikke lade sig organisere i mindre For-
hold."

Nørrebro, Vesterbro og Østerbro blev
bygget i de sidste tiår af 1800-tallet. Lej-
lighederne var små, men i bedre stand
end de gamle i den indre bykerne. Som
regel boede arbejderne i små 1- og 2-
værelses lejligheder i meget dårlig
stand, uden indlagt vand og med lo-

kum i gården. Mange af de nye lejlighe-
der, som blev opført, blev ikke bygget
for at hjælpe dem, der ledte efter et sted
at bo, men for at bygherrerne kunne tje-
ne penge. Det var spekulationsbyggeri.
Der opstod bl.a. et byggeri, man kaldte
korridorlejligheder. Korridorlejligheder
var ikke større end et klasselokale, og
der kom kun lys ind fra én side. 

Nogle gange flyttede familierne hver
måned – enten fordi lejligheden var for
dårlig, eller fordi det ikke var lykkes at
få et arbejde, så familien kunne betale
huslejen. Den billigste måde at bo på
var i en nybygget ejendom, da huset ik-
ke var tørt endnu. Når huset var blevet
tørt, flyttede familierne videre til næste
fugtige lejlighed. I sådanne lejligheder
blev børn og voksne tit syge – og hvert
4. barn døde inden det var fyldt 5 år. 

Demokrati og rettigheder
Grundloven af 5. juni 1849 havde sikret
"folket" medbestemmelse. Den enevæl-
dige konge var afskaffet. Nu kunne
kongen kun regere i kraft af en folke-
valgt forsamling. Demokratiet var blevet
lovfæstet. 

Demokrati kommer af det græske ord
"demos", som betyder folk, og "kratia",
som betyder at herske – det vil sige, at

Fotografiet stam mer fra en
reportage i Billedbladet fra
1945 om børns dårlige op-

v æ kst vilkår i byen.
Først i 1960’erne begyndte

man langsom t at rive koori-
dorejendom mene ned.

Folkets århundrede



Grundloven
Danmarks Riges Grundlov af 1849 fastlår i § 67, 71, 77, 78 og 79 dels den personlige friheds ukræ nkelighed og dels
religions-, ytrings- og forsam lingsfriheden. Det vil sige, at enhver har lov til at tro, sige og mødes med dem , man vil,
under ansvar. 

Arbejdernes forsøg på at danne fagforeninger og politiske foreninger i slutningen af 1800-tallet blev modarbej-
det af myndighederne. Mange møder blev afholdt på en kro eller et v ærtshus, hvor man kunne v ære flere menne-
sker sam let. Det skete tit, at disse møder blev afbrudt eller aflyst, fordi kroejerne var blevet truet af myndighederne. 

Grundloven af 1849, Københavns Bymuseum 
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folket hersker. Hvem var "folket", som
fik disse borgerrettigheder med Grund-
lovens indførelse? Hvor stor en del af
befolkningen udgjorde de? Og hvem
blev slet ikke anerkendt som borgere?

Grundloven fra 1849 sikrede først og
fremmest borgerskabet og de velha-
vende bønder samme rettigheder, som
adelen før havde haft. Den nye sam-
fundsgruppe – arbejderne, som var
blevet til i kraft af industrialiseringen –
blev udelukket. De blev ikke anset for
at være menneskelige og dannede nok
til at kunne varetage basale borgerret-
tigheder. 

Det nye demokrati gjaldt kun for en
meget lille del af befolkningen: Nemlig
mænd over 30 år med en vis indtægt.
Indtil 1915 var det kun 18% af hele
Danmarks befolkning, som havde
stemmeret. 82% af Danmarks samlede
befolkning blev ikke anset for at være
ligeværdige samfundsborgere. De
"uværdige" borgere var de 5 f’er: Fru-
entimmere (alle kvinder), Folkehold
(mænd i tjeneste hos andre), Fattige
(mænd som havde modtaget offentlig
hjælp), Fjolser (sindssyge eller ånds-
svage) og Forbrydere (mænd der var
straffede). 

I 1901 var systemskiftet med til at ud-
vikle demokratiet i Danmark. System-
skiftet knæsatte parlamentarismen, dvs.
det princip at kongen ikke kan udnæv-

ne en regering, som er i strid med fler-
tallet i Folketinget. 

Landet blev styret af den lovgivende
forsamling og var indtil 1953 opdelt i et
landsting og et folketing. Landstinget
havde den afgørende rolle og bestod
hovedsageligt af adelen og velhavende
mænd. En plads i Landstinget kunne
enten opnås gennem fødsel (privilegi-
um) eller i kraft af formue. Det betød,
at godsejerne var stærkt overrepræsen-
teret i forhold til deres andel af den
samlede befolkning. Endelig skulle man
være over 30 år for at være valgbar til
Landstinget. I Folketinget gjaldt der ik-
ke et lovmæssigt krav om formue. Det
var i Folketinget, at de fleste forhand-
linger foregik, men deres lovforslag
skulle godkendes af Landstinget. 

Folketinget bestod i 1898 af Venstre
med 85 mandater, som repræsenterede
bønderne, Socialdemokratiet med 12
mandater, som var arbejdernes repræ-
sentanter, Højre (senere De konservati-
ve) med 25 mandater, som repræsente-
rede adel, godsejere og borgerskab. 

Systemskiftet markerede afslutningen
på en periode, hvor partiet Højre med
dets leder, godsejeren Estrup, i 20 år
havde regeret ved hjælp af midlertidige
eller provisoriske love imod flertallet i
Folketinget. Systemskiftet fastslår
Grundlovens tanke om, at en regering
skal afspejle Folketingets sammensæt-
ning.     

FAKTA

Demokrati
1901: Systemskiftet

1908: Kvinder og tyen-
de får kommunal valg-
ret

1915: Kvinder og tyen-
de får almindelig valg-
ret til Rigsdagen.

1953: Landstinget ned-
lægges. Folketinget bli-
ver den eneste lovgi-
vende forsamling.

1961: Forsorgsloven,
som sikrer, at alle kan
modtage økonomisk
hjæ lp uden at miste
stemmeretten

Grundplan af  korridorlejligheder på Nørrebro. 
Tegningen stam mer fra Arkitekten 1930.

Folkets århundrede
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Danmark befandt sig på en skillevej på
tærsklen til det 20. århundrede. Det var
på vej til at forandre sig fra et land-
brugsland til et industrisamfund, fra
enevælde til demokrati: Et nyt samfund
og et nyt land skulle bygges op. Derfor
var der brug for at udnytte alle midler:
Kroppe der kunne arbejde, så penge
kunne skifte hænder, kroppe der kunne
forsvare landet, så Danmark ikke for-
svandt som selvstændig nation, kroppe
der kunne føde nye borgere, kroppe
med hoveder, så der kunne tænkes nye
tanker til fordel for landet – mennesket
var en ressource, også arbejderen. Der-
for var magthaverne også nødt til at lyt-
te til de krav, arbejderne stillede. 

Omvendt var nyt arbejde, nye boliger
og livsbetingelser grobund for drømme
– frem for alt drømte almindelige men-

Drømme om et andet liv nesker om et liv, hvor de var mætte, fik
tørt tøj på kroppen, havde tag over
hovedet, kunne sende børnene i skole
og blev ordentligt betalt for det arbejde,
de lavede. Til gengæld for den indsats,
arbejderne ydede i opbygningen af et
nyt Danmark, ville de også have indfly-
delse – de ville have rettigheder, som
stemte overens med deres pligter. 

Mange af de politiske kompromiser
og lovkomplekser, som blev skabt i lø-
bet af 1900-tallets første halvdel, havde
fokus på de basale rettigheder: Stemme-
ret til alle, ret til økonomisk hjælp ved
sygdom, arbejdsløshed og alderdom, af-
skaffelse af børnearbejde mv. De mange
nye love og politiske tiltag gav en stor
del af Danmarks befolkning rettigheder,
som de ikke havde haft før. De fik dem,
både fordi de kæmpede for dem, og
fordi magthaverne ikke var interessere-
de i en borgerkrig eller revolution.

Fattiglem mer fra Københavns Kom munes fattiggård: Ladegården. Fattiglem merne er på vej ned ad
Gyldenløvesgade for at feje byens gader og pladser i 1895. Københavns Bymuseum .



Tiden omkr ing århundr edeskiftet
var  en tid med slagor d og par oler.
Mange ville forandr e arbejder nes liv
og hver dag. Slagor dene og par oler -
ne for tæller  om de drømme, arbej-
der ne havde: 8 timers arbejde, 8 ti-
mers hvile og 8 timers fr itid, Skaan
bør nene!, Gør  din  pligt og kræv din
r et!, Gør  alder dommen hædr et,
sor gfr i og skøn.

Arbejderbevægelsen
"Arbejdere i alle lande: foren eder!" hed
det, for arbejderbevægelsen var (og er)
en international bevægelse. Rundt om i
Europa havde arbejderne kæmpet kam-
pe, der havde givet genlyd over resten
af Europa. Magthaverne kunne rystes,
hvis man stod sammen. Arbejderbevæ-
gelsens paroler fortalte præcist om de
krav, de stillede om et andet liv. De tog
den franske revolutions slogan "Frihed,
lighed og broderskab" til sig. Det viste
tydeligt, hvilke rettigheder det var, ar-
bejderne ville have: De ville være frie
til at bestemme over egen krop og tid,
de ville have samme muligheder som
de bedrestillede, og de ville stå sam-
men for at nå målene. 

Arbejderbevægelsen ville give mulig-
hederne for et bedre liv for arbejderne
og i sidste ende for alle danskere. Ar-
bejderbevægelsen bestod (og består) af
en faglig organisering (fagforeninger)
og en politisk bevægelse (socialdemo-

kratiet). Rundt om fagforeningerne og
socialdemokratiet udviklede arbejderbe-
vægelsen Kooperationen. Det var (og
er) et net af virksomheder, der dels
solgte varerne til den billigst mulige
pris, da arbejderne selv ejede fabrikker-
ne og derfor ikke skulle tjene på varer-
ne og dels gjorde det muligt for den en-
kelte familie kun at bevæge sig i
arbejderbevægelsens verden.

Fagforeningernes arbejde bestod i at
kæmpe for et bedre arbejdsliv. Men fag-
foreningernes krav til arbejdsgiverne var
ikke kun, at arbejderne skulle have go-
de arbejdsvilkår og en ordentlig løn for
det arbejde, de lavede. I 1880’erne og
frem til 1. verdenskrig var fagforeninger-
nes mål at lave en revolution i Danmark
og gøre landet til et socialistisk sam-
fund. Det krævede en organiseret, selv-
bevidst arbejder, der kendte sine rettig-
heder og pligter - en arbejder som
kunne læse og skrive. Socialdemokratiet
havde ansvaret for at skabe de politiske
betingelser: Lovene, som gjorde, at også
arbejderne fik et bedre liv. I løbet af før-
ste halvdel af 1900-tallet gennemførte
Socialdemokratiet sammen med især det
Radikale Venstre en række love, som
var til gavn for arbejderne og husmæn-
dene. Fagforeningerne og det politiske
parti var to sider af samme sag. De skul-
le hjælpe hinanden på vej. Derfor var
Danmarks socialdemokratiske parti i be-
gyndelsen også revolutionært. På en

G ØR DIN PLIGT O G
KRÆV DIN RET!
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Vigtige begivenheder og love.
1873: Lov om børnearbejde. Den forbyder, at
børn under 10 år arbejder mere end 6 timer
dagligt. 

1891 & 1892: Lov om alderdomsunderstøt-
telse og Lov om sygekasser. Lovene er de
første tiltag til, at det offentlige anerkender
et større ansvar for de trængende.

1899: Hovedaftalen er "arbejdsmarkedets
grundlov". Den gav arbejderne ret til at
strejke og arbejdsgiveren ret til at  "lede og
fordele arbejdet". Hovedaftalen kaldes Sep-
temberforliget og den knæsatte også arbej-
dernes ret til at organisere sig i fagfor-
eninger.

1908: Kvinderne opnår kommunal valgret.

1915: Kvinderne og tyende opnår valgret til
Rigsdagen.

1919: Tjenestemandlov, der i princippet sik-
rer ligeløn for mænd og kvinder.

1920: 8 timers arbejdsdagen vedtages i en
overenskomst. Den gjaldt dog ikke for land-
arbejdere, sømænd og tjenestefolk, der sta-
dig havde ubegrænset arbejdstid.

1921: Kvinderne får adgang til alle offentlige
embeder undtaget præsteembedet.

1933: Lov om folkeforsikring, Lov om offent-
lig forsorg, Lov om arbejdsløshedsforsikring
og Lov om ulykkesforsikring.  Det var K.K.
Steinckes socialreform, der gav ret til of-
fentlig hjæ lp ved sygdom, arbejdsløshed og
alderdom ud fra et retsprincip i stedet for
skønsprincip.

1937: alle børn ligestilles juridisk uanset om
de er født i eller uden for ægteskab.

1957: Folkepension bliver indført.

1974: Bistandsloven, som erstatter den tidli-
gere sociale lovgivning.

Socialdemokratiets 1.maj-plakat 1898 lavet af Walter Crane og trykt i
Socialdemokraten. Arbejderbev æ gelsens bibliotek og arkiv.

Folkets århundrede
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partikongres i 1908 blev det vedtaget, at
socialdemokraterne ikke måtte danne
regering, før de havde flertallet i be-
folkningen og Folketinget. Ellers skulle
de indgå sidehandler og kompromiser,
der ikke var med til at føre Danmark
mod et socialistisk samfund. I 1924 blev
målet i Socialdemokratiet ændret. Det
dannede en mindretalsregering med
støtte fra Det radikale Venstre og accep-
terede det kapitalistiske markeds grund-
struktur – den private ejendomsret –
som grundlag for det danske samfund. I
1930’erne havde Socialdemokratiet re-
geringsansvaret. 

Banneret blev brugt til 1. maj
demonstrationen i 1919. 

Arbejderbev æ gelsen Bibliotek og Arkiv.



FAKTA

De første år.
I 1871 udkom to små pjecer "Sociali-
stiske Blade". Bladene opfordrede til
solidaritet med de franske arbejderes
opstand i Paris i 1871. Forfatteren var
Louis Pio. Sammen med Poul Geleff og
Harald Brix grundlagde han avisen
Socialisten eller Social-Demokraten
og stod for den første politiske organi-
sering af arbejderbevægelsen i Dan-
mark.

15. oktober 1871 blev "Den interna-
tionale Arbejderforening for Danmark"
grundlagt. Det var både en fagfor-
ening og et politisk parti. Det blev se-
nere til "Internationale" og senere igen
til "Danmarks socialdemokratiske par-
ti". I 1872 havde foreningen/partiet
8000 medlemmer. I 1873 blev "Interna-
tionale" forbudt. I 1876 blev det første
politiske partiprogram "Gimle-pro-
grammet" vedtaget, hvor det bl.a. hed:
"Arbejde er Kilden til al Rigdom og Kul-
tur, og hele Udbyttet bør tilfalde dem
som arbejder" og ".. det danske social-
demokratiske Arbejderparti stræber
ved alle lovlige Midler efter en fri Stat
og et socialistisk Samfund". I 1878 blev
det politiske parti udskilt fra fagfor-
eningerne i "Socialdemokratisk for-
ening". I 1884 blev de første socialde-
mokratiske medlemmer til Folketinget
valgt. I 1896 blev centralorganisatio-
nen "Samvirkende Fagforbund" dan-
net. "Samvirkende Fagforbund" 
senere bliver LO – Landsorganisatio-
nen.

FAKTA

Kooperationen
Kooperationen er den "tredje streng" i
arbejderbevægelsen. Den omfatter en
række institutioner, som gjorde det
muligt for arbejderbevægelsen at føl-
ge den enkelte arbejder fra "vugge til
grav". Kooperationens formål var ikke
at ændre samfundsforholdene, men at
give den enkelte arbejderfamilie mere
for pengene. De kooperative virksom-
heders storhedstid er 50’erne og
60’erne. I dag er der dog stadig 15.000
mennesker beskæ ftiget i kooperative
virksomheder.

1886: Arbejdernes Fæ llesbageri åbner
i København, senere kommer fabrik-
kerne til at hedde Rutana. I 1980 ned-
lægges det sidste fæ llesbageri.

1896: Mejeriet Enigheden stiftes, luk-
kes i 1990.

1902: Bryggeriet Stjernen åbner, ned-
lægges i 1964.

1916: 16 københavnske brugsforening-
er går sammen i Hovedstadens Brugs-
forening (HB). I 1973 sammenlægges
HB og FDB (Forende Danske Brugs-
foreninger) . FDB stod før det for
brugsforeningerne i provinsen.

1916: Arbejdernes Brændselsforening. 

1908: Arbejdernes Ligkistemagasin,
nedlægges i 2000 

1919: Arbejdernes Landsbank.

1903: Arbejdernes Livsforsikringssel-
skab, i dag Forsikringsselskabet AL-
KA.

Folkets århundrede

Arbejdsm æ ndenes skovtur i
Dyrehaven under den store
lock-out i 1899. Arbejderbev æ-
gelsens Bibliotek og Arkiv. 

En konflikt blandt snedkerne
i 7 jyske byer førte i 1899 til, at
arbejdsgiverne lockoutede
medarbejderne. Dvs. at de ikke
kunne kom me på arbejde. I lø-
bet af som meren var 40.000 ar-
bejdere lock-out’et. Efter mere
end 100 dages storkonflikt blev
fagforeningerne og arbejdsgi-
verforeningerne enige om
"Septemberforliget" . Her blev
det fastslået, at arbejderne har
ret til at strejke, men også at ar-
bejdsgiveren har ret til "at lede
og fordele arbejdet" ."Septem-
berforliget" g æ lder også i dag.

13
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Udviklingen af velfærdssamfundet er et
politisk projekt. Socialdemokratiet var
en af hovedkræfterne bag det. Samfun-
dets goder skulle fordeles lige mellem
alle borgere. Det var ikke, fordi alle
skulle være ens, men idéen var, at alle
skulle have lige muligheder og rettighe-
der – socialt, økonomisk og politisk. 

Efter 2. verdenskrig ændrede arbejder-
bevægelsens visioner sig igen. Mange
af de politiske kampe var vundet. Nu
var det ikke længere retten til et basalt
menneskeligt liv uden sult og kulde,
som stod på dagsordenen. Mange hav-
de fået det økonomisk, socialt og poli-
tisk bedre i løbet af første halvdel af det
20. århundrede. Målet efter 2. verdens-
krig var, at arbejderne skulle få det end-
nu bedre: De skulle sikres deres del af
det økonomiske opsving i 1950’erne og
særligt 1960’erne.Velfærden blev af
mange omsat til ting: Arbejderne skifte-
de den lille lejlighed i byen ud med et
hus i forstaden, sparede sammen og
købte en bil, et fjernsyn, en vaskema-
skine. Samtidig betød velfærdsstigning-
en, at der blev sat et omfattende
(ud)dannelsesprojekt i værk. Arbejder-
ne skulle også udrustes mentalt og kul-
turelt til "Det gode liv".

Velfærdsstigningen ændrede beting-
elserne for arbejderfamilien. Nogle re-
aliserede idealet om en hjemmegående
hustru, som tog sig af hus og børn,
mens manden til gengæld tog sig af at
skaffe husstandens indkomst. De
penge, som kvinden og børnene tidli-
gere havde ydet til familiens samlede
økonomi, kunne manden nu skaffe ale-
ne på grund af bedre lønninger og høj-
konjunktur (i 1950erne). I andre famili-
er fortsatte arbejderkvinderne med at
arbejde. Tidligere havde kvindernes
lønnede arbejde ofte været som husas-
sistenter, rengøring, vaskeri, børnepas-
ning i private hjem. Disse jobs fortsatte
arbejderkvinderne med, men nu både i
private hjem og i offentligt regi, lige-
som de overtog mange af de ufaglærte
jobs, eksempelvis i industrien og
socialsektoren. 

FAKTA

Kvinderne ud af hjemmet
Udviklingen af velfærdssamfundet
krævede mere kvindelig arbejds-
kraft. Samtidig krævede kvinder-
nes indtog på arbejdsmarkedet et
udbygget velfærdssystem. Børne-
ne blev ikke længere passet i eller
omkring hjemmet, men kom i dag-
institutioner. Arbejderkvinderne
havde i 1930’erne den højeste er-
hvervsfrekvens i forhold til andre
grupper af kvinder. Deres udear-
bejde var med til at sikre familiens
levestandard.
I 1960 arbejdede 27% af alle gifte
kvinder uden for hjemmet. 
I 1973 arbejdede mere end 52%
uden for hjemmet.
I dag arbejder 73,5% af alle kvinder
mellem 16 og 66 år uden for hjem-
met. 
I 1997 gik 90% af alle børn mellem 3
og 6 år i børnehave, og 79% af alle
børn mellem 0 og 3 år blev passet i
vuggestuer eller dagpleje. 
I 1901 oprettes den første folkebør-
nehave som supplement til de pri-
vate "Asyler".  
I 1949 oprettes "Frie børnehaver",
som lægger vægt på det pædago-
giske indhold i pasningstilbudene i
modsæ tning til "Asylerne".

Fabriksarbejderske
ved Novo Nordisk,
1950. Kvinden sæ t-
ter etiketter på insu-
linportionerne. Ar-
bejderbev æ gelsens
Bibliotek og Arkiv.  

Folkets århundrede

Velfærdssamfundet 



Valgplakat for Socialdemokratiet fra 1960. Arbejderbev æ gelsens Bibliotek og Arkiv. 
Selvom mange kvinder kom ud på arbejdsmarkedet, var der også mange arbejderfam ilier, som realiserede drøm men
om kernefam ilien med den hjem megående husmor. 
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Arbejderbevægelsen ønskede at for -
andr e Danmark, men der  var  ikke
altid enighed om, hvor dan foran-
dr ingen skulle ske. Nogle ville gå
med små skr idt ad den sikr e vej, an-
dr e ville r evolutioner e ver den – her
og nu. I løbet af 1 00 år  var  skolesy-
stemet, det sociale sikkerhedsnet,
den politiske ver den og arbejdslivet
blevet forandr et fra grunden. 

Reform eller revolution
Arbejdernes styrke var deres antal – de
var mange, og hvis de stod sammen,
kunne de få magthaverne til at lytte.
Enigheden i arbejderbevægelsen holdt
dog ikke. En del holdt fast på det socia-
listiske samfund som målet med revolu-
tionen som middel. En anden del øn-
skede i stedet at indgå kompromiser,
som hver gang gav lidt mere til den en-

kelte arbejder
og hans familie:
De ønskede, at
arbejderbevæ-
gelsen skulle
kæmpe (for)
"dagskampen"
eller for "5 øre
mere i timen
og næstfor-
mandsposten i
sygekassen" -
også selv om
det så ikke
medførte et so-
cialistisk sam-
fund. 

I 1924-1926
dannede social-
demokratiet en
mindretalsrege-
ring. I 1929 gik

Socialdemokratiet med Thorvald Stau-
ning som leder i regering med det Radi-
kale Venstre, igen uden at have flertal-
let. Den idealistiske beslutning om at
ville bestemme alene blev opgivet til
gengæld for at få indflydelse. Det split-
tede endeligt arbejderbevægelsen i et
reform og kompromissøgende parti (so-
cialdemokraterne) og i et revolutionært
parti (kommunisterne). Det blev den re-
formsøgende del af arbejderbevægelsen,
som blev den mest magtfulde og indfly-
delsesrige. 

I 1930erne gik Socialdemokratiet fra
at være et arbejderparti til at blive et fol-
keparti – og i denne proces blev det
statsbærende. Det henvendte sig ikke
blot til den organiserede, selvbevidste,
faglærte arbejder, men f.eks. også til
dem, der arbejdede i butik og på kon-
tor. 

Offentlig hjælp uden ydmy-
gelse
Socialreformen fra 1933 blev udarbejdet
af den socialdemokratiske socialminister
K.K. Steincke. Den er en af grundstene-
ne i (og forløberne for) det sociale sik-
kerhedsnet, vi kender og bruger i dag.
Det offentlige system skulle være an-
svarligt for alle borgere i samfundet. Al-
lerede i 1912 skrev Steincke: "Og naar
det Offentlige alligevel er nødt til at træ-
de til, saa burde man ogsaa kunne bli-
ve enige om, at Hjælpen i videste Om-
fang bør ydes saaledes, at vedkom-
mende saa vidt muligt ikke sløves eller
demoraliseres derved, idet det tværti-
mod gælder om at styrke hans Karak-
ter og bevare hans Selvstændighedsfø-
lelse.Men hertil duer offentlig Velgøren-
hed ikke, hvilket Navn man saa i øvrigt
udstyrer Almisseuddeleren med.Hertil

VEJEN FREM 

Propaganda for So-
cialdemokratiet
mod bl.a. kom mu-
nisterne. Tryk i Soci-
aldemokraten 1936,
Arbejderbev æ gel-
sens Bibliotek og
Arkiv
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FAKTA

Social sikkerhed
I 1912 var simpelt tyveri eller tiggeri
grunden til 35 % af alle anholdelser
i København. De blev med andre
ord anholdt, fordi de var fattige.
Indtil 1961 mistede man valgretten
hvis man modtog offentlig
(fattig)hjæ lp, ligesom man mistede
muligheden for at få aldersrente,
dvs. en form for pension, hvis man
tidligere havde modtaget fattig-
hjæ lp. I stedet skulle man arbejde
til den dag, hvor man døde.  

Socialreformen fra 1933 består af
fire hovedområder. Den sikrede en
økonomisk hjæ lp, hvis man blev
syg, blev arbejdsløs, var gammel
eller hvis man kom ud for en ulykke.
Det var begivenheder, som før hav-
de betydet økonomisk og social ka-
tastrofe for en familie. Det sociale
sikkerhedssystem ændrede først
grundlæggende karakter igen i
1976, da den nye Bistandslov blev
indført.

kræves der Indrømmelse af Rettigheder
overfor det Offentlige, egentlige Retkrav,
hvis Opfyldelse alene er afhængig af de
i Forvejen satte Betin-gelsers tilstedevæ-
relse, og ikke af et senere vilkaarligt
Skøn fra Per eller Povls Side." 

Tildelingen af hjælp skulle med socialre-
formen ske ud fra et retsprincip i stedet
for et skønsprincip. Myndighederne hav-
de før skønnet, om en person havde ret
til økonomisk hjælp ud fra en moralsk
målestok, som mange mennesker ikke
kunne leve op til. Nogle af de personer,
der skulle bedømme dem, som søgte
om hjælp, havde aldrig manglet noget i
deres liv. En del af dem var sognepræs-
ter. F.eks. kunne man ikke modtage
hjælp, hvis man selv var "skyld" i situa-
tionen. En arbejdsløs eller alkoholikers
familie havde ikke store chancer for at
modtage hjælp, for hvem vidste, om den
arbejdsløse i virkeligheden havde for-
søgt at få arbejde,eller om alkoholikeren
ikke blot havde en svag karakter? Ud-
over at man fjernede det vilkårlige ele-
ment i tildeling af økonomisk hjælp med
skønsprincippet, var det også tanken at
fjerne det ydmygende ved at skulle stå
med hatten i hånden og bede om hjælp.
Med socialreformen og retsprincippet
blev det en ret at modtage økonomisk
hjælp for alle – og i stramme tider kræ-
vede man sin ret i stedet for at tigge. 

Sovesalen på Lade-
gården, som var

Københavns Kom-
munes fattiggård.

Her kom man først,
når alle andre mu-

ligheder var slået
fejl. Ca. 1900, Arbej-

derbev æ gelsens
Bibliotek og Arkiv  

Folkets århundrede



I dag er en gratis skole, hvor børn fra
alle grupper i samfundet har lige ad-
gang, et indgroet element i det danske
velfærdssamfund. Omkring år 1900 var
arbejdernes uddannelser ikke boglige,
men praktiske: Drenge kom i lære og
blev faglærte, og piger havde lært, hvad
de skulle kunne hjemme og kom i hu-
set som tjenestepiger. For mange arbej-
derbørn var de 7 års skolegang på den
kommunale skole et onde, der skulle
overstås, inden de kom ud i "det virke-
lige liv" og tjente penge til familien. –
Så skulle de "kun tjene penge", i stedet
for både at arbejde og gå i skole. 

Da Socialdemokratiet satte uligheder-
ne i uddannelsessystemet på den poli-
tiske dagsorden, mødte de ikke begej-

string blandt arbejderne. Børnenes ind-
tægt var vigtig for arbejderfamilierne.
Det var sjældent, at de arbejderbørn,
som havde lyst og evner til en boglig
skole, fik lov af deres forældre. Mange
familier kunne ikke få pengene til at slå
til, hvis ikke børnene bidrog til den sam-
lede økonomi. 

Socialdemokratiets strategi for at hæve
uddannelsesniveauet blandt arbejdere
var bl.a. at gøre den almindelige kom-
munale folkeskole lige så god som beta-
lingsskolen. Skolen blev et middel i den
politiske kamp mod økonomisk ulighed
og uretfærdighed. Hvis de bedrestillede-
des børn skulle gå i samme skole som
arbejdernes børn, skulle den kommuna-
le folkeskole være lige så god, som de
bedrestillede ønskede det. Derfor blev

Viden er magt

Arbejderoplysning. Studentersam fundet
lavede et stort stykke arbejde for at v ære
med til at (videre)uddanne arbejderbe-
folkningen. 1903, Arbejderbev æ gelsen
Bibliotek og Arkiv

Arbejdernes Oplys-
nings Forbund ud-
bød tit undervis-
ning som havde en
direkte forbindelse
til arbejdernes liv
og hverdag. Emnet
i 1960 var "Septem-
berforliget fra
1899" , som også
hedder Hovedafta-
len. Arbejderbev æ-
gelsens Bibliotek
og Arkiv.
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Folkets århundrede

Tobaksarbejdere fra
Randers i 1908. I de

første ræ kker kan
man se en ræ kke

børn. Deres løn var
vigtig for fam iliens

liv og hverdag.
Randers Lokalhisto-

riske Arkiv.

Skolen ved Sundet er et eksempel på
den nye folkeskole - en f æ lles skole
for alle børn. Skolen er bygget i 1938,
men billedet er fra omkring 1950, Ar-
bejderbev æ gelsens Bibliotek og Ar-
kiv.  



FAKTA

Skolens udvikling

1903: Lov om højere almenskoler fastslår, at af-
gangseksamen fra den private latinskole giver
adgang til gymnasiet. 

1908: Alle Københavns offentlige skoler bliver
gratis.

1917-1918: Socialdemokratiet sejrer ved kommu-
nalvalget og fjerner alle tilskud til latin- og real-
skolerne.

1937: Folkeskoleloven vedtages. Folkeskoleloven
indfører bl.a. 7 års skolepligt og skolen opdeles i
en grundskole (1.-5- klasse), som er fæ lles for al-
le, og en overbygning med en eksamensfri
mellemskole "den frie mellem" (6.-8. klasse) og
en eksamens-mellemskole (6.-9. klasse). For at
komme i gymnasiet og dermed videre i uddan-
nelsessystemet skal man have en realeksamen.

1958: Ny folkeskolelov vedtages. Folkeskolen bli-
ver i løbet af et par år samlet i en 9-årig skole
med en afgangsprøve, som giver adgang til det
resterende uddannelsessystem.

1993 Ny folkeskolelov vedtages, hvor der fokuse-
res på undervisningens form og indhold med be-
greber som "Undervisningsdifferentiering" og
"Ansvar for egen læring". 

Social rekruttering til uddannelsessystemet
I 1884 kom 0.2% af de elever som begyndte i
gymnasiet,  fra en arbejderfamilie – sammen
med dem startede bl.a. 32 % børn af embeds-
mænd og 6 % børn af bønder.
I 1941 var der nu 3 % børn af arbejdere, som
startede i gymnasiet, stadig sammen med 6 %
børn af bønder og 28% børn af akademikere.
I 1961 var andelen af børn fra arbejderfamilier
steget til 8 %, børn af bønder lå på 7% og børn af
akademikere var 27 %. 
Op igennem 1900-tallet er længden og mængden
af uddannelser steget. Det vil sige, at for hver
generation har børnene fået højere uddannelser
end deres foræ ldre. Omvendt er der efter 1960,
hvor andelen af børn af arbejdere var gået fra
0.2 % til 8 %, ikke sket yderligere udjævning af
forskellige gruppers brug af uddannelsessyste-
met.

opdelingen i en eksamensskole – ån-
dens arbejdere – og den (eksamens)frie
mellemskole – håndens arbejdere – ikke
nogen succes. I den "frie mellem" lå
vægten på de praktiske fag bl.a. sløjd,
håndarbejde, hjemmekundskab; elever-
ne skulle lære "noget nyttigt", når de nu
alligevel var i skolen. Det var færdighe-
der, som de kunne overføre direkte til
en arbejdsplads, når skoletiden var for-
bi. En eksamen fra "den frie mellem"
gav ikke adgang til videregående ud-
dannelser. 

Viden er magt. Men da de fleste ar-
bejderbørn gik ud af "den frie mellem",
fik de hverken del af de bedre lønnede
eller mindre fysisk krævende jobs, som
krævede længere uddannelse. Selvom et
barn fra en arbejderfamilie tog realeksa-
men og kom i gymnasiet, var det eks-
tremt sjældent, at det også tog en læn-
gere eller kortere videregående
uddannelse. 
For mange af de børn som gik ud af
den frie mellemskole, har fagbevæ-
gelsen været - og er stadig - en meget
vigtig uddannelsesinstitution. De uddan-
nelser og kurser, man fik her, var prak-
tisk orienteret og skulle kunne omsættes
til forskellige virksomheder. 
Arbejderbevægelsens kamp for at give
arbejderbørnene de samme muligheder
for uddannelse, som de mere velstillede
børn, der kom fra familier, hvor der var
tradition for at tage eksamen og videre-
uddanne sig, blev et langt sejt træk, som
stadig ikke er færdigt.

20
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Igennem de seneste 100 år har Dan-
mark også bevæget sig fra at være et
industrisamfund – hvor man godt nok
producerede mange varer, men hvor
de fleste manglede det basale – til bå-
de at blive et servicesamfund - hvor
der er velstand, et stort forbrug af ma-
terielle ting og relativ social tryghed –
og et informationssamfund – hvor ar-
bejderne, som sælger deres fysiske ar-
bejdskraft til gengæld for en løn ved at
udføre manuelt arbejde, er blevet færre
og færre i løbet af de sidste 100 år.

I dag lever mange deres liv i fritiden
og finder deres identitet gennem deres
fritidsaktiviteter, ikke deres arbejde. Ar-
bejderne har fået mere og mere fritid i
løbet af det 20. århundrede. Samtidig
med at arbejdstiden er faldet og friti-
den steget, melder flere af arbejderne
om nedslidning på grund af stress, bå-
de fysisk og psykisk. På den ene side
skal de nå mere i den tid, de er på ar-
bejdspladsen, og på den anden side
skal de hele tiden være villige til at læ-
re nye arbejdsgange og områder. 

Danmark har i løbet af de seneste 100
år været igennem en rivende udvikling.
Nogle gange til det bedre, dvs. at flere
har fået det bedre – økonomisk, socialt
og politisk – og andre gange til det vær-
re.  F.eks. er der en stadig større gruppe
af mennesker, som i dag er sat uden for
"det gode selskab"- enten økonomisk,
socialt eller politisk. Omkring år 1900
var det arbejderne, kvinderne, de fatti-
ge, forbryderne, de syge og gamle som
ikke var ligeværdige medlemmer af
samfundet. Igennem de seneste 100 år
har de politiske partier, de sociale orga-
nisationer og fagbevægelsen udkæmpet
kampe med og mod hinanden. 

Danmark er i stadig forandring, og
flere taler om, at den udjævning af go-
derne, som skete med velfærdssamfun-
dets udvikling, forsvinder, så forholdet
mellem de forskellige grupper igen bli-
ver meget ulige i fremtiden. Det er ble-
vet kaldt 2/3 samfundet, hvor den sid-
ste 1/3 på demokratisk vis bliver
skubbet ud på et sidespor, mens resten
af befolkningen har alle goderne – poli-
tisk, økonomisk og socialt. 

HVAD 
N U?
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lem medarbejdere og ledelse? Vil du f.eks.
være medlem af en fagforening?
Hvorfor/hvorfor ikke?

Udenfor eller indenfor – For 100 år siden
var antallet af ens rettigheder og dermed
ens position i samfundet tæ t forbundet med
rigdom og om man var mand eller kvinde.
Diskutér  hvilke "kendetegn"/karakteristika
(økonomi, politik, køn og kultur), som kan
have betydning for ens position i samfundet
i dag. 

Rettigheder – Findes der i dag befolknings-
grupper, som ikke har de samme rettigheder
som andre borgere? Hvorfor eksisterer dis-
se forskelle, og diskuter om der findes ac-
ceptable grunde til at fratage mennesker
rettigheder som andre i samfundet har.
Hvorfor/hvorfor ikke?

Stemmeret – Sammenlign hvem og hvor
mange i din familie, som ville have stemme-
ret år 1900 og 2000. 

Arbejdsmarkedet – Undersøg om medlem-
mer af din familie gennem de sidste 100 år
har haft typiske kvinde- og mandejobs.
Hvorfor/hvorfor ikke?  

"Det gode liv" – Mange af Socialdemokrati-
ets og fagbevægelsens visioner udsprang
af konkret økonomisk og social elendighed
for en stor gruppe i samfundet. Diskutér om
deres visioner om et nyt Danmark og strate-
gi til at skabe et bedre liv for de mange er
de samme som dine visioner og ideer om
"Det gode liv". Hvad ville du evt. gøre ander-
ledes og hvorfor?

Visioner for det 21. århundrede. – Hvad tror
du vil være kendetegnende for vores liv i
det kommende århundrede mht. arbejde, fa-
milieliv, økonomi? Hvilke økonomiske, poli-
tiske, sociale og kulturelle muligheder vil du
have om 20 år og 50 år? 

I dag er det vanskeligt at pege på én ret-
ning, som udviklingen i Danmark vil bevæ-
ge sig i. Flere forskere peger i mange for-
skellige retninger, når det handler om
demokratiet og velfærdsstaten. Hvis man
sammenholder fortiden og nutiden, er det
tit et forsøg på at få en pejling af fremtiden,
så man som menneske og borger kan navi-
gere i det virvar af muligheder og blindgy-
der, som er livsvilkår i dag. 

Uddannelse – Gå tilbage til dine tipoldefor-
æ ldre og kortlæg deres uddannelsesbag-
grund og arbejde. Er der ligheder/forskelle i
forhold til din egen familie i dag.
Hvorfor/hvorfor ikke?

Den sociale arv/uddannelse – I Danmark
har vi en lang tradition for voksenuddan-
nelse med f.eks. HF og VUC. Men giver lige
adgang til uddannelsesinstitutionerne lige
muligheder senere i livet? 

Uddannelse, demokrati og velfærdssam-
fund – Diskutér hvad fordelene med en vel-
uddannet befolkning er: socialt, økonomisk,
politisk og kulturelt. Overvej bl.a. hvem der
ville drage fordel af et lavt uddannelsesni-
veau og vice versa.

Organisering – I 1960’erne var 61% medlem
af en fagforening. I 1970erne steg tallet til
74%. I dag stiller mange spørgsmålstegn
ved fagforeningernes rolle, men der er sta-
dig mange (ca. 85%), som melder sig i fag-
forening. Der er dog stor forskel mellem det
offentlige og det private erhvervsliv. Tror
du, det er en tendens, som vil fortsæ tte i
fremtiden? Hvorfor/hvorfor ikke?  

Fagforeninger – Hvad synes du, fagfor-
eningernes rolle er i dag? Er fagforeninger-
ne f.eks. gode nok til at sikre medarbejder-
nes medbestemmelse på virksomhederne?
Eller er fagforeningerne overflødige i dag,
da der ikke længere er nogen konflikt mel-

ARBEJDSSPØRGSM ÅL
Folkets århundrede



Til læreren

Dette undervisningsmateriale sæ tter fokus
på forbindelse mellem den nære fortid og
nutid. Det opridser nogle historiske forud-
sæ tninger for det velfærdssamfund, vi ken-
der, bruger og anser for en  selvfølge i dag.

Undervisningsmaterialet tager udgangs-
punkt i virkeligheden omkring år 1900 og
undersøger arbejderbevægelsens vision
for det 20. århundrede – folkets århundre-
de. Materialet viser bl.a. hvordan visioner-
ne forandrede sig i løbet af perioden i kraft
af de resultater, som blev opnået under-
vejs. Endelig sæ ttes visionerne i relation til
de midler, som blev brugt – nogle af dem
kender vi i dag, og andre mistede deres
betydning undervejs.

Sidst i materialet er udarbejdet en række
arbejdsspørgsmål, som med fordel kan
indgå som udgangspunkt for tværfagligt
samarbejde mellem dansk, historie og
samfundsfag. 

Med venlig hilsen
Skoletjenesten Arbejdermuseet
2001 
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